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 l În urmă cu 15 ani, când

am lansat Revista Con-
strucțiilor – publicație care
se distribuie gratuit – am
pornit de la premisa de a
oferi societăților din con-
strucții posibilitatea unui
schimb de informații, într-un
peisaj media destul de sărac
în acea perioadă.

Am publicat în acești 15 ani sute de prezentări de
firme, de lucrări, de materiale, de tehnologii, de intervi-
uri cu specialiști, de analize având ca temă situația din
sectorul construcțiilor etc. etc.

În perioada de boom, din 2005 - 2008, revista avea
186, 200 si chiar 212 pagini. Ulterior, abia ne-am
acoperit cheltuielile pentru 68 sau 84 de pagini.

E drept, între timp s-a mai adăugat un site –
www.revistaconstructiilor.eu – unde puteti citi, tot
gratuit, întreaga colecție a revistei, dar și alte mijloace
social-media unde ne puteți găsi: Facebook, Twitter,
Google+, Issuu etc.

Și parcă nu erau suficiente greutățile economice cu
care ne confruntăm, în ultima perioadă a lui 2018 ne-au
lovit mult mai dur alte creșteri ale tarifelor unor servicii
necesare activității noastre: cu 25%-30% cheltuielile de
tipărire, cu cca 20% tarifele de expediere prin poștă,
benzina, salariile etc.

Cunoscând greutățile cu care se confruntă, la rândul
lor, societățile din construcții am exclus din start o
creștere proporțională ale tarifelor pentru publicitate.
Am hotărât să păstrăm aceleași tarife sau să apelăm la
mici ajustări, mergând, în schimb, pe varianta de a
atrage în revistă, cu publicitate, alte firme. Ceea ce nu e
deloc ușor!

E drept, noi avem unele tarife mai puțin accesibile
pentru multe societăți. De exemplu: vignetă pe coperta I
plus 2 pagini în interior.

Avem însă și ½ pagină machetă plus, gratuit, o pa gină
de articol la 3 apariții.

Sau ¼ pagină machetă, plus, gratuit, o pagină de
articol la 4 apariții.

După  cum, ne puteți da o mână de ajutor contractând
un abonament pe 1 an la revista tipărită (11 numere), la
prețul modic de 180 lei.

Iar dacă și asta vi se pare mult, vă invităm să vă
abonați, gratuit, la newsletterul revistei, pentru a primi
sumarul revistei la fiecare apariție a ei.

Mărturisim că nu au fost puține momentele în care
ne-a “bătut gândul” să renunțăm la această activitate,
care nu mai e demult o afacere,  ci mai mult un hobby.

Când vezi, însă, că, pe site-ul nostru, revista e acce-
sată zilnic de 400-500 de cititori, îți spui că parcă e
păcat! Și te gândești să încerci să continui, că poate vor
veni vremuri mai bune și pentru acest sector.

Oricum, noi nu vom putea exista, în continuare, cu
revista, cu site-ul și cu celelalte mijloace social-media,
decât cu sprijinul dumneavoastră.

Așa că vă invităm să veniți alături de noi!

Ionel Cristea

Invitație la colaborare
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200 de ani de inginerie de construcții în țara noastră
MOMENTE MARCANTE 

prof. ing. Nicolae NOICA

1818
La sfârșitul secolului al XVIII-lea

lumea românească devenise foarte
dornică să se facă „măsurarea
pământului și a diverselor locuri de
forme neregulate”, adică hotărni-
ciile, de către ingineri topografi.

De aceea, la 6 martie 1818,
boierii Constantin Bălăceanu, Gri-
gore Ghica și Iancu Golescu, în cali-
tate de „efori” ai școlilor, au înaintat
domnitorului Ion Caragea o anaforă
prin care propuneau „să se instituie
o școală superioară de învățătură
românească”. Domnitorul aprobă
anafora la 24 martie 1818.

Astfel că, în anul 1818 – acum
200 de ani – încep primele cursuri
de inginerie topografică predate
de Gheorghe Lazăr. Dânsul preda
singur aritmetica, geometria, trigo-
nometria, geodezia sau ingineria
câmpului, arhitectura și făcea ridi-
cări topografice cu elevii pe teren.

Despre ardeleanul Gheorghe
Lazăr, în fond părintele ingineriei de
construcții din țara noastră, ar tre-
bui cât mai des să se vorbească,
pentru a fi cunoscut de tot corpul
tehnic de la noi.

Părinții copiilor pe care-i învăța
Gh. Lazăr în 1818 îi spuneau: 

„Ingineria vrem noi dascăle; să
ne măsoare băieții moșiile; și de
inginerie apucă-te să-i înveți, căci
socoteala o învață ei în toate băcă-
niile”.

La Arhivele Naționale am găsit,
păstrate cu grijă, o serie de planuri
topografice întocmite în anii 1818 și
1820 de Gheorghe Lazăr împreună

cu studenții săi de la școala Sf.
Sava. Desenate pe calc pânzat –
color, ele impresionează, prin starea
perfectă, acum, după 200 de ani.

1862
Imediat după Unirea din 1859,

politica economică a noului stat
român a fost anunțată în mesajul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza
din 6 decembrie 1859. În acesta se
arăta că „avem totul de creat, a
întemeia creditul nostru public, a
deschide drumuri, a face poduri,  a
înflori comerțul, a încuraja indus-
tria... a săpa canaluri, a întinde linii
de drumuri de fier pe suprafața
pământului nostru, pentru înlesni-
rea comunicațiilor”.

Dar, pentru realizarea acestui
program de construcții, erau nece-
sare un corp tehnic care să poată
proiecta și executa aceste lucrări, o
organizare a activității lucrărilor
publice și desigur, baza materială și
mijloacele bănești. Iată de ce, după
perioada de tranziție prin care a
trecut țara între 1859-1862 și
odată cu înfăptuirea unirii definitive
administrative și politice – recunos-
cută de Poarta Otomană – în anul
1862, la 22 ianuarie, prin Decret
Domnesc se constituie primul
guvern comun al Țărilor Românești.

În mesajul domnitorului Alexan-
dru Ioan Cuza, citit în Camera
Deputaților la 24 ianuarie 1862,
prin care anunța componenta aces-
tui guvern, era menționat și Minis-
terul Lucrărilor Publice.

La 10 august 1862 se semna
decretul de „Organizarea Ministeru-
lui Lucrărilor Publice și Statul per-
sonalului administrativ și tehnic”

Se cuvine să amintim că, în anul
1868 – acum 150 de ani – Princi-
pele Carol I a înțeles să numească
un inginer constructor în fruntea
Ministerului Lucrărilor Publice, pe
Panaite Donici.

Panaite Donici a fost o personali-
tate marcantă a corpului nostru
tehnic. Lui i se datorează primele
acte legislative din domeniu:

• Regulamentul pentru organi-
zarea administrației centrale a
Ministerului Lucrărilor Publice;

• Legea pentru drumuri;
• Condițiile generale pentru

întreprinderi de lucrări publice.
În același timp, convins de

influența locuinței asupra „îmbună-
tățirii traiului cultivatorilor săteni”,
s-a adresat, printr-o decizie minis-
terială, arhitecților și inginerilor din
țară „pentru a pregăti un proiect de
casă pentru cultivatori în fiecare
județ”. Portretul ministrului Panaite
Donici, împreună cu portretele altor
miniștri, le-am oferit Universității
Tehnice de Construcții, ele aflân -
du-se astăzi, aici, spre omagiere.

1881
În anul 1881 România va deveni

Regat.
Domnia Regelui Carol I a fost

pentru țara noastră începutul
moder nizării în toate domeniile,
între care, cum era și firesc, con-
strucțiile au ținut un loc de frunte.

Există în viață momente deosebite, de neuitat, care se dovedesc
hotărâtoare pentru decenii întregi în evoluția unui domeniu de
activitate.

Tot așa și în domeniul nostru, al construcțiilor, au fost astfel de
momente 1818, 1862, 1881, 1886-1888, 1895, 1900-1910, 1918,
1927, 1940, 1977, asupra cărora ne vom opri.

Mai întâi, însă, dați-mi voie să amintesc cuvintele prof. ing.
Mihai Hangan, care spunea: „Noi constructorii, avem o speciali-
tate creatoare, deosebit de frumoasă, care ne pune în situația ca
pe urma fiecăruia din noi să apară rezultatele creației și muncii.
Dar aceste avantaje ale meseriei noastre ne impun și mari
responsabilități și sarcini pe cât de frumoase, tot atât de grele”. Și
adăuga: „Să nu caute a intra nimeni într-o specialitate de atât de
înaltă responsabilitate dacă nu iubește și nu respectă această specialitate, căci rezultatele muncii
lui nu vor putea fi cele dorite și așteptate și nici nu se va putea sustrage urmărilor”.

Să revenim la momentele amintite.

prof. ing. Nicolae NOICA
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Lucrările publice ridicate în rodnica
sa domnie reprezintă nu numai un
admirabil efort material, moral și
spiritual pentru climatul politic și
mijloacele de înfăptuire din acea
vreme, dar mai ales o mândrie a
trecutului, o lecție pentru prezent și
un stimulent pentru viitor.

Apreciind urgența formării unor
tehnicieni români, care să înfăp -
tuiască programul de construcții
propus, Regele Carol I susține în
anul 1881 reorganizarea Școlii Na -
ționale de Poduri și Șosele după
programul propus de prof. ing.
Gheorghe I. Duca, pe care îl
numește director al Școlii prin
decretul 1035/aprilie 1881.

Iar pentru a se putea construi
un local propriu al Școlii, prin
buget, la 5 iunie 1884, se alocă
suma de 800.000 lei (aur) pentru
această construcție.

Printre profesorii care au format
generații de ingineri constructori
trebui amintiți: Anghel Saligny, Gh.
I. Duca, Elie Radu, Alfons Saligny,
C. M. Mironescu și Ion Ionescu -
Bizeț, pe care l-au numit, pentru
preocupările sale de a promova
istoria construcției, „un Iorga al
construcțiilor”.

Tot în anul 1881, după inaugura-
rea, în prezența Regelui Carol I, a
primei linii de cale ferată Buzău -
Mărășești, construită de inginerii
români în frunte cu Dumitru Frunză
și Ion G. Cantacuzino, a fost înfiin -
țată prima societate a inginerilor
constructori din țara noastră –
Societatea Politehnică, al cărei
sediu s-a construit în Calea Victoriei
118, sub îndrumarea ministrului C.
Olănescu.

1886 – 1888
Sunt anii în care se vor inaugura

câteva simboluri ale orașului Bucu-
rești: Școala Națională de Poduri și
Șosele 1886, Ateneul Român 1888
și Palatul Băncii Naționale din
strada Lipscani.

Tot acum, inginerii constructori
români, înțelegând importanța mate -
rialelelor de construcții în realizarea
unei construcții, creează în anul
1886 primul Laborator de materiale
de construcții la Școala Națională
de Poduri și Șosele sub conducerea
inginerului chimist Alfons Saligny,
născut în anul 1853 – acum 165 de
ani – absolvent al Școlii de chimie
din Berlin, sub îndrumarea renumi-
tului profesor Hofmann.

Acestui laborator, prof. ing.
Alfons Saligny i-a consacrat întrea -
ga sa viață.

Să nu uităm că mai mult de 50%
din valoarea construcțiilor noastre
se datorează materialelor de con-
strucții, iar calitatea lor este deter-
minantă.

1895
Este anul inaugurării podului

peste Dunăre la Cernavodă; operă a
inginerului Anghel Saligny, el avea
cea mai mare deschidere din acea
vreme în Europa - 196 de metri.

A fost inaugurat și deschis circu-
lației în prezența Regelui Carol I.

1900 – 1910: Deceniul pro-
motorilor betonului armat 

• 1901 - La propunerea profe-
sorului inginer Anghel Saligny,
Ministerul Lucrărilor Publice, con-
dus de tânărul inginer constructor
Ion I.C. Brătianu, organizează Con-
siliul Superior Tehnic al ministeru-
lui, care va analiza și aproba toate
lucrările publice ale diverselor
administrații.

El era alcătuit din personalități
ale lumii tehnice din țara noastră.

• 1903 - Mare promotor al nou-
lui material ce apăruse la începutul
secolului – betonul armat – prof.
ing. Elie Radu, pentru a dovedi
valoarea acestuia, construiește în
septembrie 1903, cu prilejul Expo-
ziției Asociației Române pentru
Înaintarea și Răspândirea Științei, o
grindă din beton armat, cu deschi-
derea de 8,0 m, care, citez: „încăr-
cată cu numeroși saci de nisip, a
răspândit încredere în acel material
în toată Capitala și la toți cei ce au
venit de mai departe, ca să vadă
expoziția”.

Mărturisesc că, din respect pen-
tru înaintași și pentru realizările lor,
în anul 1999, atunci când am ocu-
pat funcția de ministru al lucrărilor
publice, am luat măsuri ca grinda
din beton armat, construită în 1903
de prof. inginer Elie Radu, să fie
adusă din Splaiul Independenței,
unde se afla, la sediul Facultății de
Construcții Civile din Bulevardul
Lacul Tei. Grinda este plasată la
intrarea facultății, străjuind forma-
rea viitorilor constructori.

• 1904 - În acest an, tot pentru
a-i dovedi calitățile, prof. ing. Elie
Radu înlocuiește la Spitalul Brânco-
venesc planșeele din lemn cu plan -
șee din beton armat.

Cu prilejul demolărilor din anul
1984 am scos o grindă dintr-unul
dintre planșee, cercetându-i carac-
teristicile și încercând-o la INCERC.

Atunci am obținut o imagine uni-
cat: aderența oțel-beton pe un
beton armat vechi de 80 de ani.
Cred că e un experiment unicat în
țară și lume.

• 1906 - Este anul în care s-a
organizat Marea Expoziție cu prile-
jul a 40 de ani de domnie a Regelui
Carol I. Atunci, inginerii români au
transformat mlaștina Filaretului în
frumosul Parc Carol, cu impresio-
nantele sale edificii, realizate într-un
singur an.

• 1906/1908 - Tânărul inginer
Gogu Constantinescu, discipolul lui
E. Radu, realizează Palatul Camerei
Deputaților (azi Palatul Patriarhiei)
din beton armat.

• 1910 - Se inaugurează Palatul
Ministerului Lucrărilor Publice (astăzi
Primăria Capitalei).

1918
La 1 decembrie 1918, când s-a

desăvârșit Marea Unire, inginerul
inspector general Anghel Saligny
era Ministrul Lucrărilor Publice în
guvernul condus de Ion I.C. Bră-
tianu.

Convins de amploarea lucrărilor
de refacere a construcțiilor distruse
de război și a lucrărilor noi pentru
consolidarea țării unite, dar și de
rolul ce urma să-i revină Consiliului
Tehnico-Științific în îndrumarea și
supravegherea acestui domeniu,
Anghel Saligny va înțelege necesi-
tatea organizării, pe baze noi, a
acestei instituții. De aceea, în baza
raportului său din 2 decembrie
1918, Consiliul de Miniștri promo-
vează un proiect de lege relativ la
Consiliul Tehnico-Științific. 

Decretul regal e semnat de
Regele Ferdinand la 21 decembrie
1918.

1922
Se construiește, în numai 14

luni, Catedrala Reîntregirii și tot
complexul, locul în care Regele Fer-
dinand a fost încoronat rege al
României Mari.

1940 și 1977
Să mai amintim anii 1940 și

1977, când au avut loc marile
cutremure ce au impus dezvoltarea
ingineriei seismologice din țara
noastră.

Închei cu un omagiu pe care am
datoria să-l aduc ilustrului inginer
Emil Prager la 130 de ani de la naș-
tere, pe care l-am cunoscut în ulti-
mii ani ai activității sale și care mi-a
marcat profund destinul. Tot ceea
ce am realizat în ultimii 30 de ani îi
datorez dânsului. q
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Alunecările de teren reprezintă în România o problematică tehnico-științifică mereu actuală, fiind un hazard natu -
ral recunoscut dar, adesea, potențat de activitățile antropice. Prevenirea, combaterea și stabilizarea unor astfel de
fenomene implică activități pluridisciplinare și, în acest sens, patru Societăți Profesionale Naționale și-au pro-
pus reunirea eforturilor în organizarea unui Simpozion, în data de 15.03.2019, între orele 9 și 17 la Uni-
versitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnică (Amfiteatrul Radu Prișcu - Sala II7).

Reuniunea are ca scop inițierea unui dialog – dezbatere în care se vor prezenta propuneri de acțiuni concrete
pentru a se stabili o abordare unitară în România, în vederea prevenției, intervenției și tratării alunecărilor de
teren, document pe care îl vor înainta autorităților.

Enumerăm câteva dintre temele care vor fi abordate în cele 4 Sesiuni ale Simpozionului:

Simpozionul este dedicat în special membrilor asociațiilor profesionale organizatoare. Persoanele care doresc
să participe se vor adresa asociației profesionale de care aparțin și, în limita locurilor disponibile, vor primi invitație
de participare.

Prof. univ. dr. ing. Sanda MANEA - Președinte SRGF
Dr. Mihai MICU - Președinte AGR

Conf. univ. dr. ing. Mihaela STĂNCIUCU - Președinte ARGI
Prof. em. dr. ing. Daniel SCRĂDEANU - Președinte AHR

Societatea Română de Geotehnică și Fundații
Asociația Geomorfologilor din România

Asociația Română de Geologie Inginerească
Asociația Hidrogeologilor din România

vă invită să participați la

SIMPOZIONUL
ALUNECĂRI DE TEREN

15.03.2019 - UTCB

Acad. Dan BĂLTEANU - Evaluarea la nivel național a
riscului asociat alunecărilor de teren în cadrul proiectu-
lui transdisciplinar RORISK

Dr. Mihai MICU - Rolul geomorfologiei în evaluarea
hazardului și riscului la alunecări de teren: exemple din
Carpații și Subcarpații de la Curbură

Dr. Sanda ROȘCA, prof. univ. dr. Dănuț PETREA,
conf. univ. dr. Ștefan BILAȘCO, conf. univ. dr.
Iuliu VESCAN, conf. univ. dr. Ioan FODOREAN -
Analiza riscului la alunecări de teren, pe baza scena -
riilor de hazard și analizei spațiale GIS. Studii de caz în
depresiunea Transilvaniei

Conf. univ. dr. Ciprian MĂRGĂRINT, lector univ. dr.
Mihai NICULIȚĂ - Multiscalaritate în evaluarea sus-
ceptibilității, hazardului și riscului la alunecări de teren.
Aplicații în Podișul Moldovei și recomandări practice

Dr. ing. Sorin Ovidiu MIHAI - Managementul riscului
geologic asociat fenomenelor naturale și antropice

Prof. dr. ing. Daniel SCRĂDEANU - Apa, factor
determinant al instabilității versanților

Zenaida CHIȚU, lect. dr. ing. Iulian POPA -
Monitori zarea apelor de suprafață și subterane în ver-
sanți și taluzuri

Lector dr. ing. Marius MOCUȚA - Investigarea geo -
lo gică și hidrogeologică a alunecărilor

Prof. dr. ing. C. MĂRUNȚEANU, lector dr. ing. Flo-
rina ȚULUCA, ing. Adrian DIACONU - Investigarea
geologică și geofizicã a alunecărilor de teren. Tradiții și
evoluții actuale

Conf. dr. ing. Mihaela STĂNCIUCU - Sarcini profe -
sio nale, responsabilități și cooperare la nivelul asocia -
țiilor profesionale internaționale

Prof. dr. ing. Sanda MANEA - Abordarea geotehnică
în studiul alunecărilor de teren

Conf. dr. ing. Vasile FARCAȘ - Investigarea geoteh -
nică a zonelor cu potențial de alunecare

Dr. ing. Mircea GALER - Modelarea prin calcul a feno -
menelor de instabilitate ale masivelor de pământ

Conf. dr. ing. Andrei OLTEANU - Monitorizarea zonelor
cu potențial de alunecare

Conf. dr. ing. Ernest OLINIC - Hărți de hazard și risc
la alunecări de teren
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CARANDA® - un nume, o firmă, o marcă înregistrată

Domeniul atât de dinamic al construcțiilor bene -
ficiază de cele 3 clase de baterii și acumulatoare
produse și comercializate de S.C. CARANDA
BATERII S.R.L. București.

