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 l Odată cu căderea comu-

nismului la noi, în 1990,
România a intrat în „Clubul
liberei circulații”.

Compatrioții noștri au
început să plece ca să
muncească, pentru salarii
mai mari și alte avantaje, în
țările mai dezvoltate. În
țările care nu avuseseră
ghinionul să fie plasate – atunci, la Yalta -  în zona tota -
litarismului, de către „mai marii lumii”. Că de aia sunt ei
mai marii lumii, ca să hotărască soarta popoarelor!
Atunci, ca și acum!

La noi, în schimb, au început să sosească investitorii
străini, atrași de „mâna de lucru ieftină” dar mai ales de
piața de desfacere oferită de un popor de peste 20 de
milioane. O piață de desfacere generoasă, dovadă cum
„le merge” sutelor de supermarket-uri străine care ne-au
împânzit țara. Pentru că, o știe orice antreprenor: cel mai
greu nu e să fabrici un produs, ci să-l vinzi.

Ce ne-au adus nouă investitorii străini?
Dacă ne referim la industrie sau comerț: capital, teh -

nologie bine pusă la punct, organizare, management, dis -
ci plină, locuri de muncă mai bine sau mai prost plătite…

Ce ne-au adus, însă, firmele străine în construcții?
O ramură care, în România, trebuie să precizăm, în primii
ani după 1990 era deja, în totalitate, privatizată. Și, mai
ales, o ramură ce beneficia de o experiență vastă și
demnă de invidiat, dacă ne gândim la ceea ce au proiec-
tat și construit, cu propriile forțe, specialiștii și muncitorii
români timp de zeci și zeci de ani.

Și atunci, cu ce ne-am ales în construcții de la firmele
străine, venite, în general, doar cu câțiva specialiști pen-
tru a construi la noi, tot cu muncitori români, pe care
să-i plătească, cum, când și cu cât hotărau dânșii.
Muncitori pe care, acum, nici nu-i mai prea găsesc.

Și așa s-a ajuns ca autostrăzile, de pildă, să se con-
struiască într-un ritm de 2-3 km pe an. Într-un domeniu,
deci, în care, cu o singură excepție, toți antreprenorii
generali sunt străini. Sigur, nu ei sunt principalii vinovați.
Ei, ca orice om de afaceri, și-au urmărit doar propriile
interese.

Principalii vinovați suntem noi, românii. În primul
rând am conceput legi proaste și le-am și aplicat prost.

Despre vreun ajutor din partea Statului pentru con-
structorii români, nici nu poate fi vorbă. Mai mult, pe
români i-am și „hăituit” sistematic pentru că la a „ne
mânca” între noi suntem specialiști. Nu suntem noi
autorii bancului cu „capra vecinului”?

Iar această situație a fost facilitată și de faptul că o
asemenea ramură puternică nu a fost unită, pentru că
numai unită și-ar fi putut apăra, cu succes, interesele.

Adăugați și un tratament inegal și inechitabil de care
au „beneficiat” constructorii români, în comparație cu cei
străini, din partea Băncilor. Iar cauzele ar putea continua!

Se pare că, puțin, am început să ne trezim în ultima
perioadă. Să sperăm că nu e prea târziu!

Acordul semnat între Guvernul României și Federația
Patronatelor Societăților din Construcții cuprinde o serie
de măsuri care, transpuse în practică, poate constitui
premisele unui nou început pentru această ramură extra-
ordinar de importantă pentru orice economie.

Un dram de optimism, deci, ne permite o asemenea
situație. Un dram, doar atât!

Ionel Cristea

Binefacerile liberei circulații
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România investește prin CNI

Ionel Cristea: Practic, în ce do -
menii investește CNI?
Adrian Cefălan: Compania

Națională de Investiții (CNI), con-
form prevederilor OG 25/2001 cu
modificările și completările ulteri -
oare, derulează Programul Național
de Construcții de Interes Public sau
Social (PNCIPS) și Proiectul „Sistem
integrat de reabilitare a sistemelor
de alimentare cu apă și canalizare,
a staţiilor de tratare a apei potabile
și staţiilor de epurare a apelor
uzate, în localităţile cu o populaţie
de până la 50.000 de locuitori”.
Investițiile se desfășoară conform
Legii nr. 224/2007 privind ratifica-
rea Acordului-cadru de împrumut
dintre România și Banca de Dezvol-
tare a Consiliului Europei, semnat
la 2 februarie 2007 la București și la
9 februarie 2007 la Paris.

Prin actele care ne reglemen-
tează activitatea, realizăm investiții
în domenii diverse, astfel încât să
rezolvăm cât mai multe dintre
necesitățile comunităților locale, și
nu numai. Astfel, CNI investește în
domenii precum cel sportiv (fie că
vorbim de sport de masă sau de
performanță), cultural (așezăminte
culturale, centre multifuncționale,
săli de cinema sau instituții de
învățământ superior de stat, cam-
pusuri studenţești etc.), sanitar
(centre sociale sau unități sanitare
din mediul urban), justiție (obiec-
tive privind curțile de apel, tribu-
nale sau sedii de parchet) sau
infrastructură (sistem integrat de
apă și canalizare, drumuri afectate
de calamități, reabilitări și consoli-
dări lăcașe de cult, piețe agro-ali-
mentare etc.)

Ionel Cristea: Care au fost cele
mai importante obiective finali-
zate de CNI în ultima perioadă?

Adrian Cefălan: Dacă ne refe-
rim la cele mai mari investiții finalizate
în ultimii 2 ani trebuie, desigur, să
amintesc de Complexul sportiv Ion
Oblemenco din municipiul Craiova.
Este unul dintre obiectivele de refe-
rință cu care ne mândrim și care, în
același timp, ne oferă experiența de
a realiza stadioanele de antrena-
ment pentru Euro2020. În anul
2018, CNI a finalizat 78 de obiec-
tive de investiții, dintre care amin-
tesc aici de cele două bazine de
polo construite în municipiul Foc -
șani, respectiv municipiul Arad, de
Stadionul municipal din Turnu
Măgu rele, de prima reabilitare a
unei săli de cinematograf din muni-
cipiul Petroșani sau, de ce nu, de
cele 50 de așezăminte culturale.
Aceste investiții, deși multora li se
par niște obiective de investiții mici,
fără un impact major, ele sunt
foarte așteptate și dorite de comu-
nitățile locale. Totodată, am finali-
zat și Tribunalul Arad, Palatul de
Justiţie din Brăila, Tribunalul din
Caraș Severin din cadrul Memoran-
dumului Pentru Justiţie.

Ionel Cristea: Ce obiective are
CNI în desfășurare în perioada
actuală?
Adrian Cefălan: La începutul

acestui an, CNI avea în diverse sta-
dii de execuție peste 290 de obiec-
tive și peste alte 110 în curs de
contractare. Pe lângă investițiile
privind domeniul sportiv sau cultu-
ral, trebuie să amintesc de cele 7
unități sanitare pe care le avem
contractate în acest moment, 3 din-
tre acestea fiind corpuri noi de spi-
tal la standarde europene. Știm cu
toții că acesta este un domeniu
sensibil la nivelul țării noastre, așa
că nu pot decât să spun că aseme-
nea investiții privind reabilitări,
modernizări, consolidări sau chiar

construirea de noi corpuri în uni-
tățile sanitare existente, nu pot să
fie decât de bun augur. Mai avem în
execuție 2 săli polivalente de câte
5.000 de locuri în Constanța și
Oradea, Complexul Olimpic de
natație de la Otopeni, Bazinul olim-
pic de la Brăila, consolidarea clădirii
de antropologie de la Facultatea de
Medicină din București, sediile de
parchet din Bacău, Ploiești și Râm-
nicu Vâlcea, precum și mai multe
secțiuni de drumuri, în curs de con-
solidare și reabilitare în urma cala-
mităților naturale. Bineînțeles, nu în
ultimul rând, trebuie să amintim de
3 dintre arenele de antrenament
pentru EURO2020 și anume, Steaua,
Rapid și Arcul de Triumf dar și de
sala de antrenament pentru lotul de
gimnastică al României din incinta
Clubului Sportiv Dinamo, obiectiv
care urmează a fi predat până la
jumătatea anului.

Ionel Cristea: O provocare pen -
tru CNI o reprezintă finalizarea
la termen a stadioanelor de
antrenament pentru Campiona-
tul European din 2020. În ce
stadiu se află execuția acestor
obiective?
Adrian Cefălan: Într-adevăr,

aceste obiective reprezintă una din-
tre cele mai mari provocări accep-
tate de CNI și de Ministerul

Unul dintre cei mai importanți investitori ai Guvernului României este Compania Națională de
Investiții. În fiecare an, zeci de obiective de investiții, din diverse domenii, de pe întreg teritoriul
țării, sunt coordonate și finanțate prin intermediul acestei instituții.

Mai multe informații despre activitatea Companiei Naționale de Investiții, în interviul cu
dl Adrian Eduard Cefălan – director de investiții.

Adrian Eduard Cefălan ‐
director de investiții CNI
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Dezvoltării Regionale și Adminis-
trației Publice în acest moment. 3
dintre ele sunt în acest moment
contractate și anume, Steaua, Rapid
și Arcul de Triumf. Lucrările avan-
sează; în prezent au început lucră-
rile de execuţie la Stadionul Steaua
și cele de demolare la stadionul
Rapid. La Stadionul Arcul de Triumf,
MTS și FRR acționează pentru des-
ființarea construcțiilor existente, iar
constructorul are în elaborare docu-
mentația tehnică pentru autorizația
de construire și obținerea avizelor
necesare. 

În ceea ce privește Stadionul
Dinamo, e drept că dacă ne rapor-
tăm la termenul 2020 suntem în
întârziere, însă acest lucru nu poate
fi imputat CNI. CNI a făcut tot ceea
ce depindea de noi; drept dovadă,
la acest moment se așteaptă elibe-
rarea PUZ-ului de către Primăria
Sectorului 2, sarcină ce revine MAI
prin Clubul Dinamo, ca să putem
aproba și noi studiul de prefezabili-
tate și să demarăm, ulterior, elabo-
rarea studiului de fezabilitate,
documentații pentru care CNI a
încheiat deja procedura de achiziție
publică și a încheiat, deja, con-
tracte.

Având în vedere această situație
actuală, sunt multe păreri mai pesi-
miste că nu vom realiza la timp
aceste obiective, însă noi suntem
încrezători și suntem convinși că
ele vor fi finalizate pentru a putea fi
folosite la Euro2020. Cel puțin pen-
tru cele 3, Steaua, Rapid și Arcul de
Triumf, am trecut de primul hop
care nu depindea de noi, mai exact
licitațiile publice. De acum încolo
suntem convinși că lucrurile vor
merge mai ușor. Avem experiența
Complexului Oblemenco de la Cra-
iova, finalizat în 2 ani, așa că este
posibil să facem ceea ce pare la
acest moment imposibil și anume
asigurarea condiţiilor pentru des-
fășurarea, pe cele 3 arene noi, a
antrenamentelor echipelor care vor
juca meciuri la București pe Arena
Națională.

Ionel Cristea: O problemă difi-
cilă cu care se confruntă realiza-
rea investițiilor în România o
reprezintă desfășurarea licitații-
lor, cu nesfârșitele lor contes-
tații. Ce se poate face și ce se
face, practic, pentru rezolvarea
acestor probleme?

Adrian Cefălan: CNI nu este
deloc străin, din păcate, de proble-
mele generate de aceste nesfârșite
contestații, cum le spuneți. Cred că
nu mai e străin nimănui cazul Cazi-
noului din Constanța, pentru care
CNI a derulat nu mai puțin de 3
proceduri de achiziție publică, fie
după vechea ordonanță 34, fie
după actuala lege. Din păcate, CNI
nu are nicio putere decizională în
acest sens, însă am transmis auto-
rităților cu competențe în legifera-
rea achizițiilor publice punctul
nostru de vedere ori de câte ori ne-a
fost solicitat. La nivelul CNI încer-
căm să întocmim documentațiile
necesare pentru derularea proce-
durilor de achiziție publică astfel
încât să reducem la minimum inci -
dența acestor contestații. Însă, nu
avem nicio putere asupra operatori-
lor economici care folosesc orice
portiță din legislația actuală pentru
contestare. 

Ca urmare a unor modificări
legislative, respectiv introducerea
obligaţiei ca pentru soluţionarea
contestaţiei, persoana care se con-
sideră vătămată trebuie să consti-
tuie în prealabil o cauţiune de
minimum 2% din valoarea stabilită
a contractului (dar nu mai mult de
880.000 lei), numărul acestor con-
testații a mai scăzut. 

Din păcate, noi suntem afectați
direct deoarece veniturile compa-
niei, din care ne acoperim toate
cheltuielile legate de funcționare,
provin dintr-o cotă care se înca-
sează după semnarea contractului
de execuție. Or, până la momentul
finalizării licitației și semnarea con-
tractului, noi avem cheltuieli legate
de promovarea investiției (studii de
fezabilitate, documente avizare
lucrări de intervenții, expertize,
studii geotehnice etc.), cheltuieli de
personal, cheltuieli cu organizarea
licitației, în speranța că vom semna
contractul și vom încasa lunar, pe
baza fiecărei situații de lucrări,
această cotă.

Ionel Cristea: Nu sunt puține
situațiile în care licitațiile de la
unele investiții deosebite, de
exemplu restaurarea unor monu -
  mente istorice, sunt câștigate de
societăți care nu sunt speciali-
zate pe acest gen de lucrări. În
aceste condiții rezultă lucrări de
slabă calitate. Cum se pot evita
asemenea situații?
Adrian Cefălan: Avem la CNI

cel mai edificator exemplu, al Cazi-
noului din Constanța, una dintre

cele mai vizibile și cunoscute clădiri
monument din țară, pentru care,
așa cum spuneam anterior, CNI a
desfășurat 3 licitații, fiecare dintre
ele fiind anulată în cele din urmă,
după multiple contestații. CNI a
participat la mai multe întâlniri
organizate de Asociația Arché, pri-
vind acest obiectiv de investiții și
am primit, la sediul nostru, inclusiv
reprezentații ai Europa Nostra și ai
Institutului Băncii Europene de
Dezvoltare. Știți ce ne-au spus toți?
Că valoarea acestui contract, așa
cum era ea estimată la momentul
ultimei proceduri de achiziție
publică este subevaluată și nerea-
listă. În același timp, le-am expus
faptul că aceasta este legislația în
vigoare și din păcate, nu avem ce
face. 

