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i a
 l „Dacă nu vor apărea con-

testații, în cel mai scurt timp
vom semna Contractul și
Ordinul de începere a lucră -
rilor” - suntem anunțați, de
fiecare dată, de persoanele
din conducerea CNAIR, după
ce se stabilește câștigătorul
unei licitații pentru o lucrare
sau alta.

Dar… ghinion! Aproape de fiecare dată apar și contesta -
țiile. Și în loc de începerea lucrărilor ne alegem cu contestații
care durează, de obicei, mai mult decât lucrările propriu-zise.

Iată, de pildă, un singur exemplu: pentru Cazinoul din
Constanța - clădire monument istoric, pe care orice român
l-ar dori restaurat cât mai rapid - începând din 2012, deci
timp de aproape 7 ani, s-au organizat trei licitații, toate anu-
late de instanțe. Iar acum se pregătește lansarea celei de a
patra licitații. Cum oare să mai construiești ceva în România
în aceste condiții?!

S-au căutat, de a lungul timpului, tot felul de soluții pen-
tru rezolvarea acestei situații ce reprezintă un obstacol
major pentru desfășurarea investițiilor în țara noastră. Sigur,
unele dintre aceste soluții propuse erau de-a dreptul hilare.
Să ne amintim, de pildă, de cea propusă chiar de actualul
ministru al transporturilor, care dorea să înființeze o „listă a
rușinii” care să-i cuprindă pe cei ce obișnuiesc să conteste.
Nu știm dacă a fost întocmită o astfel de listă. Dar dacă a
fost, cert e că nimeni nu s-a rușinat iar contestatarii de pro-
fesie continuă să conteste.

Tot drept o glumă putem să luăm și propunerea unui
conducător al actualei coaliții de guvernare care, constatând
că avem fonduri dar contestațiile ne împiedică să construim,
a propus ca autostrăzile să fie construite, în regie proprie, de
CNAIR. O glumă, spuneam, în condițiile în care CNAIR abia
reușește să întocmească documentațiile pentru lansarea lici-
tațiilor și apoi să analizeze, în termene rezonabile, ofertele.

Nu, stimați politicieni, soluția nu e să amestecăm lucrurile!
Soluția e să faceți legi bune care să rezolve această proble -
mă! Eventual, legi care să ne „scutească” și de unele firme
străine neserioase care construiesc autostrăzi în ritm de
2 - 3 km pe an.

Și poate găsiți soluții să stimulați și revenirea, în acest
domeniu, a societăților românești, care în ultima perioadă au
fost distruse sistematic, așa că în construcția de autostrăzi a
rămas, practic, un singur român, Dorinel Umbrărescu (UMB,
Tehnostrade), unul dintre cei mai serioși și cu lucrări de bună
calitate. Nu o spunem numai noi!

În ceea ce privește contestațiile, o singură soluție se pare
că nu a fost luată în serios. Aceea aplicată în Polonia, vecinii
noștri, care s-au lovit și ei de situații asemănătoare. La
această soluție s-a referit de mai multe ori și comisarul euro-
pean Corina Crețu. Astfel, polonezii au stabilit, printr-un act
normativ, ca toate contestațiile de la o licitație să fie
soluționate în maximum 6 luni. Și se pare că acolo, o aseme-
nea soluție a fost eficientă. De ce nu și la noi? Nu știu!

Oricum, unul dintre punctele Acordului încheiat între Guvernul
României și Federația Patronatelor Societăților de Construcții
prevede „perfecționarea legislației privind achizițiile publice,
prin transmiterea către Parlament a amendamen telor agre -
ate cu patronatele reprezentative”. Termen: 31.03.2019.

Să sperăm că la ora la care citiți acest editorial propune -
rile cele mai inteligente și eficiente se află deja în Parlament.
Să mai sperăm și că ele vor fi și adoptate, iar pe baza lor,
acest obstacol pentru desfășurarea investițiilor în România
va fi cu adevărat depășit!

Ionel Cristea

Dacă nu vor apărea contestații…
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Inconfundabila…
primăvară!

În acest anotimp viața are parcă mereu rolul de a
da „startul” oricărui început sau reînnodarea unor stări
lăuntrice proprii, în primul rînd ființelor raționale. Dar,
rememorând versurile și sensul lor lăsate nouă
românilor și nu numai, de către marele nostru poet și
povestitor național, George Coșbuc, putem înțelege că
primăvara are un rol de neînlocuit:

După-atâta frig şi ceață
Iar s-arată soarele.
De-acum nu ne mai îngheață
Nasul şi picioarele!

(Citind întreaga poezie sigur veți întineri)

Ce vreți mai explicit decât
această sinteză de capo doperă
exprimată în versuri! Începutul
și continuitatea vieții înseamnă,
deci, cu prioritate, ceva nou.
Dar pri mă vara nu este ceva
legat doar de viața ființelor
raționale. Până și animalele se
bucură de binefacerile ei.

Să luăm exemplul celor care
tot timpul zic pe limba lor „mor,
mor…” adică urșii care în fiecare
an, primăvara, ies din bâr-
logurile lor, își scutură blănurile
obosite și ele de atâta hibernare și pleacă să-și
împrospăteze rezerva de seu consumată. Păsările, prin
ciripitul lor, înnoiesc freamătul vegetației, „gâdilând”
auzurile celor din împrejurimi. Așadar, viața reînvie în
tot ceea ce ne înconjoară.

Pentru oameni, luna aprilie, prima din sezonul au -
tentic al primăverii, înseamnă și apariția multor ființe.
Și nu este o păcăleală, cum spun „șugubeții”, ci o rea -
litate deosebit de plăcută.

Ca și în cazul inginerului Petre Badea, director general
al prestigioasei firme de construcții Aedificia Carpați
din București. Sus-numitul a văzut, pentru prima oară,
zorile pe 1 aprilie 1948, în comuna Negrași, într-o fami -
lie argeșeană de țărani autentici.

După absolvirea școlii primare și a liceului și-a pus,
cum se spune, „traista” în spate și a plecat, pentru
continuarea studiilor, la Facultatea de Construcții din
Capitala țării, unde în anul 1970 a terminat printre cei
mai instruiți ingineri. 

ing. Petre Badea

Ateneul Român

Teatrul Național București

Palatul Cotroceni 



De la această dată își începe cariera profesională pe
șantierele de construcții, unde își valorifică potențialul
căpătat pe bancile universitare pentru edificarea unor
obiective rămase de referință. Este suficient să
amintim Ateneul Român, aripa nouă a sediului Băncii
Naționale, Teatrul de operetă, noua clădire a Bibliotecii
Naționale, Tribunalul București, Therme București etc.

Dar o lucrare de mare anvergură și importanță în
cariera sa din ultimii ani este consolidarea, recomparti-
mentarea și mai ales modernizarea Teatrului Național
București, după proiectul conceput de către distinsul
academician profesor universitar doctor în arhitectură
Romeo Belea. S-a pus, astfel, în valoare un edificiu
reprezentativ actului de cultură. Cei doi, împreună cu
colectivul avut la dispoziție în acel timp, pot fi consi -
derați, pe drept cuvânt, „ctitori” ai unui ansamblu nou
construit în inima Bucureștiului.

„Domn’ Petrică’, cum îi spun în particular cei ce-l
cunosc, sau „Nea Petrică” de cei apropiați ca om și pro-
fesionist, împlinește pe 1 aprilie anul acesta al 71-lea
an din viața sa, privind înapoi, nu cu mânie, ci cu sen-
timentul că nu a trecut prin viață oricum, ci cu voința
că mereu mai are resurse pentru a ridica noi obiective
edilitare reprezentative din diversitatea construcțiilor.

Inginerul Petre Badea a fost și este un vajnic pro-
motor al noutăților privind materialele, tehnologiile și
serviciile proprii sectorului construcțiilor. În acest sens,
menționăm și susținerea sa, pe toate planurile, a publi -
cațiilor de specialitate. Una dintre beneficiare este
Revista Construcțiilor, o publicație care mijlocește și pe
această cale, furnizarea de informații, comentarii, arti-
cole de specialitate sau pur și simplu, reclame. Toate
fiind cunoștințe necesare oricărui constructor sau firmă
de construcții. 

Pentru rezultatele obținute în întreaga carieră,
inginerul Petre Badea a primit: Ordinul Național Servi-
ciu credincios în grad de Cavaler, acordat de președin-
tele României pentru activitatea profesională; Medalia
Cotroceni la 100 de ani, 1895 – 1995 pentru opera de
restaurare a Palatului Cotroceni; Ordinul Național Ser-
viciu credincios în grad de Ofițer, acordat de președin-
tele României; Placheta Camerei Deputaților, 1996,
pentru contribuția adusă la darea în folosință a Sălii de

ședinte a Camerei Deputaților; Crucea Patriarhală,
acordată de P.F. Părinte Teoctist, Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române; Titlul de Arhonte al Ortodoxiei,
acordat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscop al
Constantinopolului și Patriarh Ecumenic, cu ocazia sfin -
țirii Bisericii Sf. Grigore Palama din Campusul Univer -
sitătii Politehnice București, ctitorită de SC AEDIFICIA
CARPATI SA.

Dl inginer Petre Badea poate să privească oricând
fără rezerve rezultatele pozitive ale existenței sale de
până acum și să fie convins că mai are multe de făcut
și de aici înainte.

Iată de ce, într-o sinceră exprimare îi dorim ani
mulți cu sănătate deplină și puterea de a fi mereu
neliniștit în materializarea tuturor planurilor și dorin -
țelor sale prezente și viitoare!

Biblioteca Națională, București

Banca Națională a României Therme București

La Mulţi Ani !
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Consolidare și restaurare
Muzeul Țăranului Român

În anul 1912, sub semnătura
regelui Carol I, s-a pus piatra de
temelie a construcției ce avea să adă-
postească Muzeul de Artă și Tradiții
Populare, operă a arhitectului Ghica
Budești, format la Politehnica din
București și la L`école de Beaux Arts
din Paris. În anul 1990 clădirea, a
cărei construire s-a finalizat în 1941,
a devenit Muzeul Țăranului Român.

Expertiza semnată de prof.
univ. dr. ing. Tudor Postelnicu a re -
levat existența unor probleme la
structura de rezistență a clădirii,
după cum urmează:

• o structură ineficient confor-
mată seismic, cu un deficit de rezis-
tență față de cerințele impuse de
normele actuale;

• degradări limitate ale zidăriei
pereților portanți, ca urmare a soli -
citărilor la care au fost supuși în
timpul cutremurilor trecute.

Suprafața desfășurată a clădirii
în care au avut loc lucrări de restau-
rare este de 11.650 mp, iar inter-
venția pentru consolidare s-a întins
pe o suprafață de 3.350 mp.

Regimul de înălțime al costruc-
tiei este D + P + 2E + Mansardă +

Foișor, cu cota cea mai înaltă a
foișorului de 45 m.

Soluția de consolidare aleasă a fost
introducerea a 4 nuclee puternice
din beton armat, clasa C16/20 cu o
grosime de 25 cm, nuclee care se
nasc din radierul general din beton

armat cu grosimea de 1 m. Acest
radier sprijină pe cei 236 de
micropiloți forați cu diametrul de
200 mm, armați cu bară din titan,
montați la 1 m în interax, la o
adâncime de 3 m.

Nucleele din beton armat sunt
conectate la planșeele din beton
armat de la fiecare etaj și sunt
rigidizate la nivelul planșeului din
pod, cu o placă din beton armat cu
rol de șaibă.

Consolidarea foișorului s-a exe-
cutat prin legarea stâlpilor din
beton armat cu câte două grinzi
gemene, cu ajutorul unor gulere din
beton armat.

Întregul acoperiș din țiglă glazu-
rată al Muzeului, „atât de cunoscut
bucureștenilor care se plimbă pe
Șoseaua Kiseleff”, a fost reparat
prin desfacerea totală a țiglei cera -
mice glazurate, înlocuirea parțială a
șarpantei și în totalitate, a aste -
relei, montarea foliei de condens și
refacerea învelitorii prin completare
cu țiglă nouă, cu aceleași caracte -
ristici cu cea existentă.

Constructor: AEDIFICIA CARPAȚI SA
Proiectant: IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE SA
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Toate accesoriile acoperișului
sunt din tablă de cupru, la care s-a
adăugat un sistem de degivrare
modern.

Execuția unui canal de ventilație
perimetral permite o ventilare con-
stantă a fundațiilor.

Lucrările de restaurare au avut
un rol important în derularea con-
tractului, fiind necesară restaurarea
fațadei și completarea elementelor
lipsă. Astfel, s-a curățat întreaga
fața dă din cărămidă aparentă și
piatră decorativă, printr-un sistem
de sablare și spălare, completân -
du-se decorațiile din piatră lipsă;
apoi, prin integrare cromatică și
hidrofobizare a acesteia, s-a redat
înfăți șarea inițială.

Dublarea tâmplăriei metalice cu
ferestre din lemn de stejar stratificat,
restaurarea decorațiunilor interi o are
în zonele afectate de con solidare și
nu numai, refacerea parțială a par-
doselilor și înlocuirea, în totalitate,
a tuturor instalațiilor, întregesc
tabloul general al lucrărilor.

Schimbarea soluției de încălzire,
existentă încă din anul 1936 și re -
dimensionarea acesteia prin mon -
tarea de ventiloconvectoare, care
să permită atât încălzirea pe timpul
iernii, cât și climatizarea pe timpul
verii, au creat un ambient corect
necesar în muzeu.

În completare, în muzeu s-a
realizat o instalație de iluminat
complet automatizată, care să per-
mită aprinderea automată a luminii
la intrarea în muzeu și stingerea
automată la ieșire. În paralel a fost
conceput un iluminat ornamental
pe clădire și perimetral, cu lămpi de
puteri cuprinse între 15W și 70W.

S-au executat toate lucrările de
curenți slabi propuse prin proiect:

• sistem de supraveghere și
alarmare antiefracție;

• sistem de supraveghere și
monitorizare TVCI;

• sistem control acces și barieră
auto;

• sistem de alimentare echipa-
mente.

Toate lucrările realizate la
acest edificiu Monument Istoric
evidențiază complexitatea pro -
iec tului și grija cu care a fost
restaurat.

Cristi Constantinescu
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O speranță pentru construcții

Redacția: Care sunt, după păre -
rea dumneavoastră, măsura sau
măsurile din Acord, cu impactul
cel mai mare pentru îmbunătăți-
rea activității în Sectorul de
Construcții?
Adriana Iftime: Consider că

cea mai importantă măsură men -
ționată în Acord este declararea
construcțiilor ca sector prioritar, de
importanță națională pentru econo-
mia românească pe următorii 10
ani, începând cu 01 ianuarie 2019.
Această prevedere permite elabora-
rea unei strategii pe cel puțin 10 ani
pentru sectorul nostru, sector care,
din păcate, în ultimii 30 de ani nu a
prezentat interes pentru niciunul
dintre Guvernele care au condus
România în această perioadă. Ordo-
nanța 114/2018 reprezintă pentru
noi, constructorii, primul pas în ela-
borarea acestei strategii. 

Red.: Una dintre măsurile scoase
cel mai mult în evidență este
stabilirea la 3.000 RON a sala-
riului minim brut în sectorul de
construcții, însoțită de facilitățile
fiscale acordate. Cât de impor-
tantă va fi această măsură pen-
tru rezolvarea lipsei de forță de
muncă din sector, una dintre
cele mai grave probleme cu care
se confruntă societățile din con-
strucții?
A.I.: Este cunoscut că cea mai

mare problemă pe care o au con-
structorii în acest moment este

criza de forța de muncă. De aceea,
următoarea măsură ca importanță
din Acord ar fi găsirea unor soluții
pentru oprirea exodului de forță de
muncă din România, concomitent
cu măsuri pentru reducerea evaziu-
nii fiscale pe muncă sau cu alte
cuvinte, reducerea muncii „la gri”.
Considerăm că, prin creșterea sala-
riului minim în construcții, în paralel
cu reducerea fiscalității pe muncă,
cei ce doresc să plece pentru a
munci în străinătate își vor cântări
mai mult decizia și chiar dacă veni-
tul nu este încă la fel de mare ca în
vest, faptul că sunt acasă, lângă
familie, ar putea să constituie un
imbold să rămână aici. Din infor-
mațiile noastre cca 700 de mii de
constructori români lucrează acum
în străinătate, contribuind la PIB-ul
altor țări. Dacă doar cca 10% dintre
aceștia își vor pune problema să se
întoarcă acasă la familii iar cei ce
nu sunt deciși să plece vor aprecia
că este mai bine să rămână în țară,
atunci piața de construcții din
România va avea de câștigat.

Red.: Referindu-ne la modalită -
țile de rezolvare a lipsei forței de
muncă, cât de important este
importul de muncitori din alte
țări? Deja unele societăți lucrea -
ză cu muncitori importați, în
prin cipal din Asia. Cum se des-
fășoară importul de muncitori și
cum s-au adaptat și s-au înca-
drat aceștia în activitatea de la
noi?

A.I.: Sigur că importul de forță
de muncă asiatică este o soluție dar
nu rezolvă problema. Nu este o
soluție decât pentru firmele mari.
Costurile cu forța de muncă străină
sunt mai mari, apar probleme supli-
mentare de cazare, costuri cu
transportul, costuri cu bucătarul,
pentru că nu acceptă mâncarea
europeană; apar, de asemenea,
probleme legate de diferența de
cultură, religie, familie, comunicare
etc. De aceea importul forței de
muncă nu e o problemă simplă; mai
avantajos ar fi să putem readuce în
țară o parte dintre constructorii
români care lucrează acum în stră-
inătate.

Red.: De ce ați considerat nece-
sar să introduceți condiția ca, în
construcții, să nu se lucreze cu
zilieri?

Este inutil să insistăm asupra importanței pe care sectorul construcțiilor o are pentru economia
unei țări. Din păcate pentru România, în ultimii ani ponderea construcțiilor în Produsul Intern Brut
a tot scăzut. Cauzele, mai multe: distrugerea sistematică a societăților românești, lipsa acută a
forței de muncă din cauza exodului specialiștilor și muncitorilor din acest sector, care au preferat
să-și caute de lucru pe alte meleaguri, reducerea investițiilor Statului în infrastructură din cauza
birocrației excesive și de neînțeles etc. etc.

În ceasul al 12-lea poate, una dintre Asociațiile care „coagulează” o bună parte a societăților din
Sector, respectiv Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) a reușit să convingă
Guvernul României că „așa nu mai merge” și că trebuie adoptate o serie de măsuri, care să revigo-
reze acest sector vital pentru economia României. S-a „născut”, astfel, Acordul între Guvernul
României și Federația Patronatelor Societăților din Construcții, acord care cuprinde 19 măsuri ce
„ating” cele mai multe dintre problemele cu care se confruntă în prezent Sectorul Construcțiilor.

În ediția din februarie a revistei am publicat în întregime acest Acord, care a prezentat un inte-
res deosebit deoarece reprezintă o speranță pentru societățile care își desfășoară activitatea în
acest sector.

Astăzi revenim cu câteva precizări pe marginea Acordului, precizări pe care le oferă dna Adriana
Iftime – director general al FPSC.