1. Bateriile de demaraj auto: folosite atât pe uti-
lajele de construcții, cât și pentru flotele de business,
sunt realizate cu o tehnologie hibrid, specială pentru
solicitări grele - „Heavy-Duty”, cu grupuri rigidizate în
rășini speciale, ceea ce le mărește rezistența la vibrații
și șocuri mecanice și termice și le conferă caracteristici
tehnice superioare:

• construcția heavy-duty asigură o funcționare op ti -
mă în regimul solicitant de vibrații și șocuri de pe
camioane;

• se pot depozita fără reîncărcare o perioadă de
minimum 3 luni (condiții de depozitare normale);

• puterea de demaraj (la -18°C) este superioară cu
până la 50% față de bateriile cu întreținere.

Cele 3 game de baterii auto produse în această
categorie sunt: CARANDA Heavy Duty®, CARANDA
Super Heavy Duty® și CARANDA Magic Truck SMF®,
acoperind toată gama de autovehicule și echipa-
mente de transport pentru construcții.

2. Bateriile de tracțiune: sunt destinate echipării
utilajelor (electrostivuitoare, electrotranspalete, lise
etc.), a podurilor rulante etc., pentru siguranța în
exploatare, asigurând propulsia acestora, în condiții de
poluare redusă.

Portofoliul nostru include baterii și elemente de
tracțiune DIN, DINS și BS. Putem oferi baterii de tracți-
une cu electrolit lichid sau GEL, în cutii cu dimensiuni
adaptate tipului de echipament pe care îl detineți.
Avem echipamente specializate și expertiza tehnică
necesară pentru regenerarea bateriilor cu plumb-acid.

3. Bateriile staționare: alimentează majoritatea
echipamentelor și aparatelor ce sunt folosite în clădirile
rezidențiale și industriale. Sunt folosite și pentru
echipamente mobile, de analiză a calității lucrărilor, de
semnalizare pe șantiere și drumuri în construcție.

Caracteristici tehnice: 
• construcție etanșă cu două straturi de rășină epoxidică;
• carcase și capace ABS (UL94HB, UL94V-0) opți onal;
• supapă de siguranță antiexplozie;
• caracteristică scăzută de autodescărcare;
• performanță excepțională de refacere după des-

cărcare adâncă;
• design flexibil, pentru multiple poziții de instalare.

4 Un nume: ARISTIDE CARANDA, absolvent al Facultății de Chimie Industrială
București, în anul 1956, care, de atunci și până în prezent, a lucrat și lucrează numai în
industria românească de baterii, fiind un model de longevitate profesională, greu de
egalat și depășit.

4 O firmă: S.C. CARANDA BATERII S.R.L. București, cu capital 100% românesc,
înființată în 1991, care în cei 28 de ani de activitate neîntreruptă, a reușit să se impună
pe piața autohtonă, fiind mereu în avangarda progresului tehnic, prin calitatea pro-
duselor și serviciilor oferite la standarde europene, printr-o politică economică eficientă
și echilibrată, prin respectarea legislației mediului înconjurător, toate acestea fiind
rezultatul muncii unei echipe puternice de specialiști ai acumulatoarelor, profesioniști
cu experiență, disciplinați, loiali valorilor firmei, ceea ce a creat, constant, o imagine
pozitivă, susținută mai mult prin fapte și mai puțin prin vorbe.

4 O marcă înregistrată: CARANDA®, înscrisă la OSIM acum 20 de ani, în anul 1999, printr-un act de curaj
managerial, care a transformat numele în renume.

Aristide Caranda
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Aplicațiile uzuale pentru bateriile staționare sunt:
4 UPS 
Clădirile construite azi (industriale, sociale, rezi-

dențiale etc.) folosesc UPS–uri, pentru alimentare, în
cazurile de întrerupere accidentală a energiei electrice;

4 Sisteme de acces și monitorizare
Toate zonele de acces au echipamente dotate cu

surse de backup, care să asigure funcționarea conti-
nuă, chiar și în cazuri de forță majoră (cutremur,
incendiu, inundații etc.);

4 Echipamente de comunicații
Comunicațiile mobile sunt indispensabile în funcțio-

narea optimă a tuturor operațiunilor desfășurate pe un
șantier de construcții;

4 Sisteme securitate și de urgență
Sistemele de securitate, de semnalizare și de pro-

tecție la incendiu și efracție sunt obligatorii în autoriza-
rea funcționării spațiilor și clădirilor de orice fel;

4 Televiziune prin cablu și internet
Toți furnizorii de internet și televiziune folosesc

soluții de electroalimentare permanentă, care să nu
perturbe transmisiile și comunicarea în timp real;

4 Sisteme fotovoltaice și eoliene
Reducerea poluării, creșterea necesarului de ener -

gie electrică la nivel global, trecerea la propulsia elec-
trică a autovehiculelor a necesitat folosirea resurselor
regenerabile, nepoluante de producere a energiei. Cum
producerea și consumul nu sunt întotdeauna simul-
tane, bateriile staționare joacă un rol important în sto-
carea energiei și a reglajelor în funcționarea sistemelor
de transmisie și distribuție a energiei electrice.

De asemenea, în zonele fără electricitate, costurile
de conectare și de extindere a rețelelor constituiau un
factor de frânare, piedică eliminată prin folosirea siste-
melor independente de alimentare.

4 Clădiri inteligente – orașe inteligente
Progresul tehnologic și dezvoltarea globală necesită

o gândire complexă, în care spațiul de locuit trebuie să
devină eficient energetic, cât mai independent de
rețelele publice, care nu țin întotdeauna pasul cu
evoluția și interconectat cu mobilitatea electrică ce
urmează să se impună într-un viitor apropiat.

CARANDA BATERII SRL - Calea Griviței 180, București, Sector 1
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TeraSteel oferă hale la cheie 

TeraSteel a produs primul panou termoizolant cu
spumă poliuretanică în 2007. Au urmat investiții făcute
cu scopul dezvoltării capacităților de producție, inves-
tiții care i-au permis să ofere clienților săi:

• Panouri sandwich cu spumă poliuretanică PUR,
spumă poliuretanică ignifugată PIR și vată minerală;

• Tablă cutată autoportantă;
• Profile zincate;
• Hale la cheie - un produs modular, durabil, ușor

de asamblat și relocat, adaptabil la o gamă largă de
nevoi și cerințe.

Investițiile făcute de TeraSteel au atins punctul cul-
minant în 2017, când compania a deschis prima fabrică
cu capital românesc din străinătate, de după 1990.
TeraSteel DOO e localizată în Leskovac, Serbia, fiind
rezultatul unei investiții de 6 milioane euro. 

DESPRE HALELE LA CHEIE TERASTEEL
TeraSteel a lansat conceptul de Hale la Cheie în

2015. De atunci și până în prezent, compania a finali-
zat, cu succes, 140 de astfel de proiecte, numărul lor
fiind într-o continuă creștere. 

O hală la cheie în sistemul TeraSteel este formată din:
• Profile cu pereți subțiri ambutisate la rece de tip C,

Sigma, Z și U, cu grosimea între 1 mm și 4 mm;
• Plăcile de îmbinare executate din tablă groasă (5 mm

- 28 mm), uzinate și protejate prin zincare termică;
• Organele de asamblare formate din șuruburi

metrice, cu dimensiuni între 8 mm și 30 mm, protejate
cu un strat de zinc;

• Anvelopa clădirii care poate fi alcătuită din sisteme
constructive tip panouri termoizolante cu spumă, vată
bazaltică, tablă cutată  sau casete structurale;

• Accesoriile de mascare a îmbinărilor între elemen-
tele anvelopei, produse din tablă zincată prevopsită, cu
grosimi între 4 mm și 6 mm;

• Produse conexe: tâmplărie PVC sau aluminiu, uși
secționale industriale (orice dimensiune și configurație),
trape pentru desfumare și ventilație, luminatoare din
policarbonat, pereți cortină etc.

Principalele avantaje oferite de Halele la Cheie
TeraSteel sunt durabilitatea în timp, protecția anticoro-
zivă și rapiditatea la montaj. Aici putem adăuga, de
asemenea, și consumul mic de oțel, reducerea consu-
mului de beton și armătură la fundații, ceea ce asigură
un cost total de construire mai mic, ușurința cu care
pot fi demontate și relocate, precum și amprenta
de CO2 redusă, astfel că halele la cheie oferite de
TeraSteel pot fi considerate „clădiri verzi”.

Printre aplicațiile oferite de acestea putem enumera:
• hale pentru depozitare;
• hale de producție;
• autoservice-uri cu dimensiuni mari;
• hale minimarket și supermarket;
• ferme agrozootehnice;
• hale pentru depozitat cereale;
• hale service auto;
• hale pentru garaje;
• clădiri pentru mici ateliere;
• construcții provizorii;
• hale magazii.
Toate componentele halelor la cheie oferite de

TeraSteel sunt certificate în Sistem de Management
Integrat, conform standarelor și dețin marcaj CE. q

Povestea TeraSteel a început în 1994, atunci când compania numită pe atunci Plastsistem și-a
început activitatea. Un sfert de secol mai târziu, TeraSteel a ajuns unul dintre cei mai mari producă-
tori de panouri sandwich și structuri zincate din România, cu unități de producție atât în țară, cât și
în străinătate. Astăzi, produsele sale sunt prezente în peste 25 de țări europene, compania fiind
recunoscută drept un partener strategic în regiune.
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Principalele soluții de protecție
împotriva căderilor de stânci

În ultimi ani, interesul pentru
soluțiile de protecție împotriva
căderilor de stânci a crescut. Pro-
tecții cu plase ancorate sau bariere
pot fi văzute, din ce în ce mai des,
în zona drumurilor naționale, de
exemplu DN7, DN10, DN66.

Deși nevoia unor astfel de pro-
tecții este evidentă, investițiile în
asemenea sisteme se mențin încă
la un nivel relativ redus. Datorită
reliefului, sunt nume rsoase dru-
muri, fie ele naționale, județene
sau locale, care necesită astfel de
protecții. 

La o primă vedere, principala
problemă a utilizării la o scară mai
largă a sistemelor de protecție o
reprezintă costul ridicat al acestora.
Totuși, costurile pot fi ținute sub
control aplicând soluția potrivită
pentru fiecare tip de problemă
întâlnită. 

În figura 1 vă prezentăm un
scurt grafic privind evoluția costului
în funcție de înălțimea taluzului.

Principalele tipuri de sisteme
de protecție împotriva căderilor
de stânci sunt:

1. Sistemele de plase tip
draperie (fig. 2, foto 3)

Aceste sisteme au rolul de a
conduce bucățile de roci instabile,
în mod controlat, la baza taluzului.
În general aceste sisteme sunt
compuse din plasa care acoperă

efectiv taluzul, cablu de ancoraj la
partea superioară, ancore laterale
și ancore intermediare.

2. Sisteme de protecție cu
plase ancorate (fig. 3, foto 4))

Aceste sisteme au rol activ în
împiedicarea desprinderii bucăților
de rocă. În general, aceste sisteme

Căderile de stânci pot produce pagube semnificative și în mod evident, sunt un pericol real pen-
tru siguranța participanților la trafic. De aceea, așa cum folosirea parapeților direcționali este abso-
lut necesară, așa și utilizarea sistemelor de protecție împotriva căderilor de stânci ar trebui să fie o
prioritate.

Fig. 2: Sistem tip draperie

Foto 3: Sistem draperie SteelGrid HR30
produs de Maccaferri Fig. 3: Sistem de plase ancorate

Foto 2: Bucăți de stâncă pe carosabilFoto 1: Bucăți de stâncă pe carosabil

Fig. 1: Evoluția costului în funcție de înălțimea taluzului



sunt compuse din plasa care aco -
peră efectiv taluzul și sistemul de
ancorare.

3. Barierele (fig. 4, foto 5)
Aceste sisteme au rolul de a

intercepta și opri blocurile de roci în
cădere. Principalele componente
ale acestor sisteme sunt modulele
de interceptare, stâlpi de suport,
conexiunile, disipatoarele de ener -
gie și sistemul de ancoraj.

Acestea sunt principalele tipuri
de sisteme de protecție împotriva
căderilor de stânci.

La o primă vedere, alcătuirea și
menirea fiecărui tip de sistem sunt
relativ simple. În realitate, modul
de utilizare al fiecărui tip de sistem
este mult mai dificil. Alegerea și dimensionarea tipu -

lui de sistem de protecție este un
proces complex, pentru că sunt
necesare date despre natura și
caracterisiticile mecanice ale
rocii, panta taluzului, sistemul de
fisuri etc. 

În următoarele numere ale
revistei vom trata mai pe larg care
sunt principiile de utilizare și de cal-
cul pentru fiecare sistem. q

Foto 4: Sistem de plase ancorate
produs de Maccaferri

Foto 5: Bariere, produs Maccaferri

Fig. 4: Sistem de protecție cu bariere
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Acordul între Guvernul României
și Federația Patronatelor Societăților de Construcții

se înfăptuiește „pas cu pas”
Scriam într-un editorial anterior că există semne

că 2019 va fi, pentru Sectorul de Construcții, unul
mai bun decât cele două anterioare, 2017 și 2018.

Iar principalul merit îi aparține conducerii Fede-
rației Patronatelor Societăților de Construcții, care
au reușit să convingă Guvernul României că, în con-
strucții, „așa nu mai merge”.

Și astfel, „s-a născut” Acordul prin care s-a
declarat Sectorul Construcțiilor, pe următorii 10 ani,
sector prioritar, de importanță națională, pentru
economia României.

Iar Acordul cuprinde un pachet de măsuri - cu
termene concrete - care încearcă să rezolve câteva
dintre cele mai acute probleme cu care se con-
fruntă, în prezent, sectorul construcțiilor. Una dintre
cele mai grave, lipsa forței de muncă, generată de
exodul masiv de specialiști din acest sector.  Așa se
face, de pildă, că peste 25% din românii plecați în
străinătate lucrează în sectorul construc țiilor.

Iar o primă măsură, prin care se încearcă - pen-
tru început - stoparea exodului a fost stabilirea,
începând cu 2019, a salariului minim brut lunar la
3.000 lei, însoțit de o serie de facilități fiscale, în
principal pentru angajați, care a permis creșterea
salariului net al acestora cu cca 30%. Aceste măsuri
au intrat deja în vigoare de la începutul acestui an,
prin mult contestata OUG 114/2018.

O mică „revoluție” va produce, după părerea
mea, și Certificarea profesională a societăților din
Sector, de către un organism neutru, alcătuit din
membri ai organizațiilor patronale reprezentative,
organizații profesionale, instituții de învățământ și
specialiști din domeniu.

Termenul de intrare în vigoare a acestei măsuri,
solicitată de ani de zile de către societățile serioase
din construcții: 30.06.2019.

Extrem de importantă pentru societățile de con-
strucții sunt măsurile de „actualizare a contractelor
cu noile nivele de salarizare” și ajustarea prețului
contractelor prin preluarea influenței modificării
prețurilor materialelor. 

Un „pas înainte” îl reprezintă și forma reactuali-
zată a legii Casei Sociale a Constructorilor, instituție
căreia, prin noua reglementare, îi va reveni sarcina
ca, pe lângă protecția socială, să se ocupe și de cali-
ficarea și perfecționarea profesională a salariaților
din Sectorul Construcțiilor.

Un sprijin important pentru societățile din sector
îl va reprezenta, fără îndoială, și Fondul de garan-
tare pentru construcții înființat până la 30.06.2019
cu participarea Statului, în procent de 80% și a fir-
melor de construcții, cu 20%.

Sunt doar câteva dintre cele 19 măsuri pe care le
cuprinde acest Acord menit să revigoreze activitatea
din acest sector.

Cu o singură condiție, esențială: ca în 2019, și în
general în anii care urmează, să existe proiecte.

Iar speranța o reprezintă mai ales investițiile în
infrastructura de transport și edilitară.

Este rolul Guvernului să asigure fondurile și con-
dițiile pentru demararea și desfășurarea în bune
condițiuni acestor investiții.

În ceea ce privește celălalt partener al Acordului,
FPSC-ul, cel puțin până acum - în primele două luni
ale acestui an -, par hotărâți să urmărească trans-
punerea în practică a măsurilor Acordului dar și să
acționeze pentru completarea sa și clarificarea tutu-
ror aspectelor necesitate de un act atât de complex,
pe care nu puțini îl consideră de-a dreptul „istoric”
pentru Sectorul Construcțiilor.

Ionel Cristea
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Tuneluri în România: 
O ISTORIE CU MULTE PETE ALBE (I)

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Intrarea în Uniunea Europeană și oportunitățile
deschise de acest eveniment de importanță istorică
pentru țara noastră, alături de reintrarea României în
corul națiunilor, petrecută la sfârșitul anului 1989, ne-a
permis să călătorim și să vedem. Mai puțin și mai greu
la început, cu timpul tot mai mulți concetățeni au
început să privească la cele reușite de lumea vestică în
materie de legături rutiere și feroviare, în intervalul de
timp de aproape 50 de ani în care ferestrele noastre au
stat zăvorâte și acoperite cu gratii și opace jaluzele.
Iar lumea s-a mișcat, și s-a mișcat bine. Un moment
bun ce ne-ar fi permis și nouă să începem să arătăm
de ce suntem în stare, în condițiile unei adevărate
revo luții a transporturilor petrecută în ultimii 30 de ani.
Pentru că, istoric, nu am stat foarte-foarte rău. Cu
prezentul avem noi o problemă…

Din păcate, în perioada 1990-2019 nu ne putem
lăuda cu cine știe ce realizări în materie de tuneluri,
deși acestea și-au dovedit utilitatea în trecut. Ritmul de
melc cu care ne mișcăm în construirea infrastructurii
rutiere moderne, alături de bătuta pe loc întreruptă din
când în când de energici pași înapoi în ceea ce privește
infrastructura feroviară, au transformat România în
codașa Europei la acest capitol. Puținele și scurtele
realizări nu au făcut decât să întărească faimoasa
zicere conform căreia „excepția întărește regula”. 

Soluțiile adoptate pentru infrastructura rutieră, de
multe ori extrem de neprietenoase cu mediul - prin
forțarea enclavizării habitatelor și bararea traseelor de
migrație sezonieră a faunei - alături de impactul vizual
nefericit al lucrărilor de „tăiere a versanților”, ridică
mari probleme ce vor trebui rezolvate de către copiii și
nepoții noștri, deși trăim într-o Europă ce pune infinit
mai mult preț decât noi pe moștenirea lăsată
urmașilor.

Revenind la istoria tunelurilor din România, con-
statăm cu amărăciune că cele mai lungi și ambițioase
lucrări au fost executate în urmă cu un secol sau, cu
mari sacrificii, în anii în care comunismul ne-a ocupat
cu forța.

Începută la debutul secolului al XX-lea, calea ferată
plănuită să unească Moldova cu Transilvania, de la

Buzău la Brașov, a fost gândită pe tronsoane: Buzău -
Nehoiașu, construită încă din 1909, iar Hărman - Întor-
sura Buzăului, inaugurată în 1931. În anul 1929, după
5 ani de muncă, a fost finalizat cel mai lung tunel CF cu
cale dublă din România - Teliu, cu o lungime de 4.370 m.
Tronsonul dinspre Ardeal a debutat în anul 1924 cu o
serie de studii, din 1926 trecându-se la execuția efec-
tivă: Brașov - Hărman, urmat de segmentul ascendent
până la Budila, apoi pe sub munte până la ieșirea de la
Întorsura Buzăului, în județul Covasna.