Credem că o legislație specifică
privind achiziția unor astfel de
lucrări ar putea fi o soluție. De ase-
menea, ar putea fi permis să fie
stabilite condiții mai clare și mai
puțin permisive pentru participarea
la astfel de licitații, astfel încât să
fie redus la minimum riscul contrac-
tării unor asemenea lucrări de către
societăți mai puțin pregătite în
acest domeniu.

Un pas important făcut în acest
sens credem că este și stabilirea
salariului minim în construcții la
3.000 RON, având în vedere că la
licitațiile cu criteriul „prețul cel mai
scăzut” firmele mici licitau ora de
manoperă la nivelul salariului minim
pe economie, chiar dacă știau că el
este nerealist. Ulterior, după câști-
garea licitației, aceste societăți
încercau să compenseze pierderea
prin lucrări de proastă calitate sau
prin folosirea materialelor de slabă
calitate.

Din punctul nostru de vedere, ar
trebui introdusă o reglementare
care să stabilească un nivel minim
al cheltuielilor indirecte și al profitu-
lui, măcar 5% fiecare, deoarece și
în acest caz, sunt firme mici care
licitează procente de 1% la cheltu-
ieli indirecte și profit, total nerea-
list, doar ca să oferteze prețul cel
mai scăzut și să câștige licitația.

Ionel Cristea: Ce investiții are
CNI în perspectivă?
Adrian Cefălan: Lucrăm în acest

moment la promovarea a peste 500
de obiective de investiții, și avem
alte peste 2.800 de solicitări
depuse, din diverse domenii. Fie-
care dintre acestea sunt importante
pentru comunitățile respective,

continuare în pagina 6È
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care au depus solicitări de finan -
țare. Din păcate, resursele alocate
nu ne permit finanțarea tuturor
investițiilor pe care le avem în evi-
dență în acest moment. 

Pe lângă obiectivele de investiții
contractate sau aflate acum în achi-
ziție, amintim construirea a 30 de
cămine studențești, un alt domeniu
în care, cu siguranță, este nevoie
de investiții. Pentru 16 dintre aces-
tea am contractat deja serviciile de
proiectare, astfel încât să putem
aproba studiile de fezabilitate, 2
dintre acestea au deja indicatorii
tehnico-economici aprobați și ur -
mează să fie demarate procedurile
de achiziție pentru contractarea
lucrărilor de execuție, alte 3 aș -
teaptă avizele, respectiv ordinele
MDRAP de avizare a indicatorilor
astfel încât, ulterior, să putem
demara procedurile de achiziție a
lucrărilor de execuție. Este vorba de
Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia și Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, respectiv Universi-
tatea „Dunărea de Jos” din Galați,
Universitatea din Pitești și Universi-
tatea Petrol-Gaze din Ploiești.

În domeniul sportiv ne propu-
nem construirea de noi bazine de
înot, astfel încât în fiecare reședință
de județ să existe un asemenea
obiectiv. Ne propunem construirea,
în continuare, de săli polivalente.
Avem, în promovare, Sala Poliva-
lentă din Pitești și Sala Polivalentă
din Tulcea (ambele cu aproximativ
4.000 de locuri). Vom promova și
construirea de stadioane și sperăm
ca până în anul 2021, în fiecare
reședință de județ, CNI să fi con-
struit măcar un bazin de înot, o sală
polivalentă sau un stadion. Să nu
uităm și de obiectivul asumat în
perspectiva organizării Campiona-
tului European la București, în
2020, de a construi 400 de terenuri
de sport. Astfel, noi am demarat
procedura în vederea întocmirii pro-
iectelor pilot, urmând a fi construite
150 de baze mari și 100 de baze
mici, repartizate, în mod egal, în
toată țara, ținând cont de recoman-
dările FRF și MTS.

În domeniul justiției vom dema -
ra construirea unor sedii noi de
judecătorii și tribunale; primul din-
tre ele este Palatul de Justiție din
Alexandria, pentru care așteptăm
autorizația de construire și vom
demara licitația de execuție.

În domeniul sanitar vom promo va,
în continuare, spitale; am fina -
lizat licitația pentru reabilitarea

Sanatoriului Balnear Techirghiol și
avem, în promovare, reabilitarea sau
construirea unor spitale în Vâlcea,
Giurgiu, Călărași, Iași etc.

Nu vom uita nici investiții din
sfera infrastructurii sau sfera
socială și amintim aici de investiții
precum reabilitările de sectoare de
drum afectate de inundații, de
reconstrucția podului din comuna
Comana, jud. Brașov, care a fost
distrus de o viitură anul trecut, de
centre multifuncționale pentru tine-
ret, cum avem în Alexandria, sau
de investiții în centre sociale cum
facem la Putna sau la Centrul Edu-
cațional și Social Pastoral Nifon
Mitropolitul din București.

De asemenea, nu renunțăm la
consolidarea și reabilitarea Cazino -
ului din Constanța. Tocmai am ter-
minat demersurile necesare pentru
actualizarea documentației tehnice
și de îndată ce noii indicatori teh-
nico-economici vor fi aprobați vom
demara o nouă procedură de achi-
ziție publică și sperăm ca, de data
aceasta, să nu mai întâmpinăm difi-
cultăți în atribuirea lucrărilor. Este
un monument istoric cu adevărat
reprezentativ și vrem să găsim
soluția optimă și legală de a-l reda
circuitului turistic și deci, implicit,
publicului larg.

Ionel Cristea: Unul dintre minu -
surile din activitatea companiei
dumneavoastră este, fără îndo-
ială, faptul că nu vă faceți
cunos cute mai bine publicului
obiectivele pe care le realizați.
Ce aveți în vedere, în viitor, în
acest sens?
Adrian Cefălan: Aveți dreptate

în sensul că publicul larg nu ne
cunoaște activitatea, însă în același
timp, vreau să vă contrazic. Com-
pania noastră se face cunoscută
prin obiectivele realizate, investiții
ai căror beneficiari direcți sunt, în
principal, autoritățile locale. Vă asi-
gur că aceștia sunt la curent cu
toată activitatea noastră și drept
dovadă stau cele peste 1.700 de
obiective realizate din 2002 și până
în prezent, respectiv cele peste
3.000 de solicitări pe care le avem
în evidență la această dată. Deci,
cu siguranță vă pot spune că princi-
palul nostru public, cu care interac -
ționăm, este la curent cu sfera
noastră de activitate. 

Drept dovadă în sprijinul acestor
afirmații avem participarea la diver -
se evenimente de profil la invitația
organizatorilor, și amintim aici de

evenimente precum DEVO – Inter-
national Forum of Large Developers
sau conferința ESSMA 2019 de la
Porto, Portugalia. 

În același timp, este adevărat că
publicul larg, beneficiarii indirecți ai
investițiilor noastre, nu cunosc
toate investițiile pe care noi le reali-
zăm și în acest sens, începând de
anul trecut le aducem mai aproape
de aceștia prin intermediul paginii
noastre de Facebook. Totodată, vă
amintesc că informații actualizate
cu privire la activitățile derulate de
compania noastră și de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Adminis -
tra ției Publice pot fi consultate pe
www.cni.ro, respectiv www.mdrap.ro.
Însă consider că, pentru a realiza
ceva, nu înseam nă neapărat să
ieșim în evidență, ci să rămânem în
amintirea oamenilor, și cred că
locuitorii din peste 1.600 de locali-
tăți ale României își amintesc de
CNI prin cele peste 1.800 de inves-
tiții finalizate.

Pentru noi este important că
transformăm în realitate dorințele
unor comunități locale, ale unor
judecători, studenți sau sportivi, iar
dacă ei le numesc visuri atunci când
depun solicitarea la CNI, noi le spu-
nem, pur și simplu, planuri.

Suntem mândri de fiecare obiec-
tiv finalizat pentru că știm că indife-
rent că e vorba de o sală de sport,
fie ea de uz didactic sau poliva-
lentă, de un patinoar sau bazin de
înot, de un stadion sau un complex
sportiv, de o casă de cultură sau un
cămin studențesc, de un tribunal
sau de un spital, vom face imposi-
bilul posibil pentru o Românie mai
frumoasă. Nu este ușor să gestio-
nezi, simultan, în jur de 300 de
șantiere pe care lucrează mii de
oameni, să faci peste 450 de proce-
duri de achiziţii în fiecare an, să
verifici situaţii de plată și să decon-
tezi peste 10.000 de facturi, să
recepţionezi anual în jur de 100 de
investiţii.

Așadar, îi invităm pe cititorii
dum neavoastră să urmărească acti-
vitatea companiei noastre și profit
de ocazia pe care ne-ați oferit-o
pentru a le propune antreprenorilor
din țară, și de ce nu și din afara
țării, să se implice în proiectele pe
care noi le realizăm, prin participa-
rea la achizițiile pe care le derulăm
și care sunt accesibile oricui prin
sistemul electronic de achiziții
publice, astfel încât împreună să
putem contribui la dezvoltarea
României! q

Æ urmare din pagina 5
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KÉSZ - RESPECT ȘI INOVAȚIE
De la structuri istorice la tehnologii de ultimă oră

„Vestigiile trecutului sunt mar-
tori ai tradiției seculare a culturii
noastre. Umanitatea consideră
astăzi monumentele ca fiind parte a
unei moșteniri comune a umani -
tății, ce trebuie păstrată pentru
generațiile viitoare în toată bogăția
și autenticitatea lor” – precizează
carta internațională referitoare la
conservarea și restaurarea monu-
mentelor de la Veneția.

Lucrările de conservare și
restaurare sunt complexe, provo-
catoare și captivante, bazându-se
pe principiile științifice și tehnice
multidisciplinare pentru studiul și
salvarea patrimoniului construit.

Cea mai mare lucrare de reabili -
tare din domeniul monu mentelor
istorice a fost, în regiune, recon-
strucția capitală a Pieței Parla-
mentului (Piața Kossuth Lajos) din
Budapesta. Această lucrare a fost

atribuită societății noastre în urma
unei licitații deschise, organizată de
Oficiul Parlamentului.

Lucrările complexe desfășurate
aici au cuprins: construirea unui
garaj subteran, inundat în mod
controlat pe perioada inundațiilor
din 2013, a unui Centru de vizitatori
pentru Muzeul Parlamentului, pre-
cum și amenajarea peisagistică a
pieței publice. De asemenea, con-
strucții de drumuri și linii de tram-
vai, reconstrucția instalațiilor de
aerisire și aer condiționat, încăl zire,
apă, canalizare și alimentare cu
energie electrică, lucrări de demo-
lare și de reconstrucție a digului și a
debarcaderului cu scări de pe malul
Dunării, instalarea iluminatului pieței
și iluminarea decorativă a clădirii
parlamentului.

Pentru execuția excelentă a
acestui proiect societatea KÉSZ a
fost premiată cu cel mai prestigios
trofeu acordat celor ce reali zea ză
lucrări cu caracter permanent,
memo rabil, contribuind la îmbunătă -
țirea imaginii industriei construcțiilor. 

Pe baza experienței acumulate
la această investiție dar și la altele
din domeniul reabilitărilor, în cadrul
grupului KÉSZ s-a luat decizia de a
extinde paleta de servicii oferite și
în România în domeniul consolidării
și restructurării mo numentelor. 

Biserica și mănăstirea franciscană din Gherla

Piața Parlamentului (Piața Kossuth Lajos) din Budapesta



Drept urmare, ne-au fost încre dințate două lucrări importante
de reabilitare: 

1. Biserica și mănăstirea franciscană din Gherla, care a
fost construită în secolul al XVIII-lea. Lucrările executate aici
au constat în reabilitarea structurii acoperișului, schimbarea
învelitorii, injectarea fisurilor structurale, refa cerea tencuielilor;
de asemenea, se vor pune în evidență și conserva picturile
mu rale, vor fi restaurate și refăcute vitraliile care s-au distrus în
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și se va reabilita pardo -
seala. În final, se vor reface instalațiile de încălzire și rețeaua
electrică iar iluminatul se va înlocui în totalitate.

2. Biserica Sfântul Mihail, cel mai vizitat monument istoric
din Cluj, este, de asemenea, în curs de reabilitare de către
echipa KÉSZ. Structura aco perișului și șarpanta istorică extrem
de complexă vor fi schimbate par țial, zidurile din piatră vor fi
restaurate și conservate, iar fisurile structurale injectate. De
asemenea, rețelele electrice și sistemul de iluminat interior vor
fi schimbate. Turnul cu o înălțime de 80 m, simbol al Clujului, va
primi o scară interioară cu structură din oțel, care va permite, în
mod permanent și în siguranță deplină, vizita turiștilor, oferind o
atracție deosebită centrului istoric din Cluj-Napoca.    

În paralel cu proiectele de reabi litări, ne apropiem de fina -
lizarea și  predarea primei investiții proprii, clădirea Hexagon
Offices din Cluj. Acest edificiu este ultramodern, dotat cu
tehnologii de ultimă gene rație. Va fi clasificat BREEAM Exce-
lent, fiind dotat cu instalații tehnice de mare performanță, pen-
tru a oferi un spațiu de lucru sigur, plăcut și sănătos pentru
chiriașii noștri. 

Sloganul firmei noastre, „WE BUILD ON KNOWLEDGE”
(„Construim pe știință”), este valabil pe cea mai largă scală,
de la structuri istorice până la tehnologii de ultimă gene -
rație. Numai în acest mod putem rezolva, la cele mai înalte
standarde, toate solici tările beneficiarilor. q Biserica Sfântul Mihail din Cluj
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Interviu cu Małgorzata Wojtasik,
Director Comercial Aluprof

Vă felicit pentru expunerea din cadrul târgului Bau.
Interesul a fost uriaș. Cum apreciați efectele unei astfel
de expoziții și ale prezenței firmei la München?

Vă mulțumesc mult pentru felicitări. Le primesc mai ales
în numele echipei de marketing-comercial. Sunt plină de
admirație pentru munca lor, nu doar la acest târg. Ediția din
acest an a fost pentru noi o încununare a muncii susținute,
îndelungate, a angajaților din departamentul comercial, în
special din sucursalele externe. De mulți ani suntem prezenți
la numeroase târguri din toată lumea, însă ediția Bau din
acest an a fost specială pentru noi. Cel mai probabil, acesta
este primul târg de o asemenea anvergură și importanță, în
timpul căruia nu am primit întrebarea: „De unde sunteți și ce
faceți?”.

Asta înseamnă că printre vizitatori au fost prepon-
derent cunoscuți?