Adriana Iftime ‐ director general FPSC
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A.I.: În domeniul construcțiilor,
pentru că, de regulă, contractele se
derulează pe termene lungi – luni,
ani - munca cu zilieri nu este o
practică ce ar trebui încurajată.
Avem nevoie de muncitori stabili,
pe perioade mai lungi. A fost men -
ționată, de asemenea, în Acord
pentru a nu se constitui ca o sursă
de evaziune.

Red.: Cunoașteți bine condițiile
în care lucrează conaționalii
noștri pe șantierele din străină-
tate. Care sunt avantajele de care
beneficiază ei acolo, în com -
parație cu cele din țară, avan-
taje care să îi determine să nu
se întoarcă pentru a lucra aici?
A.I.: Doar puțini muncitori

români se simt la fel de bine ca
muncitorii autohtoni, în țările res-
pective și mă refer, în mod special,
la cei care și-au făcut acolo prie-
teni, familii etc. Avantajele pe care
mulți români sper să le descopere
prin punerea în aplicare a Acordului
sunt evident din creșterea salariilor,
care se vor apropia de cele din vest,
dar mai ales de faptul că vor
rămâne acasă, lângă familii, lângă
părinți și lângă copiii care au nevoie
de prezența lor.

Red.: De ani de zile vă luptați
pentru a convinge că certificarea
firmelor trebuie făcută de un
organism neutru, alcătuit din
membri ai organizațiilor patro-
nale, organizațiile profesionale,
instituții de învățământ și spe-
cialiști din domeniu. Iată că ați
reușit să obțineți acest lucru,
termenul de aplicare fiind 30 iunie
2019. Cât de importantă va fi
această certificare a societăților
din construcții și cum se va des-
fășura, practic, această acțiune?
A.I.: Certificarea profesională a

firmelor este o problemă cerută de
constructori de cca 20 ani. Și asta
pentru că, după 1990, piața con-
strucțiilor s-a privatizat imediat, a
fost foarte atractivă și pentru
neconstructori, care au parazitat
domeniul crezând că este suficient
să câștigi astfel bani. În realitate,
acest domeniu este unul care
impune profesionalism și multă res-
ponsabilitate. Constructorii vor da
mai curând sau mai târziu un exa-
men de profesionalism cu domnul
profesor „cutremur”, care nu
întreabă câți bani ai câștigat, ci
dacă ai construit conform normati-
velor tehnice. Pentru noi, certifica-
rea profesională a firmelor de
construcții reprezintă măsura care
va pune ordine în piața construcții-
lor. Certificarea nu înseamnă exclu-
derea din piață a firmelor mici sau

nou înființate, cum se încearcă a se
interpreta de către persoane ce nu
doresc acest lucru, ci doar obține-
rea unui document care să arate
transparent competența fiecăruia și
unde se află în piață aceasta.

Red.: Una dintre problemele
delicate cu care se confruntă
societățile din construcții este
desfășurarea licitațiilor, cu con-
testații după contestații care
durează mai mult decât lucrările
propriu-zise. Considerați că veți
reuși să îmbunătățiți legislația în
așa fel încât, pe viitor, să se
evite toate problemele cu care
se confruntă în prezent socie-
tățile care participă la licitații?
A.I.: Legislația pentru achiziții

publice a fost și este capitolul cel
mai dinamic în sensul modificărilor
și adaptării la piață. S-au produs
multe blocaje, amânări, contestații,
procese etc., unele depășind și 3
ani. Am trimis propuneri de îmbu-
nătățire a legislației achizițiilor
publice și trimitem în continuare.
Unele probleme s-au ameliorat dar
încă mai trebuie să îmbunătățim
legislația. În această perioadă
lucrăm cu ANAP pentru a stabili o
modalitate cât mai corectă pentru
actualizarea prețului contractelor
de achiziție publică.

Red.: Cât de importantă este
măsura de introducere a obliga-
tivității de acordare a avansului
de 30% pentru lucrările pe fon-
duri europene sau a contractelor
cu valori de peste un milion de
euro?
A.I.: Problema avansului de

30% pentru lucrările finanțate din
fonduri publice, indiferent de sursă
și restituirea acestuia, prin reduceri
procentuale la fiecare factură, până
la finalizarea proiectului, abordată
de FPSC în Acord, aduce într-o
logică nevoia de avans. Sunt con-
tracte în care sunt prevăzute utilaje
tehnologice, confecții, lucrări spe-
ciale care trebuiesc comandate în
afara firmei și care necesită avans
la comandă. Sarcina aceasta poate
să afecteze constructorul fie că nu
primește avans, fie că primește
avans dar trebuie restituit după
prima lună de lucru. De aceea, am
cerut ca restituirea acestui avans să
se facă proporțional, în fiecare lună,
pe o perioadă mai lungă, pentru a
nu afecta bugetul contractului și
nici pe cel al constructorului. Lucru-
rile trebuiesc privite totdeauna și
prin prisma beneficiarului dar și
prin prisma constructorului, altfel
nu mai funcționează echilibrul con-
tractului.

Red.: De ce ați prevăzut obliga-
tivitatea ca toți agenții econo-
mici din Sectorul Construcțiilor
să fie membri ai unei organizații
patronale? Ce dezavantaje vor
avea societățile care nu vor avea
această calitate?
A.I.: Ne-am dori foarte mult ca

fiecare societate de construcții să
fie membră a unei organizații
patronale. După o lungă perioadă
când „exista cineva care avea tot-
deauna grijă”, din 1990 lucrurile
s-au schimbat dar mentalitatea a
rămas în urmă, iar acel cineva a
dispărut. Mai mult decât atât, când
o firmă a avut probleme de orice
fel, a încercat să și le rezolve sin-
gură. Vorbim despre probleme
generale, de breaslă. În felul acesta
sursa problemei se perpetuează și
nu va avea niciodată rezolvare.
Credem că problemele breslei nu
pot fi rezolvate decât de breaslă, de
mediul asociativ, ai căror reprezen-
tanți înțeleg bine fenomenul și se
încarcă cu responsabilitatea de a-i
face și pe decidenți să înțeleagă
unde și cum  trebuie intervenit în
perfecționarea cadrului legislativ.

Red.: Ce aduce nou Legea Casei
Sociale a Constructorilor reac-
tualizată?
A.I.: Legea Casei Sociale a Con-

structorilor reactualizată nu aduce
multe modificări, dar unele sunt
deosebit de importante. Aș men -
ționa adaptarea cotelor de partici-
pare la constituirea bugetului casei,
prevăzute a scădea atât pentru
beneficiarul investiției, cât și pentru
societatea de construcții membră,
concomitent cu creșterea cotei din
salariu ce revine angajatului ca pro-
tecție socială. Pentru a veni în spri-
jinul celor care doresc să învețe
bine o meserie, noua formă a legii
prevede extinderea protecției soci -
ale și în zona de pregătire profesio-
nală. Practic, pe perioada declarată
„timp friguros” în construcții, adică
noiembrie – martie, muncitorii pot
participa la cursuri de pregătire
profesională susținute de Casa
Socială. Se știe că pregătirea profe-
sională în timpul anului nu a avut
succes în construcții. Angajatorii nu
se pot lipsi de muncitori pentru a
merge la cursuri iar muncitorii,
după 8 sau 10 ore de muncă în șan-
tier, nu mai pot să se concentreze și
la un curs de predare a unei mese-
rii. Ori, plasarea acestor ore în
perioada de timp friguros poate
aduce beneficii din două direcții:
muncitorii nu pot munci dar își pri-
mesc salariul, inclusiv le sunt plă-
tite taxele pe salarii, și fac pregătire
profesională iar angajatorul va avea
o forță de muncă fidelizată și mai
bine pregătită profesional. q
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În ziua de 15.03.2019, între orele
9-17, Univer sitatea Tehnică de Con-
strucții București - Facultatea de
Hidrotehnică a găzduit Simpozionul
Național „Alunecări de teren -
abordări pluridisciplinare” eveni-
ment ce s-a constituit într-un real
succes tehnico-științific.

Desfășurat sub egida a patru soci-
etăți profesionale naționale, sim-
pozionul a reunit cca. 115 participanți
beneficiind, totodată, de prezența
activă a reprezentanților autorităților
de stat: Ministerul Dezvoltării Regi o -
nale și Administrației Publice, Inspec-
toratul de Stat în Construcții,
Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență.

S-a dovedit, astfel, că profesio -
niști din domenii complementare,
geomorfologie, geologie, hidroge-
ologie și geo tehnică pot avea un limbaj comun, cunoș -
tințe și abordări științifice și practice, care se
completează și se potențează în mod fericit.

Au rezultat o serie de idei de sinteză, astfel:
• În România, alunecările de teren provoacă

anual pagube însemnate. 

• Experiența internațională a ultimilor 20 de ani a
scos în evidență necesitatea dezvoltării cadrului pro -
activ, de prevenție și pregătire, ca o necesitate
evidentă a reducerii consecințelor/pagubelor și mini-
mizării riscului. 

• Finanțarea și implementarea în România a unui
cadru proactiv consistent pentru procesul de manage-

ment al riscului asociat alunecărilor
de teren conduce la reducerea sub-
stanțială a costurilor de răspuns,
recuperare și relocare, solicitate
după producerea evenimentelor.

• În contextul existenței unor pre-
ocupări naționale permanente, dar și
al unor obligații asumate pe plan
internațional de România, legate de
reducerea riscurilor la dezastre natu-
rale, Asociațiile Profesionale propun
autorităților având competențe în
analiza, evaluarea și managementul
riscului asociat alunecărilor de
teren o colaborare într-un cadru
pluri, inter și transdisciplinar, cu
obiective concrete.

• Asociațiile profesionale pot asi -
gura suport profesional autori tăților
cu competențe în analiza, eva luarea

Societatea Română de Geotehnică și Fundații
Asociația Geomorfologilor din România

Asociația Română de Geologie Inginerească
Asociația Hidrogeologilor din România

Simpozionul Național
„Alunecări de teren - abordări pluridisciplinare” -

eveniment de un real succes tehnico-științific
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și managementul riscului asociat alunecărilor de
teren și le invită la stabilirea unui cadru legal și de
resurse pe baza priorităților și ca lendarului concret de
realizare a obiectivelor, astfel:

1. actualizarea legislației în domeniul gestionării
riscului alunecărilor de teren

2. întocmirea unui Ghid tehnic național pentru
cartarea, investigarea, monitorizarea, prevenirea și
tratarea riscului alunecărilor de teren, pe baza unei
metodologii pluridisciplinare

3. stabilirea unei zone pilot reprezentative pen-
tru studiul alunecărilor de teren pe baza unui program
cadru de supraveghere, în scopul validării unor abor-
dări metodologice pluridisciplinare moderne de evalu-
are a hazardului și riscului

4. realizarea unui model digital al terenului de
rezoluție ridicată (1-5 m) pentru teritoriul României,
pus la dispoziția specialiștilor fără costuri de utilizare

5. crearea unei baze de date prin inventarierea
pe plan național a proceselor multi-temporale asociate
alunecărilor de teren, permițând stocarea datelor
disponibile, armonizarea și aducerea lor permanent la
zi, pusă la dispoziția specialiștilor (geologi, ingineri,
geomorfologi) fără costuri de utilizare

6. realizarea și implementarea unei meto do -
logii simple, care să permită SVSU să integreze per-
manent, ca document adițional la rapoartele
operative, actele de constatare sau rapoartele de

sinteză (locale, județene sau naționale), procese
diferențiate tipologic și caracteristici ale lor, considerate
optime pentru analiza riscului

7. întocmirea unui registru național al acti vi -
tăților implicate în studierea, monitorizarea și reme-
dierea alunecărilor de teren, în care să fie înscrise
profesiile și persoanele având competențe profesionale
specifice acestui domeniu

8. cooptarea specialiștilor din registrul
național în colectivele de urbanism și amenajare a
teritoriului și colective pentru situații de urgență

În urma discuțiilor purtate în cadrul acestui Sim-
pozion, lista obiectivelor propuse a rămas deschisă
pentru 10 zile pentru completări și o formă finală.

Mulțumim și pe această cale gazdelor, organizato-
rilor (în mod special Secretarului SRGF, conf. univ. dr.
ing. Ernest Olinic), sponsorilor cât și mai ales partici-
panților la acest eveniment cu impact științific național,
și totodată Revistei Construcțiilor pentru interesul
manifestat.

În numerele următoare ale revistei vom detalia aspecte
tehnice relevante prezentate în cadrul Simpozionului.

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

A XIV-a Conferință Națională
de Geotehnică și Fundații

(CNGF2020)

Conferința Națională reprezintă cel mai important
forum de discuție pentru membrii comunității de Ingi-
nerie Geotehnică din România. Ea este organizată pe
rând de cele 4 filiale ale SRGF (București, Iași, Cluj-
Napoca, Timișoara), astfel că București este, din nou,
gazda evenimentului, după 16 ani, ultima ediție orga-
nizată aici fiind cea de-a X-a, din 2004. 

Ediția a XIV-a este pusă sub semnul racordării
Ingine riei Geotehnice din România la tendințele Euro-
pene, prefațând, astfel, schimbările anunțate pentru
2022 în materie de proiectare geotehnică (și struc-
turală, în general) de noua ediție a Eurocodurilor.
Sunt, deja, confirmați primii doi keynote speakeri: Dr.
Andrew Bond – președinte în exercițiu al comitetului
tehnic al CEN pentru Eurocodul 7 (SC7/TC250) și prof.
Dietmar Adam – Universitatea Tehnică din Viena.

Conferința va propune un program ofertant,
incluzând, de asemenea, prezentări invitate, lecții de
sinteză, prezentări de articole, dezbateri pe subiecte
de actualitate cu participarea autorităților din domeniu,
prezentări ale tinerilor geotehnicieni, precum și cursuri
de formare în BIM aplicat în Inginerie Geotehnică sau
vizite tehnice.

Sunt așteptați cca 300 – 350 de participanți, mem-
bri și nemembri ai SRGF, ai comunității de Inginerie
Geotehnică în general, dar și din domeniile înrudite. 

Conferința va fi și gazda unei expoziții, pentru care
locația evenimentului pune la dispoziție un spațiu generos
(interior și exterior), la care sunt invitate să participe prin-
cipalele companii din domeniul Ingineriei Geotehnice și al
construcțiilor. 

Pachetele de sponsorizare concepute pentru acest
eveniment sunt diverse și adaptate tuturor tipurilor de
companii din domeniu, fiind oferite reduceri pentru
achiziționarea unui pachet înainte de 31.03.2019,
cât și pentru membrii colectivi ai SRGF. Se pot confi-
gura și pachete personalizate de sponsorizare.

Detalii legate de pachetele de sponsorizare sunt
disponibile la Secretariatul Filialei București a SRGF:
secretariatsrgfbucuresti@yahoo.com.

Primul buletin al conferinței va fi disponibil în
curând, cu detalii legate de programul cadru al confe-
rinței, datele de trimitere a articolelor etc. De aceea,
sunteți invitați să urmariți site-ul www.srgf.ro pentru
noutăți. Până atunci, salvați-vă data în calendar: 2 – 5
septembrie 2020. Este perioada când trebuie să fiți
prezenți la cea de-a XIV-a ediție a Conferinței
Naționale de Geotehnică și Fundații! q

Filiala București a Societății Române de Geotehnică și Fundații (SRGF), împreună cu Universi -
tatea Tehnică de Construcții București (UTCB), anunță data celei de-a XIV-a ediții a Conferinței
Naționale de Geotehnică și Fundații: 2 – 5 septembrie 2020, la Hotel Ramada Parc, București.
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Soletanche Bachy este unul dintre liderii mondiali și naționali în domeniul construcțiilor speciale, atât în ceea ce
privește proiectarea și executarea lucrărilor subterane, cât și a lucrărilor de fundații speciale. Soletanche Bachy
aparține grupului Soletanche-Freyssinet (Vinci), prezent în 100 de țări din întreaga lume, iar în România din 1992.

Viziunea noastră:
Experiența și expertiza dinamică, în continuă dezvoltare, a echipei noastre asigură succesul pe termen lung al
companiei. Cu soluțiile noastre inovatoare și competitive, câștigăm încrederea și satisfacția partenerilor
noștri.
Siguranța personalului nostru este baza culturii noastre. Păstrarea sănătății angajaților noștri și implicarea
socială fac parte din viața noastră. În cadrul operațiunilor noastre, acordăm atenție protejării valorilor noastre naturale
și a mediului înconjurător.

Valorile noastre:
• Prevenire și siguranță pe șantier
• Calitate
• Colegii noștri: echipă de specialiști
• Parteneriat cu toți colaboratorii, de la proiectare până la implementare
• Receptivitate și flexibilitate față de tot ce e nou

Noi suntem:
Forță de muncă locală, expertiză locală și internațională. Soluții complexe, profesionalism, bază tehnică avansată.
Flexibilitate, colaborare, eficacitate. Revenirea clienților și a partenerilor.

Bazează-te pe noi!
Build on us!



Proiecte cu rezonanță internațională sunt, de exemplu, fundația turnurilor Petronas din Kuala Lumpur; stabi-
lizarea nisipului maritim de la cele două Palmiere din Dubai; lucrările portuare de la Port 2000 din Le Havre;
incinta de la Ground Zero – WTC New York; cel mai adânc ecran de etanșare din lume la reabilitarea barajul Mud
Mountain, SUA; cea mai mare cantitate (25.000 m3!) de betonare continuă din lume la construirea Muzeului „Al
Doilea Război Mondial” din Gdansk, Polonia.

Dedicat inovațiilor tehnice, Soletanche Bachy investește anual 2% din cifra de afaceri în programe de
cercetare din Uniunea Europeană, ajungând să dețină un portofoliu total de peste 500 licențe, cu câte 35 înregistrate
anual, licențe care au contribuit la obținerea numeroaselor premii de inovaţie acordate pentru tehnologii și
soluții, cum ar fi sistemul de etanșare CWS, procedeul Hidrofreză, metoda Geomix, tehnologia T.pile,
metodele JetPlus, Proccope, Starsol, Colmix, Springsol.
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ViaCalco®: Lianți hidraulici speciali pe bază de var

Gama de lianți hidraulici (ViaCalco®) cuprinde mai multe
produse în funcție de conținutul de CaO din compoziție.

Fiecare tip de liant hidraulic este recomandat pentru
stabilizarea unei anumite categorii de pământuri, după
cum urmează:

• ViaCalco® D - pentru pământuri coezive, cu umflare
liberă și plasticitate mare și foarte mare (argile grase,
argile, argile prăfoase)

• ViaCalco® F, ViaCalco® S - pentru pământuri coe-
zive și slab coezive, cu umflare liberă medie și plasticitate
mijlocie sau redusă (prafuri argiloase, prafuri nisipoase
argiloase, nisipuri prăfoase, nisipuri argiloase)

LIANȚII ViaCalco® se utilizează în procesul de
îmbunătățire și stabilizare a pământurilor coezive, pentru
lucrări de realizare a terenurilor de fundare, a umplu-
turilor din alcătuirea terasamentelor și a straturilor de
formă pentru următoarele categorii de lucrări: construcții
civile, industriale, agrozootehnice, drumuri de clase
tehnice I - V, autostrăzi, căi ferate, porturi și aeroporturi. 