Costurile au fost deosebit de mari, dar linia de
36,5 km s-a dovedit a fi o adevărată bijuterie. A fost
exploatată de CFR numai cu trenuri personale, întrucât
legatura peste munți nu a mai fost realizată, din cauza
Marii Crize și a celui de-al II-lea Război. 

Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a implicat, în calitate de
ministru al Transporturilor, în continuarea lucrării, dar a
renunțat rapid. Transportatorul feroviar național a
renunțat la traseu în anul 2009, acesta fiind preluat de
o companie privată. Din nefericire, această potențială
legătură a avut parte, în continuare, de o viață zbuciu-
mată, în 30 iunie 2018 podul de piatră de la Budila – o
bijuterie arhitectonică, prăbușindu-se.

În nordul județului Galați, aproape de limita cu
județul Vaslui, cu o lungime de 3.330 m și legând
localitățile Berești și Tălășmani, se află cel de-al doilea



tunel ca lungime din România. Construit între anii
1906 și 1911, este singurul tunel de joasă altitudine,
gândit pentru a străbate dealurile molcome ale zonei
de separare a bazinelor hidrografice Prut și Siret, fiind
executat la cota 150 mdM. A fost construit de inginerii
italieni Pietro Bertolero și Giuseppe Ghiachetti, fiecare
dintre cei doi atacând lucrarea din câte o parte.

Forța de muncă, recrutată din vecinătatea ampla -
sa mentului, a transformat Bereștiul, pentru o scurtă
perioadă, într-o localitate pestriță, cu o populație
demnă de a-și găsi sălașul în așezările legendare ale
căutătorilor de aur din America de Nord și a fost vizitat
de Barbu Delavrancea – ministru al Lucrărilor Publice
în acea perioadă, precum și de Anghel Saligny –
inspector general în același minister.

Un alt tunel este parte componentă a căii ferate
Salva - Vișeu, legând nordul Transilvaniei de Mara-
mureșul istoric, în vremuri când cele două se aflau în
componența Regatului Maghiar. Lucrarea a fost rea -
lizată într-un lung interval istoric, debutând cu
punerea în funcțiune în anul 1872 a tronsonului Satu
Mare - Sighetul Marmației, cale ce urmărește valea
râului Tisa. Lucrarea a fost continuată cu tronsonul
Sighetul Marmației - Ivano - Frankvisk, dat în folo -
sință în anul 1895 și Valea Vișeului - Borșa (1913).

În perioada interbelică, s-a încercat completarea
tronsoanelor lipsă, dar lucrarea a fost abandonată.
Între anii 1936 - 1939 a fost inaugurat un alt tronson,
legând localitățile Telciu și Salva. Între anii 1948 -
1949, cu imense sacrificii în vieți omenești, a fost
construit tronsonul Telciu - Vișeul de Jos, având în
compunere mai multe viaducte și tuneluri, dintre care
cea mai lungă lucrare subterană a fost subtraversarea
pasului Șetref, tunel având o lungime de 2.388 m, al
treilea ca lungime din țară.

Deși ne este greu, deși am mai amintit într-un ante-
rior articol, nu putem lăsa deoparte tunelurile Gibei,
2.260 m lungime și Ploștina, 1.910 m, de pe „linia 219”
Pitești - Râmnicu Vâlcea. Tuneluri prin care gospodarii
din vecinătate își mută astăzi… vitele dintr-o parte în
alta a dealului.

Una dintre puținele realizări de după 1990 o consti-
tuie tunelul Daneș, cu o lungime de 969 m, cale dublă,
de pe Coridorul IV PanEuropean, dat în folosință în luna
iulie 2018.

CFR explică faptul că tunelurile artificiale s-au con-
struit la adăpostul unor incinte de piloți cu diametru
mare, care au asigurat condiții pentru realizarea por-
talurilor de acces și a structurii tunelului, până la racor-
darea cu tunelul natural, iar tunelurile naturale s-au
executat prin excavare în subteran la secțiune
întreagă, parțial sub protecție de umbrele de micropi-
loți și/sau consolidarea frontului cu ancore de fibră de
sticlă.

Va urma
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Utilaje de ultimă oră în tehnologia fundațiilor speciale

În 1976 a urmat dezvoltarea uti-
lajului de foraj rotativ BG 7, care a
revoluționat forajul pentru piloți cu
diametre mari. Alte repere de
reținut au fost: prima unitate de
freze pentru pereți diafragmă BC 30
în 1984, lansarea cu succes a
macaralelor BAUER din seria MC,
pentru fundații speciale, în 2007,
sau dezvoltarea tehnologiei EEP
Energy Efficient Power, care a sta-
bilit un nou standard de eficiență în
domeniul execuției fundațiilor spe-
ciale.

Utilajele de foraj rotativ BAUER
ValueLine și PremiumLine

Pentru a fi cât mai flexibile față
de diferitele solicitări ale pieței,
inginerii de la BAUER au grupat uti-
lajele de foraj rotativ pentru piloți
în două categorii: ValueLine, dedi-
cate doar forajelor cu bare telesco-
pice de tip Kelly, și PremiumLine,
multifuncționale, care, pe lângă
sistemul de foraj standard cu bară
Kelly, pot aborda oricare dintre
tehnologiile de foraj rotativ: CFA,
FDP etc.

Din gama utilajelor de foraj rota-
tiv PremiumLine, vor fi expuse, la
BAUMA 2019, modelele BG 23 H,
BG 33 și BG 45, fiecare dintre ele
cu alte echipamente de lucru,
pentru a demonstra doar o parte
din diversitatea de tehnologii ce
pot fi abordate cu utilajele BAUER
PremiumLine.

Pe toate mașinile prezentate
sunt implementate ultimele soluții
experimentale de creștere a perfor-
manțelor de lucru, dar și sistemul
deja verificat și brevetat de opti-
mizare a consumului de combustibil
EEP (Energy Efficient Power).

Numeroase soluții noi, de sigu-
ranță în exploatare, sunt evi-
dențiate la toate produsele expuse.
Mașinile BG 23 H și BG 33 vor fi
prezentate cu noile șasiuri de bază,
BT 65, respectiv BT 85, de ultimă
generație, care pe lângă o mai
bună stabilitate, înglobează și o
serie de soluții importante de secu-
ritate. 

Fiecare ediție BAUMA din München este o ocazie specială pentru grupul BAUER Maschinen de a
prezenta si promova ultimele realizări din domeniul tehnologiei fundațiilor speciale, expunând cele
mai noi și mai performante echipamente și utilaje realizate.

Ca de obicei, alături de utilajele BAUER pentru foraj rotativ din seria BG, vor fi expuse și maca -
ralele speciale pentru execuția de pereți diafragmă, din seria MC și bineînțeles, vor fi prezente și
cele mai reprezentative utilaje și echipamente de foraj specifice fiecăreia dintre firmele subsidiare,
precum RTG (instalare palplanșe), KLEMM (foraje de micropiloți și de ancorare), HAUSHERR (foraje
pentru explozii în cariere), ABS (foraje orizontale de subtraversare), PRAKLA (foraje de puțuri de
apă și prospecțiuni geotehnice) și MAT (instalații de producere și injecție a fluidelor de foraj).

Un eveniment important, aniversat cu ocazia BAUMA 2019, este împlinirea a exact 50 de ani din
1969, când BAUER a început să producă mașini și echipamente de foraj proprii și a prezentat prima
sa platformă de foraj universală, UBW01.



De remarcat este platforma de
service integrată, de tip sertar, care
se trage înspre exterior, asigurând
un acces ușor și sigur la motor. Uti-
lajul BG 23 H va fi echipat cu un sis-
tem de foraj cu șnec continuu
(CFA). Succesorul modelelor de
renume BG 28 și BG 30, modelul
BG 33, cu cinematică a mastului de
tip V, este dotat cu motor Caterpil-
lar (CAT) de ultimă generație și va fi
prezentat în expoziție ca o soluție
ideală pentru foraje tubate de mare
capacitate.

Utilajul BG 45, cu o cinematică a
mastului de tip V, este dispus pe un
sașiu puternic BS 95 și este echipat
pentru foraje de îndesare tip FDP,
cu sapă de fund pierdută.

Din gama utilajelor de foraj
rotativ ValueLine, va fi expus noul
model BG 15 H, lansat în 2018,
care se vrea a fi cel mai eficient și
căutat utilaj de foraj pentru
șantierele mici de construcții.

Punctul forte al noului model
este sașiul de bază BT50, complet
reproiectat și executat de către
BAUER.

Cea mai spectaculoasă noutate
este reorganizarea compartimentu-
lui energetic, cu un culoar adânc la
mijloc, ce permite un acces ușor
pentru service, dar mai ales o po -
ziție coborâtă a mastului în condiții
de transport, asigurând o înălțime
maximă de numai 3,3 m la o lățime
de transport de 2,5 m.

Macarale BAUER, seria MC,
pentru fundații speciale

Macaralele MC sunt proiectate
să reziste la încărcări dinamice ridi-
cate, specifice în ingineria funda -
țiilor speciale. O atracție a standului
BAUER va fi simularea unui șantier
special pentru tehnologia de exe-
cuție a pereților diafragmă. Va fi
expusă o macara MC 96 de 130
tone, cu o unitate de freze tip BC,
împreună cu un perete de ghidare.
Gama de macarale medii, din seria
MC, va fi completată cu alte două
modele, MC 86, de 110 t și MC 76,
de 90 t, toate utilizând același sașiu
superior.

Lângă macaraua MC 96 cu uni-
tățile de frezare BC, va fi expusă și
o mașină de bază BAUER tip GB 50,
echipată cu un sistem de graifere
pentru pereți diafragmă tip DHG V,
și dotată cu sistemul integrat de
manevrare a furtunurilor hidraulice,
HDSG 80.

RTG Ramtechnik, componentă
a grupului BAUER Maschinen de mai
bine de 20 de ani, va expune două
dintre cele mai noi utilaje ale sale:

• un RG 27S, echipat cu un sis-
tem CSM (Cutter Soil Mixing), pen-
tru o adâncime de foraj de 30 m.

• un RG 19T echipat cu un cio-
can de bătut palplanșe cu  frec -
vență ridicată și amortizare a
zgomotului, tip SilentVibro MR 150
AVM. Micul șantier pentru pereți
diafragmă va fi completat cu câteva
instalații MAT, de preparare și
injecție a fluidelor de foraj. 

KLEMM Bohrtechnik va expu -
ne cele mai noi dintre utilajele:
KR 704-2E compact, KR 709-3G
pentru foraj CFA, KR 909-3G,
echipat cu un ciocan hidraulic tip
KD și KR 805-3G și KR 806-3GS,
pentru foraje de ancorare. 
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Fibrele pentru betoane de la Romfracht -
din ce în ce mai cunoscute și apreciate

Interesul vine atât din noutatea
produselor, cât și, mai ales, din per-
formanțele lor în armarea dispersă
a betoanelor. Este lesne de înțeles
că un bun raport preț/performanță
= succes. O formulă care la noi a
dat roade, bazându-ne pe investiți-
ile făcute permanent în cercetare și
în studierea comportamentului
fibre lor pentru armarea betoanelor. 

Fibrele din polipropilenă repre -
zintă un salt în tehnologia de
armare dispersă a betoanelor.

Fibrele RoFero se pliază perfect
pe piața pardoselilor, în întreaga
lume. Un argument pentru rezul-
tatele excelente obținute de acest
tip de fibre, conform EN 14889/2,
este reprezentat de rezultatele
obținute în testele de laborator,
respectiv cu un dozaj de doar
2,5 kg/m3 beton, pentru care se
îndeplinesc, deja, condițiile fR1CMOD
= 0,5 mm > 1,5 (N/mm2) și
fR4CMOD = 3,5 mm > 1 (N/mm2). 

Cititorii avizați pot remarca
foarte ușor avantajele conferite de
armarea cu o cantitate atât de mică
de fibre.

În aceste condiții, criteriile de
performanță ale armării disperse
cu acest tip de fibre sunt net

Florin Florian

Prezenți în mod constant, în ultimii ani, la marile târguri de pro-
fil din Europa și nu numai, echipa Romfracht și-a întărit relațiile
de colaborare cu numeroase companii de top din industria
betoanelor. 

La BAU München 2019, ultimul târg la care am participat, am
observat o creștere importantă a interesului vizitatorilor față de
astfel de materiale inovatoare pentru construcții. Ne-a bucurat să
vedem și tineri studenți la astfel de târguri, și ne-a mirat să aflăm
că în țări precum Croația, studiul fibrelor este inclus în curicula
facultăților de construcții.

A fost o bună oportunitate de a le explica, cu lux de amănunte,
vizitatorilor, cum se comportă betonul ranforsat cu fibre și bene -
ficiile pe care le aduce această soluție. Și nu în ultimul rând, a fost
o bună oportunitate de a ne revedea partenerii actuali.

ec. Florin FLORIAN - director departament Fibre - Betoane, ROMFRACHT
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superioare tuturor fibrelor din
polipro pilenă cunoscute până acum. 

Alegerea acestei soluții pentru
armare asigură și optimizarea
design-ului pardoselilor: se micșo -
rează greutatea portantă, se
mărește distanța între rosturile de
dilatare (în anumite circumstanțe
se poate renunța cu totul la rosturi
– Jointlessfloor), se reduce uzura
discurilor diamantate, ca să nu mai
vorbim despre creșterea rezistenței
în timp, mai ales în zonele predis-
puse la uzură, precum marginile
pardoselii. 

Precizăm că noi venim în aju-
torul clienților noștri atât cu calcu-
lația de dozaj, cât și cu optimizarea
din stadiul de proiect a tuturor
tipurilor de pardoseli, în funcție de
specificul fiecărui proiect. Să nu
neglijăm faptul că, deși tur narea
unei pardoseli pare o ope rație sim-
plă la prima vedere, în realitate
fiecare pardoseală are specificul ei,
iar dozajul se modifică în funcție de
parametrii ceruți în exploatare de
beneficiar. 

Aprecierea de care se bucură,
din partea beneficiarilor, fibrele
RoFero reprezintă pentru noi rezul-
tatul eforturilor pe care întregul
nostru colectiv de specialiști l-a
întreprins în ultimii ani, pentru
îmbunătățirea calității produselor
dar și rezultatul preocupărilor per-
manente pentru a se asigura un
raport preț/calitate care să-i
mulțumească pe beneficiarii noștri. 

Iar faptul că produsele noastre
sunt apreciate nu numai în țară ci și
pe alte meridiane ne bucură foarte
mult. Este o provocare să onorezi
comenzi din locații „exotice”, pre-
cum Orientul Mijlociu, Africa, insu -
lele Maldive sau Emiratele Arabe,
dar cu ajutorul colegilor noștri de la
divizia Expediții Internaționale din
cadrul grupului Romfracht, acest
lucru devine ușor de atins. 

Pentru suport tehnic
contactați-ne la tel.:

0040.31.403.08.92 sau la
email: tehnic@romfracht.com

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

www.hidroizolatiibeton.ro
Tel.: 021.256.12.08

Produsele ROMFRACHT,
acum și în rețeua de magazine DEDEMAN !
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CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR
- un proiect economic, social și profesional modern -

ec. Claudiu MUNTEANU - Director General Casa Socială a Constructorilor (CSC)

Trebuie să recunoaștem că întotdeana spațiul și tim-
pul au reprezentat cele două dimensiuni ale unei dez-
voltării durabile, ale marilor transformări din viața
colectivităților umane, că în istorie totul este parțial și
temporar.

Privind retrospectiv, la tot ce a însemnat  sectorul con-
strucțiilor din România, vom observa rolul social, eco-
nomic și profesional conferit de autoritățile statului și
recunoscut de popor, ca factor dinamizator al dezvoltării și
modernizării României.

Semnificația pozitivă a verbului „a construi”, are
conotații cu totul speciale atunci când vorbim de rezul-
tatele muncii constructorilor. Eforturile constructorilor au
fost, sunt și vor fi recunoscute și apreciate de societate.

Toate aceste tendințe de evoluție a sectorului con-
strucțiilor au avut și au la bază o viziune modernă despre
condițiile de locuire, despre calitatea vieții, despre sigu-
ranța și calitatea construcțiilor.

Tradiție și contemporaneitate
România se mândrește cu realizări tehnice remarcabile

în domeniul construcțiilor, rod al imaginației și creației
specialiștilor români formați profesional în școlile de arte
și meserii, precum și în învățământul superior tehnic.

Amintim aici că în anul 2018 au fost sărbătoriți
200 de ani de învățământ superior tehnic în domeniul
construcțiilor, în București.

Totodată, trebuie remarcată înființarea în București, în
anul 1873, sub patronajul „Uniunii Constructorilor
Români”, a unei școli de meserii pentru pregătirea con-
structorilor, unde s-au organizat cursuri pentru ucenicii și
lucrătorii din industria particulară și de stat.

Evoluția tehnologiilor de execuție a lucrărilor, diversifi-
carea materialelor de construcție și mobilitatea profesio -
nală a lucrătorilor, cu deosebire a muncitorilor calificați, au
impus, în timp, adoptarea unor măsuri de autoregle-
mentare sectorială, din partea patronatelor și sindi-
catelor din construcții, dar și măsuri de ordin
legislativ, care să sprijine acest sector de activitate.

Legea nr. 215/1997 - privind Casa Socială
a Constructorilor - proiect social cu impact

major asupra calității construcțiilor
și stabilității forței de muncă

Condițiile climatice specifice României, precum și cerin -
țele tehnice de calitate și siguranță ale construcțiilor,
coroborate cu necesitatea asigurării stabilității forței de
muncă, au impus adoptarea unei legi organice spe-
ciale, care să reglementeze plata drepturilor salariale ale
personalului firmelor de construcții, atunci când, din cauza
condițiilor meteorologice nefavorabile, nu pot lucra.

După modelul altor state din Europa, cu condiții clima -
tice asemănătoare, România a optat în anul 1997 pentru
un act normativ la nivel de lege organică, iar experiența
și rezultatele din cei 20 de ani de aplicare au dovedit
că opțiunea a fost corectă.

Prin contribuția salariaților, a firmelor de construcții și a
investitorilor și prin eforturile partenerilor sociali, respectiv
ale patronatelor și sindicatelor reprezentative în acest
domeniu de activitate, am reușit să depășim momentele
dificile prin care a trecut sectorul construcțiilor, în special
după criza structurală declanșată după anul 2008.

Despre sistemul de organizare și funcționare, precum
și despre procedurile de lucru ale Casei Sociale a Con-
structorilor, Revista Construcțiilor a relatat pe larg în anii

anteriori, motiv pentru care ne vom referi doar la câteva
date statistice de sinteză.

Astfel, în perioada 1998 - 2018 muncitorii con-
structori au primit indemnizații de protecție socială prin
intermediul Casei Sociale a Constructorilor în valoare de
cca 490 milioane lei, din care cca 175 milioane lei taxe
salariale.

Sectorul construcții - prioritate națională
în perioada 2018-2028

Actualul Program de guvernare, cu obiective și proiecte
deosebite, finanțate din fondurile nationale, dar și din fon-
duri atrase din bugetul UE, necesită o nouă abordare a
priorităților în ansamblul economic și social al României,
cu deosebire a investițiilor în infrastructură, atât la nivel
național, cât și la nivel local.

Urmare a noilor priorități pentru următorii 10 ani, în
care constructorii vor avea de realizat un volum de lucrări
cu mult peste capacitatea actuală a firmelor românești și
străine care lucrează în România, pentru prima dată în
istoria României a fost semnat un Acord între Guvernul
României și Federația Patronatelor Societăților de
Construcții. 