Întocmai, într-o mare măsură ne cunoșteam vizitatorii,
aceștia fiind specialiști și experți din domeniu cu care
colaborăm sau cu care am încercat deja să legăm o colabo-
rare. De această dată, s-a dovedit că ei au fost cei care ne-au
căutat, și-au planificat în program vizitarea standului nostru,
au venit cu propuneri concrete, au lăsat cărți de vizită cu
cereri de contactare și vizită. Acestea sunt roadele muncii
echipelor noastre comerciale pe piețele particulare, în care
am construit succesiv relații cu potențiali clienți. Am resimțit,
din acest motiv, o satisfacție uriașă și o forță imensă pentru a
ne continua activitatea. Cu această ocazie, merită subliniat
rolul clienților noștri polonezi, care au înregistrat succese mari
la export și sprijină activ promovarea soluțiilor Aluprof și a
gândirii tehnice poloneze, oferindu-le suport partenerilor
externi. Mulți dintre aceștia ne-au vizitat, la recomandarea
celor care ne sunt clienți de mulți ani.

O simplă carte de vizită, primită la târg, poate aduce
atâtea satisfacții?

Vă rog să vă imaginați că, de mulți ani, bateți la ușa cuiva,
sunați, trimiteți propuneri și așteptați efectele, iar în final vine
ziua când acel cineva vă răspunde, vă roagă să aveți o dis-
cuție și stabilește o întâlnire la târg. Poate fi ceva mai satis-
făcător pentru un om de vânzări? Am avut zeci, dacă nu chiar
sute de astfel de întâlniri la München. Am impresia că aceste
târguri au fost punctul de cotitură în colaborarea noastră, nu
numai cu piața germană, ci și cu cea europeană. Aluprof s-a
calificat, probabil, pentru prima oară în grupul partenerilor de
business, nu doar al furnizorilor pe piețele externe. Acest
lucru se referă la ambele domenii de activitate ale noastre -
nu doar sistemele arhitectonice, ci și rulourile și porțile.

În urma succeselor voastre din America am avut
impresia că sunteți deja parteneri ai birourilor de
proiectare și contractanților generali.

În SUA acest proces s-a
desfășurat deosebit de eficient,
în principal datorită partene -
rilor locali care ne-au lansat pe
piață. Acest lucru s-a petrecut
diferit în Europa, unde ne lup-
tăm individual, de ani buni,
pentru poziție. Vă rog să vă
reamintiți că, încă de pe vremea
când eram Metalplast-Bielsko,
am început să colaborăm cu
depozitele en-gros și să furni -
zăm articole producătorilor de
uși și ferestre. Chiar în urmă cu
12-15 ani, Aluprof era complet
necunoscut pe piața fațadelor.
A pătruns greu chiar și în ate-
lierele poloneze, care foloseau
cu precădere soluțiile din vest.
Fațadele mari erau practic în
afara posibilităților noastre,
până în momentul în care am
obținut primele noastre reali -
zări - mai întâi la hotelul Hilton din Varșovia, apoi la terminalul
aeroportului Okęcie din Varșovia. Aceste construcții au deve -
nit cărțile noastre de vizită. Arhitecții polonezi au început să
ne observe, să încerce să colaboreze cu noi la clădirile mai
mari. Așa am început să ne construim portofoliul de realizări.

Astăzi, acest portofoliu este atât de impunător încât
concursul Clădirea Anului cu Sistemele Aluprof a
devenit un punct determinant al tendințelor în fațade.

Mă bucur să aud acest lucru. Fiecare realizare înscrisă în
acest concurs este motiv de mândrie pentru întreaga echipă.
Merită să conștientizăm faptul că în spatele fiecăreia se află
efortul susținut al oamenilor de vânzări, al inginerilor, al con-
structorilor, al persoanelor responsabile de teste și al altor
zeci de oameni, a căror muncă nu se vede în fiecare zi. Puțini
își dau seama că, în spatele fiecărei fațade, se ascund luni de
pregătire pentru execuția sa, precum și o muncă îndelungată
asupra sistemului. De la momentul cristalizării ideii și până la
lansarea sistemului pe piață trec, de obicei, ani buni. Merită
să ne amintim, de asemenea, că utilizarea sistemului pentru o
realizare concretă necesită schimbări, modificări și proiec -
tarea unor soluții suplimentare. Produsele înscrise în concursul
„Clădirea anului cu Sistemele Aluprof” sunt, cu adevărat, suc-
cesele oamenilor care stau în spatele lor. În ceea ce privește
concursul în sine, vă pot spune că succesul său din Polonia
ne-a convins să lansăm o inițiativă similară pe piețele din
Cehia și Anglia, unde avem deja un portofoliu bogat de
realizări.

Małgorzata Wojtasik 

absolventă a Facultății de
Filologie a Universității

Sileziene și a studiilor
postuniversitare de

management în cadrul
acestei universități.

După absolvirea studiilor,
a lucrat în cadrul CHZ

Centrozap, iar apoi, timp
de 12 ani, în cadrul Hydro

Aluminium Chrzanów.
Din ianuarie 2010,

este alături de Aluprof.
Își petrece în mod

activ timpul practicând
nordic walking sau merge

pe bicicletă. Apreciază
cărțile bune, în special
pe cele despre religiile

și culturile lumii.
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Apropó de piața britanică, Dariusz Mańko, preșe -
dintele Grupului Kęty, mi-a povestit cândva despre
începuturile sucursalei voastre. Este condusă de ace-
lași om de vânzări din Bielsko?

Da, în urmă cu câteva zile am sărbătorit 10 ani de când
conduce societatea din Marea Britanie. Povestea lui Wojtek
Brożyna este o ilustrare excelentă a unui drum anevoios, care
a dus la succesul oamenilor de vânzări pe piețele externe.
Dacă în urmă cu 12 ani aveam greutăți în a-i convinge pe
arhitecții polonezi să treacă la soluțiile noastre, vă rog să vă
imaginați ce au întâmpinat angajații care au plecat cu ele
către birouri de proiectare din Europa de Vest! Acolo, sistemul
Aluprof provenea „dintr-o țară îndepărtată”; era necunoscut,
netestat la institutele locale, fără soluții specifice sau desti-
nate pieței respective. Până în ziua de astăzi admir perse -
verența și hotărârea în acțiune, care au dus în acești ani la
succesele actuale, ducând marca Aluprof la o percepție atât
de bună din partea clienților săi. Este cu adevărat un merit
important. Și munca îndelungată a colegilor din firma din
Cehia arată o mare hotărâre și consecvență în strategia pe
termen lung. Obiectivul a fost, printre altele, obținerea locului
2 la cota de piață și așa s-a și întâmplat. Povești similare se
referă la fiecare dintre piețele în care ne aflăm acum: belgiană,
ungară, ucraineană sau românească.

Să înțeleg că nu a fost mai ușor în multe alte țări?
Bineînțeles și nu este ușor nici în continuare. Cel mai mare

capital al nostru au fost și rămân oamenii. Atât cei de la biroul
central, care petrec multe ore deasupra planșetelor de proiec-
tare, dar și cei de pe teren, din prima linie a frontului. În
multe ne confruntăm și cu concurența noastră, reprezentată
de firme locale cu sisteme avansate, adaptate normelor și
prevederilor în vigoare acolo. În plus, patriotismul economic
este destul de puternic dezvoltat. A fost nevoie să ne adap-
tăm oferta cerințelor piețelor locale, să legăm colaborări cu
institute de testare externe, să testăm în cadrul lor anumite
soluții. Sistemele noastre se dezvoltă odată cu acestea și
datorită lor, ne bucurăm pentru fiecare fațadă montată acolo,
cu fiecare licitație câștigată contra concurenței noastre din
vest. Această poveste ne permite să înțelegem mai bine de
ce ne bucură atât de mult cartea de vizită și invitația la dis-
cuții primite de la un reprezentant al unui birou de proiec-
tare sau de la un executant, a căror atenție și considerare
le-am căutat mulți ani. Invitația lor la discuții - și știu deja
că și la colaborare - este o confirmare a faptului că au înce -
tat să ne trateze ca pe un simplu furnizor „dintr-o țară înde-
părtată”, percepându-ne acum ca un partener de afaceri
stabil, previzibil.

Vorbiți cu multă apreciere despre oameni, ca și cum
dumneavoastră nu ați avut un rol în acest succes…

Consider că cel mai important lucru în activitatea noastră
este selecția angajaților, formarea unei echipe bune. Le repet
tuturor liderilor mei că oamenii sigur se descurcă fără șef, însă
el fără oameni, cu siguranță nu. Am avut o șansă uriașă să
ajung la Aluprof, să particip la construirea echipei și mai ales
să întâlnesc specialiști experimentați, care au dorit să
împărtășească din experiența și cunoștințele lor angajaților
mai tineri. Am impresia că în firmă suntem cu toții tineri, chiar
dacă nu calendaristic, dar cu siguranță mental. Datorită aces-
tui lucru suntem deschiși la ce se poate încă face, ce se poate
îmbunătăți pentru a deveni noi înșine mai buni. În acțiunile
noastre, nu e suficient să avem cunoștințe despre sisteme.
E nevoie de specialiști în calcule termice sau fonice, oameni
care să vorbească mai multe limbi, care să se deplaseze la
client, să facă o prezentare profesionistă, să răspundă la
întrebări foarte detaliate. Cu toții se descurcă minunat în
aceste situații, de aceea sunt atât de mândră de ei.

Iar în sucursalele dumneavoastră externe lucrează
și străini?

Bineînțeles. Vă rog să vă imaginați cât de mult trebuie să
fie convins de soluțiile noastre un inginer german educat și
experimentat, încât să meargă la un alt inginer sau arhitect
german și să îl convingă să utilizeze un sistem polonez. Tre-
buie să uităm de sentimentele naționale și să invocăm para-
metri și coeficienți concreți, să arătăm avantajele soluțiilor
noastre. Încrederea lor, susținută de cunoștințe și experiență,
este cea mai bună dovadă a succesului repurtat de pro -
iectanții și inginerii din Bielsko-Biała și Opole. Ei sunt cei mai
buni ambasadori ai mărcii Aluprof.

Germanii, englezii, francezii sunt ambasadori ai Poloniei
în țările lor?

Dacă acest lucru vă miră, vă rog să vă gândiți ce drum a
fost nevoie să parcurgă ei pentru a se obișnui cu gândul că
vor lucra pentru un furnizor polonez de sisteme. Obișnuiți cu
Schüco, Wicona sau Reynaers, acum merg la colegii lor de
studii și le spun: ascultă, am ceva mai bun. Noi nu am ascuns
niciodată faptul că suntem polonezi. Dimpotrivă, facem din
acest lucru un avantaj, iar tot mai mulți profesioniști din
domeniul construcțiilor europene se conving că „polonez” este
sinonim cu o calitate excelentă și servicii dintre cele mai
bune. Am impresia că această „țară îndepărtată” de până nu
demult le devine din ce în ce mai apropiată mental. Am expe -
rimentat acest lucru la ultimul târg Bau, care mi-a produs un
entuziasm uriaș și o considerație deosebită pentru munca
echipelor noastre. Nu doar pentru cea germană, care a fost
gospodarul de acolo, ci pentru toate, care au venit atunci la
München cu clienții lor. Cu siguranță a meritat.

Care sunt planurile pentru lunile următoare?
Ambițioase. Avem în plan o creștere a vânzărilor cu peste

100 de milioane de zloți. Cea mai dinamică dezvoltare o are
exportul și pe el vom pune cel mai mare accent. Estimăm o
creștere dinamică a vânzărilor în Croația, în Peninsula Iberică
și pe piețele scandinave - asta în următoarele luni. În plus,
Kuwait și Kenia - sunt piețe unde am dori să ne subliniem clar
prezența în acest an cu Aluprof. Anul trecut am început inves -
tiția în extinderea suprafeței de depozitare și producție din
Bielsko-Biała, unde în acest an punem în funcțiune o nouă
linie de vopsitorie verticală. Tot în acest an avem în plan o
investiție în dezvoltarea suprafeței din Opole. Am deschis
recent un showroom - un loc prietenos de întâlnire pentru
clienți, arhitecți și investitori, înconjurați de produsele noastre
- iar programul vizitelor pentru prima jumătate a anului a fost
deja planificat. Avem în plan, de asemenea, punerea în
funcțiune a Centrului de Cercetare și Inovare Aluprof, unde
clienții noștri vor putea testa structurile produselor. Vom con-
tinua și acțiunile în favoarea dezvoltării durabile. Aceasta este
doar o parte a acțiunilor noastre planificate pentru anul 2019.
Avem încredere că acest an va fi chiar mai bun decât cel
anterior.

Vă mulțumesc pentru interviu și vă doresc putere de
muncă în continuare.

Robert KLOS
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URSA SECO 0,02 - folia anticondens inovatoare
de la URSA

Știm cu toții că izolația premium, atât în cazul unei
clădiri noi cât și la clădirile vechi, montată corect, aduce
economii la facturile de întreținere, reduce poluarea
mediului ambiant și asigură confortul locatarilor. Pen-
tru a asigura funcționarea corectă a acoperișului pe
întreaga durată de viață, cerințele moderne impun
montarea unei folii de protecție sub învelitoare. Mai
mult, utilizarea foliilor de difuzie este obligatorie atunci
când podul sau mansarda se amenajează ca spațiu
locuibil. Folia, cunoscută sub numele de membrană
anticondens sau folie de difuzie, are rolul de a împie -
dica ploaia sau zăpada să pătrundă sub învelitoare,
permițând, în același timp, difuzia vaporilor din interi-
orul acoperișului către spațiul de ventilare.

Pe lângă folia de difuzie de sub învelitoare, termoizo-
lația acoperișului se va proteja în mod obligatoriu la
interior cu o barieră împotriva vaporilor. Aceasta se
etanșează pe toate laturile și la toate străpungerile
constructive, având rolul de a împiedica vaporii din
interiorul casei să pătrundă în structura acoperișului și
să-l deterioreze.

Multe dintre foliile folosite până acum sunt imperme-
abile atât la apă cât și la vapori. Folosirea acestora
favo rizează apariția condensului în straturile acope -
rișului, ceea ce va provoca deteriorarea termoizolației
și structurii, scurtând durata de viață a acoperișului. 

Noua generație de folii anticondens URSA România

„Pentru o izolare completă și sustenabilă avem nevoie,
pe lângă vata minerală premium care beneficiază de
tehnologia BiOnic, și de o folie anticondens care să
poată completa perfect sistemul de izolare folosit de
clienții URSA. Așa a apărut URSA SECO 0,02. Este o
folie permeabilă la vapori, impermeabilă la apă, cu

margini autoadezive, utilizată ca strat de difuzie a
vaporilor sub învelitoare. De ce este atât de inovator
acest produs? Folia URSA SECO 0,02 este imperme-
abilă la apă, dar permeabilă la vapori. Altfel spus,
URSA SECO 0,02 permite eliminarea vaporilor din inte-
rior, oprind, în același timp, apa pătrunsă sub înveli-
toare. Riscul de condens și infiltrații dispare, iar
acoperișul este perfect protejat pentru o durată de
viață îndelungată.” explică Sorin Pană, director comer-
cial URSA România.