Tratarea pământurilor cu lianți hidraulici ViaCalco® se
realizează pentru:

• îmbunătățirea terenurilor care au rezistențe
mecanice reduse (pământuri sensibile la umezire, com-
presibile etc.);

• stabilizarea terasamentelor amenajate în taluz (ram-
blee și deblee);

• creșterea capacitații portante a straturilor de formă
pentru sistemele rutiere;

• lucrări de consolidare a terenului de fundare în cazul
reabilitării clădirilor existente.

Punerea în operă a produselor LIANȚI HIDRAULICI
(ViaCalco®), se efectuează în conformitate cu recoman -
dările specificate în fișa tehnică anexată, prin procedeul de
amestecare ”IN SITU”, respectându-se următoarele etape:

• Așternerea liantului se realizează cu mijloace
mecanice (distribuitor de liant) pe suprafața stratului de
pământ în procentul stabilit în rețeta cadru. Viteza de
înaintare a repartizatorului și treapta de viteză sunt alese
astfel încat să se obțină cantitatea de liant/mp stabilită
prin rețeta cadru;

• Omogenizarea amestecului pământ - liant cu utilaje
specializate (freze de amestec, reciclatoare, pulvimixere)
până la obținerea unui Gf - grad de fărâmițare de mini-
mum 80%, (în 95% din numărul punctelor de măsurare
efectuate conform STAS 10473/2-86) prin trecerea ames -
tecului prin site cu ochiuri pătrate cu latura de 8 mm.
Amestecarea și omogenizarea se realizează pe loc iar
pământul este fărâmițat pe toată grosimea stabilită. Can-
titatea de apă necesară pentru asigurarea umidității
optime de compactare se stabilește de către laborator
ținând seama de umiditatea pământului, aceasta adă -
ugându-se în timpul amestecării prin racordarea cisternei
la reciclator, în acest fel stropirea realizându-se uniform,
evitându-se supraumezirea locală;

• Profilarea se face cu respectarea pantei și a lățimii
prevăzute în proiect (aducerea la profilul necesar)
utilizându-se utilaje terasiere speciale (autogreder sau
buldozer);

• Compactarea amestecului profilat - se realizează
prin efectuarea unui număr de treceri cu cilindri compac-
tori lis și/sau picior de oaie, până la obținerea unui grad de
compactare în conformitate cu standardele în vigoare și
caietul de sarcini aferent lucrării, urmărindu-se viteza și
tehnologia de compactare. Numărul de treceri poate varia
în funcție de condițiile din teren, acesta fiind stabilit în baza
rezultatelor de la sectorul de probă executat în șantier. 

• Protecția împotriva evaporării rapide a apei nece-
sare hidratării liantului ViaCalco®, fie prin execuția ime -
diată a stratului următor, fie prin aplicarea unei pelicule de
impermeabilizare (emulsie bituminoasă, emulsii parafinoase).

Execuția terasamentelor din pământuri coezive tratate
cu lianți ViaCalco® nu se efectuează în perioade cu preci-
pitații și cu temperaturi atmosferice negative.

În cazul unor ploi accidentale sau de lungă durată, pre-
cum și în caz de vânt puternic execuția stratului stabilizat
cu liant ViaCalco® se întrerupe.

Stratul necompactat trebuie protejat împotriva pătrun-
derii apei prin acoperire cu folii de polietilenă sau prin
compactarea stratului la suprafață. Pentru eventualele
supraumeziri ale pământului stabilizat se impune adopta-
rea de măsuri pentru reducerea umidității și asigurarea
compactării.

La realizarea lucrărilor de îmbunătățire și stabilizare cu
lianți hidraulici nu se va folosi pământ înghețat și nu se va
așterne pământul peste stratul final al terasamentului
înghețat și/sau acoperit cu zăpadă sau gheață.

Carmeuse România
Str. Carierei Nr. 127A, 500052 Brașov, România
Tel: +40 268 516 841
Email: constructii@carmeuse.ro
Web: www.carmeuse-construction.com/ro

LIANȚII HIDRAULICI din gama (ViaCalco®) sunt fabricați dintr-un amestec de var calcic și compuși
hidraulici. 

Sunt materiale pulverulente cu proprietăți hidraulice care corespund necesității de îmbunătățire a carac-
teristicilor fizico-mecanice ale diverselor categorii de pământuri coezive (indice de plasticitate, umflare
liberă, reducerea umidității, creșterea rezistenței la compresiune), precum și de stabilizare a acestora.
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Principalele soluții de protecție
împotriva căderilor de stânci (II)

Primul aspect care trebuie luat
în considerare este geometria pan-
tei, astfel:

a) Pantă simplă (fig. 1A);
b) Pantă înclinată cu trepte

(fig. 1B);
c) Perete vertical (fig. 1C);
d) Situații intermediare (fig. 1D).
La o primă estimare, soluțiile sunt:
• Cazul a), Bariera Rockfall; 
• Cazul b), Plasa pe pantă adia-

centă obiectivului protejat și bari-
eră pe prima creastă; 

• Cazul c), Plase; 
• Cazul d), Barieră la piciorul pantei.
Al doilea aspect ce trebuie

con siderat este natura rocii și sis-
temul de fisuri și crăpături existent.
În mod normal, aceste informații
sunt relevate în urma unui studiu
geomecanic și a unei cartări cât mai
exacte a zonei afectate.

Principalele cazuri întâlnite în
practică sunt:

A) Căderi de blocuri, relativ mici
ca dimensiune, fără ca versantul
să prezinte semne de instabilitate
globală (fig. 2A);

B) Căderi de blocuri având
dimen siuni mari dar fără ca versan-
tul să prezinte semne de instabi -
litate globală (fig. 2B);

C) Căderi de blocuri mari și sta -
bilitatea versantului neasigurată
(fig. 2C);

D) Instabilitate globală a ver-
santului (fig. 2D).

În mod normal, instabilitatea de
suprafață este legată de degra -
darea rocii expuse la condițiile
atmosferice. De obicei, acest gen
de instabilitate nu afectează stabili-
tatea globală a versantului.

Cu ajutorul plaselor și barierelor
putem rezolva numai problemele lega -
te de instabilitatea de suprafață.

Al treilea aspect care trebuie
considerat este legat de constrân-
gerile specifice zonei, ce ar putea
avea efect asupra procesului de
instalare a soluției, cum ar fi exis-
tența drumurilor de acces, a liniilor
de înaltă tensiune și chiar a
copacilor. În func ție de aceste con-
strângeri, soluțiile se pot modifica
astfel încât riscul instalării să fie
minim.

În cadrul articolelor precedente am făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor tipuri de soluții
pentru stabilizarea și protecția obiectivelor de interes împotriva căderilor de stânci.

În continuare vă prezentăm câteva idei privind modul de abordare a unui astfel de proiect.

Fig. 1

Fig. 2



Soluția cu plase ancorate Tip
Draperie se poate aplica în acele
zone în care volumul și dimensi-
unea blocurilor instabile este redusă.
Această soluție se aplică în cazul în
care nu vrem să stabilizăm roca
superficială, ci doar să dirijăm con-
trolat blocurile către baza pantei. 

Utilizarea acestei soluții presu -
pune întocmirea unui program de
mentenanță, deoarece volumul de
rocă ce se acumulează la baza
pantei trebuie să fie eliminat peri-
odic.

Soluția Tip Draperie se folosește
acolo unde alte soluții de stabilizare
a zonei superficiale sunt prea cos -
tisitoare.

Principalele elemente care se
dimensionează în cadrul acestui
sistem sunt:

• Rezistența plasei;
• Rezistența cablului de ancoraj;
• Rezistența anco  relor interme-

diare;
• Rezistența an -

co relor laterale.

Pentru dimensionarea aces -
tor elemente, Maccaferri folo -
sește un soft propriu, Studio
Macro 2. Acest soft a fost dez-
voltat în cadrul companiei și
verificat în practică în nume -
roase proiecte. 

Maccaferri pune, în mod
gratuit, la dispoziția per-
soanelor interesate softul,
oferind asistență tehnică la
utilizarea acestuia. q

Foto 1: Principalele elemente ale sistemului

Fig. 3: Studio Macro 2 Fig. 4: Studio Macro 2
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Stabilizarea solului cu rășini

În esență, tehnologia TOP-INJECT
implică injectarea unei rășini artifi-
ciale de la suprafață, fără să fie
necesară excavarea. Mai întâi, însă,
trebuie determinat cât de adânc
este planul fundației și adâncimea
necesară sub fundație pentru injec-
tare. În cele mai multe cazuri, un
simplu penetrometru portabil DPM
30-20 furnizează aceste date până
la adâncimi de aproximativ de 5-6
metri. Pentru construcții mai masi -
ve sau construcții speciale ar putea
fi necesare măsurături cu penetro-
metre speciale sau chiar un studiu
geotehnic complet. 

Graficul de penetrometru (fig. 1)
arată compactitatea solului înainte
de modificare (albastru deschis) și
după ce injecțiile cu rășină au fost
introduse până la o adâncime de
4 metri. Din grafic se poate observa
că numărul de lovituri necesare,
pentru ca tija penetrometrului să
progreseze o unitate de 10 centi-
metri, a crescut semnificativ. 

TOP INJECT realizează diverse
funcții în solul fundației. În solurile
granulare, rășina se extinde, umple
golurile în toate direcțiile, până
unde poate pătrunde fără a fi
împiedicată, formând o structură
asemănătoare rădăcinii în sol.

Coeziunea solului crește, deoarece
rășina lipește macroparticulele.

În același timp, solul este com-
primat în jurul punctelor de injec-
tare, datorită forței de extindere. 

Este important de menționat că
injecțiile au ca rezultat caracteristici
îmbunătățite ale terenului de fun-
dare, chiar dacă rășina nu pătrunde
peste tot. Expansiunea rășinii și
presiunea rezultată îmbunătățesc
caracteristicile solului. Această
dublă acțiune de solidificare și de
compactare a solului în zona de
injecție are ca rezultat o sporire a
capacității portante a terenului. 

Tehnologia TOP INJECT este
potrivită pentru stabilizarea terenu-
lui de fundație sub fundații conti-
nue, fundații radier și fundații pe
piloni. Tehnologia de injectare a
fost, de asemenea, folosită cu suc-
ces la fundațiile din cărămidă; de
exemplu, vechile clădiri monumen-
tale, cum ar fi bisericile. Unele clă-
diri foarte vechi au fundații din
piatră. Chiar și în aceste cazuri,
TOP INJECT poate îmbunătăți
caracteristicile fundației, dar nece-
sită extra inginerie. 

La cele mai multe proiecte gău-
rile de injecție sunt forate de la
nivelul suprafeței, lângă perete sau

În ultimii 60 de ani, rășinile artificiale au fost folosite în diverse domenii ale construcțiilor, de la
pardoseli din rășini turnate, până la straturi de izolație, hidroizolații sau acoperișuri. Stabilizarea
solului cu rășini se utilizează deja de peste 25 de ani.

Până de curând, soluțiile de creștere a capacității de încărcare a terenului de fundație la structu-
rile existente s-au limitat la diferite tehnologii cu stâlpi, injecții cu jet de ciment, tehnologii de
injecție minerală și bineînțeles, vechea metodă de turnare a betonului sub sau lângă fundațiile exis-
tente. Aceste diverse tehnologii au însă avantajele și dezavantajele lor, din punct de vedere tehnic,
al eficienței sau al timpului necesar de punere în operă.

Noua metodă, care implică injectarea unei rășini expandante pentru stabilizarea și compactarea
solului, a devenit populară în Europa de Vest în urmă cu aproximativ 25 de ani. În Europa Centrală,
grupul de companii ABA Innovator a început să aplice în proiecte această metodă de injecție a răși-
nilor cu aproximativ 20 de ani în urmă. 

Fig. 1
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stâlp, la intervale de aproximativ 70 cm - 150 cm. Fie-
care gaură poate accepta 1-4 țevi de injecție, care
transportă rășina până la nivelul necesar. La fundațiile
din plăci sau pardoseli, injectările se execută pe un
raster de aproximativ 2 m x 2 m. În mod obișnuit,
găurile au un diametru între 16 mm - 30 mm, dar în
cazuri speciale, diametrul gău rii poate fi mai mare.

Adâncimea obișnuită de injectare, de exemplu pen-
tru case familiale cu fundații continue, este de aproxi-
mativ 3 metri de la suprafață. Cea mai mare adâncime
de aplicare a tehnologiei a fost de 11 m, sub o clădire
masivă de biserică, cu o încărcătură de 800 de tone pe
stâlp. Aceste proiecte de dimensiuni mai mari necesită,
însă, studii geotehnice detaliate și consultări cu ingine-
rii la fața locului. 

Rășina de aplicare este depozitată în camion și
pompată prin furtunuri cu lungimea de 50 m - 100 m la
găurile de injecție. Puterea presiunii de pompare a
injecției și presiunea chimică a rășinii umple spațiul din
jurul părții inferioare a țevilor de injecție și solidifică
solul și / sau împing solul spre exterior. Crăpăturile din
sol sunt umplute. Atunci când presiunea de injectare
nu mai poate presa solul în nicio direcție, în jos sau
lateral, presiunea începe să acționeze în sus spre par-
tea inferioară a structurii de fundație. În general, în
acest moment structura clădirii reacționează prin ridi-
care ușoară, de aproximativ 0,1 mm - 0,5 mm, ridi-
care observată cu ajutorul unui instrument optic de

către echipa de injectare. Când se observă această
reacție sau când terenul de fundație nu mai poate
accepta rășină, echipa opreș te injectarea. În ambele
situ ații, injecțiile au reușit la acel punct de injectare. 

Tehnologia de injectare TOP INJECT a fost apli-
cată cu succes la clădiri monumentale masive și plat-
forme industriale mari cu echipamente grele.
Compania chiar a stabilizat o instalație de explorare a
gazelor naturale (turn de foraj) cu o încărcătură de
1.000 de tone și o înălțime de 63 de metri (fig. 2).
Turnul se scufunda din cauza vibrațiilor continue de
forare la doi kilometri adâncime. Exploatarea a fost
oprită din cauza înclinării excesive și a tasării de 20 cm
pe o parte. Echipele noastre de injectare au lucrat timp
de 8 zile, în schimburi zi și noapte, la temperaturi de
-12 °C în timpul iernii. Mai multe sute de injecții au
stabilizat cu succes plăcile din beton care susțineau
dispozitivul de foraj. Procesul de explorare a gazelor a
continuat până la șase kilometri și a salvat companiei
de explorare câteva zeci de milioane de dolari. Nu a
mai fost necesar ca platforma să fie demontată și
reconstruită.

Grupul de companii ABA Innovator ope-
rează în Uniunea Europeană și în regiunile din
apropiere. q

Fig. 2
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HS 8040 - cea mai mică dintre componentele seriei Liebherr HS
HS 8040 - cea mai mare din punctul de vedere al designului compact

• Disponibilă acum cu echipare Tier 4 / Faza V,
motorul Diesel fiind fabricat de către Liebherr

• Design general optimizat cu cabină nouă
• Rază de rotire de numai 3,5 m
• Greutate de transport până în 40 t

München (Germania) 28 ianuarie 2019 - Liebherr
prezintă cea mai nouă mașină din seria de macarale
„heavy duty cycle”, HS 8040. Cu o sarcină maximă de
ridicare de 40 t, această macara este cea mai mică din
cunoscuta, deja, serie HS. Dar, când discutăm de
designul compact, este cea mai reușită. O greutate de
transport mai mică de 40 t o face alegerea perfectă
pentru transferul frecvent între șantiere. Poate fi utili-
zată pentru toate operațiunile de manipulare cunos-
cute și, datorită cabinei noi, prezintă un design
elegant.

Noua macara HS 8040 HD este disponibilă în două
versiuni. Versiunea standard impresionează prin cea
mai compactă rază de rotire în clasa ei de utilizare,
3,5 m. Astfel, macaraua poate profita la maximum de
manevrabilitatea în spații reduse, strâmte și este
foarte flexibilă în aplicații. Versiunea cu platforma
superioară lungă are contragreutatea, deci și centrul
de greutate, amplasată către partea posterioară a uti-
lajului. Acest lucru asigură îmbunătățirea diagramei de
sarcină și creșterea sarcinilor ce pot fi ridicate, ceea  ce
prezintă un mare avantaj, în special atunci când e folo-
sită ca draglină.

Puterea motorului Diesel, troliile cu cădere liberă și
lungimea brațului zăbrelit sunt combinate special astfel
încât să se îmbine într-un proiect general perfect.
Accentul se pune, ca totdeauna, pe cerințele clientului.
Miezul macaralei este motorul Diesel de 230 kw
putere, fabricat de către Liebherr, care îndeplinește
cerințele de limitare a poluării impuse de NRMM, fiind
clasificat EUR4/Faza V. Macaraua HS 8040 HD este
echipată cu două trolii cu cădere liberă, cu 120 KN
forță de tracțiune în cablu fiecare și dispune de un braț
care poate ajunge până la 40 m lungime. Datorită opti-
mizării sistemului de transmisie, macaraua poate evo-
lua mult mai eficient.

Seria de aplicații în care macaralele HS pot fi utili-
zate este aproape nelimitată și include, printre altele,
operațiuni cu graifăr pentru pereți mulați, cupe de



drag lină sau dispozitive tip casing oscillator pentru
foraj piloți. Mai mult, utilajul poate fi folosit ca macara
pentru ridicarea diferitelor sarcini.

Noua macara Liebherr tip duty cycle HS 8040 HD
impresionează mai ales prin design-ul ei compact.

Datorită greutății de transport mai mici de 40 t,
incluzând aici și contragreutatea, mașina poate fi
transferată cu ușurință între șantiere. O structură pro-
filată tip A, cu poziția pentru transport spre față, permite
atât scurtarea lungimii de transport (a gabaritului), cât
și simplificarea ridicării și coborârii brațului, precum și
amplasarea mașinii pe poziția de lucru. Mâna curentă
și căile de deplasare de pe platforma superioară, care
permit accesul sigur către toate locurile de efectuare a
service-ului și mentenanței, nu necesită demontarea în

timpul transportului. De aceea, macaraua HS 8040 din
ultima generație poate fi adusă rapid și ușor în poziția
de lucru.

Mașina este echipată cu un nou concept de cabină,
care conferă mașinii HS 8040 HD o imagine elegantă
și, mai presus de orice, creșterea confortului pentru
operator în timpul lucrului. Aceasta se realizează
printr-un sistem de aer condiționat modern cu un debit
de aer îmbunătățit, un câmp de vedere optimizat și
protecție ridicată la poluarea fonică, precum și un
scaun ortopedic cu sistem de regalre a temperaturii
încorporate. Alte dotări la îndemâna operatorului sunt
un radiator opțional pentru provizii precum și un port
USB pentru încărcarea telefoanelor mobile. q



w Revista Construcțiilor w aprilie 201924

Fundații speciale

Serviciile pe care le oferim clien -
ților noștri sunt diverse, ele atin-
gând practic toate subdomeniile
geotehnicii și forajelor speciale:

• Studii geotehnice cu probe tul-
burate / netulburate

• Întocmire de studii geotehnice
• Analiza probelor de foraj în

laborator geotehnic autorizat
• Avizare studii
• Grinzi compresiune 12.000 KN
• Foraje de mică și medie adân-

cime
• Echipări puțuri
Un domeniu căruia îi acordăm o

atenție specială este cel al piloților
forați.