Prevederile acestui Acord, semnat la data de
01 decembrie 2018 la Alba Iulia, într-un cadru solemn
prilejuit de Anul Centenar, au o semnificație  cu totul
deosebită, deoarece sunt reconfirmate recunoștința și
aprecierea față de constructori, precum și speranța  că
proiectele de investiții publice și private vor fi realizate
conform Programului stabilit.

Amintesc doar câteva dintre măsurile cuprinse în
acest Acord:

• Se declară sectorul construcțiilor sector prioritar, de
importanță națională, pentru economia românească pe
următorii 10 ani începând cu 01.01.2019.

• Se stabilește, începând cu 01.01.2019, pentru sec-
torul construcțiilor, un salariu minim brut lunar de 3.000 lei.

• Se diminuează substanțial toate taxele pe muncă
pentru angajații din construcții.

• Se introduce certificarea profesională a firmelor de
construcții, de către un organism de certificare neutru.

• Se interzice angajarea de zilieri în construcții.
• Toți agenții economici certificați pentru efectuarea

lucrărilor de construcții trebuie să fie membri într-o orga-
nizație patronală.

• Se înființează un fond de garantare pentru con-
strucții, cu participa rea Statului în procent de 80% și a
firmelor de construcții în procent de 20%.

După cum se observă, pentru punerea în practică a
majorității măsu rilor cuprinse în acest Acord, este necesară
implicarea nemijlocită a Casei Sociale a Constructorilor -
organizație membră a Asociației Europene a Instituți-
ilor Paritare de Protecție Socială, asociație care
cuprinde 38 de membri din 27 de țări. 

Partenerii sociali care adminis trează Casa Socială a Con-
structorilor, respectiv Federația Patronatelor Societăților de
Construcții și Federația Generală a Sindicatelor Familia,
sunt preocupați pentru crearea unui cadru legal care să dea
acces tuturor salariaților din construcții și mai ales muncito-
rilor tineri din interiorul și din afara granițelor țării, la for-
mare profesională în meserii specifice sectorului de
construcții astfel încât deficitul de forță de muncă din sector
să fie acoperit în primul rând de cetățeni români. q
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Topografie, cartografie, geodezie, cadastru

MISIUNEA NOASTRĂ
Pentru a crește calitatea serviciilor noastre, misiunea

noastră este de a:
• Aspira mereu către excelență
• Inova în permanență
• Construi relații bazate pe încre dere și transparență
• Lucra în echipă împreună cu bene  ficiarii noștri
• Forma și specializa continuu per sonalul nostru
• Pune dorințele beneficiarilor în centrul preocupărilor

noastre

VALORILE ÎN CARE CREDEM
• Să aducem plusvaloare clienților noștri
• Responsabilitatea față de clien ții și calitatea lucră-

rilor noastre
• Inventivitate
• Tenacitate

INDUSTRII SERVITE

• Energie, petrol și gaze
Activitățile acestui domeniu sunt supuse unor riscuri

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

• Utilități
Cartarea utilităților se face pentru îmbunătățirea pro-

cesului decizional și prevenirea riscurilor de defecțiu ne
a rețelelor.

• Mediu
Pe lângă contribuția pe care o avem la proiectele de

implementare a lucrărilor în domeniul energiilor alterna-
tive, compania noastră este implicată în realizarea proiec-
telor pentru protejarea comunităților și a naturii împotriva
dezastrelor naturale.

Înființată în 1994 și având astfel o experiență de aproape 25 de ani pe piața din România,
Cornel & Cornel Topoexim SRL este în prezent unul dintre principalii furnizori de soluții integrate în
domeniul managementului și procesării datelor spațiale.

Societatea este membră fondatoare a Asociației Patronale din Cadastru, Geodezie și Cartografie,
din anul 1996.

Angajații noștri sunt membri ai Uniunii Geodezilor din România (UGR), asociație afiliată la Inter-
national Federation of Surveyors, care are o vechime de 174 de ani și este recunoscută ca partener
de Organizația Națiunilor Unite.

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

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

Cornel & Cornel Topoexim SRL deține echipamente specializate și necesare pentru finalizarea
proiectelor la un nivel înalt de calitate.



• Planificare teritorială
Soluțiile noastre constau în im -

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

• Transporturi
Lucrările în aceste domenii con-

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

• Construcții
În construcțiile civile și industri ale

asigurăm asistența topografică pe
tot parcursul execuției proiectului.
Urmărim com portarea în timp a
construcțiilor atât la cele mai mari
baraje hidrotehnice din România,
cât și la nume roase termocentrale.
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PNCCF - Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
sub lupa specialiștilor din domeniu

PNCCF este, desigur, un proiect
național ambițios, care are rolul de
a aduce sistemul de înregistrare a
proprietății din România la nivelul
celorlalte state europene, cu bene-
ficii directe și indirecte inestimabile
atât pentru stat, cât și pentru
cetățenii acestuia. Existența unui
sistem informatic centralizat și cu
acoperire geografică națională
completă facilitează accesul rapid la
informații actualizate, sigure și
complete despre proprietate.
ANCPI a dezvoltat, în decursul ani-
lor, și gestionează un sistem inte-
grat de cadastru și carte funciară
(SICC) a cărui aplicație utilizator
este cunoscută pentru publicul larg
sub denumirea de „Imobile eTerra”.
În baza de date națională unică a
sistemului informatic respectiv sunt
stocate informații tehnice, econo-
mice și juridice, inclusiv istoricul din
punct de vedere al evoluției dreptu-
rilor și sarcinilor, acolo unde unde
este cazul, referitoare la un anumit
imobil. Aceste informații pot fi dis-
ponibile la cerere publicului și
utilizatorilor specializați (notari,
spe cialiști cadastrali autorizați,
bănci, executori etc), care au acces
la sistem. 

Prezentarea informațiilor afe-
rente unui imobil se face sintetizat
în extrasul de carte funicară și
extrasul de plan cadastral anexat.
În condițiile finalizării cadastrului și
înregistrării sistematice la nivelul
unei unități administrativ terito-
riale, cetățenii pot dezbate succe-
siunile acolo unde este cazul și
obține certificatele de moștenitor
cu finanțare de la bugetul PNCCF,
fiind astfel scutiți de cheltuieli supli-
mentare. Posesorii necontestați în
perioada legală devin proprietari,

iar construcțiile fără acte sunt
înscrise în cartea funciară și eviden -
țiate pe planul cadastral. 

Cu această nouă situație, în care
toate imobilele dintr-un teritoriu
administrativ sunt înregistrate pe
bază de acte de proprietate actuali-
zate, piața imobiliară, creditul ipo-
tecar și agricol, autorizarea
construirii și urbanismul funcțio-
nează mai eficient, producând
efecte directe asupra bunului mers
al economiei prin derularea la timp
și mai ușor a investițiilor de tot
felul. După înregistrarea sistema-
tică se știe foarte bine că baza de
calcul a taxelor și impozitelor locale
crește semnificativ prin corectarea
fondului construit, în special cu
impact direct în bugetul local al uni-
tății administrativ teritoriale. De
asemenea, clarificarea limitelor și
actelor domeniului public și privat
al statului sau al unităților adminis-
trativ teritoriale are un efect

imediat în mai buna gestiune a
localităților și derularea mai rapidă
a investițiilor publice și concesiuni-
lor, fapt care, la fel, are impact asu-
pra economiei la nivel local.  

Imobilul este unitatea de bază
care face obiectul înregistrării. Un
imobil reprezintă terenul cu sau
fără construcții, inclusiv aparta-
mentele acestora, acolo unde este
cazul, indiferent de tipul de proprie-
tate, destinație sau de situarea
acestora în intravilanul ori extravi-
lanul localităților. Înregistrarea imo -
bilelor în sistemul informatic se
face, individual, la cerere, pe chel-
tuiala deținătorului proprietății sau
în mod sistematic, în cadrul finan -
țării ANCPI prin PNCCF. 

Serviciile cadastrale de înregis-
trare sistematică se realizează fie la
nivelul întregii unități administrativ
teritoriale, fie la nivel de sectoare
din cadrul unității administrativ
teritoriale, în funcție de forma de

În primăvara anului 2015 a fost lansat, de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară (ANCPI), Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), prin Hotărârea Guvernului
nr. 294/29.04.2015, care detaliază activitățile acestuia și sumele necesare realizării lui, suportate din veniturile
proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile. Obiectivul PNCCF este ca, până în anul 2023, să fie înre-
gistrate, în mod sistematic și gratuit pentru cetățeni sau oricare alți deținători de drept public sau privat, toate
imobilele situate pe teritoriul unităților administrativ teritoriale municipii, orașe și comune. În 2016, programul
a fost corectat în sensul înregistrării, cu prioritate, până în anul 2020, a terenurilor din extravilan, preponderent
agricole, menținându-se anul 2023 ca termen final pentru toate celelalte imobile situate în intravilan.
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finanțare și contractare, în confor-
mitate cu prevederile legale ale
PNCCF.  Sub aspect juridic înregis-
trarea sistematică se face pe baza
actelor doveditoare ale drepturilor
de proprietate preluate de la
cetățeni și din arhiva OCPI sau a
adeverințelor de proprietate emise
de unitatea adminis itrativ terito-
rială după efectuarea măsurătorilor.
În con tinuarea acestei etape are loc
publicarea registrelor și planurilor
cadastrale, precum și rezolvarea
contestațiilor, urmând ca înregistră-
rile să devină definitive și migrate
în sistemul informatic centralizat al
ANCPI.

Legat de desfășurarea Progra-
mului Național de Cadastru și Carte
Funciară, dl Cornel Păunescu,
președinte onorific al Uniunii Geo-
dezilor din România și profesor doc-
tor în cadrul Facultății de Geologie
și Geofizică din Universitatea Bucu-
rești, antreprenor cunoscut în
domeniu din anul 1994, a ținut să
precizeze:

„Uniunea Geodezilor din
România (UGR) este singura aso-
ciație profesio nală la nivel național
care reunește peste 500 de specia -
liști cotizanți ce își desfășoară acti -
vitatea în diversele domenii de
activitate specifice ingineriei geode -
zice, respectiv măsurătorile terestre
și geodezie, topografie, topografie
inginerească, foto grametrie, car-
tografie digitală și GIS, cadastru și
organizarea teritoriului. UGR și-a
propus să fie un forum al tuturor
specialiștilor din domeniu, indife -
rent dacă activează profesional în

sectorul public, privat sau academic.
UGR este membră cu drepturi
depline a Fede rației Internaționale
a Geodezilor (FIG), singura organi-
zație profesională în domeniu la
nivel global recunoscută de Organi-
zația Națiunilor Unite. 

Un număr important al specia -
liștilor membri ai UGR sunt
angrenați de circa un deceniu în
efectuarea cadastrului sistematic,
atât pe întreg UAT-ul cât și pe sec-
toare cadastrale. Din nefericire,
până acum, ANCPI nu a luat în con-
siderare propunerile pe care UGR
le-a făcut pentru modificarea speci-
ficațiilor tehnice de realizare a
înregistrării sistematice. Regula-
mentele sunt elaborate doar de
specialiștii ANCPI fără să țină
seama de propunerile pe care
UGR le-a făcut în decursul anilor.
Consider anormală această situație,
având în vedere că specialiștii UGR
sunt cei care au experiența practică
extrem de bogată obținută în timp,
iar ulterior chiar ei sunt cei care
trebuie să aplice efectiv specifica -
țiile tehnice de realizare a serviciilor
cadastrale. Considerăm că, la acest
moment, doar o colaborare mai
strânsă cu specialiștii din domeniu
poate duce la realizarea cu succes a
PNCCF. În caz contrar există riscul
ca obiectivul PNCCF să nu poată fi
atins. Modul în care sunt recepțio -
nate lucrările este insuficient struc-
turat și reglementat, iar opiniile
inspectorilor și registratorilor din
OCPI pot fi, uneori, rezultatul unor
abordări locale, proprii sau chiar
divergente pentru situații similare.
Acest aspect se datorează și faptu-
lui că unii inspectori din OCPI care
efectuează verificările și recepțiile
sunt fără experiență, deoarece, în
activitatea de zi cu zi, nu execută
sau nu au executat anterior aseme-
nea tip de lucrări.

Sperăm ca ANCPI să țină cont
pe viitor de propunerile pe care
UGR le-a făcut de-a lungul timpului
și să ne invite la un dialog”, a
încheiat Președintele onorific al
UGR.

Asociația Patronală din Cadas-
tru, Geodezie și Cartografie
(APCGC) reunește 142 firme al
căror principal domeniu de activi-
tate, așa cum se poate constata
chiar din denumire, este Cadastrul,
alături de specializările strâns

legate de acesta, respectiv Geo-
dezia (referința spațială) și Carto -
grafia (harta). Președintele APCGC,
dr. ing. Valeriu Manolache, cu o
experiență în domeniu de peste 30
de ani, a precizat:  

„Dat fiind domeniul nostru de
activitate, suntem profund intere-
sați de toate aspectele legale, eco-
nomice și sociale care constituie
cadrul general în care lucrăm. Prac-
tic, toate firmele de specialitate
care au aderat la APCGC prestează,
cu precădere, servicii de cadastru
pentru persoane fizice, pentru
autoritățile publice locale dar și
pentru instituția de profil (ANCPI).
În mod firesc, activitatea curentă,
ca și experiența acumulată de-a
lungul timpului, au contribuit să
avem o bună cunoaștere, „din inte-
rior” a celor mai importante as pecte
practice care privesc realizarea evi-
denței cadastrale gene ralizate în
România.

Potrivit celor prevăzute în Hotă -
rârea Guvernului nr. 294/29.04.2015,
ar fi trebuit ca, începând din 2018,
să fie asigurat un ritm anual de
peste 300 UAT-uri (de la 320 în
2018, la 560 în 2023), astfel încât,
până în anul 2023, să fie acoperite
3.181 de localități din totalul celor
3.228 de UAT-uri (municipii, orașe,
sectoare în Capitală și comune)
existente în România.

Examinând datele statistice
publicate pe web-site-ul ANCPI
(www.ancpi.ro), putem observa fie
partea plină a paharului, fie partea
goală, funcție de punctul de vedere
(al autori tăților și al cetățeanului).

Cornel Păunescu

Valeriu Manolache

continuare în pagina 32È
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„Paharul” complet îl reprezintă
cele 40 de milioane de imobile
(terenuri și construcții) care se
estimează că ar exista în România.

Privind „partea plină”, con-
statăm că, în acest moment, sunt
înregistrate în evidența cadastrală
aproape 12 milioane de imobile. 

„Partea goală” ne arată că mai
sunt de înregistrat circa 28 de mi -
lioane de imobile, adică circa 70%
din totalul estimat. Mai putem con-
stata că, din cele 12 milioane de
imobile în evidență, doar puțin
peste un milion (nici 10%) au fost
înregistrate prin PNCCF (gratuit),
restul fiind înregistrate prin sistemul
de cadastru „sporadic”, pe cheltu-
iala deținătorilor (persoane fizice și
juridice), aceasta reprezentând o
semnificativă sursă de venituri
„proprii” ale ANCPI, sursă din care
se finanțează înregistrarea „gratuită”.

De asemenea, se mai poate
observa că ritmul de înregistrare
prin PNCCF poate fi estimat în mod
optimist la circa 400.000 de imobile
pe an, ceea ce ar însemna, dacă nu
se produce nicio schimbare majoră,
că până la sfârșitul anului 2023 vor
mai fi incluse în evidența cadastrală
încă 1.600.000 de imobile, foarte
departe de obiectul propus.

Spre deosebire de perspectiva
autorităților, care consideră că totul
decurge conform planului, din per-
spectiva cetățeanului este clar că
ceva nu merge cum ar trebui și
sunt necesare reparații „capitale”,
dacă nu chiar o regândire a întregu-
lui sistem.

Fiind direct implicate în lucrările
de cadastru sistematic finanțate
prin PNCCF, firmele din Asociația
Patronală din Cadastru, Geodezie și
Cartografie (APCGC) au putut con-
stata, în cel mai direct mod posibil,
care sunt deficiențele actualului sis-
tem de înregistrare cadastrală,
deficiențe pe care le-au semnalat
conducerii ANCPI în numeroase
materiale scrise și întâlniri de lucru,
fără, însă, a putea constata o ame-
liorare semnificativă a stării de
lucruri.

Foarte pe scurt, din punctul nos-
tru de vedere, principalele defi-
ciențe sunt:

• Caracterul extrem de stufos,
interpretabil și contradictoriu al
cadrului normativ reprezentat în
primul rând de Legea 7/1996 (a

cadastrului și publicității imobiliare)
și de „Regulamentul de avizare,
recepție și înscriere în evidențele de
cadastru și carte funciară” adoptat
în 2014, ambele acte modificate de
mai multe ori (legea de peste zece
ori, regulamentul de peste cinci
ori). La acestea două se adaugă
multe alte legi cu incidență în evi-
dența cadastrală, precum și Caietul
de sarcini pe baza căruia se
derulează lucrările de înregistrare
cadastrală sistematică.

• Caracterul facultativ al cadru-
lui normativ. Tocmai pentru că este
stufos, interpretabil și contradicto-
riu, specificațiile legilor și normelor
sunt aplicate neuniform. Practic,
fiecare oficiu teritorial (OCPI) din
subordinea ANCPI își face propriile
norme, ajungând chiar în situația
ca doi funcționari din același oficiu
să interpreteze diferit aceeași
speță.

• Durata exagerat de mare a
procedurilor de verificare și recepție
la OCPI a lucrărilor de înregistrare
cadastrală sistematică, determinată
și de inexistența unor criterii clare
și transparente, totul petrecân -
du-se de parcă obiectivul ar fi pu -
nerea în dificultate a Prestatorului
și nu sprijinirea lui în realizarea
unei lucrări corespunzătoare din
toate punctele de vedere.

Desigur, contractele pentru ser-
vicii de înregistrare cadastrală nu
omit prevederi privind plata de
penalizări în sarcina Prestatorului
dacă acesta întârzie predarea. În
schimb, „uită” să prevadă și pena -
lizări în sarcina Achizitorului (OCPI
și ANCPI) dacă acesta amână verifi-
carea, recepția și decontarea.

• Caracterul absolut atribuit
datelor din Titlurile de proprietate
emise în aplicarea legilor propri-
etății funciare (în primul rând Legea
18/1991), deși practica demon-
strează că un număr mare din
aceste date sunt eronate și con-
trazic flagrant realitatea.

Desigur, deficiențele enumerate
mai sus (la care, după o analiză ri -
guroasă și detaliată, se pot adăuga
destule altele) nu sunt determinate
de cauze imuabile (cum ar fi legile
fizicii, de exemplu) ci de aspecte
aflate la îndemâna autorităților
(Parlament, Guvern) și instituțiilor
de specialitate (ANCPI, OCPI,

minis tere) care le pot corecta. Pen-
tru aceasta este nevoie de profe-
sionalism, de responsabilitate și –
în primul rând - de dorința sinceră
de a face ce trebuie făcut.”

Ionuț Săvoiu, Președinte al
Uniunii Geodezilor din România,
a fost deputat în Parlamentul
României în legislatura 2012-2016,
perioadă în care a îndeplinit funcția
de Vicepreședinte al Comisiei de
Tehnologia Informației și Comuni-
cații. Între 2005-2012 a fost Coun-
try Manager într-o companie
multinațională de profil și consul -
tant internațional în domeniu în
Europa de Est. La înființarea
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară (ANCPI), în
anul 2004, a ocupat, timp de 7 luni,
poziția de director general adjunct
în cadrul instituției. Referindu-se la
Programul Național de Cadastru și
Carte Funciară, dl Săvoiu ne-a
împărtășit câteva opinii: 

„PNCCF ar avea șansa să se
deruleze într-un ritm mult mai
eficient dacă ar exista un dialog
echilibrat și instituționalizat între
autorități și profesioniștii din dome-
niu în beneficiul întregii societăți.
După cum se știe foarte bine, legea
de reglementare și organizare a
profesiei de geodez este respinsă la
avizare chiar de către autoritățile
naționale în domeniu, MDRAP (Mi -
nisterul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice) și ANCPI. În
opinia noastră aprobarea legii ar
crea acel context instituțional orga-
nizat prin care profesioniștii din

Ionuț Săvoiu

Æ urmare din pagina 31

continuare în pagina 34È
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domeniu pot interveni pozitiv și
îmbunătăți cadrul normativ și eco-
nomic al ANCPI în ceea ce privește
activitatea de cadastru și înregis-
trare sistematică.