URSA SECO 0,02 este o folie permeabilă la vapori,
impermeabilă la apă, cu margini auto-adezive, utilizată
ca strat de difuzie a vaporilor sub învelitoare. Este pro-
dusul ideal pentru a vă proteja acoperișul de condens
sau infiltrații de apă. Folia URSA SECO 0,02 se poate
folosi atât la acoperișurile cu astereală (din scândură
sau OSB), cât și la cele fără astereală. Este potrivită
pentru toate tipurile de învelitori: tablă cutată, țigle
ceramice, țigle din beton, panouri din fibrobeton,
învelitori din materiale naturale etc.

Avantajele utilizării foliei anticondens URSA
SECO 0,02

Folia anticondens URSA SECO 0,02 are rezistență cres-
cută la rupere și perforare, datorită materialului pe
bază de polipropilenă țesută, în 3 straturi, rezistență la
vânt, datorită marginilor auto-adezive de pe ambele
fețe ale foliei și rezistență crescută la agenții de pro-
tecție a lemnului. Mai mult, marcajele pentru supra-
punere ușurează montajul corect pentru obținerea unei
protecții optime. 

„Datorită structurii complexe a materialului din care
este fabricată, folia URSA SECO 0,02 îndeplinește mai
multe funcții, asigurând eficiență maximă în protecția
acoperișului. De exemplu, permite difuzia spre exterior
a vaporilor din termoizolație și căpriori. Este așa-
numita „umiditate remanentă”, întâlnită mai ales în
cazul construcțiilor noi. Folia permite eliminarea vapo-
rilor acumulați accidental sub învelitoare din cauza
execuției deficitare a barierei împotriva vaporilor și
împiedică vaporii evacuați și transformați în condens
să intre înapoi în astereală sau în termoizolație. URSA
SECO 0,02 protejează astereala, căpriorii și termoizo-
lația acoperișului de ploaia și zăpada care se infiltrează
sub învelitoare și de condensul care se formează
toamna și primăvara, facilitând evacuarea acestuia
către jgheaburi. Folia URSA SECO 0,02 este prevăzută
cu benzi adezive care permit un montaj ușor și rapid,
atât la acoperișurile cu astereală cât și la cele fără
astereală.” detaliază Sorin Pană.



Cum se montează folia

Fiecare rolă de folie are o suprafață de 75 mp. Înainte
de a începe montajul, faceți un calcul pentru a afla de
câte role de folie aveți nevoie până la coamă. Reglați
primul strat montat și pe cel de la coamă, astfel încât
straturile de folie dispuse între acestea să fie complete.

Montajul foliei pornește orizontal, de la streașină, astfel
încât folia să se termine în jgheab. Aceasta permite
evacuarea corectă, către jgheab, a apei de sub înveli-
toare. Pe verticală, fiecare strat de folie se va supra-
pune peste stratul anterior. În dreptul muchiilor și al
doliilor, folia se dublează pe o porțiune de cca. 10 - 15
cm. Ultimul strat de folie se petrece peste coama
acoperișului, respectându-se suprapunerea de minimum
10 cm peste foliile montate anterior. Suprapunerile se
lipesc cu benzile autoadezive prevăzute la marginile
foliei URSA SECO 0,02. Dacă, din cauza decupajelor de
la fața locului nu pot fi folosite benzile autoadezive,
atunci foliile se pot prinde la îmbinări cu capse metalice.

Despre URSA

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

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



STRATUM® - Sistem din saltele geocelulare Tensar®

În situația în care trebuie îmbună-
tățită capacitatea portantă a tere-
nurilor slabe, metoda de excavare
și depozitare a pământului și apoi
înlocuirea acestuia cu material gra-
nular nu este, întotdeauna, cea mai
eficientă. În astfel de cazuri, Tensar®

vă poate oferi unul dintre cele mai
bune sisteme de creștere a capaci-
tății portante a terenurilor slabe.

Atunci când trebuie redusă tasarea
sau când trebuie mărită capacitatea
portantă a unei formațiuni relativ
slabe și cu grosime scăzută, sal-
teaua de geocelule Tensar® este
soluția ideală.

Saltelele tridimensionale, executate
din geogrile, sunt produse care se
prezintă sub forma unui ansamblu

de celule cu secțiune triunghiulară,
cu pereții din geogrile monoaxiale și
baza din geogrile triaxiale, umplute
cu material granular. Odată um -
plută cu material granular, salteaua
acți onează ca o platformă solidă,
care asigură terasamentelor o fun-
dație sta bilă, permițând o tasare
controlată. 

Avantaje practice ale saltelei
geocelulare din geogrilă:
• Asigură stabilitatea fundației;
• Atenuează tasările diferențiate ale

unui terasament executat pe
pământ slab;

• Nu necesită excavare și înlocuirea
pământului slab;

• Permite reducerea duratei de exe-
cuție și realizarea de economii de
cost.

Unul dintre proiectele la care
s-a folosit acest sistem este
autostrada A10, care va face
legătura între orașele Sebeș și
Turda, conectând autostrăzile A1 și
A3. Lângă Turda, la capătul de nord
al traseului, drumul trece prin apro-
pierea lacului Stejeriș. Zona din jurul
lacului este formată din pământuri
slabe și extrem de variabile (cu
capacități portante cuprinse între
8 kPa și 20 kPa), cu nivelul de apă
freatică ridicat, reprezentând o pro-
vocare semnificativă pentru con-
structor și proiectant.

Salteaua geocelulară, proiectată
conform cu BS8006-1:2010, are la
bază geogrila triaxială Tensar® TriAx®

TX150 și pereți celulari de 1 m
înălțime, realizați din geogrila
monoaxială Tensar® Stratum®. 

Ionel DAVIDESCU - Director Tehnic Materiale Geosintetice, Iridex Group Plastic

Îmbunătățirea capacității portante a terenului în zona lacului Stejeriș

TensarTech® Stratum®



Aproximativ pe o suprafață de
peste 15.000 mp, geocelulele exe-
cutate din geogrilă au fost umplute
cu material granular, pentru a crea
o fundație solidă care să ofere sta-
bilitate. Scopul utilizării a fost de a
atenua tasările diferențiate ale
terasamentului și a spori capacita-
tea portantă a pămân tului. În plus,
umplutura granulară a funcționat ca
strat de drenaj. Salteaua a fost
asamblată manual în șantier de o
echipă de 4-6 oameni care au insta-
lat între 500-1.000 mp/zi și umplerea
a fost realizată imediat, accelerând
viteza de execuție.

Salteaua geocelulară a creat un
strat rigid de fundare, permițând o
execuție rapidă, sigură și econo-
mică a terasamentului și asigurând
performanța pe termen lung.

Sistemul din saltea geocelulară
Tensar® - Stratum® a fost folosit
și la Centura Tecuci. Scopul pro-
iectului a fost de a reduce tasările
diferențiate pe termen scurt și lung,
precum și mișcările laterale și a
spori capacitatea portantă a pămân-
tului, permițând o execuție rapidă și
sigură.   

Centura ocolitoare a municipiului
Tecuci va descongestiona traficul
din interiorul orașului, oferind un
traseu alternativ vest-est pentru cei
care se deplasează pe drumurile
E581 și DN25. Execuția centurii
ocolitoare, în lungime de 7 km, a
început în 2016 și se dorește a fi
finalizată în 2018. O anumită porți une

din drumul de centură traversează
o zonă mlăștinoasă, caracterizată
de pământuri slabe și saturate.
Sistemul de fundare TensarTech®

Stratum® de la Tensar®, alcătuit din
sal tele geocelulare de 1 m înălțime,
a reprezentat soluția ideală. Acesta
a format un strat rigid de fundație
care acoperă în întregime o supra-
față de 10.000 de metri pătrați.

Sistemul de fundare Tensar® Stratum®,
alcătuit din saltele geocelulare,
reduce tasările și mișcările laterale
și conduce la creșterea capacității
portante a terenului, asigurând o
platformă sigură de lucru. În ace-
lași timp, sistemul scurtează durata
de execuție a terasamentului. q

Îmbunătățirea capacității portante a terenului la centura ocolitoare a municipiului Tecuci
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Consolidarea terenului de fundare prin injecții
ing. Petre UȚĂ, ing. Valentin HIRSULESSCU

Primul exemplu privește
lucră rile de intervenții la un
imobil de locuințe S+P+4
din cartierul Valea Cetății,
Brașov. Lângă imobil, și
parțial sub acesta, a apă rut
și s-a dezvoltat, în vara
anului 2017, o cavernă care
ajunsese la dimensiuni și
adâncime de cca. 4 m. Pen-
tru locatari a fost o adevă -
rată dramă, deoarece au
fost evacuați.

După evaluarea situației, Univer sitatea Tehnică din Brașov, în cola borare cu prof. dr. ing. Augustin Popa, a ela -
borat o expertiză tehnică în urma căreia s-a prevăzut execuția de injectori dispuși pe taluz, imediat în avalul
cavernei, la o distanță de cca. 2 m față de clădire. Investigațiile prin penetrări dina mice au relevat că terenul este
afânat/slab consolidat, și cu unele caverne, până la adâncimi de 10...16 m.

În prima etapă s-a efectuat umplerea cavernei propriu-zise cu mortar și colmatarea unui dren transversal
devenit nefuncțional, care provoca debușarea apelor pluviale sub fundația clădirii.

Consolidarea terenului de fundare prin injecții este, în cazul unor clădiri existente, una dintre
puținele metode de intervenție care se pot executa eficient, fără să afecteze semnificativ funcțio -
nalitatea obiectivului în cauză.  

Exemplificăm prin prezentarea a două metode: injectarea prin injectori simpli, metalici și
injectarea prin tuburi cu manșete cu paker/obturator interior.

Penetrare dinamică ‐ testări efectuate înainte și după injecții Injecții teren latura sudică

Imobil Str. Molidului și zona afectată pe latura de sud 



Injecțiile cu suspensie de ciment au fost executate pe latura sudică, în 2
etape; au fost suplimentate ca număr de către proiectant, ținând cont de
datele din teren (permeabilitate mare, teren neconsolidat). S-au practicat
și carotări și injectări înclinate, din interiorul subsolului către zona afectată
de la exterior. S-au executat în total 24 de injectori cu un volum de suspen-
sie de ciment injectată de peste 51 m3. S-au folosit injectori metalici tip bară
Ischebeck, cu lungimi între 6 m și 9 m, cu fante de dispersie practicate la
mai multe paliere de adâncime.

După intervenție, amplasamentul nu prezintă probleme de stabilitate
dar se află sub supraveghere și monitorizare, conform celor prevă zute în
proiect.

A doua metodă prezentată este cea a injectării prin tuburi cu manșete,
cu schema de principiu din figura alăturată.

Avantajul acestei metode constă în posibilitatea de a injecta suspensia
succesiv, la trepte separate și independente de adâncime, dato rită sistemu-
lui prin care pakerul izolează zona cu manșete strict la un anumit palier.
Manșetele sunt dispuse, de regulă, la intervale de  30...50 cm.

Ca și la injectorii de tip clasic, și în cazul tuburilor cu manșete, forarea se
poate face și înclinat, dacă cerințele proiectului o impun.

Exemplul ales este cel al unei clădiri istorice din București, S+P+4, con-
struită în 1882, la care proiectul de consolidare generală include și
îmbunătățirea terenului de fundare pentru zidăriile portante.

Lucrările s-au efectuat în subsol, utilizând instalații specifice, de gabarit mic. 
Injectorii folosiți au fost tuburi cu manșete de 4,50 m lungime, cu

Ø interior de 28 mm, care s-au dispus paralel cu zidurile portante principale,
la 0,25 m distanță de aceștia. Distanța între injectori a fost de 0,85 ~ 1,10 m.

Înclinarea injectorilor s-a făcut la 12º, astfel încât zona de influență prin
injectare să corespundă sub verticala fundației pereților.

Injectarea suspensiei s-a executat la 7-8 paliere de adâncime (0,5 m între
aceste trepte), cu posibilitatea de a ajusta debitele și presiunea de
injectare la fiecare nivel.

La presiune de injectare  4 ~ 8 bari, s-a atins Vmediu = 0,52 m3 / injector.
Testele efectuate (laborator geo tehnic, penetrări dinamice) au arătat că,

pe raza de influență conside ra tă, valorile parametrilor geotehnici de interes
(modul de deformație edometrică, porozitate, greutate volumică) s-au
mărit suficient încât să schimbe încadrarea terenului  din „teren cu compre-
sibilitate mare” în  „teren cu compresibilitate medie”.

Prin personalul califi-
cat și prin dotarea cu
instalații și pompe per-
formante, GEOSOND
poate executa și urmă ri
lucrări de consolidare
prin injecții speciale cu
suspensii pe bază de
ciment și silicat sau folo -
sind rășini specifice. q

Instalație cu lafetă 2,2 m înălțime

Injecții teren cu instalație Morath



BAUER și-a expus produsele pe
platforma exterioară destinată pro-
ducătorilor de echipamente pentru
tehnologia fundațiilor speciale în
construcții, la standul FN 520.
Pavilionul acoperit, etajat, a fost
amplasat la mijlocul spațiului de
expunere, delimitând zona desti-
nată mașinilor Bauer Maschinen
de cea a exponatelor firmelor sub-
sidiare. Au fost puse în evidență
cele două linii de mașini de foraj
rotativ din seria BG:

• „ValueLine” destinate doar
pentru foraje de piloți cu bare
telesco pice de tip Kelly. Au fost
expuse noile modele BG 15 H și BG

20 H, foarte potrivite pentru șan -
tiere mai mici și ușor de trans-
portat, având o înălțime de
transport redusă, prin posibilitatea
coborârii mastului mai mult datorită
noii organizări a compartimentului
energetic.