Este un fapt cunoscut că piloții
de fundare sunt o componentă
importantă a multor construcții
deosebite. Ei fac parte din structura
menită să suporte și să transfere
încărcarea structurii către fundația
de sprijin situată la o anumită adân -
cime sub suprafața pământului.

O structură poate fi ridicată pe
piloți de fundare în cazul în care
solul aflat imediat sub baza sa nu
conferă capacitatea de suport adec-
vată. O estimare a costurilor poate
indica, deseori, faptul că execuția
unui pilot de fundare poate fi mai

ieftină decât orice altă soluție de
consolidare a terenurilor.

În domeniul piloților societatea
noastră vă poate oferi următoarele
servicii:

• Piloți forați de consolidare
• Piloți forați sub protecție de

noroi bentonitic
• Piloți forați cu tubing recupera-

bil
• Verificare continuitate piloți

prin metoda carotaj sonic sau
impedanță sonică

• Spargere cap pilot cu diame-
trul până la 1.200 mm, cu un ran-
dament de până la 40 buc/zi

Trebuie să menționăm că toate
lucrările executate de SC HIDRO
CONSTRUCT SRL se fac cu utilaje
speciale de forat iar forajele pentru
piloți, cu utilaje BAUER & DELMAG.

În anul 2019 ne putem mândri
cu 4 echipamente de foraj ce pot
executa lucrări pentru Fundații
Speciale, respectiv piloți de diame-
tru mare cu tubaj recuperabil, cu
noroi bentonitic și micropiloți,
media în ultimii ani depășind
30.000 ml în fiecare an.

Activitatea societății este des-
fășurată în toată țara, acumulând
experiență, datorită provocărilor, în
toate terenurile.

Datorită investițiilor numeroase
și colaborării cu companii din Ger-
mania și Italia, putem susține că
avem în dotare echipamente și
anexe de foraj de ultimă generație
ce pot duce la o productivitate de
foraj mare și logistică ce poate face
față oricărei provocări în domeniu.

Hidro Construct SRL este o societate specializată în execuția lucrărilor de fundații speciale, fiind în conti-
nuă creștere de echipamente și know-how.

Înființată în 1995, firma are o experiență de peste 20 de ani în execuția forajelor și exploatarea acestora.



Câteva lucrări executate în
2016-2017:

• Incinte etanșe de piloți secanți
în nisip refulant – 900 buc. x 14 m

• Cheson etanș piloți secanți
• 250 piloți de 1.080 mm cu

adâncime de 24 m cu tubaj recupe-
rabil total pentru construcție rezi-
dențială 2S+P+13E dintre care
150 piloți de 1.080 mm cu adân-
cime 22 m

• 90 piloți de 1.080 mm cu
adâncime de 18 m / 400 mm – 300
buc. pentru construcție rezidențială

• 660 piloți de 620 mm x 19 m
în nisip refulant și maluri

Toate lucrările sunt executate cu
tubaj recuperabil total.

Anul 2018 a adus un volum mare
de lucrări de foraj și excavații
pentru lucrări de consolidare și fun-
dare în România, ceea ce a făcut ca
HIDRO CONSTRUCT să folosească
utilajele achiziționate în 2016 cu un
real succes atât pentru investitori
cât și pentru întreaga companie, și
achiziționând încă un utilaj
marca DELMAG pentru urmă-
toarele proiecte.

Nu în ultimul rând, începând cu
2018 deținem soluția completă
pentru foraj în sistem bentonitic și

unul dintre utilaje va fi echipat
cu garnitură de foraj și FDP (full
displacement piles), urmând a
putea executa piloți tip FDP de
400-500 mm.

În final am dori să menționăm
îndrumarea și sprijinul pe care
societatea noastră le primește de la
dna prof. univ. dr. ing. Sanda
Manea, reputat specialist din
cadrul Universității Tehnice de Con-
strucții București, instituție al cărei
absolvent este și managerul socie-
tății noastre, dl ing. Marius
Brehuescu. q
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Fundația SAIDEL - monopile
După Moldova și Țara Românească, sistemul inovator de fundare

este implementat cu succes în mai multe proiecte și în Transilvania

În condițiile actuale ale pieței construcțiilor, în
care forța de muncă este insuficientă, resursa
umană devine factor determinant în alegerea
soluțiilor de execuție. Astfel, soluțiile clasice de
fundare devin dificil de implementat, pentru că
implică o serie de operațiuni care consumă foarte
mult din resursele umane disponibile, precum
exca varea, turnarea egalizării, cofrarea, armarea,
betonarea, decofrarea, realizarea umpluturii și
compac ta rea în straturi, la care, în cazul
terenurilor dificile, se adaugă epuiz mente,
îmbunătățirea terenului de fundare sau execuția
piloților sub fundații. În aceste condiții, terme nele
și bugetul estimat pentru proiect sunt adesea
depășite.

Prin urmare, s-a impus trecerea de la fundațiile
clasice la fundația inovatoare SAIDEL - monopile,
care asigură respectarea termene lor de execuție și
a bugetului proiectului.

Fundarea stâlpilor direct pe
un pilot singular, fără cuzinet
sau pahar prefabricat, răs pun -
de soli citărilor investitorilor și
antreprenorilor generali, atât
din punct de vedere economic,
cât și al vitezei de execuție,
deoarece implică ex clusiv ope -
rațiuni executate meca nizat
sub cota platformei de lucru,
independent de condițiile meteo
obișnuite precum ploaie, nin-
soare sau ger.

Proiecte cu suprafețe con-
struite de circa 100.000 m2 au
la bază fundația SAIDEL -
monopile, în toate regiunile
istorice ale țării. Utilizată până

Beneficiind de experiența amplă, acumulată în peste 50 ani de membrii echipei noastre în cer -
cetarea geotehnică, proiectarea, monitorizarea și execuția fundațiilor speciale, am implementat un
sistem inovator de fundare a stâlpilor pe un pilot singular, soluție care este folosită cu succes
pentru orice tip de teren, atât la stâlpii din beton armat cât și la cei metalici.

Comparație sisteme de fundare

Etapele de execuție a fundației SAIDEL ‐ monopile



acum pentru fundarea stâlpilor pre-
fabricați, fundația SAIDEL - mono -
pile prezintă avantajul unei viteze
accelerate de execuție și a pozi -
ționării precise a paha rului format
din corpul pilotului.

Fundația SAIDEL - monopile este
formată, în prima parte a forajului,
dintr-un pilot de fundare cu dia -
metru mare, continuând, după caz,
cu un diametru redus, până la
adâncimea rezultată în urma calcu-
lului de rezistență și stabilitate.
Diametrul superior al pilotului
rezultă din dimensiunile stâlpului

prefabricat și grosimea necesară a
gulerului paharului. Lungimea și
caracteristicile de rezistență ale
secțiunii inferioare a pilotului se
obțin în urma analizelor de inter-
acțiune teren - structură, realizate
utilizând programe de calcul tridi-
mensional bazat pe metoda ele-
mentului finit. În acest scop,
realizăm investigații geotehnice
detaliate in situ și în laboratorul
propriu, specifice proiectării cu pre-
cizie ridicată a acestei soluții.

Piloții se pot executa prin toate
meto dele îndelung probate în practica

inginerească, respectând pre vede -
rile SR EN 1536:2011+A1:2015, uti-
lizând ca materiale beton și armă tură
uzuale. Paharul se rea lizează in
situ, după turnarea betonului în
piloți, prin introducerea cu precizie
înaltă a unui negativ cu dimensiu-
nile necesare din proiectul de struc-
tură în betonul proaspăt.

Poziția fiecărei fundații SAIDEL -
monopile este verificată individual
în toate etapele de execuție.

Pozi ționarea precisă a cofrajului
interior se face prin reglarea fină a
cadrului de susținere și ghidare atât

continuare în pagina 28È

Pregătirea negativelor cu folie de amprentare și a cadrului de poziționare a negativului paharului
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în plan vertical, cât și în plan ori-
zontal. Verificările se fac în timp
real, pentru a se asigura pozi -
ționarea precisă a negativului pe
orientarea axelor structurii. După
decofrarea fundației, se verifică
topografic po ziția interiorului
paharului, pentru predarea către
echipa de montare a structurii pre-
fabricate.

Negativul este acoperit cu o folie
specială, profilată, care, în urma
extragerii, asigură o suprafață am -
prentată, necesară unei legături
ferme între fundație și stâlpul pre-
fabricat, prin intermediul mortare -
lor uzuale folosite la monolitizare.

Pentru verificarea comportării
ansamblului format din pilotul de
fundare și stâlpul prefabricat, am
efectuat mai multe încărcări de
probă la sarcini verticale de com-
presiune și la sarcini orizontale, dar
și la sarcini ciclice combinate.
Încercarea combinată cu sarcini ori-
zontale și verticale a fost condusă
cu succes până la cedarea planifi-
cată a stâlpului prefabricat, în
condițiile în care deplasările pilotu-
lui nu au depășit 2 mm, acesta
revenind elastic la poziția inițială
după mai multe cicluri de încărcare.

Proiectarea sistemului respectă
prevederile reglementărilor teh -
nice naționale și europene. Sis-
temul inovator SAIDEL - monopile
este protejat privind dreptul de
autor prin cererile de brevet de
invenție nr. A/00711 din 2016 și
A/00041 din 2017, înregistrate la
OSIM.

Ne bucurăm să vă oferim cea
mai potrivită opțiune pentru optimi -
zarea proiectelor dumneavoastră,
prin compararea directă a avanta-
jelor fundației inovatoare SAIDEL -
monopile în fața oricăror altor
soluții de fundare. q

Pahar realizat în fundația SAIDEL ‐ monopile,
parțial decofrat

Încărcare de probă la sarcini ciclice și combinate
asupra ansamblului stâlp încastrat în fundația

SAIDEL ‐ monopile

Imagine de ansamblu din timpul execuției fundațiilor SAIDEL ‐ monopile pentru un centru logistic din Sibiu

Æ urmare din pagina 27
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Mobilizarea rezistenței la forfecare
în procesul de cedare

Răzvan Mircea CHIRILĂ, Vasile MUȘAT, Oana Elena COLȚ, Cristina Andreea BITIR -
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Construcții și Instalații,

Departamentul de Căi de Comunicații și Fundații

Rezistența la forfecare este o
caracteristică a pământurilor depen -
dentă de o multitudine de factori.
Pe de altă parte ea este dependentă
de stadiul de deformare-deplasare
înregistrat la nivelul zonelor de ce -
dare, asimilate ca suprafețe poten -
țiale de rupere într-o problemă de
analiză a stabilității.

Prin urmare, acuratețea meto -
delor de determinare a parametrilor
rezistenței la forfecare, analiza și
evaluarea stabilității masivelor de
pământ au cunoscut o evoluție
spectaculoasă în ultimii ani. Cu
toate acestea, în literatura de spe-
cialitate s-au raportat multe cazuri
de versanți și masive de pământ
care au fost analizate și clasificate
ca fiind stabile, dar, în realitate,
au cedat, producând numeroase
pagube [5].

Considerarea mobilizării
rezistenței la forfecare
în procesul de cedare

a masivelor de pământ
Termenul de mobilizare a rezis-

tenței la forfecare indică dezvoltarea
cedării pe o suprafață potențială de

alunecare, plecând de la un punct
sau o linie ce continuă spre limitele
suprafeței asumate. În timp ce
eforturile tangențiale din interiorul
pământului, în zonele limitrofe
suprafeței potențiale de alunecare,
se apropie și egalează valoarea
maximă a rezistenței la forfecare,
în punctul de inițiere a cedării,
aceasta se diminuează în funcție de
deplasare până la valoarea rezi-
duală.

Mobilizarea rezistenței, odată cu
deplasarea δ1, pentru diferite tipuri
de pământuri, are în componență o
valoare de vârf, corespunzătoare
unor deformații mici, iar pe măsura
creșterii deformațiilor, apare scă -
derea rezistenței la forfecare până
la o valoare ce tinde spre valoarea
reziduală, τf,rez.

Acest concept, în cazul alune -
cărilor de teren într-un masiv de
pământ, apare de fapt ca urmare a
depășirii eforturilor tangențiale
capabile să se mobilizeze pe o anu-
mită suprafață din interiorul masi-
vului [3].

Fenomenul de propagare a ru -
perii, dintr-o zonă în care rezistența
la forfecare a fost depășită, în alta
mai puțin încărcată inițial, a fost
relevat de Bjerrum în 1968 [1].
Este un fenomen ce a fost studiat și
dezvoltat în ultimii ani de mai mulți
cercetători [6].

Studiile arată că valorile rezis -
tenței la forfecare mobilizate de-a
lungul unui plan de alunecare pre -
zintă mărimi diferite, dacă se ia în
considerare poziția punctelor mate-
riale ce o definesc. Aceste studii
susțin mecanismul de cedare, care
este responsabil pentru modificările
rezistenței la forfecare în spațiu și
timp.

Mecanismul poate fi modelat
conform figurii 1, figură în care se
descrie procesul de cedare odată cu
mobilizarea rezistenței, datorită
creșterii deformațiilor materialului
constituent.

Aplicarea unei încărcări la partea
superioară a unui versant produce,
în interiorul acestuia, pe o supra -
față potențială de alunecare, o
stare de eforturi - deformații -
rezistență.

Este cunoscut faptul că cedarea masivelor de pământ - versanți și taluzuri - este similară unui
proces de forfecare la scară naturală, în care cunoașterea și evaluarea rezistenței și a eforturilor de
forfecare au rol determinant.

Rezistența la forfecare, cu aplicabilitate în analiza stabilității masivelor de pământ aflate în
pantă, este o problemă complexă, iar lu crarea urmărește evidențierea acelor aspecte care, prin
noutatea, interesul și abordarea la nivel internațional, pot contribui la un concept general și unitar
de înțelegere a celor două componente, rezistența la forfecare și stabilitatea.

Termenul de mobilizare a rezistenței la forfecare indică dezvoltarea cedării pe o suprafață poten -
țială de alunecare, plecând de la un punct sau o linie ce continuă spre limitele suprafeței asumate.
În timp ce eforturile tangențiale din interiorul pământului, în zonele limitrofe suprafeței potențiale
de alunecare, se apropie și egalează valoarea maximă a rezistenței la forfecare, în punctul de
inițiere a cedării aceasta, în funcție de deplasare, se diminuează până la valoarea reziduală. 

Una dintre principalele condiții care favorizează apariția unei astfel de cedări o reprezintă exis -
tența unei diferențe apreciabile între valorile rezistenței la forfecare cu valoare maximă și cea
reziduală, rezistența necesară asigurării stabilității fiind aproape de aceasta din urmă. 

Utilizarea în analizele de stabilitate a relațiilor de calcul dintre Indicele de fragilitate IB, Factorul
rezidual R și a parametrilor rezistenței la forfecare este utilă mai ales când dimensionarea structurii
de sprijin se realizează prin admiterea unor deplasări limită la nivelul acesteia. În acest caz se aleg
parametrii rezistenței la forfecare corespunzători deplasărilor impuse.
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În figura 2 sunt prezentate trei
etape de încărcare sub forma unor
diagrame de efort - deformație,
precum și distribuția efortului de
forfecare în lungul suprafeței de
alunecare.

Din analiza traseului parcurs de
rezistența la forfecare mobilizată
odată cu aplicarea unei încărcări, se
poate observa că, inițial, pe toată
lungimea versantului, a fost dispo-
nibilă o rezistență la for fecare τf,i.
Sub aceeași încărcare, dar în dife -
rite puncte din interiorul masivului,
odată cu declanșarea procesului de
deplasare, rezistența la forfecare se
mobilizează diferențiat.

Relația dintre indicele de
fragilitate, factorul rezidual

și parametrii rezistenței
la forfecare

Una din principalele condiții care
favorizează apariția cedării, prin
mobilizarea rezistenței la forfecare,
o reprezintă existența unei dife -
rențe apreciabile între valorile τf,max
și τf,rez, rezistența necesară asi -
gurării stabilității fiind aproape de
aceasta din urmă [9]. Amorsarea
mobilizării rezistenței la forfecare
apare la o variație mică a deforma -
ției, în măsură să reducă rezistența
de la valoarea de maxim la cea
reziduală. Pentru a ține seama de
gradul de mobilizare a rezistenței la
forfecare între valorile de maxim și
cele reziduale s-au propus diferiți
indici.

Astfel, Bishop (1967) a introdus
indicele de fragilitate:

unde τf,max este rezistența la forfe-
care maximă și τf,rez este rezistența
la forfecare reziduală sub ten siuni
normale date [4], [8].

Profesorul A. W. Skempton men -
ționează cazul mai multor cedări de
taluzuri care prezintă două trăsături
comune: au loc după o lungă
durată de timp de la execuție și
instabilitatea nu se justifică prin
luarea în calculele de analiză a
parametrilor maximi ai rezistenței
la forfecare [5].

În vederea considerării în ana -
lizele de stabilitate a mobilizării la
valori diferite a rezistenței la forfe-
care, funcție de mărimea depla -
sărilor ce apar în lungul suprafeței
de cedare, Skempton a propus un
coeficient, denumit factorul rezidual
R, care oferă posibilitatea cuantifi-
cării procesului de mobilizare pro-
gresivă pe planul de alunecare,
definit ca raportul [2], [4], [8]:

unde, τf,med reprezintă rezis tența la
forfecare disponibilă, existentă în
masiv la un moment dat, în funcție
de deplasare.

Din punct de vedere fizic, facto rul R
exprimă proporția din supra fața
totală de alunecare în lungul căreia
rezistența la forfecare a fost mobi-
lizată de la valoarea maximă la
valoarea reziduală [2], [4], [7].

Domeniul limitat de ecuația
dreptei R = 0,0 și ecuația dreptei
R = 1,0 reprezintă domeniul rezis-
tențelor la forfecare disponibile, în
funcție de deplasările relative ale
pământului pe planul de forfecare.

Factorul rezidual propus de
Skempton poate lua valori cuprinse
între 0,0 și 1,0, dar în majoritatea
cazurilor, valorile sunt cuprinse
între 0,50 și 0,80 (fig. 3).

Caracteristicile fizice și mecanice
determinate în laborator permit
interpretarea proceselor de defor-
mare care pot fi întâlnite în teren,
iar prin calculele de rezistență și
stabilitate se pot proiecta soluții de
consolidare sau alte tipuri de lucrări
(ramblee, diguri de pământ, talu -
zuri artificiale).

Interdependența între rezistența
la forfecare a terenului și relația
efort - deformație ce acționează în
interiorul unui masiv de pământ se
evaluează practic prin metode de
calcul al stabilității terenului.

Fig. 1: Mobilizarea rezistenței la forfecare
cu legături elastice între particule Fig. 2: Dezvoltarea cedării într‐un masiv de pământ odată cu creșterea deplasărilor

Fig. 3: Valori ale lui R la diferite stadii de mobilizare a rezistenței
(1)

(2)

continuare în pagina 32È
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Procesele de cedare se pot pro-
duce rapid sau pot avea un caracter
progresiv, determinând ruperea
masivului sau modificarea stabili-
tății acestuia.

STUDIU DE CAZ
În scopul de a pune în evidență

influența mobilizării rezistenței la
forfecare asupra stării de eforturi și
deformații a lucrărilor ce pun în si -
guranță masivele de pământ cu
suprafață aflată în pantă, s-a abor-
dat un caz practic, pe un amplasa-
ment situat în județul Iași, aflat pe
o zonă de versant.