Este lăudabil, din punct de
vedere al transparenței, că ANCPI
prezintă lunar pe site-ul său unele
evoluții din derularea PNCCF, în
ceea ce privește numărul con-
tractelor de finanțare încheiate cu
unitațile administrativ teritoriale,
numărul de imobile înregistrate sis-
tematic și suprafața totală a aces-
tora. 

Din datele puse la dispoziție de
ANCPI, lipsesc, din păcate, ele-
mente esențiale de raportare,
neexistând astfel o imagine clară
care să indice progresul efectiv
realizat și dimensiunea decalajului
în termeni cantitativi față de ceea
ce este de facut în cadrul fiecărei
unități administrativ teritoriale
incluse în program. Aceste date ar
trebui prezentatate în formă cen-
tralizată, grupat pentru fiecare tip
de finanțare și raportat la cantitățile
de realizat până la termenul final al
PNCCF, în anul 2023. Obținerea
unei sinteze este, în acest sens,
mult prea laborioasă pentru publi -
cul specializat iar pentru publicul
larg practic imposibil de realizat.
Din parcurgerea cifrelor rezultă că,
de la lansarea PNCCF până la 19
ianuarie 2019, doar cca 875.000 de
ha din cca 23.800.000  de ha, adică
aproximativ 3,8% din teritoriu a
fost cadastrat și înregistrat siste -
matic și doar 22% contractat în
diverse faze. Dacă luăm în conside -
rare un progres anual al activității
de cadastru și înregistrare de cca
500.000 de hectare (maxi mul
înregistrat în 2018), rezultă o
creștere a procentului de realizare a
obiectivului PNCCF cu 2% din teri-
toriul național în fiecare an. În
această ipoteză, PNCCF s-ar fina -
liza în peste 40 de ani, fapt care ne
conduce spre concluzia că ar trebui
făcut ceva concret în sensul acce le -
rării derulării programului pe com -
ponenta de cadastru și înregistrare
sistematică. 

Sugerez, pe acestă cale, o sin-
teză a stadiului activității în cadrul
PNCCF pe următoarea matrice de
analiză propusă (Tabelul 1).

F1 – Finanțare de la buget ANCPI
cu servicii cadastrale contractate pe
întreg UAT-ul, înainte de aproba rea
HG nr. 294/29.04.2015

F2 – Finanțare de la buget
ANCPI cu servicii cadastrale con-
tractate pe întreg UAT-ul 

F3 – Finanțare de la buget
ANCPI cu servicii cadastrale con-
tractate pe sectoare cadastrale

F4 – Finanțare de la bugetul
local, cu posibilitatea de asigurare a
cofinanțării ANCPI

F5 – Finanțare de la buget în
cadrul POR – Axa 11

S1 – Suprafața totala a UAT-
urilor pentru care se execută/au
fost executate servicii cadastrale și
de înregistrare sistematică

N1 – Număr estimativ de imo-
bile din cadrul UAT-urilor pentru
care se execută/au fost executate
servicii cadastrale și de înregistrare
sistematică

S2 – Suprafața totală aferentă
sectoarelor cadastrale care fac/au
facut obiectul contractelor de ser-
vicii cadastrale și de înregistrare
sistematică

S3 – Suprafața aferentă sec-
toarelor cadastrale din cadrul UAT-
urilor aflate în diverse faze de
execuție

S4 – Suprafața aferentă sec-
toarelor cadastrale din cadrul UAT-
urilor aflate în faza de publicare

S5 – Suprafața aferentă sec-
toarelor cadastrale din cadrul UAT-
urilor aflate în faza de soluționare a
contestațiilor

S6 – Suprafața aferentă sec-
toarelor cadastrale din cadrul UAT-
urilor aflate în faza de soluționare a
contestațiilor, înregistrată în „Imo-
bile eTerra”

S7 – Suprafața aferentă sec-
toarelor cadastrale din cadrul UAT-
urilor cu imobile înregistrate în
aplicația „Imobile eTerra”

N2 – Numărul de imobile din
cadrul UAT-urilor înregistrate în
aplicația „Imobile eTerra”

P1 – Procentul de realizare  S7/S1
P2 – Procentul de realizare  S7/S2
P3 – Procentul de realizare esti-

mat N2/N1
După realizarea unei astfel de

analize vom cunoaște mai bine
următoarele aspecte:

1. care este procentul de terito-
riu național pentru care sunt în
derulare servicii cadastrale și înre -
gistrare sistematică defalcat pe
fiecare modalitate de finanțare;

2. care este procentul de terito-
riu național aflat în diferite faze
determinante ale procedurilor de
cadastru și înregistrare sistematică,
raportat la întreg teritoriul național
în funcție de diferitele surse de
finanțare;

3. care este procentul de terito-
riu național aflat în diferite faze
determinante ale procedurilor de
cadastru și înregistrare sistematică,
raportat la teritoriul național pentru
care sunt în derulare servicii cadas-
trale și de înregistrare sistematică
în funcție de diferitele surse de
finanțare;

4. care este dinamica procesului
de cadastru și înregistrare prin
analiza comparativă lunară / tri mes -
trială / anuală; 

5. care este procentul imobilelor
cadastrate și înregistrate raportate
la totalul imobilelor estimate la
nivelul teritoriului național.

Realizarea unei astfel de ana lize
sintetice s-ar baza efectiv pe date
analitice similare celor din Tabelul 1,
detaliate pentru fiecare UAT și cen-
tralizate și la nivel de județ, lucru
care ar transparentiza și mai bine
stadiul efectiv al programului, atât
pentru publicul larg, cât și pentru
factorii de decizie implicați.

Tot în analiza stadiului imple-
mentării măsurilor instituite prin
programul de guvernare 2017 -
2020 prezentată lunar pe site-ul
ANCPI, am dori să urmărim cum
PNCCF contribuie la atingerea celor

Tabelul 1

Æ urmare din pagina 32

continuare în pagina 36È



Computers and Structures incorporated (CSi) a
fost fondat în 1975 și este renumit pe plan mondial
pentru dezvoltarea produselor software utilizate în
ingineria structurală și seismică.

Produsele CSi au în spate peste patru decenii de
cer cetare și dezvoltare continuă, devenind, astfel, cea
mai de încredere familie de produse pentru
experții în proiectare.

Interfața intuitivă permite modelarea rapidă și eficientă
a structurilor. Programele de analiză structurală
avansată sunt extrem de complexe, dar totodată, ușor
de folosit.

Tehnicile analitice avansate permit analiza pas cu pas a
deformațiilor structurii, analiza SAPFireTM prin metode de
analiză Eigen și Ritz, analiza neliniară geometrică și de
material, analiza la flambaj, analiza la colaps progresiv,
metode energetice pentru controlul deplasărilor, analiza
folosind amortizori vâscoși, izolatori în bază, analiza de tip
push-over, analiza și proiectarea bazată pe performanță,
toate fiind accesibile folosind produsele CSi.

Fiecare produs oferă capacități și instrumente unice,
croite după nevoile diferitelor tipuri de structuri și ana lize
care permit utilizatorului alegerea soluției optime. Există
posibilitatea transferului bi-direcțional între produsele
CSi și alte produse software - folosirea tehnologiei BIM
fiind la cel mai înalt nivel. q
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doi indicatori avuți în vedere. În
mod evident, pentru a observa
acest lucru, în situația prezentată
ar fi trebuit să existe o defalcare
clară a procentelor obținute din
înregistrarea sistematică fața de
cele înregistrate la cerere, atât în
cazul imobilelor locuință (primul
indicator), cât și în cazul suprafeței
terenurilor agricole ce fac obiectul
subvențiilor APIA (al doilea indica-
tor).

Pentru noi rămâne un mare semn
de întrebare de ce în analiza stadiu-
lui implementării măsurilor institu-
ite prin programul de guvernare
2017-2020 nu au fost incluși indica-
tori strict legați de PNCCF și nu
complementar față de politicile
regionale și de dezvoltare rurală,
așa cum sunt prezentați. Oare sta-
diul implementării Axei 11 din Pro-
gramul Operațional Regional (POR)
nu face parte din dezvoltarea
regională?!

În plus, am mai spus-o și cu alte
ocazii, modul în care se derulează
achizițiile în ceea ce privește Axa
11 din POR generează un risc major
ca o parte semnificativă din sumele

alocate pentru servicii cadastrale și
de înregistrare sistematică, în cele
660 de UAT-uri, să fie cel mai pro -
babil transferate către alte axe din
POR spre finalul perioadei de
finanțare sau, în cel mai rău caz,
chiar dezangajarea acestora. 

De remarcat că la achizitia pu -
blică din toamna anului 2018, pen-
tru 36 de loturi incluzând cca 200
de comune nu s-au prezentat furni-
zori decât pentru 12 loturi, care
includ 57 de comune. Există câteva
elemente de risc ce rezultă din
analiza modului în care a fost alcă-
tuită documentația de atribuire
pentru cele 36 de loturi, care înde-
părtează furnizorii de PNCCF și pe
care aș dori să le enumăr mai jos:    

• modul de estimare a valorii
contractelor nu ține cont de ele-
mentele de cost ale furnizorului,
care, în general, variază în funcție
de numărul de imobile și tipul mul-
ticriterial al acestora și astfel sunt
stabilite artificial plafoane pentru
prețuri care nu acoperă costurile și
riscurile furnizorilor;

• numărul diferit de comune
pentru fiecare lot, cu o variabilitate

de la 3 la 10, are o influență directă
asupra costurilor fixe pentru fiecare
UAT și care nu are legătură cu
suprafața contractată;

• durata fixă de prestare a ser-
viciilor pentru fiecare lot, indiferent
de numărul de comune, care
necesită derularea unui efort de
manoperă concentrat și excesiv
dezechilibrat pe perioada primelor
6 luni din contract în loturile cu
număr mare de comune, compara-
tiv cu cele cu un număr mai mic de
comune;

• imposibilitatea efectuării unor
predări și decontări parțiale pe par-
cursul prestației într-o perioadă
îndelungată, de cca. 12 – 16 luni,
după caz, după prima livrare. În
aceste condiții, cea mai mare parte
a furnizorilor consideră ca nu vor
reuși să asigure un flux de numerar
care să mențină concentrarea
echipelor de proiect pe serviciile
contractate și apare riscul creșterii
semnificative a costurilor de finanțare,
dacă aceasta este posibilă.  

În cadrul discuțiilor purtate la
UGR am ajuns clar la concluzia că
este nevoie de o schimbare de pa -
radigmă în ceea ce privește modul
în care furnizorii de servicii cadas-
trale și reprezentanții unităților
administrativ teritoriale își găsesc
locul în cadrul PNCCF. Credem că
nu este suficient doar să ni se sem-
naleze din partea ANCPI „oile
negre” ale implementării PNCCF,
respectiv unii primari care nu s-au
arătat interesați să contracteze
lucrări de înregistrare sistematică și
persoane fizice și juridice autorizate
care tergiversează lucrările de
înregistrare sau nu doresc să se
implice în furnizarea de astfel de
servicii, ci să și găsim împreună
soluții.”

Iată în Tabelul 2 câteva dintre
soluțiile propuse de specialișii din
domeniu în decursul timpului.

„Cred că este benefic, pentru
economie și societatea românească
în ansamblul ei, să identificăm mai
degrabă împreună problemele, să
căutam soluții și nu vinovați.
Soluții există dar acestea merită să
fie discutate, apoi agreate și cu
profesioniștii care realizează ser-
viciile de cadastru și înregistrare”, a
încheiat dl Ionuț Săvoiu, președin-
tele UGR. q

Tabelul 2

Æ urmare din pagina 34
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Dumitru Ghițău

S-a născut la 21 octombrie 1936
în Galați.

A absolvit Institutul de Con-
strucții București - Secția Geodezie
în anul 1959.

Activitatea în învățământul supe -
 rior a început-o la Institutul de Con-
strucții București: asistent (1961 -
1966), șef de lucrări (1967 - 1970),
conferențiar (1971 - 1982), profe-
sor (1983 - 2002).

A fost titularul cursurilor Geode -
zie și Geodezie fizică și Gravimetrie
începând cu anul 1970.

Titlul de doctor inginer l-a ob -
ținut la Universitatea din Bonn, în
anul 1970, în urma stagiului de
specializare efectuat între anii 1968
- 1970.

Amintim că a efectuat stagii de
documentare la Stuttgart, Darm-
stadt și Karlsruhe.

Ca profesor universitar asociat,
a participat la activități didactice la
Academia Militară din București
(1983-2001), Universitatea din
Chișinău (1988-2001), Universi-
tatea „Dunărea de Jos” din Galați
(2001-2008), Universitatea „Tran-
silvania” din Brașov (din anul 2003
- prezent).

A publicat numeroase lucrări din
domeniu: cărți, articole și comuni -
cări științifice prezentate la diferite
sesiuni din țară și străinătate.

Amintim cărțile publicate: Geo-
dezie - Triangulație, Ed. Didactică și
Pedagogică, 1972; Theory of the
Earth’s Shape (coautor), Ed. Else-
vier Science Publishers (1982), dis-
tinsă cu Premiul Academiei Române
„Gheorghe Murgoci”; Geodezie și
Gravimetrie geodezică, Ed. Didac-
tică și Pedagogică (1983); Prelu-
crarea măsurătorilor geode zice, Ed.
Topoexim (2009).

De asemenea, a publicat note de
curs, multiplicate pentru studenți,
la Universitatea „Transilvania”, Brașov;
Geodezie matematică (2009), Geo-
dezie fizică (2010).

De menționat articolele publi-
cate în revistele din străinătate și
lucrările publicate în volumele unor
conferințe internaționale de spe-
cialitate: Die Beschreibung der
inneren Struktur der Erdkruste mit-
tels hochgenauen gravimetrischen
Messunge; Journées Luxembour-
geoises de Géodynamique 82-eme
session (1996); Present State and-

Future Outline for Modernisation of
the National Geodesic Network of
România (coautor); Workshop on
perspectives of Geodesy in South-
East Europe, IUK Dubrovnik, May
2-6, 2000; Mitteilungen der geo-
dätischen, Institute der Technischen
Universität Graz, Folge 89, 2001;
The Central Europe Regional Geo-
dynamics Project, Cea de a XXI-a
Adunare a Societății Europene de
Geofizică organizată la Haga, 1996
(coautor).

De subliniat că a coordonat
realizarea de contracte de cercetare
tehnico-științifice cu cooperare inter -
națională. A coordonat programul
Determinări geodezice ale deplasă -
rilor crustei în zone seismice din
România și Germania și a participat
la programul The Central Europe
Regional Project - Cergop, cu par-
ticiparea a 11 țări.

În învățământ, a fost prodecan
al Facultății de Căi Ferate, Drumuri
Poduri și Geodezie (1976-1983),
șeful Catedrei de Geodezie, Topo -
grafie și Fotogrametrie (1983 -
1989) și a condus doctoranzi.

A fost organizatorul și președin-
tele Seminarului internațional (însoțit
de o expoziție internațională de
instrumente geodezice) intitulat
„GPS TECHNOLOGY APPLICATIONS”,
organizat la București, în colabo-
rare și cu sprijin financiar, de către
National Oceanic and Atmospheric
Administration - SUA.

Între anii 1991 și 1996, a fost
președintele Uniunii Geodezilor din
România.

Pentru activitatea sa științifică
este ales membru corespondent al
Comisiei Geodezice Germane al
Academiei de Științe a Bavariei,
Germania.

...O activitate însemnată, care l-a
afirmat în țară și străinătate. Spe-
cialist cu aptitudini de analiză, dar
și de sinteză.

(Din vol. Personalități românești
în construcții – autor Hristache Popescu)
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Înscrie-te la cursuri acreditate ANC
la Academia Tehnică Saint-Gobain!

În urma examenului absolvit cu
notă de trecere, fiecare participant
primește o diplomă de absolvire
acordată de Ministerul Muncii,
Familei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice și Minis-
terul Educației Naționale, această
diplomă având regimul actelor
de studii.

Programul autorizat ANC, cu
module teoretice și practice axate
pe competențele din standardul
ocupațional pentru ocupația „Mon-
tator pereți și plafoane din gips-
carton”, poate fi accesat în limita
numărului de cursanți și a cursu -
rilor programate în calendarul
Academiei. 

Modulele teoretice și practice sunt
axate pe: stabilirea procedeului de
placare, pregătirea operației de
montare, efectuarea lucrărilor de
placare la pereți, efectuarea lucră -
rilor de placare la plafoane, fini -
sarea rosturilor.

În prezent, cursurile sunt
susținute de diviziile Rigips și
Isover și sunt oferite în mod gratuit
partenerilor noștri, Saint-Gobain
suportând atât costurile aferente
materialelor puse la dispoziție de
cele două divizii, cât și costurile
aferente trainerilor, comisiei de
examinare, dar și contravaloarea
diplomelor. Costurile aferente depla -
sării la centrele de instruire și
cazării pentru cursanții din altă

localitate sunt suportate de către
aceștia sau de către angajatorul
acestora, după caz.

De asemenea, Academia Tehnică
Saint-Gobain are în programa edu-
cațională și module scurte de câ teva
ore (de exemplu – 2 ore, 4 ore,
8 ore etc.) pe diverse teme, pentru
o audiență largă, la finalizarea
cărora cursanții primesc diplome de
participare:

• Curs - Pereți și placări din
gips-carton - modul 8 ore

• Curs - Plafoane false Rigips®

- modul 8 ore
• Curs - Finisarea suprafe -

țelor cu gleturi și tencuieli -
modul 8 ore

• Curs - Mansarde - modul
4 ore

• Seminar  - Acustica - modul
2 ore

• Seminar - Rezistența la foc
- modul 2 ore

• Seminar - Eficiența ener-
getică - modul 2 ore

• Seminar - Noutăți (ex.
clădiri verzi, calitatea aerului,
soluții inovatoare etc.) - modul
2 ore

Aceste module pot fi susținute în
măsura în care se confirmă un
număr minim de 10 participanți și
sunt compatibile cu Calendarul
Academiei.

Pentru mai multe informații, 
ne puteți contacta la:
academiatehnica@saint-gobain.com
sau la numerele de telefon
021.207.57.50 /021.207.57.51.

Saint-Gobain Construction Products Romania se implică activ în creșterea nivelului de cunoștințe și
aptitudini  ale  celor  ce  lucrează  cu  produsele  sale  și în educarea  viitorilor  specialiști, prin  cursuri tehnice
cu module teoretice și practice sau oferind consultanţă tehnică în cadrul proiectelor.

Academia Tehnică Saint-Gobain, înființată în 2014, cu centre de instruire autorizate la București (pentru
module teoretice) și Ploiești (pentru module teoretice și practice), organizează cursuri de inițiere (cu durata
de 40 ore) acreditate de Autoritatea Națională a Calificărilor (ANC), pentru ocupația „Montator pereți
și plafoane din gips-carton”.
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Vorbim de multă vreme de calitate și de produse premium
pentru izolare. Acestea pot fi garanția unei locuințe sau
clădiri sustenabile. Sustenabilitatea unei clădiri presupune
proiectarea durabilă în construcții, adică înglobarea în pro-
cesul de proiectare a clădirii a impactului pe care aceasta
îl are asupra mediului pe o perioadă de 50-100 ani, cât a
fost prevăzută să funcționeze. 