• „PremiumLine”, mașini multi -
func  ționale, care pe lângă forajul cu
bare Kelly, pot fi echipate pentru
toate tehnologiile de foraj rotativ,
precum: foraj cu șnec continuu
(CFA), foraj de îndesare (FDP),
foraj pentru piloți de balast pentru
îmbunătățirea portanței terenului,
sau foraje pentru pereți mulați, cu
freze ce amestecă materialul forat

De fiecare dată expoziția BAUMA din München este un eveniment special pentru firma BAUER, un
jucător global, cu rădăcini bavareze. Exact cu 50 de ani în urmă, în 1969, BAUER a început să fabrice
mașini si echipamente de foraj și a prezentat prima sa mașină hidraulică universală de foraj, UBV
01. în 1976 a dezvoltat modelul BG 7, care a revoluționat forajul de piloți tubați cu diametre mari.
Alte repere, ca să amintim doar câteva, au fost: unitatea de freze pentru pereți diafragmă BAUER BC
30, în 1984, lansarea cu succes a macaralelor MC pentru fundații speciale, în 2007, sau dezvoltarea
sistemului EEP „Energy-Efficient Power Technology”, prin care BAUER a stabilit noi standarde de
eficiență, începând cu 2014. Grupul BAUER Maschinen și firmele sale subsidiare oferă aproape
întreaga gamă de utilaje din domeniul ingineriei fundațiilor speciale.
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cu laptele de ciment introdus prin
interiorul tubului de foraj (CSM).
Fiecare dintre aceste tehnologii au
fost exemplificate pe mașinile
expuse, BG 23 H, BG 33 și BG 45.

O atracție a standului BAUER a
fost amenajarea unui model de
șantier pentru execuția pereților
mulați.

Unitatea de freze BC 48 a fost
amplasată pe o macara de bază MC
96, iar o unitate de graifere, tip
DHG-V, montată pe o mașină de
bază GB 50, a fost amplasată ală-
turi, poziționată la 90°. A fost
reprodus și ghidajul de beton nece-
sar la nivelul solului.

Este de remarcat faptul că
macaraua MC 96 este acționată
electric de la rețea de un motor tri-
fazic asincron de 550 kW.

Firma RTG Rammtechnik GmbH,
membră a grupului BAUER de mai
bine de 20 de ani, a expus mașinile

sale RG 27 S și RG 19 T, simulând o
situație de șantier. RG 27 S a fost
echipat cu un sistem de foraj CSM
(„Cutter Soil Mixing”), iar RG 19 T,
cu mast telescopic, a fost echipat
cu un cap vibrator silențios pentru
instalat palplanșe, MR 150.

Între cele două mașini au mai
fost expuse două echipamente ce
pot fi atașate pe mașini de bază RG
cu mast fix: un cap dublu de rotire
pentru foraje la perete, DKS 50, cu
sistem de cuplare rapidă și un cio-
can hidraulic cu frecvență accele -
rată, pentru bătut piloți prefabricați.

Firma KLEMM Bohrtechnik GmbH
este componenta grupului BAUER
specializată în producția de utilaje
și echipamente pentru foraje de

micro-piloți, foraje de ancorare și
foraje pentru injecții de beton în
tehnologia „jet grouting”.

În stand au fost expuse ultimele
generații ale mașinilor KR709-3G,
pentru foraje de micro-piloți și
geotermale, KR805-3G, KR806-
3GS și KR909-3G, multifuncționale
și atracția standului KLEMM, mașina
de foraj electrică KR704-2E, într-o
construcție compactă și o cinema -
tică a mastului optimizată pentru a
lucra eficient în spații limitate.

Firma PRAKLA Bohrtechnik
GmbH a expus mașina de foraj
pentru puțuri de apă, RB 65, care
cu un mast extensibil pliabil,
acționat hidraulic, poate ajunge la
adâncimi de până la 1.550 m, în
funcție de natura solului și de
diametrul de foraj.

Firma BAUER MAT, care pro-
duce instalațiile de preparare,
injecție și denisipare a fluidelor de
foraj, a fost, de asemenea,
prezentă în stand, cu cele mai noi
sisteme ale sale. q

Reprezentant exclusiv Bauer în România:



w Revista Construcțiilor wmai 201920

Importanța implementării unui sistem organizat
de urmărire a comportării in situ a lucrărilor

de terasamente și consolidări la autostrăzi și linii de cale ferată
Petru NICOLAE - director general GEOSTUD SRL

Aurel BARARIU - consilier pe probleme de geotehnică și mediu GEOSTUD SRL

Factori care reclamă
monitorizarea în situ

a lucrărilor de terasamente
și consolidări

Autostrăzile, prin specificul lor,
ocolind localitățile, se construiesc în
zonele de câmpie pe terenuri for-
mate din pământuri contractile,
pline de apă și cu vegetație speci-
fică de baltă (foto 1, 2, 3 și fig. 1).

În zonele de deal și de munte,
autostrăzile trec pe lângă sau taie
versanți naturali afectați de alune-
cări și frământări vechi și noi, așa

cum se vede din imaginile fotogra-
fice alăturate (foto 4 și 5). În con-
secință, sunt necesare lucrări de
stabil izare, asanare, captare
torenți, bariere contra căderilor de
stânci.

Terenurile pe care se fundează
autostrăzile necesită lucrări de
îmbunătățire a caracteristicilor
fizice și mecanice, pentru asigura-
rea capacității portante care trebuie
să preia sarcinile statice produse de
construcția însăși, cât și cele dina-
mice provocate de traficul intens.

Noile metode de îmbunătățire a
pământurilor slabe de fundare pri-
vesc introducerea pe scară largă a
geosinteticelor, a tehnicilor de
injectare și consolidare în adân-
cime, necesitând, astfel, o urmărire
în timp (perne de balast învelite în
geotextil consolidate cu geogrile,
geocelule, jet grouting, vibrocom-
pactarea în adâncime etc. (fig. 2,
3, 4 și 5). 

Lucrările de reabilitare a căilor
ferate pentru circulația trenurilor cu

Programul de construire a autostrăzilor din România și reabilitare a liniilor de cale ferată care
compun coridorul IV este în plină desfășurare. Astfel, până în prezent s-au executat și sunt în
exploatare 807 km de autostradă și 118 km sunt în lucru. De asemenea, la calea ferată coridorul IV
s-au realizat și dat în exploatare 396 km linie cale ferată pentru circulația trenurilor cu viteză
maximă de 160 km/h și sunt în lucru 335 km.

În general, terenurile pe care se construiesc autostrăzile sunt dificile și se impun măsuri de îmbu-
nătățire a capacității portante a terenului de fundare sau a versanților adiacenți afectați de alunecări
vechi și noi. Pentru creșterea capacității portante a terenurilor de fundare la autostrăzi și la calea
ferată se folosesc tehnologii noi, încă insuficient cunoscute ca mod de comportare în exploatare. 

Articolul de față scoate în evidență necesitatea urmăririi în situ a acestor lucrări și trece în
revistă principiile de organizare a unui sistem modern de urmărire în trei etape a terasamentelor și
versanților adiacenți. De asemenea, clasifică parametrii ce trebuie urmăriți, insistând asupra ace-
lora care activează mecanismele de cedare, cât și a celor generați de vicii ascunse (antropice).
Se evidențiază, de asemenea, importanța și avantajele unui astfel de sistem organizat, precum și
necesitatea elaborării unui normativ specific. 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
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viteze de până la 160 km/h impun,
de asemenea, creșterea capacității
portante a terenului de fundare,
tot prin sisteme noi de îmbunătățire
care să preia sarcinile suplimentare
induse de viteza crescută.

S-au introdus și aici sisteme
moderne de protecție contra căde-
rilor de stânci și acțiunii torenților și
alunecărilor de teren de pe ver -
sanți, pentru siguranța circulației
(foto 6 și 7).

Căderea are loc atunci când pla-
nul de discontinuitate face un unghi
cu orizontala mai mare decât
unghiul de frecare pe discontinui-
tățile transversale.

Fig. 1: Contractile, conform NP 126/2010,
anexa I ‐ Rețea de fisuri caracteristice

pământurilor 

Foto 4: Copaci cu aspect de „pădure beată”
care indică existența unui plan

superficial de alunecare

Foto 5: Versant frământat și ravenat

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5

continuare în pagina 22È
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Principii de organizare
a unui sistem modern

de urmărire in situ
a terasamentelor și lucrărilor
de consolidare la autostrăzi

și linii de cale ferată
Așa cum s-a demonstrat în capi-

tolul anterior, este imperios necesar
ca aceste construcții să fie urmărite
în timp iar urmărirea să înceapă
încă din faza de execuție și să se
desfășoare neîntrerupt pe toată durata
de viață.

În principal, trebuie urmărite
aceste categorii de lucrări:

a) versanți naturali adiacenți
aflați în zone cu probleme de insta-
bilitate;

b) lucrările de susținere și con-
solidare a versanților adiacenți;

c) sistemele de colectare și eva-
cuare a apelor pluviale de pe caro-
sabil și platforma liniei de cale
ferată, funcționarea drenurilor adânci;

d) stabilitatea taluzurilor ram-
bleurilor înalte (h≥10,00 m) și a
debleurilor adânci (h≥10,00 m);

e) tasarea și consolidarea, în
timp, a terenurilor de fundare care
au fost îmbunătățite;

f) lucrările de apărări de mal și
comportarea albiei râurilor în drep-
tul traversării lor.

De o deosebită importanță este
urmărirea in situ a execuției lucrărilor
de terasament, îndeosebi verifica-
rea capacității portante a stratelor
puse în operă. În prezent, această
verificare se face cu mijloace mo der -
ne, atât pe fiecare strat (foto 8),
cât și în adâncime (foto 9).

Parametrii care se urmăresc și
se măsoară pot fi clasificați în două
categorii:

• cei legați de mediul înconjurător:
- intensitatea traficului;
- nivelul apelor subterane;
- nivelul precipitațiilor (ploi, ză -

pezi, gheață);
- morfologia terenului adiacent,

care în cazul ploilor abundente
poate genera acumulări de ape și
aluviuni la baza rambleurilor;

- degradări rezultate în urma acci -
dentelor rutiere și de cale ferată;

• cei legați de răspunsul lucrării.
Aici se au în vedere, în primul

rând, parametrii care activează
mecanismul de cedare a terasa-
mentelor sau a versanților, cum
sunt: presiunea apei din pori, para-
metrii rezistenței la forfecare, tasă-
rile terasamentelor și ale terenului
de fundare, sistemul de fisuri în ver-
sanți, adâncimea și direcția planuri-
lor de alunecare etc. 

În al doilea rând, trebuie să se
aibă în vedere apariția „la zi” a unor
„vicii ascunse” legate, în principal,
de execuție, cum sunt: introduce-
rea în lucrare a unor pământuri
cu materii organice, concrețiuni
calcaroase, ce se dizolvă în timp

Foto 8: Verificarea capacității portante a
unui strat de umplutură, cu placa statică

Foto 6: Căderi de stânci

Foto 7: Torenți

Foto 10: Sistem de urmărire in situ a fenomenului de sufozie pe DN67 km 167  

Foto 9: Verificarea capacității portante a
stratelor puse în operă cu penetrometrul

dinamic greu

Æ urmare din pagina 21



producând căi preferențiale de
scurgere a apelor și declanșând
fenomenul de „sufozie”, care,
dacă nu este urmărit și controlat,
poate conduce la apariția fenome-
nului de rupere hidraulică. În foto
10a și 10b este exemplificată exis-
tența unui astfel de sistem de
urmărire în timp a fenomenului de
sufozie.

De asemenea, furturile de mate-
rial din rambleuri creează goluri ce
conduc la pierderea stabilității talu-
zurilor și în final, la distrugerea
lucrării.  

Luând ca model „Sistemul pen-
tru urmărirea comportării construc -
țiilor hidrotehnice – NP 087/2003”
și din experiența în domeniu, con-
statăm că urmărirea comportării
terasamentelor și versanților tre-
buie  făcută în 3 etape:

• Etapa I – observații directe și
inspecții vizuale făcute în mod con-
stant de personal specializat. 

• Etapa II – urmărire specială,
prin măsurători cu aparatură spe-
cială care vizează, în principal,
parametrii ce activează mecanismul
de cedare descris anterior. De o
importanță deosebită, în această
etapă, este stabilirea poziției punc-
telor de măsurare, care trebuie să
se facă în funcție de mecanismele
de cedare. 

Ambele etape se efectuează cu
metode specifice fiecărei lucrări în
parte, stipulate într-un caiet de sar-
cini. 

• Etapa III – analiza datelor
obținute, interpretarea acestora,
întocmirea rapoartelor de sinteză
cu propuneri concrete privind înca-
drarea lucrării într-una din urmă-
toarele stări: situație normală de
exploatare, starea de atenție, sta-
rea de alertă și starea de inter -
venție.

CONCLUZII
Organizarea și implementarea

unui sistem unitar de urmărire in
situ a lucrărilor de terasamente și
versanți prezintă următoarele
avantaje:

• Prevenirea degradărilor și ava-
riilor ce pot conduce la scoaterea
din exploatare, pe perioade de timp
mai mari sau mai mici și care con-
duc, inevitabil, la pagube materiale,
atât directe (lucrări de reparații sau
refacere), cât și indirecte (trasee
ocolitoare de mers, degradarea
mărfurilor perisabile etc.) dar și
posibile pierderi de vieți omenești. 

Cele mai importante degradări
ce pot apărea sunt:

- ruperea taluzurilor, debleelor
sau rambleurilor;

- avarierea sau distrugerea
lucrărilor de consolidare a bazei
versanților datorată căderilor de
stânci, avalanșe sau torenți;

- tasări diferențiate mari în cor-
pul terasamentelor și a terenului de
fundare, ce se transmit la supra-
structură și conduc la apariția de
fisuri longitudinale;

- apariția deformațiilor plastice
evidențiate prin umflarea terenului
de fundare în fața taluzurilor de
rambleu sau debleu, refularea late-
rală a terasamentelor, iar în final,
fisurarea, ruperea și scoaterea din
funcțiune a lucrării;

- dezvelirea fundației podurilor
aflate în albia râurilor, distrugerea
pragului de fund din cauza afuierilor.

• Realizarea unei baze de date
tehnico-științifice legate de cunoaș-
terea fenomenelor ce se produc în
corpul terasamentului sau al lucrării
de susținere (variația presiunii
interstițiale, starea de eforturi în
zonele sensibile, variația parametri-
lor rezistenței la forfecare, rata
consolidării în timp etc.). Cunoaște-
rea mai aprofundată a acestor
fenomene conduce, fără doar și
poate, la confirmarea ipotezelor de
calcul și îmbunătățirea procesului
de proiectare a unor astfel de
lucrări.

• Reducerea impactului lucrării
asupra mediului înconjurător.

Ca urmare, se fac următoarele
propuneri:

• Elaborarea normativului pri-
vind implementarea sistemului de
urmărire a comportării terasamen-
telor și versanților adiacenți auto -
străzilor, variantelor ocolitoare,
drumurilor expres, a căilor ferate
sub egida Ministerului Dezvoltării
Regio nale și Administrației Publice.