În vederea identificării stratifi-
cației terenului, a evaluării stabi -
lității versantului și posibilității de
consolidare a acestuia pe o lungime
de aproximativ 80,0 m, s-a stabilit
un program de investigații geoteh -
nice prin activități de teren, labora-
tor și birou.

Stratul de argilă interceptat în
forajul F01 prezintă un caracter
structurat (cu structura naturală

fisurată), iar suprafața de des -
prindere în planuri subțiri de ordinul
centimetrilor prezintă suprafețe
lucioase. Prin analizele de laborator
efectuate, s-a urmărit descrierea
comportamentului probelor de pă-
mânt pe baza relației efort - defor-
mație și punerea în evidență a
valorilor limită: rezistența de vârf
τf,max și rezistența reziduală τf,rez.

Din analiza graficelor de rezis-
tență la forfecare, se poate obser -
va, pentru argilele studiate, că

rezistența la forfecare se mobi-
lizează diferențiat cu atingerea
rezistenței maxime la deplasări re -
lativ mici (max. 1,50 - 3,0 mm),
după care rezistența la forfecare sca -
de considerabil la valori reziduale.

Modelarea terenului pe baza
reperilor topografici s-a realizat
prin intermediul programului CIVIL
3D 2010. În primă fază s-a făcut o
analiză de stabilitate detaliată, pen-
tru a evidenția posibilele planuri de
alunecare ce se pot dezvolta în
interiorul terenului.

Pe baza încercărilor de teren și
analizelor de stabilitate pe profilul
de cea mai mare pantă, s-a stabilit
că suprafața potențială de alune-
care se poate dezvolta prin stratul
S02, la o adâncime de aproximativ
la 5,00 m – 5,50 m.

Analiza de stabilitate inițială s-a
realizat prin intermediul programu-
lui de calcul PLAXIS2D V9. Modelul
creat în program urmărește în
detaliu profilul litologic transversal
și stratificația pusă în evidență de
forajele geotehnice.

În figura 8 (stânga) este pre -
zentată, prin coduri de culori, extin-
derea deformațiilor în interiorul
masi vului. Se poate observa că
defor mațiile maxime sunt concen-
trate la piciorul taluzului și se
dezvoltă în adâncime, urmărind for-
marea unei suprafețe potențiale de
alunecare ce se află în apropierea
limitei dintre stratul S02 și S03.

Prin utilizarea funcției de redu -
cere a valorilor rezistenței la forfe-
care (Phi-C Reduction), în figura 8
(dreapta) se prezintă rezultatele
factorului de siguranță.

Fig. 4: Plan de investigații de teren

Tabelul 1: Stratificație teren foraj geotehnic F01

Tabelul 2: Caracteristici fizice și mecanice foraj F01

Æ urmare din pagina 31
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Acest proces iterativ a constat în
modificarea succesivă a unghiului
de frecare interioară și respectiv a
coeziunii, efectuând un anumit
număr de pași, în care valorile tgφ
și c se modifică succesiv. În acest
mod, la un anumit pas, modelul
cedează prin apariția unor defor-
mații mari în interiorul masivului.

Pentru a pune în evidență mobi-
lizarea progresivă a rezistenței la
forfecare în interiorul masivului de
pământ, s-au analizat curbele de
efort - deformație a straturilor de
pământ predispuse la dezvoltarea
suprafețelor de alunecare odată cu
creșterea deplasărilor.

Din graficul τf - Δi din figura 9,
se poate observa că pământul
încercat dezvoltă, la deplasări mici
(1,50 mm - 3,0 mm), rezistența
maximă de forfecare, iar odată cu
creșterea deplasărilor, aceasta
scade până la valori reziduale. 

Prin determinarea indicelui de
fragilitate, IB = 0,66, s-a urmărit
determinarea zonei de încadrare
inițială a mobilizării rezistenței la
forfecare în interiorul masivului de
pământ, pe o suprafață potențială
de alunecare.

Valoarea IB = 0,66 se încadrea -
ză în intervalul 30% < IB < 70%,
ceea ce impune utilizarea factoru lui
rezidual prin care se ia în conside -
rare caracterul progresiv al mobi-
lizării rezistenței la forfecare în
procesul de cedare. 

Pentru a pune în evidență facto-
rul rezidual R, s-au trasat drepte
intrinseci pentru diferite deformații
cuprinse între domeniul rezis-
tențelor la forfecare disponibile.

În figura 10 graficul pune în
evidență, pentru o suprafață poten -
țială de alunecare asumată, pe
baza curbelor de mobilizare a rezis-
tenței la forfecare, factori de sta -
bi l itate ce scad ca valoare de
la Fs = 5,31 pentru o mobilizare
δ = 1,20 mm, până la Fs = 1,15
pentru δ = 12,0 mm.

În figura 11 se pune în evi-
dență dezvoltarea zonelor plastice
odată cu creșterea deplasărilor și
micșorarea rezistenței la forfecare
în domeniul maxim - rezidual. 

Fig. 5: Determinarea rezistenței la forfecare pentru proba S02_P5,50 m

Fig. 6: Profilul litologic transversal și evidențierea suprafețelor potențiale de alunecare

Fig. 7: Geometria modelului și stratificația terenului
și discretizarea modelului în elemente triunghiulare

Fig. 8: Dezvoltarea în adâncime a suprafețelor potențiale de alunecare
și evidențierea factorului de siguranță

Æ urmare din pagina 32
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Se poate observa că cedarea
începe local, la piciorul taluzului, pe
o zonă limitată și se extinde către
partea superioară a masivului, cu
formarea unei suprafețe generale
de alunecare. 

Procesul se manifestă progresiv
odată cu etapele de reducere a
rezistenței la forfecare, determi -
nând dezvoltarea zonelor plastice și
apariția suprafeței de alunecare.

Pe amplasamentul luat în studiu
se dorește execuția unei platforme,
fapt ce presupune deschiderea unor
săpături cu adâncime de aproxima-
tiv 5,0 m, fără posibilitate de reali-
zare în taluz.

În acest caz s-a impus dispu -
nerea unei structuri de sprijin
reprezentate de un șir de piloți,
considerați încastrați în teren și
rigidizați la partea superioară cu o
grindă din beton armat. 

Piloții au diametru φ = 600 mm
și lungime totală 13,0 m. Au fost
formate 9 tronsoane sub forma
unor cadre constituite din 15 piloți
(fig. 12). Lumina între doi piloți
consecutivi este de 15,0 cm iar ros-
tul între tronsoane de 5,0 cm.

Săpătura, în fața structurii de
sprijin, a fost considerată ca având
o adâncime de maxim 5,0 m. 

În acest sens, structura de spri-
jin are un dublu rol:

• de consolidare a versantului și
punere în siguranță a locuințelor
aflate în partea din amonte;

• de limitare a deplasărilor la
baza taluzului, în etapa de realizare
a săpăturii. 

S-a evidențiat faptul că, în
condițiile în care se va păstra săpă-
tura în taluz sub forma actuală, fără
a mai executa eventuale săpături la
baza acestuia, versantul își va
pierde progresiv stabilitatea, prin
mobilizarea rezistenței la forfecare
până la valori reziduale.

Pe baza curbelor de mobilizare a
rezistenței la forfecare în domeniul
maxim - rezidual în funcție de de -
plasare, s-au efectuat analize prin
intermediul programului PLAXIS 2D,
pentru a pune în evidență rezulta-
tele date de efectul modificării
parametrilor rezistenței la forfecare
odată cu creșterea deplasărilor.

Din analiza tabelului 4 se poate
observa că, prin luarea în conside -
rare în calcule a mobilizării rezis-
tenței la forfecare pe planul
potențial de alunecare, eforturile și
deplasările cresc odată cu scăderea
parametrilor rezistenței la forfecare.

Fig. 9: Dreptele intrinseci disponibile
cuprinse între rezistența la forfecare maximă și reziduală

Tabelul 3: Cuantificarea factorului rezidual în domeniul rezistențelor disponibile

Tabelul 4: Rezultate eforturi la nivelul structurii de sprijin

Fig. 10: Factorul de siguranță Fs raportat la mobilizarea rezistenței la forfecare.
Ipoteza 1 ‐ Amplasament aflat în stare naturală

Æ urmare din pagina 34

continuare în pagina 38È
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CONCLUZII
Cunoscută în literatura de spe-

cialitate ca o pierdere a stabilității
unor masive de teren prin rupere
progresivă, dependența rezistenței
la forfecare de starea de solicitare și
deformare / deplasare, acceptată
prin termenul de „mobilizare”, tre-
buie luată în considerare în ana -
lizele de stabilitate, pentru o
esti mare cât mai realistă a factoru-
lui de siguranță și proiectarea efi-
cientă, tehnico - economică a
lu cră rilor de stabilizare.

Abordarea unei astfel de metode
de calcul este foarte utilă mai ales
atunci când dimensionarea struc-
turii de sprijin se realizează prin
admiterea unor deplasări limită la
nivelul acesteia. În acest caz se aleg
parametrii rezistenței la forfecare
corespunzători deplasărilor impuse.

Prin cuantificarea factorului
rezidual R și realizarea analizelor de
stabilitate succesive, s-a pus în evi-
dență variația factorului de stabili-
tate Fs, pe măsura dezvoltării unor

deplasări la nivelul suprafeței poten -
țiale de alunecare, ce pun în lucru
rezistența la forfecare disponibilă în
intervalul maxim - rezidual.

Sub aspectul proiectării eficiente
a structurilor de ranforsare, s-a
considerat utilă abordarea unui caz
practic, prin care să se analizeze
influența mobilizării rezistenței la
forfecare asupra condițiilor de sta-
bilitate și a stării de eforturi și
deformații induse în sistemul de
sprijin impus.
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Fig. 12: Vedere în plan soluție de sprijin. Tronson de 15 piloți

Fig. 13: Dispunerea structurii de sprijin

Fig 11: Evidențierea dezvoltării zonelor plastice

Æ urmare din pagina 36
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TOPGEOCART prezintă LEICA BLK3D
FOTOGRAFIAZĂ ȘI MĂSOARĂ ORICE

TOPGEOCART răspunde prompt
așteptărilor profesioniștilor în dome-
niu, prin lansarea în România a noilor
echipamente LEICA BLK3D.

HANDHELD IMAGING 3D LEICA
BLK3D oferă combinația dintre o
stereo-cameră calibrată, algoritmi
avansați și calculul de dimensiuni în
timp real.

Software-ul este dezvoltat pentru
a vă face munca mai ușoară și mai
plăcută. Un alt avantaj este oferit de
folosirea fără probleme: creșterea
productivității și minimizarea timpului
de întrerupere a lucrării, datorită unei
rețele globale de suport tehnic și service. Demne de menționat sunt și elementele legate de protejarea
investiției: fiabilitate, rapiditate și precizie, care asigură o investiție minimă pentru un produs cu durată de viață
mare și valoare mare de revânzare.

Noile echipamente rezolvă provocările profesionale zilnice și sarcinile legate de creșterea cererii în dome-
niul măsurării și preluării datelor din teren, concomitent cu posibilitatea, extrem de facilă, de a transmite la
birou, în real-time, datele preluate.

Directorii executivi ai departamentelor de construcții și arhitectură beneficiază de un timp minim de întreru-
pere a echipelor de teren pentru a furniza proiecte în conformitate cu bugetul și în timp util.

Pe lângă caracteristicile legate
de rapiditate și fiabilitate, LEICA
BLK3D oferă următoarele tehno -
logii și avantaje: 

• Captură de imagini 3D măsurabile 
• Posibilitatea de a utiliza dispozitivul

laser EDM integrat pentru a adăuga
măsurători foarte precise la imaginile
3D sau pentru a efectua măsurători
independente

• Posibilitatea de a crea, în timp
real, relevee și de a le atașa imagini
măsurabile. Util pentru documen ta -
rea progresului construcției în timp

• Organizator de proiecte

TOPGEOCART va continua să reprezinte un partener de încredere pentru specialiștii constructori și de
măsurători terestre din România, prin oferirea de soluții moderne și convenabile, prin deschiderea de a colabora
cu soluții tehnice și de tip „know how” Leica Geosystems și prin participarea la proiecte comune de cercetare și
diseminare. q
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CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR DIN ROMÂNIA
-  membră a Asociației Europene a Instituțiilor Paritare de Protecție Socială –

Redacția: Ce reprezintă Casa
Socială a Constructorilor pentru
cele două sectoare de activitate
pe care le reprezentați?
Gheorghe Bălăceanu: În primul

rând este vorba de o organizație
organizată în sistem DUAL, bipartit,
unicat în sistemul asociativ din
România, cu participare egală a
patronatelor și sindicatelor repre -
zentative în cele două sectoare de
activitate, organizație non guverna-
mentală înființată printr-o lege
organică specială.

Este o reglementare unicat în
sistemul asociativ, cel puțin din
considerentele care țin de duali s -
mul parteneriatului -  patronate și
sindicate -, dar și din punctul de
vedere al numărului par de membri
în Consiliul de Administrație. Astfel,
fiecare dintre cei doi parteneri
sociali au desemnat câte patru
membri pentru Consiliul de Admi-
nistrație. Este o garanție suplimen-
tară a unor decizii temeinice, mai
bine fundamentate. O decizie cu
5 la 3 este, în opinia mea, ca jurist,
mult mai aproape de adevăr, decât
o decizie de vot cu 2 la 1.

Legea nr. 215/1997 - privind
Casa Socială a Constructorilor
este o lege care trebuie privită ca o
reglementare de interes public,
având un impact social major
asupra calității construcțiilor, stabi -
lității forței de muncă, protecției
sociale a salariaților din firmele de
construcții și de producere a mate-
rialelor de construcții, care, din
cauza condițiilor meteorologice
nefavorabile, nu pot lucra. La tem-
peraturi scăzute, chiar și cu amena-
jări suplimentare de protecție,
continuarea lucrărilor în aer liber
afectează calitatea și siguranța con-
strucțiilor, turnarea betoanelor în
poligoanele de prefabricate, lucrul
la balastiere și stații de betoane.

Redacția: Dar impactul asupra
forței de muncă?
Gheorghe Bălăceanu: Aici

problemele sunt și mai complexe,
deoarece nu este vorba numai de
stabilitatea și fidelizarea forței de
muncă, ci și de asigurarea fon-
durilor pentru plata drepturilor
salariale ale personalului, care

rămâne la dispoziția angajatorului,
fiind pregătit să reia activitatea
imediat ce condițiile meteorologice
permit acest lucru. 

Această perioadă de întrerupere
a activității, asimilată șomajului
tehnic, noi o valorificăm prin forme
specifice de formare profesională la
locul de muncă. Totodată, prin con-
tribuția cu 1% din salariul de bază
brut (fără sporuri) la constituirea
fondului necesar plății îndemniza -
țiilor pe timpul întreruperii activită ții
cauzate de condițiile meteorologice
nefavorabile, salariatul este mai
atașat de angajator, mai bine
fidelizat.

Este de neînțeles, chiar imoral,
cum unele societăți de construcții,
care nu au aderat la Casa Socială a
Constructorilor, trimit muncitorii în
perioada de iarnă în concediu de
odihnă, sau în concediu fără plată,
când ar putea să-i plătească, legal,
prin Casa Socială a Constructorilor.

Nu este de mirare că riscul ple-
cării la alte firme, sau în alte țări
unde firmele sunt obligate să le asi-
gure protecție socială salariaților

Recent, Casa Socială a Constructorilor din România a aniversat 20 de ani de funcționare, prilej de
bilanț al funcționării unui parteneriat între patronatele și sindicatele reprezentative din domeniile
construcții și materiale de construcții, model de bună practică în ceea ce privește autoregle-
mentarea sectorială.

Pentru a cunoaște modul concret de organizare și funcționare a acestui parteneriat, precum și
perspectivele cooperării Casei Sociale a Constructorilor din România cu organizații similare din
Europa, ne-am adresat domnului jurist Gheorghe Bălăceanu - Președintele Federației Generale a
Sindicatelor FAMILIA, Vicepreședinte al Casei Sociale a Constructorilor.
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din construcții, este foarte mare.
Așa se explică multiplele șantiere
abandonate din lipsa forței de
muncă.

Redacția: Cum apreciați faptul
că Sectorul construcții este pri-
oritate națională pentru perioa -
da 2018-2028?
Gheorghe Bălăceanu: Eu cred

că sectorul de construcții a fost
întotdeauna o prioritate națională,
chiar dacă nu a fost declarată oficial
de către autorități. Fără construc-
tori nu am fi avut nici industrie, nici
transporturi, nici spațiile în care se
desfășoară activitățile de învăță -
mânt, nici spitale, nici locuințe etc. 

Eforturile constructorilor au fost,
sunt și vor fi recunoscute și apreci-
ate de societate, indiferent dacă
aceștia construiesc fabrici, hidro-
centrale sau alte obiective industri-
ale, fiind creatori de locuri de
muncă, sau realizează locuințe, edi-
ficii culturale menite să asigure o
mai bună calitate a vieții noastre
materiale și spirituale. 

Redacția: Casa Socială a Con-
structorilor din România este
organizație membră a Asociației
Europene a Instituțiilor Paritare
de Protecție Socială, cu sediul la
Bruxelles. Știm că această aso-
ciație cuprinde 38 de membri
din 27 de țări. Vă rugăm să vă
referiți și la colaborarea inter-
națională a organizației dum-
neavoastră.
Gheorghe Bălăceanu: În con-

textul actual asistăm la o mobilitate
fără precedent a forței de muncă,
atât pe plan național, cât și inter-
național. Această mobilitate a forței
de muncă este mai vizibilă și se
manifestă cu mai mare pregnanță
în domeniul profesiilor din con-
strucții și din industria serviciilor.

Dimensiunea internațională a
organizației noastre s-a dezvoltat și
a prins contur, îndeosebi după ade-
rarea României la Uniunea Euro-
peană, în anul 2007, când, în
calitate de cetățeni europeni,
românii au putut să lucreze, să
învețe și să înceapă afaceri pe cont
propriu în majoritatea statelor
membre. 

Exodul forței de muncă, îndeo-
sebi a muncitorilor calificați, spre
alte state unde salariile erau mult
mai atractive, a fost și este, în con-
tinuare, greu de controlat sau de
oprit.

Încercăm, în special prin struc-
turile sindicale, pe baza unor proto-
coale de parteneriat, să sprijinim
procesul retenției forței de muncă
plecate din România, să învățăm
din experiența altor state din
Europa și din alte zone ale lumii
care au trecut prin procese
asemănătoare, să asigurăm o pro-
tecție socială și profesională munci-
torilor români.

Redacția: Puteți da câteva
exem ple de parteneriate pe plan
internațional încheiate de Fede -
rația Generală a Sindicatelor
FAMILIA, pentru promovarea
Casei Sociale a Constructorilor?
Gheorghe Bălăceanu: Un obiec -

tiv important al FGS FAMILIA, ca
partener social al Casei Sociale a
Constructorilor, a fost și va rămâne
și în viitor promovarea solida -
rității sociale. Prin aceasta noi
înțelegem că trebuie să milităm
permanent pentru a oferi șanse
egale de formare și afirmare profe-
sională constructorilor români, ori-
unde s-ar afla aceștia.