Pe toată perioada de funcționare a unei clădiri, izolațiile de
calitate, montate corect, aduc economii la facturile de
întreținere, reduc poluarea mediului ambiant și asigură
confortul locatarilor. Pentru a obține produse performante
de izolare trebuie dezvoltate cercetarea și inovația. Aces-
tea sunt cele două valori fundamentale ale companiei
URSA. Pentru a îmbunătăți confortul și sustenabilitatea
clădirilor prin izolarea cu produse premium, URSA a dez-
voltat în ultimii ani cercetarea, iar rezultatele se văd în
produsele prietenoase cu mediul, care satisfac cerințele
construcțiilor moderne de astăzi.

Lână minerală reinventată
Dacă vorbim de inovație trebuie să vorbim despre URSA
Terra, care beneficiază de tehnologia BiOnic. Cu URSA
Terra, compania reinventează vata minerală și oferă ino-
vații majore în ceea ce privește calitatea produselor și
confortul pentru instalare. Moale la atingere, URSA Terra
oferă performanțe de izolare termică, fonică și rezistență
la incendiu ridicate.

„Am creat o nouă vată minerală, care beneficiază de
tehnologia BiOnic, specială pentru aplicațiile cu cerințe
ridicate de izolare fonică. URSA Terra este produsul ideal
pentru izolarea fonică și termică a pereților exteriori, a
pereților de compartimentare, a planșeelor și a tavanelor,
oferind confort și calitate pentru toate tipurile de proiecte.
Este ușor de montat, un produs premium care asigură o
izolare perfectă. Produsele rigide scad eficiența fonoab-
sorbției. Nu este cazul produselor URSA Terra, care au o

rigiditate dinamică scăzută, ceea ce face ca acest produs
să fie un fonoabsorbant eficient.URSA Terra are o rezis-
tență la fluxul de aer de >5 kPa·s/m2, valoare care asigură
o fonoabsorbție optimă. Astfel, produsele URSA Terra pot
fi utilizate, cu rezultate deosebite, pentru izolarea fonică
la zgomotele aeriene, izolarea fonică la zgomotele de
impact și controlul reverberației între încăperi. Datorită
materiei prime folosite, produsele din vată minerală URSA
Terra sunt incombustibile (euroclasa A1). Reacția la foc a
acestora depinde exclusiv de cașerajul folosit.” declară
Sorin Pană, director comercial URSA România.

Compania a dezvoltat mai multe produse URSA Terra cu
aplicații numeroase. URSA Terra 78 Ph sunt plăci din vată
minerală hidrofobizate, folosite la izolarea termică și foni -
că a pereților de compartimentare la orice tip de con-
strucție și a pereților exteriori la construcțiile pe structuri
ușoare, hale industriale. Produsul poate fi utilizat inclusiv
la construcții agricole. URSA Terra 76 Ph este recoman-
dată pentru izolarea termică și fonică a caselor pe struc-
tură din lemn (acoperișuri înclinate, pereți exteriori, pereți
de compartimentare), iar URSA Terra 68 Ph se folosește la
izolarea termică și fonică a caselor din lemn sau a halelor
industriale, shadowbox-uri și fațade neventilate, indiferent
de finisajul exterior - sticlă, piatră, ceramică, metal sau
compozit tip bond. Izolarea termică și fonică a fațadelor
ventilate se realizează cu montarea suplimentară a unei
folii de difuzie.

URSA înseamnă confort și sustenabilitate
Materialele izolante performante îmbunătățesc confortul
într-o locuință. „Este recomandat să alegem materiale ter-
moizolante cu o eficiență energetică mare, produse priete-
noase cu mediul. Platforma de cercetare dezvoltată de
URSA și-a propus și a reușit să creeze și să lanseze pe
piață vată minerală cu impact pozitiv asupra protecției
mediului. Produsele URSA îmbunătățesc eficiența energe -
tică a clădirilor, cu impact pozitiv asupra reducerii poluării.
După investiția în produse sustenabile a venit investiția în
imagine obținută în 2018, atunci când compania a rebran-
duit toate ambalajele URSA.” declară Sorin Pană, director
comercial URSA România.

Despre URSA
URSA este o companie producătoare de materiale izola-
toare termic și acustic, cu o politică de dezvoltare orien-
tată pe eficiență energetică și dezvoltare durabilă în
construcții. Astăzi, URSA este unul dintre cei mai mari
producători de vată minerală și polistiren extrudat (XPS)
din Europa, două materiale izolatoare complementare ce
contribuie la izolarea termică și acustică a clădirilor. URSA
are o experiență de peste 60 de ani în domeniu. 

Începând cu luna august 2017, URSA a devenit parte din
grupul Xella, funcționând ca o unitate de business inde-
pendentă. În România URSA este prezentă cu produsele
sale de 20 de ani. În ultimii ani, livrările de produse URSA
au cunoscut o creștere organică, compania locală URSA
România ajungând să dețină o cotă de piață de circa 40%
pe segmentul de vată minerală de sticlă. q

URSA Terra -
vata minerală reinventată







SKB STYROTERM este o soluție avansată din punct de
vedere tehnic pentru rulouri suprapuse, care a fost
creată, în primul rând, pentru a îmbunătăți eficiența
energetică a clădirii. Elementul principal al acestui sis-
tem este caseta, în două dimensiuni, fabricată din
material de înaltă calitate, având proprietăți termice
foarte bune. Analiza unui institut de cercetare de
renume a demonstrat că soluția propusă se caracteri-
zează printr-un coeficient de permeabilitate termică U
extrem de ridicat, de 0,40 W/m2.K, ceea ce plasează
sistemul pe primul loc printre produsele de acest tip.

Avantajul soluției este și abilitatea de a alege modul de
revizie din interiorul sau exteriorul încăperii. În plus,
sistemul STYROTERM este disponibil și în versiunea
adaptată pentru asamblarea pachetului de jaluzele
pentru fațadă.

Rulourile din sistemul STYROTERM pot fi echipate cu o
plasă împotriva insectelor încorporată în casetă. Dato-
rită tehnologiei „click” montajul plasei este foarte sim-
plu și rapid.

Cum funcționează sistemul STYROTERM?
Puține persoane sunt conștiente de faptul că un rulou
exterior îmbunătățește semnificativ coeficientul de
transfer termic al ferestrei Uw.

Ruloul exterior asigură o
izolare termică suplimen-
tară, eliminând semnifica-
tiv pier derile de căldură,
deoarece cortina ruloului
oferă rezistență termică
suplimentară ΔR, atât prin
stratul de aer dintre cor-
tină și fereastră, cât și prin
cortina în sine. Această
barieră suplimentară redu -
ce efectiv fluxul de aer
cald din interiorul clădirii.
Așadar, cu cât este mai
mare coeficientul ΔR, cu atât
coeficientul de transfer de căldură este mai mic.

Ce obțineți datorită rulourilor exterioare? 
• SIGURANȚĂ - rulourile pot acționa ca un mijloc de

descurajare pentru un potențial spărgător. Datorită
acestora vă puteți simți în siguranță în propria casă.

• IZOLARE FONICĂ - rulourile permit reducerea nivelu-
lui de zgomot provenit din exterior. 

• IZOLARE TERMICĂ PERFECTĂ - rulourile reduc sem-
nificativ pierderea de căldură prin ferestre și uși în
sezonul de iarnă. 

• PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SOARELUI - rulourile prote-
jează perfect încăperile de supraîncălzire în timpul
verii. 

• INTIMITATE - rulourile protejează interioarele locuin -
țelor noastre de privirile nedorite ale oamenilor, ast-
fel încât să ne simțim în casă în largul nostru. 

• PROTECȚIA FERESTRELOR - rulourile protejează efi-
cient tâmplăria ferestrelor de factorii externi nefavo-
rabili, cum ar fi vântul, ploaia sau lumina directă a
soarelui.

• ECONOMIE - rulourile contribuie la reducerea cheltu-
ielilor de încălzire iarna și a celor pentru aer condițio-
nat în timpul verii.

• PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INSECTELOR - datorită inte-
grării cu plasa de țânțari, rulourile constituie o bari -
eră care protejează interiorul casei de prezența
insectelor supărătoare.

Cu rulourile exterioare STYROTERM, îmbunătățim
nu doar echilibrul energetic al clădirii, dar, cel
mai important, reducem cheltuielile de încălzire
și răcire, pe tot parcursul anului, chiar până la 30%!
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Eficiență termică la montajul tâmplăriei pentru uși și ferestre

ULTRA FAST 70, noua generație de spume PU rapide

Ferestrele, ca element estetic și
funcțional al unei fațade, constituie
un aspect important atât în proiecta-
rea unei construcții, cât și în montajul
propriu zis. Eficiența energetică este
o prioritate pentru construcțiile noi și
clădirile reabilitate, și aceasta se rea-
lizează prin folosirea unor produse și
sisteme care asigură un coeficient
termic cât mai bun. Pentru atingerea
performanțelor cerute de eficiența
termică, materialele trebuie puse în
operă corespunzător; altfel, întregul
sistem poate fi compromis. 

Principalele surse ale pierderilor
de căldură sunt: acoperișul, sistemul
de ventilație, ferestrele și ușile. În
cazul celor din urmă, pierderile de
căldură se regăsesc la îmbinarea
cadrului ferestrei cu peretele. Din
cauza izolării inadecvate a ferestrelor
pot apărea pierderi de căldură de
până la 25%. Pentru reducerea pier-
derilor de căldură, este recomandată
alegerea ferestrelor eficiente energe-
tic (ferestrele cu un coeficient U ridi-
cat). Iar acestea trebuie montate
corect, folosind produse adecvate, cu
o calitate sporită.

• O fereastră bine protejată - pre-
vine apariția condensului, formarea
ciupercilor și a mucegaiului (principa-
lele cauze ale alergiilor și bolilor).

• O izolare termică de calitate
superioară a ferestrelor – nu permite
pătrunderea aerului rece în locuință.

• Îmbinarea etanșă a ferestrei –
reduce pierderile de aer cald din încă-
pere și în final conduce la scăderea
costurilor cu încălzirea.
Ce înseamnă o montare etanșă? 

Montarea etanșă a ușilor și feres-
trelor elimină pierderile de aer cald și
previne formarea condensului. Acest
lucru permite eliminarea completă a
umezelii.

Cum se etanșează corect?
Soluția ideală pentru o etanșare

corectă este fololsirea spumei PU
împreună cu benzile de etanșare.
Spuma PU este un izolator termic
excelent, în timp ce benzile de etan -
șare reduc transferul vaporilor. 
Etanșarea și izolarea îmbinării

Conform celor mai bune practici în
construcții, etanșarea corectă a îmbi-
nării ferestrelor trebuie făcută con-
form regulii ”mai etanș pe interior
decât pe exterior”. Acest lucru se
poate obține cu ajutorul celor trei
straturi: interior, mijlociu și exterior.
Astfel, stratul exterior protejează izo-
lația dintre cadrul ferestrei și perete
împotriva ploii, a vântului și frigului,
elimină umezeala excesivă dar nu
permite pătrunderea umezelii din
interior. Stratul mijlociu este realizat
din spumă PU care are rolul de a asi-
gura izolarea termică și fonică a îmbi-
nării dintre cadrul ferestrei și perete.
Stratul interior format din banda izo-
latoare pentru interior creează o
barieră împotriva formării vaporilor
de apă în interiorul casei. 

Montajul ferestrelor presupune, în
general, patru etape: pregătirea
golurilor de fereastră și a cadrelor
propriu- zise, plasarea și fixarea feres-
trelor pe poziție, etanșarea golurilor
și finisajele ulterioare. 

În termeni de etanșare și eficien -
ță, atât a izolației, cât și a costurilor,
ULTRA FAST 70 este o soluție profe-
sională de montare a tâmplăriei și un
produs excelent pentru sisteme de
soluții. Principalele sale beneficii sunt:
rapiditatea în întărire (10 minute timp
de tăiere, 90 de minute timp de întă-
rire completă), excelente proprietăți
izolatoare datorită structurii spumei,
precum și o post expandare redusă.
Spuma are randament sporit de 70 l
dintr-un tub de 870 ml. Eficiența
materialului, dar și a investiției, prin
reducerea semnificativă a timpului de
lucru, datorită unui timp de întărire
totală de 90 de minute, recomandă
ULTRA FAST 70 ca soluție profesională
în montajul tâmplăriei termoizola-
toare. Dispunând de toate avantajele
unei spume bicomponente, rapiditate
și structură densă a spumei, ULTRA
FAST 70 are beneficiile unei spume la
tub, oferind utilizatorilor rapiditate în
efectuarea lucrărilor, ușurință în mon-
taj, eficiență crescută a costurilor
datorită randamentului crescut. Pe de
altă parte, ULTRA FAST 70 asigură
beneficiarilor lucrărilor o izolație ter-
mică de calitate, prin eliminarea pier-
derilor de căldură sau a umezelii de
pe ferestre și în final o economie prin
reducerea consumului de energie cu
încălzirea și condiționarea aerului. 

Grupul Selena, unul dintre liderii de piață din domeniul materialelor pentru construcții, și-a îmbogățit,
de curând, portofoliul cu un produs inovator de ultimă generație, din domeniul spumelor poliuretanice
pentru montajul profesional al tâmplăriei termoizolante. 

Pentru montajul rapid și de calitate al tâmplăriei, Selena a dezvoltat spuma de ultimă generație ULTRA
FAST 70, o spumă cu randament mare, de 70 de litri, cu cea mai mare viteză de întărire de pe piață. 

Grupul Selena este unul dintre liderii de piață din domeniul materialelor pentru construcții, producând și distribuind
o gamă largă de produse destinate atât utilizatorilor profesioniști, cât și celor casnici. Grupul Selena se implică în toate
stadiile dezvoltării unui produs, pornind de la cercetare avansată, la producție, distribuție, vânzare și marketing global. 
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Fațade verzi - Pereți vii

AVANTAJE ECOLOGICE

Fațadele verzi, ca și celelalte
elemente din infrastructura urbană
verde, aduc comunității, dar și dez-
voltatorului, numeroase beneficii.
Cu atât mai mult ele își pun
amprenta pozitivă asupra mediului
unde alte elemente nu pot fi uti-
lizate sau adaptate. Au o impor-
tanță deosebită în termoizolarea
diferitelor construcții, în îmbu nă -
tățirea calității aerului, în reținerea
microparticulelor, mărirea biodiver-
sității și nu în ultimul rând, au un
rol social și economic.

Ca avantaj economic putem
aminti că valoarea de piață a imo-
bilelor crește dacă ele sunt plăcute
la vedere, dacă ies din cenușiul
urban și sunt percepute ca pri-
etenoase cu mediul, nu de puține
ori beneficiind și de reduceri de
impozite.

• Influențele asupra microclimei

Conform unui studiu efectuat în
2008 în Dresda, 1 mp de perete viu
acoperit cu iederă precultivată
poate evapora, în decursul unui an,
1 mc de apă. La Universitatea din

Debrețin, în cadrul unui alt studiu,
s-a ajuns la concluzii asemănă-
toare, analizând parametri diferiți:
în decursul celor trei luni de vară,
fațadele verzi cultivate cu vegetație
au evaporat 250 l ÷ 350 l apă/mp.
În zilele toride de vară acest aspect
poate însemna un efect important
de răcire, dacă luăm în calcul că
eva porarea unui litru de apă extra -
ge 627 W de energie din mediul
înconjurător.

Ca și acoperișurile verzi, fața -
dele vii îmbunătățesc temperatura
ambientală. Efectul acesta nu se
manifestă, însă, numai în plan ver-
tical, ci și în direcții perpendiculare
cu peretele, ceea ce induce și
curenți de aer între clădiri. Ca
urmare, se amplifică eficiența răcirii
și ajută, astfel, la aerisirea încăpe -
rilor situate în vecinătate.

• Efectele asupra calității aerului

Frunzișul unei fațade vii filtrează
particulele din atmosferă, acestea
depunându-se ulterior pe vegetație,
după care sunt spălate de apa de
ploaie. Curenții de aer verticali exis-
tenți măresc capacitatea de filtrare.

Praful generat la nivelul solului,
inevitabil în mediul urban, praf care
de obicei plutește în aer la înălțimi
mai mari, se reduce considerabil.

Eliminarea dioxidului de carbon
este o altă funcție importantă a
fațadelor verzi. În cazul unei vege-
tații de iederă cu grosimea rețelei
de ramuri și frunziș de 10-15 cm, la
un mp de perete este echivalentă
cu o suprafață vegetală desfășurată
de 4-5 mp. Prin fotosinteză acesta
neutralizează 2,4 kg de dioxid de
carbon pe an.

Dezvoltarea infrastructurii urbane verzi în sistem clasic, sub formă de parcuri, grădini publice
sau zone de recreere cu verdeață a început să devină o misiune imposibilă din lipsa efectivă a
zonelor neconstruite. În aceste condiții, soluțiile care mai pot asigura, pe termen lung, habitate
verzi viabile, cu toate avantajele spațiilor vegetale, sunt cele care încorporează clădirile în ecosis-
temele urbane, prin amenajarea acoperi șurilor vii și/sau fațadelor verzi.

Diferența constă în modul de realizare a unui înveliș vegetal pe verticală. În mod simplist, putem
defini peretele viu ca fiind construit din module, panouri cu vegetație preplantate, fixate pe pereți,
iar fațada verde ca un sistem în care specii de plante cățărătoare sunt ghidate să acopere un perete,
un gard, sau orice suprafață verticală.

La amenajarea unei construcții verzi pe verticală se poate opta pentru o variantă sau alta, fiecare
metodă având avantajele și dezavantajele sale, iar combinația celor două putând fi soluția optimă.
În cadrul acestui articol vom prezenta cele două variante cu modul lor de realizare și cu avantajele
și dezavantajele fiecăreia.



AVANTAJE TEHNICE

În funcție de tipul de vegetație și
de soluțiile tehnice folosite, pro-
tecția pereților împotriva precipita -
țiilor poate, de asemenea, avea un
rol important. Atât tencuiala, cât și
toată structura clădirii sunt ferite de
acțiunea ploilor torențiale. Frunzișul
formează o perdea de protecție
împotriva contactului direct cu apele
pluviale. Ulterior, procesul de uscare
este accelerat de curenții de aer for-
mați în spațiul dintre structura
peretelui/fațadei vii și pereți.

Din punct de vedere energetic
se poate aminti atenuarea efectului
temperaturilor ridicate de vară. Pe
lângă protecția împotriva razelor
directe de soare, efectul de coș de
fum format în spațiul dintre înve -
lișul vegetal și structura clădirii
induce curenți ce ridică aerul cald,
înlocuindu-l cu aer mai răcoros și

menținând un flux constant. Rezultă
reducerea încălzirii pereților și se
asigură temperaturi mai apropiate
de zona de comfort în încăperile
învecinate.

Iarna, efectul termoizolant este
mai puțin măsurabil dar el se mani-
festă în special la clădiri construite
înainte de anii 2000 care benefici-
ază mai puțin de soluții eficiente
energetic.

În ceea ce privește izolarea fo nică,
nu s-a ajuns la concluzii care să
demonstreze, fără echivoc, vreun
rol pozitiv semnificativ. Dimpotrivă,
există studii care arată că sunetele
din gama frecvențelor între 125 –
1.250 Hz sunt chiar ușor amplifi-
cate, iar în gama 4.000 – 10.000 Hz
se poate măsura o ameliorare de
2 – 10 Db.

Durata de viață a construcțiilor
cu pereți vegetali se prelungește
prin simpla protecție a acestora de
razele ultraviolete și de efectul
acestora de „îmbătrânire” a materi-
alelor. Datorită protecției împotriva
precipitațiilor și a razelor UV, clă -
dirile îmbrăcate în material organic
nu au necesitat reabilitări ale
fațadelor nici după 40 de ani. În
urma experiențelor se poate afirma
că durata de viață a pereților ten-
cuiți/vopsiți se prelungește de mini -
mum 2-3 ori.