• Organizarea, de către Compa-
nia Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere și CN-CFR SA,
a unor cursuri de specializare pen-
tru personalul care va face obser-
vațiile directe și inspecțiile vizuale.

SC GEOSTUD SRL are expertiza,
capacitatea și specialitatea
pentru elaborarea normativului.

ALTE CONSIDERAȚII
Aducem mulțumiri domului Con-

stantin Flămânzeanu, director gene-
ral al S.C. CONS DRUM S.R.L. și
membru A.P.D.P, pentru organiza-
rea sistemului de urmărire în situ a
fenomenului de sufozie de pe
DN67 - km 160.
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Soluții de fundare pentru depozite de cereale
în portul Constanța

Petrișor DOGARU - SC General Construct Grup SRL Constanța
prof. dr. ing. Romeo CIORTAN - Membru Corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România

George TSITSAS - GT Ground Engineering & Construction Services,
membru al Societății Române de Geotehnică și Fundații

Tere nul de fundare este consti-
tuit din umpluturi antropice, alcătu-
ite din material excavat din ampriza
Canalului Dunăre-Marea Neagră și
anrocamente în spatele construcției
de acostare. Aici s-a aplicat soluția
de îmbună tățire a terenui cu inclu -
ziuni rigide, pentru 4 celule.

Transmiterea sarcinilor din radier
la teren și incluziuni s-a făcut prin
intermediul unui strat de transfer
de piatră spartă, amestec optimal
armat cu geogrile. Pentru două
celule, unde terenul este format din
blocuri de piatră, a fost prevăzută o
soluție de fundare pe piloți. La un
siloz s-a pus problema cuantificării
cheltuielilor de întreținere, în cazul
adoptării unei soluții de fundare
directă executată fără piloți, cu cos-
turi mai reduse. Aici s-a aplicat fun-
darea directă pe o pernă groasă de
piatră spartă, stabilind un mod spe-
cific de încărcare - golire a celulelor,
astfel ca tasările să fie cât mai uni -
forme. Urmărirea, în timp, a capa -
cității depozitului s-a făcut prin
măsurarea evoluției deplasărilor pe
verti cală și orizontală a pereților,
corelat cu gradul de încărcare cu
cereale. În acest mod s-a putut
face și o compa rație între diverse
soluții: fundare directă pe teren
îmbună tățit și fundare indirectă pe
piloți.

DEPOZITELE DE CEREALE
CONSTRUITE

Pentru depozitarea temporară a
cerealelor au fost construite o serie
de depozite de mare capacitate, de

peste 100.000 t. Acestea conțin
silozuri cu depozitare pe orizontală
(magazie de 50.000 t) sau pe verti-
cală (celule de 7.000 t – 10.000 t).
Soluțiile de fundare a acestora au

Operatorii portuari se confruntă în prezent cu cereri crescute pentru operarea cerealelor, ceea ce
conduce, printre altele, la necesitatea construirii unor noi capacități de depozitare în apropierea
danelor de operare. Spațiul fiind limitat, acestea se dezvoltă pe înălțime, ceea ce conduce la sarcini
considerabile transmise terenului și construcției de acostare adiacente. A fost, astfel, necesară
adoptarea unei soluții de consoli dare a terenului, dar care să nu conducă la suprasolicitarea
construcției de acostare. În aceste condiții s-a prevăzut, la o magazie de depozi tare cereale de 50.000 t,
îmbunătățirea caracteristicilor geotehnice ale terenului prin incluziuni rigide. Acestea asigură
transferul sarcinilor în adâncime, la un teren cu capacitate portantă cores punzătoare. Prin soluția
adoptată nu sunt sporite sarcinile care se transmit cheului.

O soluție de fundare ase mănătoare a fost adoptată pentru celulele de însilozare de 7.000 t din
portul de cereale Constanța Sud.

Fig. 1: Magazie pe Molul I
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fost adoptate în funcție de natura
terenului din amplasament, de
nivelul de apariție a unui strat cu
grosime mare, cu capacitate por-
tantă ridicată, de apropierea față
de construcția de acostare etc.

Magazia de pe Molul I
Magazia cu lungimea de 135,0 m,

lățimea de 29,0 m și înălțimea
maximă de 28,5 m asigură o capaci -
tate de depozitare de 50.000 t
(fig. 1) și este amplasată la 24,0 m
față de paramentul cheului de
14,0 m înălțime. Sarcina transfe -
rată platformei este de cca. 300 kPa.
Aceasta conduce la o creștere con-
siderabilă a sarcinilor transmise
cheului, care periclitează stabili-
tatea acestuia (fig. 2).

Terenul de fundare este format
pe 9,5 m din umplutură de argile și
nisip, urmat de un strat de argilă
moale de 0,8 m, nisip fin pe 1,3 m
și apoi o argilă tare cu indicele de
consistență Ic = 0,95, iar pene-
trarea Nspt = 38-50. La 15 m - 18 m
adâncime se întâlnește un calcar
aflat în diverse stadii de degradare
la care Nspt > 50.

Pentru fundarea Magaziei a fost
adoptată soluția de îmbunătățire a
pământului de sub aceasta prin
incluziuni rigide (fig. 3) și trans-
ferul sarcinilor în adâncime la argila
tare, prin intermediul stratului de
transfer (fig. 4). De asemenea,
pământul va fi consolidat prin
incluziuni îndesate, neexistând,
prac tic, material excavat.

Au fost prevăzute 1.732 inclu -
ziuni din beton cu clasa C20/25
pentru o suprafață a fundației de
cca. 4.000 mp.

Urmărirea comportării în timp a
Magaziei a permis întocmirea gra -
ficelor de evoluție a deformațiilor.
Tasările sunt uniforme, atingând
valoarea de cca. 4 cm sub încărcare
de 100%, după care s-au stabilizat.
Tasările diferențiale sunt nesem -
nificative, sub 0,001, în funcție
de încărcarea compartimentelor
Magaziei.

Valoarea tasării generale este în
concordanță cu mărimea teoretică
determinată prin calcul, ținând
seama de caracteristicile geoteh -
nice ale terenului.

Siloz în portul de lucru
Constanța Sud

Pentru un terminal de cereale de
40.000 t, capacitatea de depozitare
a fost obținută cu 6 celule metalice
de 22,15 m diametru (fig. 5, 6).

Terenul de fundare este consti-
tuit, pe cca. 4,0 m, din umpluturi
excavate din ampriza Canalului
Dunăre - Marea Neagră, urmate de
un strat de nisip și praf argilos și
calcar degradat, care reprezintă
vechiul fund de mare. Spre frontul
de acostare se află anrocamente pe
cca. 20,0 m, care constituie prismul
descărcător al cheului.

Pentru fundarea celulelor a fost
analizată soluția de fundare directă,
rezultând tasări relativ mari de
peste 15,0 cm și înclinări de
cca. 1/500, care ar fi condus la o
exploatare dificilă și cu multe inter-
venții privind verticalizarea celu -
lelor de însilozare. De asemenea,

Fig. 2: Sarcini pe platformă

Fig. 3: Execuția incluziunilor rigide

Fig. 4: Incluziuni și stratul de transfer. Detalii

continuare în pagina 26È
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presiunea pe teren transmisă de
celulele din apropierea frontului de
acostare ar fi suprasolicitat cheul,
ceea ce ar fi putut conduce la
pierderea completă a stabilității
acestuia. Urmare analizei tehnico-
economice efectuate a rezultat că
radierul celor două celule din
apropierea cheului va fi fundat indi-
rect pe piloți forați, prin masivul de
anrocamente, iar pentru 4 celule -
îmbunătățirea terenului și trans-
ferul sarcinilor la argila tare din fun-
dație, utilizând incluziuni rigide.
Asfel, pentru primele două celule
au fost prevăzuți câte 28 piloți
forați din beton armat C 35/45, cu
1,0 m diametru și lungimea de
19,3 m. Piloții pătrund cca. 9 m în
terenul tare de sub prismul de
anrocamente. Testele efectuate au
arătat că sub sarcina de exploatare
de 4.500 kN, tasarea nu depășește
5 mm.

Pentru celelalte patru celule au
fost folosite câte 195 incluziuni
rigide din beton simplu C20/25, cu
diametrul de 0,4 m și lungimea de
10 m, care asigură penetrarea cal-
carului degradat pe cca. 1,0 m.
La partea superioară a fost pre-
văzut și aici un strat de transfer cu
0,5 m grosime. În cazul testelor, la
o încărcare verticală de 500 KN a
fost înregistrată o tasare de 7 mm
și respectiv o tasare remanentă de
5,62 mm.

Măsurarea în timp a evoluției
tasărilor a arătat că tasarea gene -
rală este de 7 mm pentru incluziuni
și 5 mm pentru piloți pentru o
încărcare generală de 60% și
respectiv 8 mm și 7 mm pentru o
încărcare de 100%. Înclinarea
radierului ajuge la 0,13‰.

Siloz la danele 45 - 46
Acest terminal cu capacitate

totală de depozitare de 240.000 t
cuprinde 32 celule cu diametrul de
23,7 m. Fundarea radierului celu -
lelor a fost executată pe umplu-
turile portuare, prin intermediul
unei perne din piatră spartă de 3 m
grosime (fig. 7, 8). Silozul se află
la 70 m față de construcția de
acostare.

S-a preferat acest mod de fun-
dare comparativ cu folosirea pilo -
ților, întrucât au fost obținute
importante reduceri de costuri în
detrimentul unor cheltuieli mai mari
de exploatare și de întreținere.Fig. 6: Secțiune prin terminalul din portul de lucru

Fig. 5: Siloz în portul de lucru Constanța Sud ‐ plan
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În Eurocod se confirmă posibilitatea de a considera, în
calculul fundațiilor pe piloți, colaborarea structurii de legatură
a piloților în verificările geotehnice.

• SLU
Pentru fiecare combinație trebuie verificată mereu rezistența

structurală a radierului și a piloților (verificări de tip STR). 
Pentru verificările de tip GEO trebuie controlat să nu se

depășească rezistența de proiect, axială și transversală, a
piloților, precum și rezistența terenului la contact cu radierul
în baza acțiunilor obținute prin coeficientul redus.

Piloții trebuie verificați prima dată singular și apoi global,
pentru a ține cont de efectele de grup (încărcături axiale și
încărcături transversale); se folosește metoda coeficienților
de eficiență.

În cazul în care capacitatea portantă a terenului la contact
cu radierul nu este capabilă, singură, să susțină toate încărcă-
turile verticale, rezistențele axiale de proiect ale piloților tre-
buie reduse, folosind coeficientul parțial de capacitate la care
trebuie împărțite rezistențele caracteristice axiale ale piloților. 

Pentru acțiunile verticale sunt necesare o verificare pe ter-
men scurt și una pe termen lung. În schema de calcul consi-
derată mai sus, aceasta s-ar traduce într-o verificare dublă a
constantei kw a radierului. Prima ar trebui efectuată cu refe-
rire la tasările elastice imediate; a doua ar rezulta în calculul
preventiv al tasării medii pe termen lung a radierului: împăr -
țind încărcătura totală a tasării la suprafața radierului s-ar
opține coeficientul kw pentru input în al doilea calcul. În mod
natural, coeficienții kw obținuți în acest fel trebuie apoi reduși
pentru calculul unitar al fundației. De obicei, verificarea pe
termen lung e cea mai extenuantă.

• SLE
Pentru o prognoză mai bună a tasărilor și a efectelor lor

asupra rezistenței structurii de fundație și elevație, este necesar,
pentru verificările SLE, a fi considerate și efectele interac țiu nilor

dintre piloți. După această premisă, se deduce că com binațiile
SLE trebuie să fie calculate separat de cele SLU. Mai precis,
după calcularea rezistenței combinațiilor SLU, se consideră
necesar un al doilea calcul unde să fie prezente doar combi-
națiile de exercițiu SLE, efectuând un calcul explicit pentru
interacțiunea dintre piloți.

În acest calcul, pe lângă combinațiile SLE, trebuie incluse
tot atâtea combinații SLU, cu aceleași valori ale încărcăturilor
luate în considerare pentru SLE, cu scopul de a permite o veri-
ficare ulterioară a rezistenței structurii, necesară din cauza
posibilelor distorsiuni generate de interacțiunile piloților. Dacă
armăturile proiectate în acest calcul de rezistență (SLE) ar
trebui să fie majore (într-unul dintre elementele structurale)
comparativ cu cele calculate pentru SLU, va fi necesară învă-
luirea armăturii.

[ Pentru a consulta articolul în întregime, vizitați
site-ul https://geostru.eu/ro, secțiunea articole ]

Fundații mixte și tasări pe piloți
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Pentru consumarea în mare
parte a tasărilor, relativ uniform pe
toată suprafața platformei silozului,
a fost stabilit un mod de încărcare
cu cereale a celulelor în trepte de
25%, pornind de la încărcări reduse
și distribuite cât mai uniform.
Această etapă a durat cca. 45 de
zile. Măsurătorile permanente au
arătat că tasările au fost de cca.
220 mm, mai mari în zona de nord
al terminalului, unde umplutura
este mai groasă decât cea din zona
de sud. Înclinarea radierelor a fost
de cca. 2‰. Se menționează că nu
a fost depășită capacitatea portantă
a terenului în nicio ipoteză și am
urmărit evoluția tasărilor.

CONCLUZII
Pentru folosirea intensivă a te -

ritoriului portuar și având în vedere
actualele cerințe de exploatare care
conduc la sarcini de peste 100 kPa
pe platforma adiacentă fronturilor
de acostare a navelor, s-a recurs la
fundarea indirectă a structurilor, la
consolidarea terenului prin incluzi-
uni sau cu perne groase din piatră

spartă. În acest fel au fost realizate
lucrări care conduc la încărcări mari
și nu afectează stabilitatea plat-
formei și a cheului actual.

Prin construirea în port a nume -
roase terminale pentru depozitarea
temporară a cerealelor, din care au
fost prezentate trei lucrări, se pot
trage unele concluzii privind fun-
darea, și anume:

• în cazul în care depozitul se
construiește în apropierea unui
cheu, acesta trebuie verificat dacă
are asigurate rezistența și stabili-
tatea în noile condiții;

• dacă umpluturile portuare au o
grosime mai mare de 15,0 m se va
adopta, în principiu, o infrastruc-
tură pe piloți, care trebuie opti-
mizată împreună cu radierul în
privința diametrului, a lungimii, a
numărului piloților și a dimensiu-
nilor geometrice ale radierului;

• în cazul unei grosimi de
umplutură de până la 15,0 m poate
fi analizată și soluția de îmbu -
nătățire a pământului cu incluziuni
din beton, care asigură astfel tasări

reduse ale fundației; se va ține
seama de înălțimea de depozitare,
deci de încărcarea platformei;

• la o grosime relativ redusă a
umpluturii, de sub 8,0 m, se poate
prevedea o pernă cu grosime mare
din material granular; costurile
investiției pot scădea dar cele de
întreținere vor crește, necesitând,
astfel, efectuarea unei analize eco-
nomice;

• în cazul existenței unui prism
descărcător de anrocamente în
spatele cheului, în zona de fundare
a depozitului se va recurge la piloții
forați, executați până sub nivelul de
fundare al cheului.