Amintesc aici de faptul că FGS
FAMILIA este parte a Rețelei REDER
(Rețeaua Europeană pentru o
Detașare Echitabilă și Responsa bilă)

care include organizații sindicale și
inspecțiile muncii din 9 țări (Româ-
nia, Polonia, Bulgaria, Portugalia,
Franța, Belgia, Italia, Spania și Ger-
mania). Cooperăm pentru a infor -
ma, apăra și organiza lucrătorii
detașați transfrontalier din sectorul
de construcții în Europa.

Au fost elaborate broșuri de
informare în limba română privind
drepturile lucrătorilor detașați
trans frontalier, în Franța, Italia,
Spania și Belgia. De asemenea,
sindicatele daneze și suedeze din
constructii au facut o vizită în
România, pentru stabilirea unei
viitoare colaborări cu FGS FAMILIA
și cu Casa Socială a Constructorilor
din țara noastră.

Cu Federația Sindicatelor din
Construcții și Industria Materialelor
de Construcții SINDICONS din
Republica Moldova avem un parte-
neriat cu totul special. Astfel, am
încheiat un Acord de Cooperare și
Înfrățire la Chișinău, cu prilejul
aniversării a 25 de ani de colaborare
sindicală între cele două federații.

Casa Socială a Constructorilor
din România are relații de bună
colaborare cu organizațiile  membre
ale Asociației Europene a Institu -
țiilor Paritare de Protecție Socială,
cu sediul la Bruxelles, cel mai
recent fiind Acordul de parteneriat
semnat în data de 26 februarie
2018, la Roma, între federațiile
sindicale din sectorul construcțiilor
din România și Italia, respectiv FGS
FAMILIA și Fillea CGIL, cu scopul de
a oferi un sprijin mai mare munci-
torilor români din sectorul con-
strucțiilor care lucrează în Italia,
sau care au muncit în Italia și
doresc să se întoarcă în România. 

Redacția: Vă mulțumesc pentru
interviul acordat revistei noastre
și vă doresc mult succes în con-
tinuare.

A consemnat
Ionel Cristea
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Tuneluri în România: 
O ISTORIE CU MULTE PETE ALBE (II)

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

În continuarea intenției noastre de prezentare a
unor subtraversări de versanți în domeniul transpor-
turilor, merită să ne reamintim de cel mai lung tunel
rutier din România: legătura Capra - Bâlea de pe
traseul Transfăgărășanului, cu o lungime de cca 884 m,
instalație de iluminare (nefuncțională astăzi), înălțimea
la boltă de 4,40 m, acces rutier cu o lățime maximă de
6 m, trotuare cu lățimea de 1 m și câteva zone de
refugiu. Tunelul a fost dat în folosință în anul 1972.
Prevăzut cu porți metalice pentru a putea fi închise în
perioada rece a anului, mai puțin accesul pietonal, a
necesitat aproape 20 de tone de dinamită pentru exe-
cuția perforării culmii Paltinul. Șantierul a fost condus
de ing. Striker, șef șantier în cadrul Sucursalei Argeș a
HIDROCONSTRUCȚIA (TCH).

Istoria Transfăgărășanului începe încă de dinainte
de 1960, atunci când au fost făcute primele planuri de
traversare a munților Făgăraș. Dificultățile tehnice și
financiare au obligat, însă, autoritățile vremii să aban-
doneze proiectul. După finalizarea barajului de la
Vidraru (1966) și în contextul invaziei Cehoslovaciei
din 1968, autoritățile statului și-au pus problema exe-
cuției unui acces transmontan care să lege Transilvania
de sudul țării. Planurile inițiale prevedeau realizarea
acestuia pe culoarul Cernei, însă informarea deciden -
ților cu privire la vechile planuri existente pentru zona
Bâlea, alături de existența infrastructurii necesare
lucrărilor hidrotehnice din zonă, au impus ca soluție
traseul actual. 

În 10 decembrie 1969, prin Hotărâre a Consiliului
de Miniștri prezidată de primul ministru al vremii, Ion -
Gheorghe Maurer, la care participau și directori ai trus-
turilor de construcții și ai structurilor de proiectare,
alături de conducători ai armatei, s-au aprobat indica-
torii tehnico-economici ai investiției.

Tronsoanele au fost împărțite astfel:
• Tunelul Paltinul (Bâlea) încredințat TCH (actuala

HIDROCONSTRUCȚIA) – director general ing. Adalbert
Gilbert;

• Sectorul Contur Lac Vidraru – IPTANA (Institut de
Proiectări Transporturi Auto, Navale și Aeriene –
București) și Întreprinderea de Construcții Drumuri,
Poduri și Lucrări Speciale Transporturi București;

• Sectorul Contur Lac – Bâlea, Ministerului Eco -
nomiei Forestiere prin ICPIL (Institut de Cercetare -
Proiectare Industria Lemnului) și Întreprinderea de
Construcții Forestiere Râmnicu Vâlcea.

Lucrările au debutat în 10 martie 1970, cu ideea
construirii unui drum cu o singură bandă, modificarea
soluției care a transformat drumul într-unul cu 2 benzi
survenind în 1971, odată cu decizia ca în zonă să fie
implementate și facilitățile necesare unui domeniu
schiabil cu peste 100 km de pârtii pentru schi și bob,
hoteluri, parcări etc. Regimentele de geniști, nr. 1 -
Râmnicul Vâlcea și 52 - Alba Iulia, au deschis lucrările
dinspre sud și dinspre nord simultan, în zonele mon-
tane militarilor adăugându-li-se un număr mare de
constructori civili. 

Cheltuielile generate de construirea drumului, difi-
cultățile tehnice deosebite, condițiile hidrometeorolo -
gice, precum și deschiderea unor noi șantiere în țară cu
un necesar financiar, de utilaje și forță de muncă mare,
au făcut ca proiectul domeniului schiabil să fie abando-
nat. Drumul a fost inaugurat în 20 septembrie 1974, în
1976 începând lucrările de asfaltare, conduse de ge neral
Constantin Tănase, care au durat până în anul 1980.

Construcția a luat și un număr mare de vieți, into -
lerabil de mare pentru zilele de acum, statisticile ofi-
ciale ale vremii menționând mai bine de 40, dar
supraviețuitorii de astăzi ai șantierului vorbind de
peste 100 de victime omenești. Cel mai mare accident
de muncă a răpit simultan viața a 7 militari, în timpul
unei viituri catastrofale.

În zona Transfăgărășanului mai sunt prezente 4
tuneluri rutiere cu lungimi cuprinse între 15,95 m și
117,10 m, toate construite de HIDROCONSTRUCȚIA, la
care se adaugă și al doilea tunel ca lungime din țară,
lungimea acestuia fiind de 172 m.



Al treilea tunel ca lungime din țară se află în zona
lacului Roșu, pe DN 12C Gheorghieni - Bicaz, măsu -
rând 155 m, fiind inaugurat în anul 2005, lucrare
reprezentativă de pe rețeaua drumurilor naționale
românești. Tunelul vechi, pe care cel nou îl dublează, a
fost construit în anul 1918.

Folosind un gol carstic preexistent, avea lungimea
de 68 m, 5,70 m cale de rulare și o înălțime la boltă de
4,10 m. Construit în săpătură directă, fără căptușeală,
a pus probleme încă de la realizare din cauza consti-
tuției calcaroase a rocii, fisurată și permisivă la accesul
apei. La acestea se adăuga o configurație pe riculoasă
traficului: aliniament de 58 m, urmat de curba cu raza

de 20 m în apropierea accesului, gene rând obturarea
vizibilității. 

Noul tunel are o lățime a părții carosabile de 7,80 m,
care permite circulația pe două sensuri și o înălțime la
boltă de 6.80 m. Având în vedere structura versanților
din zonă, accesele au fost prelucrate de așa manieră
încât pantele taluzurilor să ajungă la o înclinare de 1:1,
acestea fiind sprijinite la ambele accese de ziduri din
beton monolit, 35 m lungime în vecinătatea portalului
de vest și 90 m în vecinătatea portalului de est. 

Portalurile și căptușeala sunt executate din beton
armat, iar hidroizolația din folie PEID. În anul 1968 s-a
demarat proiectarea tunelului de către un colectiv
IPTANA, vizând deplasarea axului drumului cu 6 m spre
amonte, însă studiile geotehnice efectuate în amplasa-
ment au pus în evidență planuri de separare struc-
turale pe traseul tunelului. 

În anul 1989, proiectul a fost reluat, IPTANA oferind
ca soluție o deviere a drumului cu 45 de metri către
amonte, evitând, astfel, zonele de traversare a rocii
instabile de pe traseul inițiat în 1968. În anul 1991 este
semnat contractul de realizare a lucrării de către
partenerii CNADNR și Compania Tunele Brașov,
lucrarea fiind proiectată de Institutul de Studii și
Proiectări Căi Ferate. Prin bunăvoința celor de la Tunele
Brașov, societate care a pus la dispoziție date, con-
statăm că s-au realizat inele cu execuție mixtă din
beton armat monolit pe o lungime de 18 m spre ieșiri,
inele executate cu tehnologii miniere clasice pe 12 m,
cu Nouă Metodă Austriacă pe 100 m (torcret, ancore și
plase oțel) și cu Metoda Belgiană cu betoane monolit
pe 19 m.

Experiența firmelor românești în construirea de
tuneluri pare a fi redusă, însă puținele construcții de pe
teritoriul nostru ne spun că avem capacitatea, exper-
tiza și voința executării unor asemenea lucrări. Din
păcate, însă…
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Arhitectură fără limite… (XXX)
În ediția de astăzi a serialului „Arhitectură fără limite…” vă mai prezentăm trei clădiri spectacu-

loase proiectate de renumitul arhitect Frank Gehry.

MARTa Herford –
Herford, Germania

MARTa Herford este un muzeu de
artă contemporană din orașul Her-
ford, Germania. Ideea construirii și
amenajării acestui muzeu a apărut în
anul 2000, pornind de la statutul
orașului ca centru german al pro-
ducției de mobilă.

Denumirea muzeului s-a format
prin asocierea inițialei “M” de la
cuvântul mobilă din limba germană și
“art” de la cuvântul “artă”.

Clădirea a fost proiectată de Frank
Gehry în anul 2000 și construită de
societatea Archimedes GmbH. Con-
strucția a început în 2001 și s-a fina -
lizat patru ani mai târziu, fiind
deschisă oficial publicului la 7 mai
2005.

Cu formele sale fluide și înclinate,
imaginea muzeului MARTa Herford
seamănă cu o cometă misterioasă
desprinsă din spațiul cosmic.

Ideea fundamentală de proiectare a implicat încorporarea unui fragment dintr-o veche fabrică de textile, ridi-
cată în 1959, existentă încă pe amplasament, la care s-au adăugat două corpuri noi situate la Sud și la Nord, ast-
fel încât fragmentul de clădire existent să devină elementul central al noului complex muzeal.

Designul original al construcției existente a fost menținut, fațadele noilor clădiri fiind îmbrăcate într-o
cărămidă roșiatică-brună, tipică regiunii. Această imagine formează un contrast puternic cu strălucirea oțelului
inoxidabil al acoperișului în forme ondulate.

Complexul de clădiri ale muzeului este compus din patru componente individuale: aripa care găzduiește
expoziția, formată din trei galerii mici și două mari și o sală ușor curbată destinată lecturii și evenimentelor.

Noua intrare centrală de acces în
complex este flancată, de ambele
părți, de clădirile noi.

Intrând în holul clădirii principale,
vizitatorul este întâmpinat de o
îmbinare de linii și unghiuri drepte.

Primul etaj al clădirii existente
găzduiește Galeria Lippold, în care se
organizează, de mai multe ori pe an,
expoziții.

Spațiul interior este completat, la
etajele superioare, de o cafenea cu
terasă, de magazinul muzeului, o sală
pentru evenimente, încăperi desti-
nate seminariilor, precum și birourile
pentru angajați dar și birourile a
patru firme importante implicate în
domeniul mobilei.

Construcția MARTa Herford este
considerată una dintre cele mai inte-
resante clădiri muzeale, reprezen-
tând o fuziune între artă, design,
modă și arhitectură.

MARTa Herford – Herford, Germania

MARTa Herford – Herford, Germania
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SEDIUL INTERACTIVCORP -
New York, SUA

Clădirea IAC - sediul InterActiv-
Corp situată în cartierul Chelsea din
Manhattan, New York City -, este
primul proiect al lui Frank Gehry în
New York, fiind construită în perioada
2004 – 2007.

Construcția în stil deconstructivist
pare să fie formată din două nivele
majore: o bază mare de secțiuni tur-
nate, răsucite precum celulele unui
stup de albine, iar în partea de sus
adăugată aceeași structură cu diame-
trul mai mic. Unitățile celulare au
aspectul unor vele care înfășoară
scheletul clădirii.

Barry Diller, președinte și director
executiv al companiei beneficiare, s-a
implicat în mod direct în execuția
proiectului. Propunerea inițială a lui
Frank Gehry, de a folosi titanul pentru
placarea fațadei clădirii, nu a mai fost
pusă în practică, dorința reprezentan-
tului IAC fiind de a se folosi sticla,

IAC fiind prima clădire proiectată de Gehry cu fațada în totali -
tate din sticlă.

Suprafața vitrată cu înălțime maximă se transformă gra-
dual dintr-o zonă transparentă în mijloc, în culoarea albă
spre părțile marginale.

Caracteristicile structurii cu 10 etaje transformă imaginea
de ansamblu a unei clădiri cu doar două etaje înalte. Datorită
formei, compoziției și culorii sale, imaginea clădirii este com-
parată, deseori, cu un iceberg.

Președintele IAC, Barry Diller, a declarat că a decis să
colaboreze cu Gehry, ca arhitect, întrucât își dorea un spațiu
în care oamenii să își desfășoare activitatea într-o atmosferă
destinsă, lucru greu de realizat într-o clădire de birouri cla-
sică, tip „cutie”.

Spațiile interioare - birouri, zone de expunere pentru vân-
zare, săli pentru conferințe de presă - sunt toate în culori și

dimensiuni diverse, păstrând un
echi libru între stil, funcționalitate și
flexibilitate. Sunt folosiți pereți des -
părțitori din sticlă transparentă, pen-
tru a beneficia de lumina naturală pe
care o conferă placarea exterioară cu
panouri din sticlă. Pereții spațiilor din
jurul ascensoarelor de pe fiecare etaj
oferă o viziune plină de culoare și
expunere a fiecăreia dintre cele 60 de
mărci ale companiei. Acest afișaj de
culoare și fluiditate în spațiu se de -
plasează, de asemenea, spre zone -
le de lucru.

La parterul clădirii se poate vedea,
din exterior, unul dintre cele mai mari
ecrane LCD, de dimensiuni 37 m / 3,4 m.

Revista Vanity Fair a menționat
sediul IAC, ca fiind una dintre cele
mai interesante clădiri de birouri din
lume iar din partea Asociației propri-
etarilor și managerilor de clădiri din
New York a primit premiul Pinnacle.

INTERACTIVCORP (interior, parter)

INTERACTIVCORP ‐ New York, SUA

INTERACTIVCORP ‐ New York, SUA

continuare în pagina 50È
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BINOCULARS BUILDING –
Venice, California, SUA

Complexul din Main Street
- Venice, California a fost
proiectat de Frank Gehry în
1991, pentru agenția de
publicitate Chiat / Day.

Clădirea este remarcabilă
pentru cele trei stiluri diferite
folosite.

Una dintre părțile Com plexu -
lui este asemănătoare unei
bărci, o alta simulează ima -
ginea unui arbore. Întrucât
primele două construcții erau
disparate, arhitectul a dorit
să adauge în centrul Comple-
xului o a treia structură cu
caracter sculptural, care ar
media între cele două și a
ancora construcția.

Nefiind sigur cum să o definească, Gehry a decis o cola borare
cu artiștii Claes Oldenburg și Coosje van Bruggen. Din această
colaborare s-a născut și cea de-a treia construcție exemplificată
printr-o structură masivă de forma unei imense perechi de binocluri.
Datorită ei, clădirea și-a schimbat numele din „Chiat / DayBuilding”
în „Binoculars Building” – deci, clădirea binoclurilor.

Structura este unică și diferită de celelalte din Venice, Califor-
nia. Clădirea ocupă 7.000 de metri pătrați și este realizată, în prin-
cipal, din două materiale: oțel și beton. Exteriorul este din
tencuială de ciment pictat iar interiorul este din tencuială de gips.

Intrarea pietonilor dar și în parcarea garajului este construită în
decalajul dintre obiectivul binoclurilor.

În interior, formele curbe ale binoclului au creat două spații
înalte, cu forme speciale. Între
acestea este amenajată sala de
conferințe, cu un tavan șerpuit,
marca Gehry.

Construcția a fost amânată
pentru câțiva ani din cauză că
pe șantier au fost găsite materi-
ale peri culoase, ceea ce a deter-
minat îndepărtarea lor și
întârzierea finalizării până în
anul 2001.

Începând din anul 2011, clă -
direa binoculară găzduieș te unul
dintre birourile Google.

Prin designul său special,
Binoculars Building este un loc
de atracție pentru turiștii care
vizitează orașul Los Angeles.

Cătălina CristeaBinoculars Building – Venice, California, SUA

Binoculars Building – Venice, California, SUA

Binoculars Building – Venice, California, SUA

Æ urmare din pagina 49
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Orașul din aluminiu 

Piața imensă de desfacere din SUA este favorabilă gru -
pului ALUPROF, care a deschis o subsidiară ALUPROF
cu sediul la New York, împreună cu partenerul său
american și și-a direcționat, deja, acțiunile spre
creșterea permanentă a vânzărilor, concentrându-se
pe câștigarea contractelor în cel mai mare conglomerat
de pe coasta de est a Statelor Unite. – Este o piață uri-
așă și foarte prietenoasă. În însăși inima New Yorkului,
unde trăiesc aproape 8 milioane de locuitori, apar mai
multe clădiri decât sunt construite în prezent în toată
Polonia. Ne bucurăm că produsele noastre sunt folosite
în aceste investiții și ne pregătim pentru noi mari
provocări - declară Tomasz Grela, Președintele Consi -
liului de Administrație al ALUPROF.

Recent edificat este corpul de clădire Brooklyn
Navy Yard - structurile de fațadă necesare pentru
construirea sa au fost deja transportate în SUA. Urmă-
toarea va fi clădirea 19 East Houston - nu foarte mare,
însă foarte interesantă din punct de vedere arhitec-
tural, mai ales în sfera soluțiilor de fațadă. Însă cel mai
recent motiv de mândrie ALUPROF și totodată perla
portofoliului său este realizarea de lux a complexului
de 3 clădiri de apartamente Sky View Parc. Clădirea,
finalizată nu demult, a apărut în baza proiectului ate-
lierului canadian de arhitectură Architects Alliance din
Toronto. – Fiecare din cele 3 clădiri are câte 17 etaje.
Pentru această clădire au fost elaborate două tipuri de
fațadă din elemente MB-SE80 SG WW și MB-SE80 SG
CW – explică Dariusz Ruśniok, Proiectant al Secțiunii
Dezvoltare Fațade al companiei ALUPROF.

Brooklyn Navy Yard Sky View Parc

Sistem de fațade
MB-SE80 SG WW

New York este un oraș al dezvoltării continue, în care se realizează numeroase
investiții noi. În locul clădirilor vechi apar mereu altele și constatăm cu mândrie că,
între clădirile nou apărute, sunt și cele la care s-au folosit sistemele din aluminiu
ALUPROF. 