Un obstacol în răspândirea pere -
ților verzi este prețul încă ridicat
pentru piața din România, care

pornește de la cca 500 euro + TVA/mp
(fațade verzi compacte de mari
dimensiuni) - pereți verzi realizați
din module preplantate și cu grad
de acoperire cu plante de min 90%
la montaj (sistem Sempergreen –
Flexipanel), dar impactul vizual este
semnificativ impunător. Nu același
lucru se poate afirma despre fața -
dele verzi realizate cu plante
cățărătoare precultivate (4-5 m
înălțime, 5-10 ramificații) care
acoperă (aproape) complet fațada
în doar 3-5 ani. La instalare gradul
de acoperire este de 10-15%, dar
ajunge la cca 30% în primul an
complet de vegetație.

Fațadele verzi cu plante cățără-
toare pe structura de susținere
„Odu Green Wall” pot fi realizate
cu un cost semnificativ mai mic, pornind
de la 40-50 euro/m2 (proiecte de
peste 500 m2, înălțime până la 7-8 m).

Proiectare, realizare la cheie
Odu Green Roof!



Soudal este cunoscut deja de câțiva ani în lumea construcțiilor ca un producător reputat al unor produse de cali-
tate ridicată pentru etan șare și izolare. Multe dintre aceste produse sunt certificate separat și sunt utilizate deja
cu succes pentru montarea ferestrelor și a ușilor. Împreună cu montatorii, promotorii și arhitecții Soudal au com-
binat întreg know-how-ul legat de rosturile ferestrelor în Sistemul de Ferestre Soudal, un sistem profesional de
etanșare a rosturilor ferestrelor. SWS combină, în mod inteligent, versiuni foarte dezvoltate ale unui număr de
produse cunoscute pentru etanșare între tâmplărie și zidărie.

Etanșarea optimă a rosturilor feres -
trelor se face pe 3 niveluri:
• o bună etanșeitate la aer în interior;
• izolație termică și acustică la mijloc;
• protecție excelentă împotriva tutu-
ror tipurilor de influențe atmosferice
(vânt, raze UV și ploaie) la exterior.
Aceasta se efectuează în conformi-
tate cu EnEV, DIN 4108-7 și directi-
vele pentru ansamblul RAL.

Având în vedere numeroasele sale
produse certificate și ca rezultat al
calității constant ridicate garantate a
lor, punctul forte al Sistemului de
Ferestre Soudal constă în diversita-
tea acestuia. Gama de produse
constă în materiale de etanșare,
spume poliuretanice, benzi pre-com-
presate, membrane, benzi autoade-
zive și membrane lichide, care se pot
combina perfect între ele. Întotdea -
una există o soluție SWS perfect
adecvată, indiferent de clădire sau de
metoda de montare, atât pentru
locuințele nou construite, cât și pen-
tru cele renovate și chiar și pentru
«casele pasive».
Sistemul este clar adecvat și pentru
toate tipurile de tâmplărie: aluminiu,
lemn și PVC.

Modelul SWS

Soudal a dezvoltat un sistem profesionist de îmbinare a ferestrelor pe 3 nivele între structura clădirii și cadrul
ferestrei, în conformitate cu legislația în vigoare.

Soudal oferă un sistem de etanșare a ferestrelor (SWS) activ pe 3 niveluri:

• Protecția împotriva vremii

• Izolație termică și acustică

• Etanșeitate la aer și vapori

Sisteme de ferestre Soudal

Sistemul profesional de etanșare a îmbinărilor ferestrei  

SOUDAL SRL | 021.351.58.04 | www.soudal.ro
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Arhitectură fără limite… (XXIX)
După Zaha Hadid, ne vom opri astăzi asupra unui alt

„titan” al arhitecturii mondiale: Frank Gehry.

Frank Owen Goldberg s-a născut la 28 februarie
1929 în Toronto, Canada. Tatăl său se născuse în New
York din părinți evrei emigranți din Rusia iar mama sa,
tot evreică de origine, era născută în Polonia.

Fiind un copil creativ, a fost încurajat de bunica sa
din partea mamei, împreună cu care construia orașe din
resturile de materiale pe care le obținea din magazinul
bunicului său. Tatăl său îl îndruma la desen iar mama sa
l-a introdus în lumea artei.

În 1947 familia a emigrat în SUA și s-a stabilit în
California unde trăiește și în prezent. Aici, Gehry
urmează liceul „Los Angeles City College” și
experimentează mai multe meserii în diverse domenii
de activitate: șofer de tir, crainic la radio sau inginerie
chimică.

După toate aceste încercări s-a întors la pasiunile din
copilărie și a urmat Universitatea de Arte din California.

La 28 de ani și-a început activitatea ca arhitect,
proiectând prima reședință, urmată de altele în
California:

• Cabrillo Marine Aquarium în San Pedro – 1981;
• California Aerospace Museum de la Muzeul de

Știință și Industrie din Los Angeles – 1984;
• Norton House din Venice, California – 1984.
În 1989 a primit premiul Pritzker Architecture Award,

juriul aseamănându-l cu Picasso pentru hotărârea,
maturitatea și, totodată, deschiderea spre expe rimen -
tare.

Începând cu anul 1991, Frank Gehry își exinde
activitatea pe plan internațional proiectând alte clădiri
cu un stil original, unele dintre ele prezentate, deja, în
acest ciclu:

• Muzeul Frederick Weisman de Artă , Minneapolis ,
Minnesota – 1993;

• Cinemateca franceză, Paris - 1994;
• Casa dansului, Praga – 1996;
• Centrul Vontz pentru studii moleculare din

campusul Universității din Cincinnati, Massachusetts –
1999;

• Muzeul culturii pop, Seattle – 2000;
• Peter B. Lewis Building – Weatherhead School of

Management – Cleveland, Ohio – 2002;

• Sala de concerte Walt Disney, Los Angeles – 2003;
• Richard B. Fischer Center – Annandale on Hudson,

New York – 2003;
• Jay Pritzker Pavilion și podul pietonal de la

Millennium Park , Chicago – 2004;
• Muzeul de Design Vitra și Marta Herford, Germania

– 2005;
• Hotel Marqués de Riscal – Elciego, Spania – 2006;
• Galeria de Artă a orașului Ontario, Toronto – 2008;
• Lou Ruvo Center, Las Vegas, SUA – 2010;
• New World Center, Miami Beach – 2011;
• Turnul Beekman de pe Strada Spruce 8, New York

City – 2011;
• Biomuseu, Panama City – 2014;
• Memorialul Național Dwight D. Eisenhower – 2014;
• Universitatea de Tehnologie, Sydney – 2014;
• Fundația Louis Vuitton, Paris – 2014;
• Muzeul Guggenheim, Bilbao, Spania - 1997. Acestă

clădire este apreciată de către publicația The New
Yorker ca o „capodoperă a secolului al XX-lea” iar de
legendarul arhitect Philip Johnson drept „cea mai
spectaculoasă clădire a timpului nostru”.

Proiectele recente ale lui Gehry includ o nouă unitate
Guggenheim în Abu Dhabi, precum și noul sediu
Facebook din California.

Stilul său postmodernist și deconstructivist este o
respingere a minimalismului și o explorare dincolo de
principiile folosite anterior în arhitectură. Cu toate
acestea, el și-a manifestat preferința pentru materialele
mai ieftine, cum ar fi placajul brut sau metalul ondulat.
Exercițiul său de „arhitectură ieftină„ a devenit una
dintre semnăturile operei sale.

O expoziție retrospectivă la Muzeul Whitney din New
York, din 1988, a arătat că este, de asemenea, un artist
clasic sofisticat, care cunoaște istoria artei europene,
sculptura și pictura contemporană.

Studiul mondial de arhitectură din 2010 l-a numit cel
mai important arhitect al epocii noastre iar lucrările sale
sunt considerate printre cele mai importante ale
arhitecturii contemporane.

Spuneam că am prezentat deja, în acest ciclu,
câteva clădiri proiectate de Frank Gehry, printre care
una de referință: Muzeul Guggenheim din Bilbao. 

Alte câteva le vom prezenta în ediția de astăzi a
revistei.

Frank Gehry

Muzeul Guggenheim ‐ Bilbao, Spania

continuare în pagina 54È



Experiența de peste 100 ani în fabricarea țiglei pen-
tru acoperișuri și comercializarea ei pe toate continen-
tele a determinat principalele motive pentru care
clienții își aleg țigla potrivită pentru propria casă. Cele
mai importante criterii sunt următoarele: calitatea și
rezistența, aspectul și prețul. 

Rezistența și durabilitatea în timp a țiglelor
ceramice confecționate din argilă, un material 100%
natural, aduc valoare și tradiție acoperișurilor marca
CREATON. Aceste caracteristici derivă din faptul că
materia primă este 100% naturală, argila fiind un
material care s-a dovedit a fi atât de rezistent încât se
folosește și în zilele noastre. La capitolul rezistență,
merită menționat numărul de peste 150 de cicluri de
îngheț-dezgheț cărora le poate face față. Gama
„PREMION”, supranumită „țiglă de 5 stele”, reprezintă
un exemplu sugestiv, prin țigla ceramică eficientă în
regim de temperaturi scăzute, fiind un produs fasci-
nant datorită calitații superioare realizate la standar -
dele ceramicii fine. 

Frumusețea țiglelor ceramice marca CREATON nu
trece neobservată, un exemplu grăitor în acest sens
fiind gama „CANTUS”, ce reușește să combine perfect

tradiția cu modernismul, fiind o țigla ideală pentru reno -
 vările acoperișurilor. Țigla ceramică de la CREATON
transmite cel mai bine imaginea tradițional româ neas că
a caselor, forma clasică a țiglei punând în valoare fru-
musețea naturală, oferind acoperișului un aer aparte și
un design elegant.

Prețul. Prin suma proprietăților sale, țigla ceramică
durează până la 150 de ani. Rezultă, astfel, un raport
cost-eficiență imbatabil, în pofida faptului că materia
primă de calitate superioară și tehnologia de ultimă
generație determină un preț de pornire mai ridicat. De
pildă, țiglele colorate în masă din gama „PREMION”
sunt coapte la o temperatură de 1.100 °C, prin inter-
mediul procedeului CREATON - „FACTORUL DE ARDERE
LA TEMPERATURI RIDICATE”. Prin acest procedeu de
fabricaţie inovator se obține țigla colorată în masă de
tip „KERALIS”. Datorită porilor foarte fini, țiglele sunt
foarte rezistente la depunerile de impurități și la fac-
torii de mediu.

Specialiștii recomandă țigla CREATON, realizată din
cele mai bune materiale, care îmbină naturalul, teh -
nologia și experiența unei relații îndelungate cu clienți
din cele mai diverse piețe. Alegând țigla cera mică de la
CREATON, alegi acoperișul ce rezistă o viață! q

Care este cea mai bună țiglă?
Top 3 motive pentru care clienții aleg țigla potrivită
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MUZEUL DE DESIGN VITRA -
Weil-am-Rhein, Germania

Muzeul de Design Vitra - situat în colțul de
sud-vest al Germaniei, aproape de granița cu
Elveția - este un muzeu ce cuprinde cele mai
reprezentative piese de mobilier pentru toate
perioadele și stilurile majore de la începutul
secolului al XIX-lea. Muzeul face parte din
Campusul Vitra, un complex de fabrici de mobilier,
birouri, showroom-uri și galerii.

În 1981 Campusul Vitra a fost distrus în urma
unui incendiu. Pentru refacerea sa, s-a solicitat
celor mai celebri arhitecți și designeri ai secolului
XX, printre care Tadao Ando,   Alvaro Siza, Zaha
Hadid și Frank Gehry, să contribuie cu proiecte. În
final, i se încredințează acestuia din urmă refacerea
clădirii muzeului.

Frank Gehry realizează o lucrare inconfundabilă, acesta fiind primul său proiect din Europa.
Conceput în colaborare cu arhitectul german Günter Pfeifer, Muzeul de Design reprezintă o tranziție clară între

proiectele deconstructiviste de dimensiuni mai mici ale lui Gehry și estetica mai grandioasă, mai elegantă, pentru
care este mai bine cunoscut. Nu este nici complet înclinată, nici complet curbată, ci un amestec de volume care
se intersectează în unghiuri superficiale în întreaga structură. Curbele înclinate, finisate cu tencuială albă, sunt
probabil o referință la „Notre Dame du Haut” proiectată de Le Corbusier, situată în apropiere de granița cu Franța. 

Placarea acoperișului și a unor pereți cu aliaj de zinc exemplifică perioada de tranziție a lui Gehry către
construcțiile acoperite cu metale strălucitoare.

În ciuda faptului că spațiul de expunere este relativ modest pentru un muzeu, Muzeul de Design Vitra este,
totuși, una dintre cele mai importante instituții de design din lume.

Interiorul clădirii cuprinde: 4 galerii principale de expunere desfășurate pe două etaje, zone de producție, un
laborator de testare, o cafenea, o cameră
multifuncțională și birouri. Cerințele funcționale ale
acestor spații au contribuit la dictarea dimensiunilor
turnurilor, podurilor și cuburilor volumetrice care
compun forma clădirii.

Deși Gehry și-a folosit stilul sculptural pentru
clădirea muzeului, el nu a optat pentru amestecul
obișnuit de materiale și s-a limitat la tencuială albă
și un aliaj de titan-zinc. Pentru prima dată, a
permis formelor curbate să creeze o structură
fluidă și dinamică a volumelor.

Muzeul de design Vitra și-a deschis porțile
publicului în 1989 și s-a bucurat de o largă
recunoaștere în cele aproape trei decenii care au
urmat. 

NEW YORK BY GEHRY -
New York City, SUA

În 2004 Forest City Ratner devine proprietar al terenului pe
care, între 2006 și 2010, s-a construit primul zgârie-nori
proiectat de Frank Gehry.

Turnul, cunoscut inițial ca „Beekman Tower” iar apoi ca „New
York by Gehry”, a marcat o nouă eră a turnurilor rezidențiale din
New York City, reinterpretând limbajul de design al clădirii clasice
din Manhattan.

La inaugurare, cu cele 76 de etaje ale sale, a fost una dintre
cele mai înalte clădiri rezidențiale din lume, ridicându-se
deasupra reperelor din centrul orașului, cum ar fi Clădirea
Woolworth.

Structura de oțel răsucit este realizată din 10.500 de panouri
din oțel, aproape fiecare în parte cu o formă diferită. Acestea
reflectă lumina schimbătoare, transformând aspectul clădirii pe
tot parcursul zilei. Estetica distinctivă a lui Gehry se regăsește
și în spațiile și amenajările interioare, prin mobilier și instalații
personalizate.

Muzeul de Design Vitra ‐ Weil‐am‐Rhein, Germania

Muzeul de Design Vitra ‐ Weil‐am‐Rhein, Germania

New York by Gehry ‐ New York City, SUA

Æ urmare din pagina 52
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Clădirea cuprinde o școală, organizată pe 5
etaje, 3 etaje pentru spații publice iar resul
consacrate apartamentelor, un lucru cu totul special
pentru zona Manhattanului, unde turnurile găz -
duiesc mai ales birouri.

Costul construcției a fost de 680 milioane de
dolari.

Cadrul structural al zgârie-noriului este realizat
din beton armat iar din punct de vedere formal, se
încadrează în stilul arhitectural al deconstruc -
tivismului.

Prin folosirea pe o scară atât de mare de
materiale inovatoare, publicația New York Times
a denumit construcția „un zgârie-nor al epocii
digitale”.

CLĂDIREA FUNDAȚIEI LOUIS VUITTON -
Paris, Franța

În 2001, Bernard Arnault, președintele LVMH
(Moët Hennessy Louis Vuitton), l-a întâlnit pe Frank
Gehry și i-a povestit despre planurile sale privind o
nouă clădire pentru Fundația Louis Vuitton pentru
creație, clădire poziționată la marginea cartierului
Bois de Boulogne. Proiectul a fost prezentat pentru
prima dată în 2006, costurile construcției fiind
estimate la aproximativ 100 de milioane de euro.

Frank Gehry a imaginat o arhitectură inspirată
de sticla de la Grand Palais, precum și de structurile
din sticlă Palmarium, folosite pentru construirea
clădirii Jardin d’Acclimatation în 1893. Șantierul este proiectat după principiile fondatoare ale grădinilor amenajate
în secolul al XIX-lea și conectează clădirea cu Jardin d’Acclimatation, la nord și Bois de Boulogne spre sud.

Construit pe marginea unei grădini cu apă creată special pentru proiect, clădirea cuprinde un ansamblu de
blocuri albe, cunoscute sub denumirea de „aisberguri”, placate cu panouri din beton armat. ”Aisbergurile” sunt
înconjurate de douăsprezece felii imense de sticlă, susținute de grinzi de lemn. Acestea au forma pânzelor unei
corăbii umflate de vânt. Velele oferă construcției Fundației Louis Vuitton transparența și simțul mișcării, permițând,
în același timp, clădirii să reflecte apa, pădurea și grădina înconjurătoare.

Structura cu două etaje are 11 galerii de dimensiuni diferite (în total 41.441 mp), un auditoriu voluminos de
350 de locuri la parter și terase pe mai multe nivele, pentru evenimente.

Peste 400 de persoane au lucrat la planurile de proiectare și construcție, pe un model digital 3D.
Cele 3.600 de panouri de sticlă și 19.000 de panouri din beton care formează fațada au fost simulate și apoi

turnate de roboți industriali.
Firma Studios Architecture a

fost arhitectul local al proiec -
tului, care a pus bazele tran ziției
de la proiectarea schematică a
lui Gehry la construirea spațiului.

Consultanții pentru audito -
riu au fost Nagata Acoustics iar
pentru acustică s-a lucrat cu
firma AVEL Acoustics și sce -
nograful DUCKS Scéno.

Cătălina Cristea

New York by Gehry ‐ New York City, SUA

Clădirea Fundației Louis Vuitton ‐ Paris, Franța

Clădirea Fundației Louis Vuitton ‐ Paris, Franța

Æ urmare din pagina 54
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Metoda de îmbunătățire a pământului prin
adăugarea de liant hidraulic s-a dezvoltat,
începând cu anul 1920, în Statele Unite [1], [2].
A fost, în acea vreme, un mijloc de stabilizare a
pământurilor locale cu ciment, pentru a produce
un strat de bază (fundație) la drumuri, ca o alter-
nativă la importul de pietriș. În anii `40 ASTM
(Asociația Americană de Tes tare și Materiale) a
experimentat mai multe proiecte de cercetare
realizate de PCA (Portland Cement Association). 

Factorii de bază care au fost analizați la mixtura sol
- ciment au fost următorii: 

• conținut de ciment; 
• umiditate adecvată; 
• compactare corespunzătoare. 
În timpul construirii mai multor baraje din pământ,

majoritatea în zona centrală din Statele Unite ale
Americii, U.S. Department of the Interior-Bureau of
Reclamation a constatat că au apărut probleme din
cauza costurilor ridicate ale materialului pentru pro-
tecția taluzurilor amonte.

În urma studiilor de laborator s-a ajuns la concluzia
că mixtura pământ - ciment poate produce secțiuni
durabile și rezistente la eroziune [3]. În aceste condiții
U.S. Department of the Interior-Bureau of Reclamation
a decis să construiască o secțiune pentru testare la
scara 1:1 (in situ). Locația aleasă a fost malul sudic al
lacului de acumulare Bonny, în estul statului Colorado,
avand ca principal obiect încercarea secțiunii la condiții
extreme, cum ar fii valuri, gheață și un număr de 140
de cicluri îngheț - dezgheț pe an.