Măsurătorile efectuate la lucră -
rile din portul Constanța au arătat
eficiența soluțiilor adoptate, atât
din punct de vedere al costului, cât
și al exploatării, astfel că principiile
expuse în lucrare pot fi aplicate în
viitor, cu adaptările necesare și
pentru alte amenajări.
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Fig. 7: Siloz în Portul Constanța la danele 45‐46

Fig. 8: Secțiune transversală Siloz la danele 45‐46

Æ urmare din pagina 26
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HIDROCONSTRUCȚIA SA ȘI OAMENII SĂI
Contribuția la Edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XXIII).

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

Continuând, spre aval, seria lucrărilor realizate pe
râul Argeș, după ce în articolele anterioare am făcut o
trecere în revistă a lucrărilor dintre Vâlsan și Zigoneni,
ne oprim acum la Băiculești. În continuarea canalului
de fugă de la Zigoneni, pe derivația cu o lungime de
420 m, se află CHE Băiculești. Această derivație se
racordează prin intermediul unei zone de 40 m ce face
trecerea de la o lățime de 20 m a fundului canalului, la
o lățime de 6 m. Racordul cu centrala se face prin
intermediul a două tuburi din beton armat cu diametrul
de 4.50 m care transferă apa de la casa vanelor la
camera spirală. În cazul în care centrala nu
funcționează, evacuarea apei din canalul de aducțiune
se face cu ajutorul a două deversoare cu creastă fixă,
situate de o parte și de alta a camerei de încărcare,
continuate cu câte un canal și o conductă din beton
armat ce ocolesc centrala. Pentru a permite
funcționarea CHE Zigoneni atunci când canalul de fugă
al CHE Băiculești este pus în uscat, numai pe malul
drept al camerei de încărcare a fost prevăzută și exe-
cutată o baterie de 6 sifoane-descărcător, care eva -
cuează un debit de 15 mc/sec fiecare. Pentru a putea
funcționa, partea aval a sifoanelor este înecată într-o
pernă de apă din cuva descărcătorului sifon. În partea

aval a cuvei este construit un prag din beton, după
care urmează canalul de evacuare cu o lungime de
257 m, care debușează în râul Argeș. Apele uzinate ale
centralei sunt evacuate prin canalul de fugă cu o
lungime de 3.155 m.

Pusă în funcțiune în anul 1974, având o cădere de
20,30 m, uzinează cu ajutorul a două turbine de tip
Kaplan un debit instalat de 90 mc/sec, oferind Sis-
temului Energetic Național 31 GWh/an.

Fidel copiată, în avalul CHE Băiculești, se află CHE
Mănicești. Diferențele sunt date doar de lungimea
canalului de aducțiune care măsoară 733 m, de
lungimea canalului de fugă măsurând 1.838 m și de
căderea care măsoară 15,10 m.

CHE Vâlcele și barajul aferent mărginesc lacul de
acumulare Vâlcele, încadrat de digul-baraj mal stâng
cu o lungime de 5.338 m, descărcătorul de ape mari,
centrala hidroelectrică, barajul lateral drept cu o
lungime de 302 m, iar conturul se închide cu versantul
malului drept din zona satului Vâlcele. Asemănător cu
cel de la Zigoneni, barajul Vâlcele are 3 deschideri de
fund de 4,0 m x 4,0 m și o deschidere de creastă de
16,0 m x 2,50 m. În acest baraj apare, în plus, o priză
pentru irigații și asigurarea debitului de servitute,



amplasate în culeea stângă. Priza este alcătuită dintr-o
conductă cu diametrul de 800 mm, cu grătar, care se
desface în două componente: o conductă cu diametrul
de 720 mm pentru irigații, alături de o alta cu
diametrul de 419 mm pentru servitute, ambele pre-
văzute cu câte două vane sertar, pană și corp plat.

Caracteristicile centralei sunt identice cu cele ale
centralei Zigoneni, iar regularizarea albiei râului Argeș,
în aval de baraj și centrală până la podul de șosea și
cale ferată, este executată printr-un șenal de scurgere,
evazat pe sensul amonte-aval, de la 43 m la 120 m.

Centrala hidroelectrică Merișani este o copie fidelă a
centralei Mănicești, cu o lungime a canalului de aducți-
une de 523 m și a canalului de fugă de 2.125 m.

Barajul și centrala Budeasa au fost gândite inițial ca
o lucrare „pe derivație”. Odată cu realizarea ele-
mentelor cascadei de hidrocentrale s-a observat că
acumulările Bascov și Pitești au fost puternic colmatate
cu materialul aluvionar transportat de râul Vâlsan,
rămas neregularizat, material transportat în secțiunea
de vărsare în Argeș. În aceste condiții, în locul centralei
pe derivație, s-a decis construirea unei acumulări de
aproape 55 milioane mc apă, mărginită de versanți,
diguri, un descărcător de ape mari și o centrală baraj.
Noile debite, recalculate după viiturile catastrofale din
anii 1970 - 1972, au fost estimate la 750 mc/sec pen-
tru asigurarea de 1% și de 1.300 mc/sec pentru asigu-
rarea de 0,1%, debitul de verificare fiind fixat la
1.950 mc/sec. În noile condiții, urmau să se asigure:
un debit suplimentar de 1,17 mc/sec pentru noii con-
sumatori din zonă, mărirea producției de energie elec-
trică, reducerea substanțială a procesului de colmatare
a lacului Bascov, scoaterea de sub efectul inundațiilor a

circa 7.000 ha teren agricol și eliminarea unei zone de
7 km de regularizare a albiei râului Argeș.

Rezervarea unui volum important – 27,1 mil mc - în
acumulare pentru atenuarea viiturilor a devenit nece-
sară în condițiile în care acumulările din amonte, de la
Zigoneni și Vâlcele, nu aveau prevăzute volume de
atenuare, iar efectul de atenuare al lacului Vidraru, în
secțiunea Pitești, era de maximum 10%.

Lacul Budeasa are o lungime de cca 5.5 km,
mărginit pe malul drept de un dig cu lungimea de
4.625 m, iar pe malul stâng de 934 m, închise într-o
terasă ce constituie malul lacului pe o lungime de alți
2.500 m. La plin, lacul ocupă o suprafață de 643 ha și
are prevăzută și o „incintă”, protejată de un dig de pro-
tecție cu lungimea de 2.280 m, destinată agriculturii,
precum și inundării, atunci când nivelurile din lac
depășesc cota coronamentului barajului. Incinta se
descarcă, prin intermediul unui canal, în albia naturală
a Argeșului, în aval de Budeasa.

Barajul, asemănător lucrărilor din amonte, este de
tip etajat, cu timpan de reținere, 4 deschideri de fund
la nivelul talvegului, cu dimensiunile de 4,00 m x 4,00 m,
două deschideri de suprafață de 4,00 m x 8,00 m,
suplimentarea golirilor de fund fiind necesară în con-
textul aportului de apă al râului Vâlsan. În culeea mal
drept există o priză de rezervă pentru alimentarea
municipiului Pitești, care se înțeapă în conductele ce
pleacă de pe malul drept. De asemenea, în deschide rile
1 și 3 ale barajului, pe creasta descărcătorului, sunt
practicate două deschideri tiroleze, sub forma unui
canal cu grătar, din care pleacă conducte de legătură
cu camera de încărcare a prizei mal stâng.

Va urma
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Cea de-a XXIX-a Conferință Națională AICPS
RISC ȘI CONSECINȚE ÎN PROIECTAREA STRUCTURILOR

Redacția: Deci, de ce ați ales
pentru această ediție a Confer-
inței tema „Risc și consecințe în
proiectarea structurilor”?
Dragoș Marcu: Pentru alegerea

temei s-a făcut, ca de obicei, un
sondaj în rândul Consiliului de Con-
ducere (a cărui componență este
alcătuită din aproape 35 de mem -
bri), fiecare membru al acestuia
propunând - în acord cu preocu -
pările sucursalei sau comunității pe
care o reprezintă - o temă pentru
conferință. Subiectul care se regă-
sește în cele mai multe dintre
aceste propuneri este promovat ca
temă a conferinței. Acest lucru
înseamnă, în definitiv, că „Risc și
consecințe în proiectarea struc-
turilor” este subiectul care îi pre-
ocupă cel mai mult, în acest an, pe
membrii noștri. Este adevărat că a
fost și propunerea mea, însă este
subiectul care, în final, a întrunit cele
mai multe sufragii. Este o temă foarte
prezentă în ultimii ani în manifestările
din jurul profesiei în întreaga lume,
dezbătută pe larg în tratate, articole,
seminarii, conferințe. Este, probabil,
una dintre direcțiile principale pe care
le va urma proiectarea structurilor în
următorii ani.

Redacția: Ce așteptați să aducă
în domeniul proiectării tema din
această ediție?
Dragoș Marcu: Cred că primul

lucru care se vizează este populari-
zarea subiectului și mai ales a
importanței lui în rândul tuturor
membrilor noștri. Apoi, urmărim un
consens al mebrilor noștri în ceea
ce privește abordarea lui și care
este buna practică ce ar trebui să
transpară din proiectarea structuri-
lor ținând cont de această strate-
gie, pentru că este într-adevăr o
strategie. Noțiunea de risc poate
avea multe înțelesuri sau are rever-
berații în mai multe zone ale proce-
sului de proiectare. În modul cel mai
direct vizăm balansarea optimă între
costul de investiție pe de o parte și
cel de întreținere, de intervenție
post eveniment, timpul de re-adu -
cere la nivelul de performanță inițial,
costurile și alte consecințe ale
întreruperii activității în urma unui

eveniment important, în condițiile
intensificării eforturilor de a mini-
miza, pe cât posibil, riscul pierderii
de vie ți  omenești sau al rănirilor.

Nu în ultimul rând, dorim să-i fa -
cem pe partenerii noștri de proiec -
tare (arhitecți, ingineri de instalații)
conștienți de importanța abordării
acestei strategii, la fel de mult ca și
pe partenerii din domeniul constru-
irii și - foarte important - pe investi-
tori și dezvoltatori și mai departe,
întrega opinie publică. La rândul lor,
autoritățile și factorul politic mai
ales trebuie sensibilizate și făcute
atente în această direcție.

Redacția: Ce a adus nou în do -
meniul proiectării anul care a
trecut de la ediția anterioară a
Conferinței?
Dragoș Marcu: Este greu de

spus dacă tema de anul trecut a
adus ceva nou în domeniul proiec-
tării, asta și pentru că temă era
legată de „Statutul proiectantului
de structuri în cadrul legal actual”.
Prin urmare, era un subiect legat de
profesiune și nu de tehnici, metode
și proceduri de proiectare. Ca în
fiecare an, printre punctele de inte-
res ale conferinței au fost cele trei
keynote lectures-uri, două dintre
ele fiind susținute de reputate per-
sonalități din domeniul structurilor.

Domnul James Dow de la Insti-
tute of Civil Engineers din Marea
Britanie a avut o prezentare valo -
roasă și utilă, intitulată „Unde se
situează inginerii în Europa”. Apoi,
a existat pentru prima dată o
sesiune de tip „debate”, care s-a
concentrat pe rolul și responsabi -
litățile proiectantului de structuri în
contextul legal. Aici a fost amintită,
printre altele, și o propunere de
certificare a operatorilor economici,
certificare care constituie o preocu-
pare mai veche a noastră. Ei bine,
deși nu s-au finalizat, lucrurile au
înaintat serios în acest sens în
ultimul an.

O altă preocupare era legată de
corectarea legilor și reglementărilor
tehnice, în sensul unei mai bune
coordonări și corespondențe între ele,
a evitării ambiguităților și redu cerii
căilor de interpretabilitate ale aces-

tora, după măsura fiecăruia. AICPS
joacă un rol foarte activ în iniția-
tivele de modernizare a legilor și
reglementărilor tehnice. În reali-
tate, nu s-au făcut multe lucruri
între timp. Însă, au fost făcuți pași
serioși înainte în promovarea unei
erate la codul P100-1-2013 și la
noua ediție a codului de evaluare la
acțiuni seismice, P100-3-2018.
UTCB a fost elaboratorul ambelor
documente, iar AICPS-ul a fost
principalul, ba chiar unicul orga-
nism (din mediul profesional, altul
decât cel al autorităților), care și-a
pus amprenta pe anumite prevederi.
Observațiile colectate, dezbătute și
promovate sub egida AICPS au
adus clarificări importante în textul
celor două documente, care se află
în prezent în ultima fază de avizare.
Vedeți dumneavoastră, există o
anumită inerție, nu discutăm aici
motivele, însă temele pe care le
formulăm încep să-și arate rezul-
tatele într-un interval de câțiva ani. 

Revenind la tema de anul acesta,
în urmă cu doi ani profesorul Radu
Văcăreanu a avut o excelentă pre-
zentare legată de proiectarea
bazată pe risc. A fost, dacă vreți,
scânteia care a „aprins” subiectul.
Anul acesta îl vom dezbate, vom
avea și doi reputați ingineri și pro-
fesori din Japonia în calitate de
keynote speakers preocupați de
această direcție și sperăm ca, în
următorii ani, să apară și rezul-
tatele concretizate în practica de
proiectare din România. q

Ajunsă la cea de-a 29-a ediție, Conferința Națională a AICPS își propune anul acesta o temă, la prima
vedere, mai deosebită. Ce considerente au condus la alegerea unei asemenea teme și ce se așteaptă de
la dezbaterea ei, am încercat să aflăm într-un interviu cu dl Dragoș Marcu - președinte AICPS.

Dragoș Marcu ‐ președinte AICPS
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Istoria clădirii Academiei Române
– la 120 de ani – 

prof. ing. Nicolae NOICA

După ce a fost înființată, Academia
Română se va confrunta cu o pro-
blemă deosebită, aceea a unui local
propriu în care să-și desfășoare acti -
vitatea în condiții de siguranță și
funcționalitate.

În primii ani Academia a fost găz-
duită în câteva camere în Palatul Uni-
versității inaugurat în anul 1869.