Realizările pe plan internațional sporesc renumele produselor ALUPROF, constituind o
dovadă că, de mulți ani, calitatea produselor acestei companii poloneze se află la
standarde mondiale. Experiența bogată a angajaților și grija pentru cele mai mici
detalii în producție au permis îndeplinirea visului american de expansiune a companiei
din Bielsko-Biała. Datorită acestui fapt, de la an la an, în portofoliul ALUPROF se
adaugă noi construcții peste ocean, construcții în care au fost utilizate sistemele sale
de fațadă. Printre ele, realizarea de prestigiu finalizată de curând - Sky View Parc din
New York. 
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Clădire de apartamente individualizată 

Soluția creată de ALUPROF a asigurat la Sky View Parc
obținerea unei expresii arhitectonice individuale, iar
fațada proiectată corespunzător a avut un impact po -
zitiv asupra bilanțului energetic al întregii clădiri și con-
fortului utilizatorilor săi. 

Sistemul din elemente de fațadă MB-SE80 SG WW, din
care sunt construite majoritatea ariilor vitrate din
partea exterioară a clădirii, este potențat de efectul
unei centuri unitare de sticlă între plafoanele clădirii,
împărțite de fante verticale cu lățime de 22 mm. Pro-
filele portante ale acestuia au o lățime de 80 mm, iar
sticla este lipită de acestea cu silicon structural în
tehnologia SSG. Structura permite folosirea îmbinărilor
unghiulare, iar în cadrul elementelor deschise pot fi
folosite atât ferestre oscilante, cât și uși cu sistemul
MB-70HI Casement. O trăsătură caracteristică a struc-
turii este și nivelul ridicat de izolare acustică, cores -
punzând cerințelor OITC 34. Aceasta este o trăsătură
foarte importantă a sistemului, mai ales într-un oraș
precum New York, care pulsează de zgomot și vibrații
provocate de traficul de pe stradă. În aceste condiții
este necesară folosirea unor soluții care să com-
penseze impactul mediului asupra clădirii.

A doua structură elaborată pentru clădirea Sky View
Parc este peretele MB-SE80 SG CW. Este o fațadă din
elemente datorită căreia a fost posibilă eliminarea
aproape în întregime a schelelor în timpul construcției.
Din partea exterioară asigură un efect de panou unitar
din sticlă, împărțit cu fante verticale cu lățimea de
22 mm și fante orizontale cu lățimea de 30 mm. Ideea
segmentelor de fațadă îmbinate independent duce la
apariția unor rosturi de dilatare verticale și orizontale,
care asigură funcționarea corectă a structurii. Structura
fabricată în sistemul MB-SE80 SG CW este caracteri-
zată atât de parametri corespunzători de etan șeitate,
un nivel ridicat de izolare termică și acustică, cât și
rezistența la mișcări seismice.

În prezent, în portofoliul ALUPROF există deja câteva
proiecte realizate pe teritoriul SUA, în care au fost uti-
lizate sistemele de fațadă ale companiei. Numai în New
York vorbim despre: hotelul LLC Marriott și 325 Lexing-
ton Avenue. Următoarele clădiri, la care vor fi folosite
în curând sistemele ALUPROF, sunt clădirea 545 Broad-
way și clădirea turn de 72 de etaje 125 Greenwich.

Marriott LLC 125 Greenwich



w Revista Construcțiilor w aprilie 201954

Membrana lichidă din material plastic
BauderLIQUITEC PU

Descrierea produsului
BauderLIQUITEC PU este o

membrană lichidă din material
plastic hibrid formată dintr-o sin-
gură componentă, fără solvenți, cu
armare sub forma unei armături din
voal poliesteric. Rezultatul este o
suprafață fină și fără joncțiuni.
Infiltrarea apei este exclusă dato -
rită faptului că hidroizolația aderă la
stratul suport pe toată suprafața.

Domeniul de folosire al produsu-
lui a fost optimizat în ceea ce
privește etanșarea conexiunilor, de
ex. izolații cu bitum și materiale
plastice pentru mansarde, conexiu-
nile pereților, întrepătrunderi etc., prin
creșterea tixotropiei (îngroșare).

În plus, există o varietate de alte
aplicații, cum ar fi:

• racorduri unde diferă materialele
• întrepătrunderi
• execuții de detaliu
• structuri de acoperiș complexe
• forme geometrice speciale
Atunci când lucrați cu mem-

brana lichidă din material plastic pe
zona care trebuie hidroizolată, tre-
buie respectate întotdeauna nor mele
în vigoare. Acestea reglementează
procedurile de lucru, grosimea stra-
turilor, înălțimile de conectare,
umiditatea etc.

Pentru ca totul să decurgă fără
probleme pe șantier, se recomandă
următoarea procedură, ceea ce nu
vă scutește de obligația de a veri-
fica actualitatea reglementărilor.

Aplicarea membranei lichide
din material plastic se face în
7 pași:

1. Pregătirea stratului suport
2. Lipirea benzii adezive
3. Combinarea/amestecarea
4. Aplicarea primului strat
5. Montarea voalului din fibre
6. Aplicarea celui de-al doilea strat
7. Îndepărtarea benzii adezive

Informații generale
• Stratul suport trebuie să fie

curat, uscat, complet întărit, cu
aderență bună și stabil, să aibă o
rezistență suficientă, să nu aibă
urme de ciment, uleiuri de cofraj,
agenți de etanșare și de întărire,
murdărie, ulei, grăsime etc. Nu tre-
buie să existe alge, ciuperci sau
depuneri similare pe suprafețe sau,
dacă există, acestea trebuie înde-
părtate în mod eficient și constant
înainte de aplicarea materialului.

• Temperatura stratului suport
trebuie să fie cuprinsă între +5°C și
+50°C, dar cu cel puțin 3 K dea-
supra punctului de rouă.

• Temperaturile joase cresc vâs-
cozitatea produsului, iar temperatu -
rile ridicate o reduc. Acest lucru poa te
afecta și consumul de material.

• Umiditatea relativă a aerului în
timpul procesării trebuie să fie între
30% și 90%.

• În cazul izolațiilor cu Bauder -
LIQUITEC PU, pentru o hidroizolație
conformă lucrați întotdeauna cu o
armătură din voal din fibre (Bauder -
LIQUITEC PV165).

• Înainte de aplicarea hidroizo-
lației (și într-o etapă ulterioară,
dacă este necesar și înainte de apli-
carea grundului), zona marginilor
periferice ale suprafeței în cauză
trebuie mascată cu o bandă adezivă
adecvată.

• Mărimea zonei care trebuie
mascată cu bandă adezivă trebuie să
fie aleasă în așa fel încât Bauder -
LIQUITEC PU să acopere materialul
străin cu cel puțin 10 cm (indiferent
de acest lucru, trebuie să se respecte
înălțimile de conectare specificate în
reglementările relevante).

• Bucățile de voal trebuie să se
suprapună în hidroizolația cu mem-
brană lichidă nou aplicată cu cel
puțin 5 cm. În plus față de aceste
dimensiuni, trebuie prevăzut un
spațiu de aproximativ 5 mm între
banda adezivă și armătura din voal
din fibre.

• Deoarece condițiile limită dife -
ră în funcție de locație, este absolut
necesar ca operatorul să verifice
adecvarea și aderența membranei
lichide.

• Umiditatea reziduală a supra -
fețelor care trebuie acoperite să nu
fie mai mică de 6% din masă. De
evitat ca umezeala să pătrundă din
partea opusă a componentei, din
motive ce țin de condiții structurale.

• Straturile suport trebuie să fie
pregătite și, dacă este necesar, să
fie amorsate. Înainte de utilizare,
amorsele și grundurile se amestecă
până ajung la o masă omogenă și
se prelucrează conform instrucțiu-
nilor de utilizare.

• BauderLIQUITEC PU este gata
de folosit așa cum se află în
găleată. Produsul trebuie ameste-
cat înainte de prelucrare până când
se obține o masă omogenă de
culoare uniformă.

• BauderLIQUITEC PU trebuie
aplicat în două straturi. Voalul din
fibre este încorporat ca o armătură
în primul strat, având grijă să nu
rămână găuri sau riduri. Ulterior, al
doilea strat se aplică imediat. Prelu-
crarea se face „umed pe umed“.

• Cantitatea de BauderLIQUITEC
PU utilizată este de cca 3,1 kg/m²,
în funcție de stratul suport și de
scopul utilizării. Astfel se obține
grosimea minimă necesară a stra -
tului. Pe suprafața hidroizolației nu
trebuie să fie vizibilă structura
voalului poliesteric; în caz contrar
există pericolul să se fi folosit prea
puțin material.
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• Este interzisă amestecarea
produselor Bauder cu alte substanțe.

• O prelucrare sigură este posi-
bilă numai cu ajutorul instrumen -
telor și accesoriilor potrivite. În
acest sens, consultați gama de
accesorii BauderLIQUITEC.

• După aplicarea ambelor straturi
de material lichid, banda adezivă
trebuie îndepărtată din nou înainte
de întărirea materialului și elimi-
nată în mod corespunzător.

• Produsul dintr-un recipient
început mai poate fi folosit până la
data expirării, dacă acesta este sto-
cat în recipientul original și acesta
din urmă a fost închis. Trebuie să vă
asigurați că recipientele sunt închise
imediat, în caz contrar poate fi afec-
tată stabilitatea depozitării.

• Informațiile se bazează pe
regulamentele generale, directive și
regulile din domeniu. Trebuie luate
în considerare reglementările speci-
fice fiecărei țări. De asemenea, tre-
buie luate în calcul posibilele
abateri de la documentația tehnică
valabilă la momentul execuției.

• La planificarea și executarea
lucrărilor de construcție, trebuie
respectate informațiile despre pro-
dusele Bauder. Pot avea loc modi-
ficări cauzate de necesitatea
pro gresului tehnic sau dezvoltării.

• În zona de conectare la mem-
branele noastre bituminoase, se
poate folosi ardezia ca strat decora-
tiv. Acest lucru trebuie realizat
totuși prin aplicarea unui al treilea
strat (strat de lipire) de material
lichid (după întărirea stratului de
hidroizolație).

• BauderLIQUITEC PU devine
rezistent la ploaie la circa 30 de
minute după aplicare, iar după
aproximativ 4 ore este permis trafi-
cul (la 20°C, catalizator 2% și
umiditate relativă a aerului de
50%). Atunci când condițiile limită
se modifică, intervalele de timp și
consumul de material pot crește
sau scădea.

• În cazul în care lucrul este
întrerupt, trebuie să se reia de la
rostul de întrerupere în 16 ore. În
cazul în care acest lucru nu se
întâmplă, zona de racord a
hidroizolației întărite trebuie șle-
fuită mecanic.

Avantajele folosirii membranei lichide
din material plastic BauderLIQUITEC PU

•  completează ansamblurile de
sisteme Bauder în combinație cu
sis  temele de acoperișuri plane
Bauder, termoizolația PIR și hidro -
izolații cu bitum sau plastic

•  este format dintr-o singură com -
ponentă și deci simplu de prelucrat

•  UV-rezistent
•  fără solvenți și fără miros puternic
• difuzabil
• rezistent la apă
• rezistent la substanțe alcaline
• aprobat conform ETAG 005
• sistem elastic și dinamic de rupere
• întărire rapidă ca urmare a reac -

ției cu umiditatea aerului din mediul
înconjurător

• rezistent la ploaie după aprox.
30 minute

• trafic permis după aprox. 4 ore
• gălețile deschise pot fi închise din

nou și folosite din nou data urmă-
toare

•  masă scăzută, putând fi astfel
folosit fără probleme statice la renovări

•  traficul pentru întreținere este
permis; rezistent din punct de vede -
re mecanic și chimic

•  pentru un sistem pe care traficul
normal este permis nu este nece-
sară nicio sarcină suplimentară nici
pentru protecția suprafeței, nici
pentru protecția împotriva vântului

• aderență bună pe straturi suport
comune

• rezistent la scântei și la căldură
radiantă
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Modernizarea Centrului Comercial MERCUR
din municipiul Craiova

Situat în zona centrală și istorică
a municipiului Craiova, pe strada
Unirii, nr. 14, Centrul Comercial
Mercur este unul dintre cele mai
mari și elegante din Oltenia.

Centrul comercial Mercur este
compus din trei corpuri principale și
anume: corpul 1, cu un regim de
înălțime demisol + parter + 5 etaje,
care a fost construit între anii 1965
- 1968, corpul 2 cu un regim de
înălțime ce cuprinde demisol,
parter și 5 etaje, construit între anii
1978 - 1979 și corpul 3 a cărui con-
strucție s-a executat în același timp
cu cea a corpului 2.

Proiectul „Reabilitare, reconfigu-
rare interioară nivele a Centrului
Comercial Mercur D+P+5p și
remodelarea fațadelor clădirii” a
presupus refacerea în întregime a
clădirii, prin recompartimentarea
spațiilor, demolarea unor elemente,
precum și prin modernizarea fini -
sajelor interioare, exterioare și a
instalațiilor.

Lucrările efectuate la corpul 1 al
clădirii au presupus demolarea
planșeului peste demisol pentru
montarea celei de-a doua scări
rulante. Practic, în momentul exe-
cuției clădirii exista un gol, care,
însă, a fost astupat, nemaifiind
montată una dintre cele două scări
rulante.

Pentru demolarea planșeului și a
grinzii din beton s-a marcat prin
tăiere cu disc golul ce trebuia exe-

cutat pentru a evita transmiterea
vibrațiilor în structură. Demolarea
s-a făcut cu rotopercutoare - utilaje
mecanice de putere mică. După
înlăturarea betonului, următoarea
etapă a fost tăierea armăturii și
înlăturarea ei. 

Lucrări de reabilitare și moder -
nizare s-au executat și la corpul 2.
Aici s-a desfăcut parțial planșeul
dală pietonală, pentru a se realiza
scările de acces din exterior. În
plus, s-a demolat radierul existent
și s-au executat fundațiile pereților
din beton armat. Sprijinirea plăcii
de la cotă s-a executat din margine
spre interiorul plăcii, folosind ace-
leași elemente de cofraj ca și la cor-
pul 1. 

Tot la corpul 2, s-au spart placa
și grinzile, lăsând mustăți din struc-
tura existentă, pentru ancorarea cu
elementele nou turnate. Apoi, s-au
turnat pereții, placa și treptele din
beton armat. 

În continuare, s-a executat un
gol în planșeele etajelor 1, 2 și 3,
care s-a folosit ca atrium și care s-a
realizat pe întreg perimetrul grin zi -
lor principale, prin demolarea plan -
șeului și a grinzilor secundare.
La etajul 1, atriumul final a fost mai
mic decât golul dintre axe. Pentru a
umple golurile existente s-au folosit
ancore chimice. Aceeași tehnologie
s-a aplicat și la etajele 2 și 3. Aici,
însă, golurile care au trebuit umplu -
te au fost mai mici.

Beneficiar: MERCUR SA
Antreprenor general: RECON SA, Craiova

Proiectant general: GETRIX SA



Lucrările au continuat cu demo-
larea compartimentărilor interioare,
care s-au înlocuit cu pereți ușori din
gips-carton și din sticlă. A urmat
montarea fațadei noi din sticlă și
tablă perforată, folosind prinderi
metalice, mecanice.

A treia parte a proiectului a
fost reprezentată de reabilitarea
corpului trei al clădirii, unde s-a
montat un lift între demisol și eta-
jul unu.

S-a montat apoi o scară ce urcă
de la parter către etajul unu. Pentru
executarea structurii scării și liftului
a fost nevoie de mai multe etape.
Prima a fost spargerea radierului
existent și execuția fundațiilor pere -
ților pentru scări și lift.

Golurile din pereții de la lift și
de la scară s-au executat lăsând
mustăți din structura existentă,
pentru anco rarea cu elementele
nou turnate. S-au turnat apoi
pereții de la scară și de la lift.

Golurile existente de la toate
nivelurile s-au umplut folosind o
structură mixtă din grinzi metalice,
conectate la structura din beton
existentă și ancore chimice peste
care s-a turnat o placă din beton
armat. 

Lucrările au continuat cu demo-
larea compartimentărilor interioare
care s-au înlocuit cu compartimen-
tări ușoa re din gips-carton și sticlă. 

S-au demolat și aticile de la
nivelul terasei și s-a montat fațada

nouă din sticlă și tablă perforată,
folosind prin deri meta lice și mecanice. 

Grație unor materiale de construcție
de bună calitate și price perii echi pei
care a lucrat la implementarea
proiectului, s-a reușit ca lucrările să
fie finalizate la termen.

Lucrările au fost efectuate res pec -
tând întocmai normele de protecție
a muncii pe șantier. Ope rațiunile au
fost executate numai sub suprave -
gherea personalului competent și
autorizate, conform legii în vigoare.

Pentru RECON SA modernizarea
complexului MERCUR a fost un
obiectiv îndrăzneț, executat într-un
ritm susținut, ceea ce a permis
finalizarea lui la termen și la stan-
darde calitative deosebite. q
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ASCB construiește cel mai mare hub studențesc –
Construct HUB

Construct HUB-ul va promova
un nou mod de învățare practică
prin colaborare directă: studenți –
companii – profesori și pregătirea
eficientă a studenților, în acord cu
cerințele și nevoile actuale ale
pieței. Va fi realizat sub forma unui
proiect interdisciplinar, spațiul fiind
un exemplu didactic, atât prin
intermediul materialelor folosite, al
detaliilor tehnice cât și al mostrelor
expoziționale care vor fi eviden țiate
prin marcaje specifice.

Cu o capacitate de 224 de utili-
zatori și o suprafață de cca. 400 mp,
spațiul multifuncțional va fi realizat
în proporție de 75% de către
stu denți și va fi adaptat pentru
coworking, conferințe, traininguri și
ate liere, echipate la standarde
moderne. 

Mediul de afaceri va beneficia de
condiții optime pentru efectuarea
de prezentări, seminare, workshop-
uri, programe de instruire și for-
mare profesională, în acest spațiu
aflat în centrul Campusului Univer-
sitar Tei. În prezent, campusul Tei
reunește peste 5.000 de studenți,
din cele șapte facultăți ale Universi-
tății Tehnice de Construcții Bucu-
rești, studenți ai Universității de
Arhitectură, ai Universității din
București și ai ASE-ului.

Dedicat în mod special studenți-
lor, accesul acestora este gratuit în
Construct HUB, situat pe Bulevardul
Lacul Tei, Nr. 116, Sector 2, Bucu-
rești, începând din septembrie anul
acesta.

Olivia Ionoaia
Project Manager Assistant

oliviaionoaia@ascb.ro
Tel. 0741626004

Asociația Studenților la Construcții din București, în parteneriat și sub îndrumarea mediului de
afaceri și a celui academic, vor reconfigura și amenaja, în următoarele luni, actualul spațiu al sediu-
lui ASCB, transformându-l în cel mai mare hub studențesc din România.