Avem enumerate mai jos categoriile și numărul de
proiecte realizate din fiecare categorie cu mixtură
pământ - ciment: 

• Baraje și diguri – Protecție taluz (57)
• Autostrăzi, căi ferate și îndiguiri – Protecție taluz

(29) 
• Diferite îndiguiri – Protecție taluz (15) 
• Îndiguiri cu sol-ciment – Protecție taluz (2) 
• Baraje – Fundații (3) 
• Baraje – Deversoare (3) 
SECTOR EXPERIMENTAL

PE RÂUL CĂPUȘ
În ultima perioadă s-au intensifi-

cat fenomenele climatice extreme,
ceea ce a avut ca efect creșterea
frecvențelor de apariție a viiturilor
pe diversele cursuri de apă. Din
acest motiv a apărut necesitatea
modernizării infrastructurii de apă -
rare împotriva inundațiilor și rea -
lizarea de construcții hidro tehnice

noi. Pentru a veni în întâmpinarea rezolvării acestor
probleme, Administrația Națională „Apele Române”,
prin Administrația de Apă Someș - Tisa, împreună cu
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și Universitatea din
Petroșani au format un grup de cercetare în vederea
realizării unui sector experimental de construcții de
apărare împotriva inundațiilor. 

Sectorul experimental se află pe râul Căpuș în
proxi mitatea localității Gilău și constă dintr-un dig și o
apărare de mal executate din material de umplutură
stabilizat. Pentru stabilizarea materialul de umplutură
s-a folosit liant hidraulic produs de Holcim. Apărarea
de mal a fost executată pe malul drept, iar digul pe
malul stâng al cursului de apă Căpuș. 

Prin stabilizarea materialului de umplutură cu liant
hidraulic, ca urmare a amestecării cu liant hidraulic și
apă, urmată de compactarea amestecului, s-a obținut
îmbunătățirea proprietăților fizico-chimice și mecanice.

De-a lungul timpului, producătorii de lianți au pro-
dus diferite combinații de materiale care să asigure
obținerea parametrilor mecanici satisfăcători pentru
toate tipurile de pământ. În cadrul studiului experi-
mental de pe râul Căpuș s-a optat pentru un alt tip de
liant hidraulic decât cel folosit de U.S. Department of
the Interior-Bureau of Reclamation.

Materialul de umplutură folosit la apărarea de mal a
fost nisipul argilos iar pentru stabilizarea acestuia s-a
utilizat Dorosol C30. La dig, ca material de umplutură,
s-a folosit nisip cu pietriș iar stabilizarea s-a făcut cu
Doroport TB 25 [4], [5].

drd. ing. Vlad-Costel CIUBOTARU, drd. ing. Alexandru-Petru CÎRCU,
drd. ing. Bogdan-Mihai CRĂCIUNESCU, drd. ing. NAGY Andor-Csongor,

drd. ing. Gelu TOPAN, ing. Adrian DÂRGĂU

Metode de apărare împotriva inundațiilor
SECTOR EXPERIMENTAL PE RÂUL CĂPUȘ

Fig. 2: Profil transversal tip pe râul Căpuș

Fig. 1: Sectorul experimental de pe râul Căpuș
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Un rol important în comportarea complexă a
pământurilor îl reprezintă factorul climatic, deoarece în
perioadele calde (secetoase) are loc o evaporare a
apei din pământul care compune digul, ceea ce con-
duce la contracția și apoi la fisurarea sa. Procesul
invers, și anume acela de  umflare, are loc în perioa -
dele ploioase, atunci  când, din cauza infiltrării apei în
dig, fisurile se închid. Acest fenomen nu conduce
neapărat și la dispariția totală a contracției pământului
apărută în perioadele calde.

MOD DE PUNERE ÎN OPERĂ
În funcție de natura și umiditatea pământului care

trebuie îmbunătățit, după efectuarea testelor preli -
minare de laborator, se alege tipul de liant hidraulic ce
va fi folosit în procesul de stabilizare. În funcție de
testele efectuate în laborator, cei doi lianți hidraulici
folosiți au fost Dorosol și Doroport, în proporție de 5%
din masa pământului în stare uscată cu care s-a făcut
amestecul.

În cadrul programului experimental s-au propus
următoarele determinări de laborator, în vederea sta-
bilirii unor concluzii legate de modul de realizare a
lucrărilor cu pământ stabilizat:

• Determinarea curbei granulometrice și a tipului de
pământ [6];

• Determinarea umidității optime a pământului, prin
metoda Proctor [7];

• Determinarea caracteristicilor de compresibilitate,
prin încercarea edometrică [8];

• Determinarea parametriilor efectivi (ø’, c’), prin
încercarea la forfecare [9];

• Determinarea rezistenței la compresiune, la 7 și
28 de zile [10].

Procedeul folosit pentru realizarea construcțiilor de
apărare împotriva inundațiilor a fost așternerea
pământului stabilizat în straturi egale și succesive,
urmate de o compactare corespunzătoare a fiecărui
strat. 

Lianții hidraulici Dorosol și Doroport au fost folosiți
respectându-se următoarele etape:

• împrăștierea direct peste materialul cu care se
face amestecul;

• amestecarea acestuia „in situ” cu echipamente
specializate - reciclatoare;

• profilarea cu echipamente specifice (autogreder,
buldozer etc.);

• compactarea cu cilindrul compactor.
La încheierea lucrărilor de execuție a umpluturii sta-

bilizate, s-a protejat taluzul dinspre cursul de apă cu
material vegetativ.

Concluzie
După analizarea mixturii dintre materialul de

umplutură și liantul hidraulic, în comparație cu pămân-
tul în stare naturală, putem constata următoarele:

• Îmbunătățirea în procente mari a parametrilor
geotehnici Ø, c, E; 

• Mărirea factorului de siguranță; 
• Reducerea geometriei corpului digului; 
• Rezistența bună la eroziune împotriva valurilor

sau a vitezelor mari de pe cursurile de apă;
• Reducerea, cu până la 50%, a costurilor față de

alte metode de protecție, materialul folosit fiind cel din
excavația terenului din amplasament.
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Fig. 3: Împrăștiere liant hidraulic cu spreader

Fig. 4: Mixarea materialelor componente cu reciclatorul
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Proiectare și execuție autostrada Timișoara – Lugoj,
Lot 2: km 54 + 000 – km 79 + 625

Autostrada Timișoara - Lugoj
face parte din Coridorul Paneuro-
pean IV și este împărțită în două
loturi: Lot 1: lungime: 9,500 km
(km 44+500 - km 54+000); Lot 2,
lungime 25,625 km (km 54 + 000 –
km 79 + 625) și se încadrează în
categoria de importanță „B” - con-
strucții de importanță deosebită.
Clasa tehnică este 1.

În cadrul studiilor de teren au
fost elaborate, în scopul definitivării
proiectului tehnic și a detaliilor de
execuție:

• Studiul topografic;
• Studiul geologic şi geotehnic;
• Studiul hidrologic.

LUCRĂRI
PROIECTATE ȘI EXECUTATE

Traseul în plan al autostrăzii
Timișoara - Lugoj, Lot 2 prezintă
elemente geometrice corespunză-
toare unei viteze de proiectare de
120 km/h, după cum urmează:

Autostrada se desfășoară în con-
tinuarea tronsonului l de autostradă
Timișoara - Lugoj, tronson finalizat
în anul 2012. Debutează între loca -
litățile Remetea Mare și Izvin,
având o dezvoltare preponderent
Vest - Est, la Nord de DN 6.

Pe sectorul de la km 54 până la
km 64, traseul autostrăzii este
aproape paralel cu DN 6, traver-
sând mai multe drumuri clasificate

și neclasificate, cum ar fi: DC 65,
DJ 609 E.

În zona km 62 ocolește locali-
tatea Recaș pe la Nord, încadrându-se
pe culoarul delimitat de localitatea
Petrovaselo și Șuștra și Topolovățu
Mare la Sud. Pe această secțiune
autostrada este traversată cu
pasaje peste drumurile comunale
75 şi 76.

La km 66+600, s-a construit un
Spațiu de Servicii de tip S3.

La km 73+600 autostrada inter-
sectează DJ 572, unde este amena-
jat nodul rutier la Vest de Lugoj.
Nodul rutier este de tip trompetă cu
4 bretele de acces la autostradă și
DJ 572, pe drumul județean fiind
amenajate două sensuri giratorii,
câte unul pentru fiecare pereche de
bretele, în vederea asigurării tutu -
ror relațiilor. Viteza de pro iec tare a
nodului rutier este de 40 km/h.

La km 76+650 s-a construit o
parcare de scurtă durată.

De la km 75 traseul, care ur -
mează aproape paralel DN 6, con-
tinuă prin coridorul format de
localitățile losifalău și Șanovița și se
termină la DJ 609 A.

Autostrada a fost proiectată în
conformitate cu legislația româ -
nească în vigoare și Standardele
TEM, Ediția a 3-a. 

Din punct de vedere al elemen -
telor geometrice, traseul autostrăzii
prezintă elemente corespunzătoare
unei viteze de proiectare de 120 km/h,
după cum urmează:

- Raza minimă: 3.000 m;
- Deverul maxim: 2,50%.
Profilul longitudinal al auto -

străzii asigură viteza de proiectare
de 120 km/h.

La proiectarea profilului longitu-
dinal s-au avut în vedere urmă-
toarele criterii:

• Lungimile de poduri și pasaje
s-au stabilit în funcție de natura și
mărimea obstacolului traversat, de
configurația terenului din amplasa-
ment, precum și de mărimea
gabaritului la intersecția cu alte căi
de comunicație;

• Structurile de drenaj (poduri și
podețe) au fost dimensionate hidra -
ulic, în conformitate cu prevederile
normativului PD 35-2002;

• Raze de racordare minime
recomandate de confortul optic;

• Asigurarea scurgerii apelor în
lungul drumului și din structura
rutieră.

Profilul transversal tip respec -
tă reglementările tehnice ale Or -
di nului MT 46/1998, secțiunile
transversale folosite în proiect fiind
incluse în: 

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Antreprenor: Asocierea TIRRENA SCAVI S.p.A. (lider de asociere)

Società Italiana per Condotte d′Acqua S.p.A.
Proiectant: AECOM INGENIERIA S.R.L.

continuare în pagina 62È
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- Clasa I: pentru Autostradă
- Clasa III: pentru relocarea dru -

murilor naționale și a drumurilor
județene

- Clasa IV: pentru relocarea dru-
murilor comunale

- Clasa V: pentru relocarea dru-
murilor locale

Profilul transversal tip pen-
tru autostradă are următoarele
caracteristici:

• parte carosabilă cu lăţimea de
15 m lățime;

• bandă de ghidare cu lățime de
0,5 m de fiecare parte;

• zona mediană cu lățime de 3,0 m;
• benzi pentru staționarea de ur -

gență cu lățime de 2,5 m și acosta-
mente de 0,5 m;

• berme pentru parapet margi -
nal - benzi de separare standard,
cu lățime de 0,75 m;

• lățimea totală a autostrăzii este
de 26,00 m (27,50 m inclusiv para-
petele).

Profilul transversal al bucle-
lor și bretelelor este format după
cum urmează:

• pentru buclele și bretelele uni-
direcționale: platforma de 6,0 m,
incluzând 4,0 m parte carosabilă, și
câte două acostamente de câte
1,0 m, din care 0,25 m banda de
încadrare. La platformă se mai
adaugă câte două berme de câte
0,75 m, în care se amplasează
parapeții de protecție.

• pentru buclele și bretelele bidi-
recționale: platforma de 9,0 m,
incluzând 7,0 m parte carosabilă, și
câte două acostamente de câte
1,0 m din care 0,25 m banda de
încadrare. La platformă se mai
adăugă câte două berme de câte
0,75 m, în care se amplasează
parapeții de protecție.

STRUCTURA RUTIERĂ
Profile transversale tip aplicate

pentru autostradă:
• Tipul pământului, conform

PD177-2001, este P5;
• 5 cm  MASF16 - mixtură

asfaltică stabilizată cu fibre, în strat
de uzură;

• 7 cm BAD25m - beton asfaltic
deschis, cu bitum modificat, în strat
de legătură;

• 9 cm AB2 - anrobat bituminos
cu agregate mari, în strat de bază;

• 30 cm agregate naturale stabi-
lizate cu ciment sau lianți hidraulici
rutieri, în strat superior de fun-
dație;

• 30 cm balast, în strat inferior
de fundație;

• 40 cm strat de formă din
pământuri coezive stabilizate cu
lianți hidraulici (Eech = 159Mpa).

Profiluri transversale tip aplicate
pentru bucle și bretele:

• 4 cm MASF16 - mixtură asfal -
tică stabilizată cu fibre, în strat de
uzură;

• 7 cm BAD25m - beton asfaltic
deschis, cu bitum modificat, în strat
de legătură;

• 8 cm AB2 - anrobat bituminos
cu agregate mari, în strat de bază;

• 25 cm agregate naturale stabi-
lizate cu ciment sau lianți hidraulici
rutieri, în strat superior fundație;

• 30 cm balast, în strat inferior
de fundație;

• 40 cm strat de formă din
pământuri coezive stabilizate cu
lianți hidraulici (Eech = 159MPa).

NODURI RUTIERE
Traseul include un nod rutier la

kilometrul 73 + 600,  în zona loca -
lității Topolovățu Mare

LUCRĂRI DE PODURI,
PASAJE, VIADUCTE

Autostrada Timișoara - Lugoj Lot
2, include 21 lucrări de artă:

• 9 poduri pe autostradă, tip
structură casetă de beton armat,
executate monolit peste diverse
cursuri de apă și alte căi de comu-
nicații;

• 12 pasaje peste autostradă pen-
tru asigurarea continuității diver -
selor căi de acces, intersectate de
autostrada Timișoara - Lugoj Lot 2
(drumuri comunale, locale, agricole
și județene etc.).

Toate structurile sunt proiectate
pentru o durată de viață de 120 ani. 
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Sala Polivalentă Oradea
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE

PROIECTUL
SALĂ DE SPORT POLIVALENTĂ

- ORADEA, BIHOR
• Suprafață construită la sol:

9538.80 mp
• Regim de înălțime: P+2E

- suprafață construită desfășurată:
17.091.50 mp

Capacitatea variază în funcție
de tipul evenimentului desfășurat,
după cum urmează:

• capacitate de 5.265 locuri pen-
tru spectatori la evenimente spor tive
cu jocuri de echipă - capaci tate de
7.224 locuri pentru spectacole.

Amplasament
• În imediata vecinătate a Cen-

turii Oradea la care se ajunge prin
str. Islazului.

Sala de sport găzduiește 3
categorii de utilizatori:

• sportivi
• presă și V.I.P.
• public

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI
Sala de sport adăpostește

următoarele spații:
• Sală de competiții (Corp D):

handbal, baschet, volei 
• Sală de antrenament (Corp C);
• Sală de forță, fitness;

• Vestiare, grupuri sanitare;
• Zona studio transmisii radio-tv;
• Spații pentru public (cafenele,

alimentație publică);
• Corpuri laterale (Corp A și

Corp B) – spații tehnice (punct ter-
mic, spații depozitare).

Dotări
• Pardoseală demontabilă multi-

funcțională din lemn pentru sala de
competiții;

• Pardoseală fixă din lemn pen-
tru sala de antrenament;

• Porți handbal;

• Console mobile cu panouri de
baschet;

• Kit teren sintetic - handbal, volei;
• Cub multimedia - tabele elec-

tronice - handbal, baschet, volei;
• Echipamente sală de forță, fit-

ness;
• Dotări cabinet medical;
• Dotări cabine comentatori, VIP.
Echipamente
• Echipamente instalații, chillere,

centrale tratare aer, module termice,
echipamente desfumare, pano uri
solare, echipamente automatizare
și BMS;

• Toate echipamentele vor putea
fi controlate automat prin interme-
diul BMS-ului de la punctul de
control situat în sală, precum și de
la distanță prin intermediul apli-
cației;

• Pentru economie de energie
electrică iluminatul în sală se va
realiza folosind corpuri de iluminat
tip LED;

• Este prevăzută și o instalație
de panouri solare care va alimenta
iluminatul exterior.

Durata lucrării în curs de exe-
cuție: 24 luni. q

Proiectanți: CONSTRUCȚII ERBAȘU SA | INTERGROUP ENGINEERING SRL
Constructori: CONSTRUCȚII ERBAȘU SA | TRAMENCO SA | DELTA ACM SA
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AU MAI FOST EXECUTATE
• Lucrări de colectare și evacu -

are a apelor;
• Lucrări de consolidare și tera -

samente;
• Drum tehnologic;
• Drumuri de întreținere în lun-

gul autostrăzii (câte unul pe fiecare
parte), având lățimea de 2 m și o
grosime de 30 cm din balast.

Relocarea drumurilor existente
În timpul desfășurării proiectu-

lui, toate lucrările legate de relo-
carea de drumuri traversate de
autostradă au fost rezolvate pentru
a oferi soluții la toate nivelurile de
trecere.

Toate drumurile existente inter-
sectate de traseul autostrăzii au
fost relocate.

Spațiile de servicii s-au mate-
rializat prin realizarea:

• Spațiului pentru servicii S3
care are ca scop parcarea și
staționarea de lungă durată. Acesta
a fost amplasat  la km 66+600. 

• Parcării de scurtă durată, care
are ca scop parcarea și staționarea
de scurtă durată, este amplasată la
km 76+650. 

Iluminatul din nodul rutier de
la  km 76+600 a fost realizat prin
montarea a  5 stâlpi metalici cu h =
24 m, cu câte 4-6 proiectoare.

Sistemul de comunicații al
autostrăzii s-a executat prin
montarea a 4 țevi Corugat ampla -
sate într-un șanț cu adâncimea de

1,2 m. Din 250 m în 250 m, pe
infrastructura principală se regă -
sesc cămine de vizitare. Infrastruc-
tura este formată din cabluri cu
fibre optice și cabluri pentru curenți
slabi ce conectează echipamentele
sistemului. În locațiile stabilite de
siguranța circulației s-au amplasat
subsisteme care permit partici-
panților la trafic să primească infor-
mațiile necesare privind starea
drumului, vremea, atenționări pri -
vind condițiile de trafic etc.

Sistemul ITS integrează soluții
pentru toate subsistemele distincte
solicitate de beneficiar, utilizând ca
mediu de comunicații o rețea de
cabluri cu fibre optice instalată în
canalizația pentru telecomunicații,
subsistemele putând fi operate și
comandate de la distanță, din Cen-
trul de Comandă Regional localizat
în Pecica, Arad.

Echipamentele constitutive ale
subsistemelor sunt instalate, după
caz, în Centrul de Comandă Regi o -
nal și în locațiile poziționate în lungul
autostrăzii. Soluția de comunicații
prin fibre optice asigură conexiunile
între locații și Centrul de Comandă.

Siguranța circulației
şi semnalizarea pe verticală

și orizontală
Pentru siguranța traficului, pro -

iectul include parapete de siguranță,
precum și parapete pietonale. 

Pe parapetul de siguranță s-au
montat elemente retro-reflec -
to ri zante (catadioptri, fluturași
reflectorizanţi sau alte elemente
reflectorizante).

În zona mediană, pentru elimi -
narea efectului de orbire a con-
ducătorilor de autovehicule care
circulă pe sensuri contrare, s-au
amplasat panouri anti-orbire pe
parapetul de siguranță, de-a lungul
autostrăzii.

Marcaje rutiere (semnalizare
orizontală) și indicatoare
(semnalizare verticală)

Semnalizarea orizontală conține:
• marcajele longitudinale;
• marcajele de delimitare a părții

carosabile;
• marcaje transversale;
• marcaje diverse;
• marcaje laterale;
Semnalizarea rutieră verticală

pe autostradă conține următoarele
elemente:

• Indicatoare de avertizare;
• Indicatoare de reglementare;
• Indicatoare de orientare și infor -

mare.
Împrejmuirile s-au amplasat

pe ambele părți ale autostrăzii, cu
excepția locurilor unde accesul
către banda de circulație nu este
posibil din cauza prezenței zidu rilor
de sprijin, a podurilor etc. q
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