ROLIFT SRL Timișoara este dealer, în zona de vest a României, pentru echipamente de manevrat
marfă și de lucru la înălțime, atât pentru materiale, cât și pentru personal. Având o experiență de
peste 15 ani pe piață în domeniul  echipamentelor de acest gen, societatea oferă soluții pentru orice
tip de activitate care implică ridicarea de materiale la înălțime, manipularea de materiale în depozite
și în șantiere, precum și pentru ridicarea la înălțime a personalului de lucru.

De 15 ani la înălțime !

Paul CHITIC - director general  SC ROLIFT SRL

Obiectele de activitate ale
grupului ROLIFT: 

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

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

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

• SERVICII DE RSVTI autorizate; 
• COMERCIALIZARE piese de

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 0743 099 048, 0731 630 165 | E-mail: office@rolift.ro
Web: www.rolift.ro | www.rolift-online.net
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Sală de sport multifuncțională cu 3.000 de locuri
în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

OBIECTIV: 
Proiectare și execuție Sală de

Sport Multifuncțională cu 3.000 de
locuri, amenajare parking, spații
publice exterioare, drumuri de in -
cintă și de acces, branșamente și
racorduri utilități, organizare de
șantier, lucrări de protecție instalații.

• Suprafață ansamblu = 41.980 mp
• Suprafață construită = 
8.916,57 mp

• Suprafață desfășurată = 
13.226,56 mp

• Parcări supraterane = 425 locuri
• Regimul de înălțime = P+2e
Compozițional, ansamblul de

dotări sportive este generat de o
axă centrală dispusă în lungul unui
ansamblu de dotări. Clădirea preia
în compoziție axa centrală consi -
derată definitorie pentru întreg
ansamblul, prin intermediul unei
dale orientate de-a lungul axei ce
adăpostește dotări comerciale, de
loasir și de servicii și dublează cir-
culația pietonală deasupra acesteia
cu o zonă de loasir și priveliști spre
întreg ansamblul. Ca accent volu-
metric, forma brută a sălii poliva-
lente este accentuată și marcată
printr-un volum din tablă și sticlă
amplasat asimetric, pentru a pune
accent pe spațiile publice din care

se percepe fragmentar clădirea,
dezvoltând detalii locale ce dau
farmec spațiilor publice.

Funcțiunea de bază - sala
multifuncțională este compusă din
zona de sport, zona pentru public,
zona pentru sportivi și anexe.
Suplimentar mai este prevăzută o
sală de antrenamente.

Terenul de sport aferent funcțiu-
nii de bază poate adăposti sporturi
precum: basket, volei, handbal și
fotbal, terenul și spațiul fiind proiec -
tate ca să poată găzdui practicarea
generală a acestor sporturi.

Terenul de joc mai poate fi folosit
pentru: conferințe, congrese, concerte.

Clădirea funcționează pe baza a
două inele suprapuse de circulații,
care se interconectează prin două
noduri. Inelul superior, la etajul 1,
aparține publicului și are acces se -
parat iar inelul inferior, de la parter,
este destinat activităților ce folo -
sesc terenul de joc și anexelor.

În clădire mai sunt amenajate
două Săli cu tratamente acustice,
una pentru presă la parter și una
pentru conferințe, cu o capacitate
de 80 de locuri, la etajul 1.

Beneficiar: Consiliul Municipal Sf Gheorghe, jud. Covasna
Investitor: Compania Națională de Investiții

Antreprenor general: SC ACI CLUJ SA, Cluj Napoca
Proiectant general: BOG'ART CONSTRUCT SRL, Cluj Napoca

Proiectant arhitectură: ATELIER RVD SRL, Cluj Napoca
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Clădirea mai adăpostește, la
etajul 2, o zonă pentru cluburi spor -
tive și spații tehnice aferente tere -
nului de sport: camera de sunet,
pentru comentatori, lumini și pază.

Structura clădirii este execu-
tată în sistem prefabricat, ansam-
blata pe sit în faze. Stâlpii și grinzile
sunt din beton prefabricat, montate
pe fundații izolate turnate monolit.
Planșeele sunt din secțiuni prefabri-
cate tip PI, peste care este turnată
o placă de monolitizare.

Sala de antrenamente are, ca
soluție de susținere a învelitorii,
grinzi prefabricate din beton armat
precomprimat, cu secțiune T, cu o
deschidere de 20 m.

Structura învelitorii peste sala
mare este metalică cu o deschidere
de 53 mp / 66 mp, executată din
ferme cu H = 6 m în câmp și H = 4
m la reazeme, pe direcția scurtă a
sălii și elemente de legătură pe
cealaltă direcție. Structura are con-
sole perimetral metalice.

Pereții sunt integral neportanți,
în soluții uscate sau cu execuție
rapidă. Pereții de compartimentare
sunt din gips-carton de 8-10 mm,
ușori și rezistenți la foc circa 3 h.

Pentru spațiile care necesită izo-
lații fonice s-au montat câte 2
pereți din gips-carton de 8 mm cu 5
cm de vată minerală la mijloc, pen-
tru a asigura o izolare minimă de
54 db.

Pereții exteriori sunt compuși
din profile metalice ancorate pe
structura din beton a clădirii, între
care s-a montat vată minerală
bazaltică de 240 mm.

Terenurile de sport sunt pre-
văzute cu o pardoseală din lemn
masiv de esență tare, în lamele de
mici dimensiuni, lipite între ele și de
stratul suport. Spațiile VIP sunt
prevăzute cu finisaj din piatră natu-
rală iar în restul spațiilor s-a reali -
zat pardoseala din vopsea epoxidică
de trafic intens, cu inserție de cuarț.

Pereții exteriori sunt placați cu
tablă cutată, dispusă orizontal în
sistem ventilat. Învelitoarea gene -
rală, care se continuă cu anvelo -
pantă pe fațada nordică, este din
tablă cutată fălțuită mecanizat pe
un suport din panouri OSB.

Schema circulațiilor cuprinde
un acces pietonal principal spre
vest de pe dala publică, un acces
sportivi și VIP; de asemenea, spre
vest la cota terenului, s-a amenajat
un acces auto și tehnic, spre est
pentru autoutilitare și o zonă de
accese multiple spre sud, pentru
spații comerciale, spre aleea princi-
pală a ansamblului.

Accesul principal al publicului în
clădire se face prin mai multe
puncte în foaierul perimetral al sălii
printr-un sistem de control acces
automat.

Obiectivul cuprinde 5 parcări
auto: 2 parcări pentru autoturisme
mici, care totalizează 400 de locuri
de parcare, cu accese separate de
intrare și ieșire; 1 parcare
VIP/sportivi cu o capacitate de 25
de locuri, cu un acces; 1 parcare
pentru autocare cu capacitate de
16 locuri; 1 parcare ocazională cu
rol de platformă de manevre pentru
mașini de gabarit mare, cum ar fi
carele TV, mașinile pentru inter-
venții și stingerea incendiilor, ambu -
lanțe, mașinile pentru transport
marfă, cu staționare temporară pe
perioada evenimentelor organizate
sau a intervențiilor. Platforma poate
asigura echivalentul a 6 locuri de
parcare autocare și zona de întoar -
cere aferentă.

Amenajări exterioare:
În exterior spațiile adiacente

sălii polivalente sunt reconfigurate
pentru a integra terenuri de tenis
de câmp și spații verzi, precum și
anexe necesare acestor sporturi
exterioare și spații adiacente speci-
fice. De asemenea, s-au amenajat
zone plantate cu copaci și arbuști,
precum și amplasarea de mobilier
urban, specific zonei de promenadă
și relaxare.

În colțul sud-vestic al clădirii
sunt montate 5 catarge pentru
arborarea drapelelor sportive. q



Expertize
Consultanță

Teste laborator construcții

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

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

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

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

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

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

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

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

ice);
• VNCEC (Verificări nedistructive și ale comportării

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

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

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

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

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

Eficiența prestației noastre este garantată de

faptul că firma are în componența ei un personal

competent / recunoscut / atestat / autorizat de:

• ISC – Șef laborator și Șefi Profile;

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

AQ, CQ, Verificatori de proiecte și Experți Tehnici pe

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

• ANCPI - Experți clasa I Cadastru / Cartografie /

Geodezie;

• MTI-AFER – Responsabili SC.

În acest sens, este bine de știut că EURO

QUALITY TEST SRL are documentat, implementat

și certificat un Sistem de management integrat,

conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 -

Calitate, 14001:2005 - Mediu și OHSAS

18001:2008 - Sănătate și Securitate Ocupațio -

nală, iar pentru Laboratorul de încercări conform SR

EN ISO/CEI 17025:2005.

Prestigiul societății noastre este strâns legat

și de faptul că EURO QUALITY TEST SRL este

membră a asociațiilor profesionale:

• CNCisC - Comisia Națională Comportarea in Situ

a Construcțiilor;

• APDP - Asociația Profesională de Drumuri și

Poduri din România;

• SRGF – Societatea Română de Geotehnică și Fun-

dații;

• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica

Solului și Inginerie Geotehnică;

• AICPS – Asociația Inginerilor Constructori

Proiectanți de Structuri;

• RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din

Construcții;

• EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a

Inginerilor Geologi. q

Echipa EURO QUALITY TEST
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Cerințele acestui criteriu impun elaborarea și imple-
mentarea unui plan de gestionare a deșeurilor rezul-
tate în urma construcțiilor și demolărilor, după cum
urmează: 

1. Se vor stabili obiectivele de reciclare a deșeurilor
rezultate din proiect, prin identificarea a cel puțin cinci
materiale (atât structurale, cât și nestructurale) care
vor fi eliminate; Se va aproxima un procent din totalul
deșeurilor rezultate, reprezentat de către fiecare dintre
aceste materiale. 

2. Se va specifica dacă materialele vor fi separate
sau amestecate și se vor descrie strategiile de redirec -
ționare planificate pentru proiect. Se va descrie unde
vor fi transportate materialele și modul în care acestea
vor fi procesate de către unitatea de reciclare. Se va
întocmi un raport final în care vor fi descrise toate tipu-
rile majore de deșeuri rezultate, inclusiv rata de elimi-
nare și de redirecționare. 

Pământul excavat și molozul rezultat în urma elibe-
rării terenului nu reprezintă deșeuri rezultate în urma
construcției, demolării sau renovării, ce pot contribui la
redirecționare. 

GHID PRACTIC 
PASUL 1. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE

REDIRECȚIONARE A DEȘEURILOR REZULTATE ÎN
URMA CONSTRUCȚIILOR SAU DEMOLĂRILOR 

Identificați cel puțin cinci tipuri de materiale rezul-
tate în urma construcției sau demolării pentru redirec -
ționarea de la gropile de gunoi sau stațiile de
incinerare. Este indicat să vă concentrați asupra identi-
ficării celor mai grele deșeuri sau a deșeurilor cu cel
mai mare volum. 

• Materialele care pot fi ușor de redirecționat includ:
gips-cartonul, lemnul, resturile de metal, cără-
mida și betonul. 

• Materialele de finisaj, cum ar fi cele pentru par-
doseli și tavane false, pot fi adesea reciclate de către
marii producători. 

• Considerați din timp, în faza de proiect, reutili-
zarea materialelor de finisare, a mobilierului sau a
cofrajelor. Reutilizarea materialelor existente poate
necesita modificări de proiectare. Pentru a putea fi
refolosite unele materiale trebuie să rămână intacte
(de ex., gips-cartonul) sau pot necesita o pregătire
suplimentară (de ex., scoaterea cuielor). 

Strategiile de reducere a surselor de materiale ar
trebui integrate în faza de proiectare și prezentate în
planul de gestionare a deșeurilor rezultate în urma
construcțiilor sau demolărilor. Aceste strategii includ:
construcția modulară, modalități de ambalare
redusă, folosirea măsurătorilor standard indus-
triale și prefabricarea. 

PASUL 2. SELECTAREA METODELOR DE COLEC-
TARE ȘI REDIRECȚIONARE 

Explorați oportunitățile de colectare și sortare a
deșeurilor pe șantier și în afara acestuia și luați în con-
siderare infrastructura necesară implementării. Proiec-
tele pot utiliza o combinație între separarea și
colectarea mixtă pe șantier, în funcție de ceea ce este
adecvat pentru locația proiectului, tipurile de mate-
riale, facilitățile disponibile și modalitățile de transport. 

Pentru separarea deșeurilor pe șantier, strategiile
pot include: donare, vânzare, refolosirea în șan-
tier, reciclare sau renovare. Concasarea asfaltu-
lui, a betonului și a zidăriei pentru umplutură sau
agregat sunt de asemenea considerate drept acțiuni
de redirecționare a deșeurilor rezultate în urma con-
strucției sau demolării. 

• Cele mai frecvente strategii pentru eliminarea
deșeurilor în afara șantierului sunt: incinerarea, com-
bustibilul rezultat din lemn, arderea lemnului ca lemn
de foc și trimiterea deșeurilor amestecate într-o stație
de sortare. 

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

Criteriul de certificare ce vizează gestionarea deșeurilor în urma construcțiilor și demolărilor sta-
bilește, ca intenție, recuperarea, reutilizarea și reciclarea materialelor, pentru a reduce direcționa-
rea către gropile de deșeuri și incintele de incinerare.

Gestionarea deșeurilor
rezultate în urma construcțiilor sau demolărilor

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

Fig. 1: Sortarea deșeurilor rezultate în urma construcțiilor
pentru reciclare (Sursa: https://sen.world/project)
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• Identificați opțiuni de redirecționare pentru mate-
rialele rezultate. 

• Incinerarea poate fi considerată acțiune de redi -
recționare, dacă metodele de refolosire și reciclare nu
sunt ușor disponibile în locația proiectului; aceasta
trebuie inclusă în planul de gestionare a deșeurilor
rezultate în urma construcțiilor sau demolărilor. Com-
bustibilul rezultat din lemn și arderea lemnului ca lemn
de foc sunt considerate acțiuni de redirecționare și nu
sunt supuse cerințelor suplimentare pentru incinerare. 

• Utilizarea unei stații de reciclare certificate în mod
independent de o terță parte. Unii transportatori
lucrează cu municipalitățile locale pentru a-și certifica
ratele medii de redirecționare a deșeurilor. 

PASUL 3. ELABORAREA PLANULUI DE GESTIO-
NARE A DEȘEURILOR REZULTATE ÎN URMA CON-
STRUCȚIILOR ȘI DEMOLĂRILOR 

Planul de gestionare a deșeurilor rezultate în urma
construcțiilor și demolărilor trebuie adaptat în funcție
de fiecare proiect. Planul trebuie să includă obiectivele
generale de redirecționare a deșeurilor din cadrul pro-
iectului și să identifice cel puțin cinci tipuri de materiale
care vor fi redirecționate de la gropile de gunoi sau
stațiile de incinerare. 

• Nu există un prag minim pentru redirecționare.
• Toate proiectele trebuie să respecte această ce -

rință, inclusiv proiectele situate în zone fără servicii de
reciclare.

• Planul trebuie să țină cont de toate materialele,
inclusiv de pământul excavat și molozul rezultat de pe
urma eliberării terenului, precum și de alte materiale
care nu contribuie la redirecționare.

• Îndepărtarea și eliminarea în siguranță a materia-
lelor periculoase trebuie, de asemenea, acoperite în
planul de gestionare a deșeurilor rezultate în urma
construcțiilor și demolărilor. Materialele periculoase
trebuie să fie separate de restul și să nu fie incluse în
totalul deșeurilor redirecționate ale proiectului. 

• Specificați mijloacele și metodele de redirecțio-
nare pentru fiecare dintre cele cinci tipuri de materiale
selectate și cantitatea aproximativă de deșeuri rezul-
tate din fiecare. 

• Dacă este posibil, furnizați contracte sau exemple
de limbaj, contractul care descrie strategiile și tehnolo-
giile de sortare a deșeurilor utilizate de transportatorul
de deșeuri și stațiile de sortare și reciclare. Planurile de
gestionare de succes încep cu stabilirea anticipată a
obligațiilor contractuale. 

• La elaborarea contractului cu transportatorul de
deșeuri luați în considerare includerea formularului de
raportare a deșeurilor, un calendar care identifică
părțile responsabile și informațiile de contact ale aces-
tora, precum și o metodă clară de contact. Luați în
considerare implicarea transportatorilor de deșeuri în
cadrul întâlnirilor de discuții pe șantier. 

PASUL 4. REALIZAREA RAPORTULUI DE GES -
TI ONARE A DEȘEURILOR REZULTATE ÎN URMA
CONSTRUCȚIILOR ȘI DEMOLĂRILOR 

Creați un raport final privind totalul deșeurilor
rezultate în urma construcțiilor și demolărilor și totalul
deșeurilor redirecționate, folosind următoarea ecuație:

Rata de redirecționare = (Total redirecționat
de la gropile de gunoi / Total rezultat

în urma proiectului) x 100
Unitățile pot fi greutate sau volum, dar trebuie să

fie menținute pe tot parcursul raportului. 
STRATEGII EFICIENTE DE GESTIONARE

A DEȘEURILOR REZULTATE ÎN URMA
CONSTRUCȚIILOR ȘI DEMOLĂRILOR 

Separarea pe șantier (cunoscută și sub denumirea
de separare in situ) este viabilă dacă mai multe contai-
nere sunt amplasate convenabil în sit, iar antrepreno-
rul general și subcontractorii impun o separare atentă.
O bună practică pentru separarea in situ este repre-
zentată de materialele care sunt ușor de separat și
pentru care există deja piețe de reciclare, cum ar fi
oțelul, lemnul și betonul. 

Separarea in situ este preferabilă mixului de mate-
riale, deoarece deșeurile separate vor fi mult mai pro-
babil redirecționate de la groapa de gunoi. Folosind
semne ușor de citit și înțeles, se poate preveni conta-
minarea zonelor de separare in situ. 

Colectarea mixtă poate fi mai potrivită pentru situ-
rile cu zonă de depozitare limitată pentru containerele
de deșeuri. Materialele reciclabile sunt amestecate
într-un singur recipient, dar sortate și procesate într-o
stație de reciclare din afara amplasamentului, care le
va separa de deșeurile ce vor fi transportate la groapa
de gunoi. Deșeurile mixte pot fi considerate doar un
singur tip de material, cu excepția cazului în care stația
de reciclare poate furniza rate de redirecționare pentru
anumite materiale din acest mix. 

Donarea surplusului de materiale sau donarea în
comunitate sunt permise atâta timp cât organizația
poate verifica și urmări materialele, inclusiv ce canti-
tate a fost primită și informații despre locul unde vor fi
transportate și folosite aceste materiale. 

Utilizarea deșeurilor rezultate în urma construcțiilor
și demolărilor, pentru a umple gropile de extracție,
este permisă numai dacă deșeurile sunt „curate” și
munca este supravegheată de stat, de administrația
locală sau de o organizație sponsorizată de guvern. 

Abandonarea materialelor în afara sitului, pentru a
fi luate de către oameni, nu este acceptabilă. Elimina-
rea acestor deșeuri în râuri/lacuri/mare/ocean nu este
niciodată permisă drept o strategie de redirecționare. 

BIBLIOGRAFIE
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Fig. 2: Materiale reciclabile obținute în urma construcțiilor sau
demolărilor (Sursa: https://www.portlandoregon.gov/bps/41683)

Fig. 3: Concept de gestionare a deșeurilor rezultate în urma con‐
strucțiilor (Sursa: https://www.sdk.lu/index.php/en/reverse‐con‐
sumption/ecological‐waste‐management‐on‐construction‐sites ) 
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