La 27 martie 1879, prin Decretul
Regal Nr. 749, a fost promulgată Legea
pentru Academia Română.

Prin articolul V al legii se prevedea:
„Academiei Române i se va da un loc
de către Stat pentru clădirea edificiu-
lui său, care se va hotărî printr-o lege”.

Din păcate, anii au trecut fără a se înfăptui nimic.
De altfel, la 8 martie 1884, în ședința adunării generale,
președintele Ion Ghica pune în discuție „chestiunea
edificiului pentru instalarea și așezarea bibliotecii și
colecțiunilor Academiei”. Dânsul arăta că „vede cu
părere de rău că, după toate promisiunile date de unii
membri care fac parte activă din guvern, până acum
nu s-a întâmplat nimic”.

Ulterior, în anul 1889,cu prilejul solemnității aniver-
sării a 25 de ani de la înființarea Universității din
București, care a avut loc în prezența Regelui Carol I,
rectorul acesteia, profesorul arhitect Alexandru
Orăscu, spunea că nu poate instala facultățile după
cum se cere, deoarece „oaspeții Universității – Senatul,
Academia Română, Muzeele – au ajuns să cuprindă
toată casa.”

De aceea, dânsul îl ruga la 13 decembrie 1889,
printr-o scrisoare, pe Președintele Academiei „a pune
la dispoziția Universității întreaga aripă stângă a pala-
tului”, luând măsurile necesare pentru „a muta din el
savanta instituție, într-un local încăpător” (Arhiva Aca-
demiei Române, dosar A-107, 1882-1897, fila 9).

În fața acestei situații, după mai bine de 10 ani,
Guvernul generalului Gheorghe Manu a căutat să
găsească o soluție pentru a oferi Academiei, conform
Decretului-Lege Nr. 749 din 29 martie 1879, un spațiu
propriu, corespunzător desfășurării activității sale.

De aceea, Theodor Rosetti, ministrul Cultelor și
Instrucțiunii Publice, a înaintat, la 14 februarie 1890,
Consiliului de Miniștri, un referat în  care arăta că, pen-
tru atingerea scopului propus, ministerul s-a îngrijit de
achiziționarea unui teren în condițiile cerute „adică
destul de spațios” care să cuprindă și „o casă îndestu-
lătoare pentru instalarea, cât mai neîntârziat, a Insti-
tutului Academic”.

Ca urmare, guvernul, în ședința din ziua de miercuri,
14 februarie 1890, îl autorizează pe ministrul Theodor
Rosetti „să cumpere pentru Academia Română, de la
Ștefan Bellu, casele cu tot locul de aproape 10.000 mp,
pentru suma de 300.000 lei aur” (A. N., Fond: M.C. și
I.P., dosar 695/1890, fila 4).

În același timp, Academia Române comunica Minis-
terului Cultelor și Instrucțiunii Publice, printr-o adresă
la 31 ianuarie 1890, că „a aflat un loc destul de
potrivit” pentru mutarea instituției și anume casele și
terenul de 4.060 mp proprietate a lui Constantin Șt.
Cesianu, din Calea Victoriei Nr. 135.

Imediat, ministrul Theodor Rosetti numește o
comisie compusă din inginerul-arhitect Nicolae Cerkez,
inginerul I.B. Cantacuzino și primarul Capitalei, Emilian
Pache Protopopescu, pentru „a observa starea clădirii
și a-și da opinia asupra prețului cerut” (A. N., Fond:
M.C. și I.P., dosar 695/1890, fila 8). După primirea
„procesului dresat de Comisie”, ministrul Theodor
Rosetti prezintă situația în ședința guvernului din
10 martie 1890, obținând aprobarea să cumpere
„casele cu tot locul lor”.

În discursul rostit la 3 martie 1898, președintele Academiei, Nicolae Kretzulescu, spunea:
„Domnilor colegi, deschizând astăzi sesiunea generală a anului 1898 în noul edificiu clădit dinadins
pentru această înaltă instituție, mă simt împreună cu dumneavoastră toți fericiți de a ne întruni în
noua sală (aulă)”.

Iată de ce, la împlinirea acestei venerabile vârste – 120 de ani – am apreciat că se cuvine să
prezentăm istoria acestui edificiu.

Clădirea Academiei Române azi
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Dorind să întregească locul pe care Academia îl
avea în Calea Victoriei, ministrul Theodor Rosetti a
hotărât să procure și terenul pe care Nicolae St.
Cesianu îl avea lângă cel vândut de fratele său Con-
stantin St. Cesianu. De aceea, dânsul supune Consiliu-
lui de Miniștri, în ședința din 3 noiembrie 1890, un
referat, în baza căruia i se dă autorizația cumpărării
terenului (A.N., Fond: M.C. și I.P., dosar 695/1890, fila 70).

Dorind să cunoaștem vechimea acestor case, am
cercetat planul Borroczyn 1852 aflat la Academie.

Trebuie să arătăm că lui Theodor Rosetti i se dato-
rează dotarea Academiei Române cu aproape 80% din
terenul de 22.700 metri pătrați pe care îl posedă astăzi
și Casele Constantin Șt. Cesianu și Bellu.

Este o dovadă de ceea ce a putut face, în nici zece
luni, un adevărat om de cultură, care a avut voință
politică.

Membrii Academiei Române au apreciat „zelul lumi-
nos și bunăvoința” ce a arătat Theodor Rosetti față
de dânsa și au hotărât să-l primească, în ședința din
26 martie 1891, Membru de Onoare al Academiei.

Cine a fost
Theodor Rosetti?

Theodor Rosetti a făcut
parte din ramura familiei din
Moldova. El s-a născut la
4 mai 1837, la Iași. A fost
fiul Marelui Postelnic George
Rosetti și al Caterinei Stur-
dza. A crescut la Conacul
Solești, alături de cei patru
frați: Constantin, Dumitru,
Zoe și Elena, cea care avea
să se căsătorească cu dom-
nitorul Alexandru Ioan Cuza
și să devină prima doamnă a
României. Studiile primare

le-a făcut la Iași, iar liceul la Lemberg și Viena, după
care a obținut licența în științe ju ridice la Viena, titlul
fiindu-i echivalat la Paris.

Se cuvine să amintim că Theodor Rosetti a fost
însărcinat de Regele Carol I, la 21 martie 1888, să for-
meze primul guvern conservator, după guvernarea de
12 ani a lui Ion C. Brătianu.

A ocupat funcția de prim-ministru între anii 1888-
1889.

Guvernul Theodor Rosetti va aduce un spirit nou în
starea de lucruri din țară, prin hotărârea de a nu
înlocui pe niciunul din funcționarii administrativi și
judecătorești, după cum era obiceiul la schimbarea
unui regim. 

Ulterior, Theodor Rosetti a fost numit guvernator al
Băncii Naționale a României, între anii 1891-1895, în
timpul guvernului Lascăr Catargiu.

Potrivit lui N. Iorga, Theodor Rosetti „a fost ultimul
boier al țării noastre” care întruchipa „cea mai mare
demnitate personală unită cu cea mai desăvârșită sim-
plicitate”.

A încetat din viață la 17 iulie 1923, fiind înmormân-
tat la Cimitirul Bellu.

În scopul „aducerii caselor în stare de a putea servi
la instalarea Academiei într’însele”, secretarul general
Dimitrie Sturdza l-a însărcinat pe arhitectul Filip D.
Xenopol cu „studiul reparațiilor și modificărilor nece-
sare”, cât și cu evaluarea costurilor.

La 4 mai 1890 arhitectul F.D. Xenopol prezintă un
memoriu cu descrierea primelor lucrări de reconstruc -
ție, precum și cu măsurile pentru „a prezerva clădirea
de incendiu”, însoțit de un deviz cu cheltuielile pe cate-
gorii de lucrări.

Lucrarea principală de reconstrucție, executată în
anul 1890, a fost sala de ședințe, adică prima aulă a
Academiei.

După ce imobilul a fost adus în stare corespunză-
toare, la sfârșitul lui noiembrie 1890, Academia s-a
instalat în noua sa proprietate.

Dintr-un document aflat la Arhivele Naționale,
întoc mit de arhitectul Filip D. Xenopol, în care explică
planurile întocmite pentru amenajarea Caselor Cesianu,
reies clar funcțiunile ce se desfășurau în diversele
încăperi.

Astfel, la parter, în camera a, se găsea sala de lec-
tură (azi Sala de Consiliu), în camera b odaia manu-
scriptelor și documentelor, în camera c casieria și
comptabilitatea, iar la etaj, camerele i și l erau ocupate
de biblioteca scheiană și Melchisedec, în camerele k
erau odările de cancelarie. Tot la etaj se realizează cea
mai importantă lucrare, sala de ședințe (prima aulă).

Anii au trecut și deoarece „biblioteca și colecțiunile
științifice au crescut în mod neașteptat”, în anul 1896 a
apărut necesitatea „măririi localului Academiei prin
clădirea din nou a unei aripi în fundul curții, pe terenul
astăzi gol și destul de vast”.

De aceea, în anul 1896 guvernul D. A. Sturdza ia o serie
de măsuri practice pentr mărirea localului Academiei.

Atunci, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice,
Petru Poni, solicită, în ședința de guvern din 15 febru-
arie 1896, aprobarea pentru cumpărarea „caselor cu
tot locul, proprietate a Doamnei Mina Zaleski din Calea
Victoriei 137”, pe prețul de lei 285.600 pentru Acade-
mie, precum și a cheltui suma de lei 220.000 pentru
„transformările necesare caselor ce se vor cumpăra și
facerea unor construcții noi, apărate complet de peri-
colul focului, pentru colecțiunile importante ale Acade-
miei” (A. N., Fond: M. C. și I. P., dosar 695/1890, fila 251).

După ce a analizat propunerea făcută, Consiliul de
Miniștri, prin Jurnalul Nr. 5 din 15 februarie 1896, îl
autorizează pe ministru să cumpere casele Zaleski și să
aloce suma necesară pentru ridicarea unui nou corp de
clădire.

Theodor Rosetti 

continuare în pagina 36È
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Un moment important în istoria localului Academiei
are loc în martie 1896, când guvernul Dimitrie A. Stur-
dza înaintează Camerelor Legiuitoare „Proiectul de lege
pentru cedarea unor case și terenuri Academiei Române”.

Proiectul de lege avea un articol unic, în care se
prevedea: „Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice
este autorizat să cedeze Academiei Române casele și
terenul Ștefan Bellu din Calea Victoriei, casele și
terenul C. Șt. Cesianu din Calea Victoriei și casele și
terenul Zaleski din Calea Victoriei și str. Sf. Voievozi
din București.” (A.N., Fond: M.C. și I.P., dosar
695/1890, filele 268-269).

Legea a fost votată în Adunarea Deputaților la
26 aprilie 1896, în Senat la 29 aprilie 1896 și promul-
gată prin Decretul Regal Nr. 2337 din 7 mai 1896 sem-
nat de Regele Carol I.

După primirea Casei Zaleski și a fondurilor pentru
construirea noului corp, Academia se adresează arhi-
tectului șef al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Pu -
blice, Constantin Băicoianu, pentru a întocmi devizele
pentru reparația Casei Zaleski, dar și proiectul și
devizul noilor construcții.

Proiectul pentru construirea unui nou corp de
clădire și a unei noi săli de ședințe a fost întocmit de
arhitectul șef Constantin Băicoianu, așa cum reiese și
dintr-o scrisoare pe care Președintele Academiei o
transmite Ministrului Cultelor și Instrucțiunii Publice la
21 iunie 1896 (Arhiva Academiei Române, dosar A-107,
1882-1897, fila 244). În ea se preciza că s-au anexat
cinci planuri împreună cu devizul.

Aceste planuri originale, desenate pe calc pânzat,
încă nu le-am putut găsi în arhive. Am găsit, însă, în
Arhiva Municipiului București planurile în copie heli-
ografiate pe hârtie albastră, prezentate în anexă la
documentația înaintată de Academie, Primăriei orașu-
lui București pentru obținerea autorizației de con-
strucție. Ele sunt semnate, spre neschimbare, de șeful
serviciului tehnic al primăriei, arhitectul inginer Ion
Poteca (Arhiva Municipiului București, Fond: Primăria
oraș București – Serviciul Tehnic, dosar 1151/1896,
filele 7-13).

La Arhivele Naționale s-au păstrat și devizele
întocmite și semnate de arhitectul șef Constantin Băi-
coianu pentru construcțiile noi: unul referitor la noul
corp de clădire adăugat localului Academiei, în valoare
de 81.924,06 lei și celălalt pentru sala de ședințe –
aula – în valoare de 80.075,94 lei.

La 11 mai 1896 Ministerul Cultelor și Instrucțiunii
Publice publică organizarea licitației pentru „darea în
întreprindere a construcțiilor noi și dezvoltării sălii de
ședințe a Academiei Române”.

Ofertele prezentate au fost deschise în ziua de 13 iulie
1896, în prezența membrilor comisiei de licitație cât și
a concurenților.

Lucrările de construcție au fost încredințate antre-
prizei Iosif Piantini, care făcuse oferta cea mai avanta-
joasă – un rabat de 9,62% sub deviz. Imediat, la
17 iulie 1896, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice
încheie contractul de execuție a lucrărilor cu antrepriza
I. Piantini, pentru valoarea de 144.608 lei, „deci cu un
scăzământ de 9,62% față de devizul de 160.000 lei”.

Amintesc că Iosif Piantini a fost constructorul, prin-
tre altele, al clădirii Ministerului Învățământului din
strada Berthelot, caselor Turnescu și Take Ionescu,
precum și al Bisericii Sf. Visarion.

Se încheie contractul de execuție cu I. Piantini.
Lucrările de construcție au început la 25 iulie 1896,
fiind terminate la 30 septembrie 1897.

Evoluția edificării construcției poate fi urmărită, de-a
lungul timpului, cu exactitate, din situațiile provizorii
de lucrări prezentate spre decontare de Iosif Piantini,
care se păstrează la arhive.

Toate situațiile erau semnate de verificatorul arhi-
tect-conductor Artur Lardel și supravizate de arhitectul
șef Constantin Băicoianu.

Primele situații provizorii sunt prezentate la 5 sep-
tembrie 1896 și 15 octombrie 1896. Din ele reiese că,
în toamna anului 1896, s-a finalizat „construcția de
roșu” a corpului nou adăugat localului Academiei.

O problemă deosebită apare la 11 decembrie 1896,
când Primarul General al orașului București, C.F.
Robescu, transmite Academiei Române o adresă prin
care arăta că se construiește „în curtea proprietății
Academiei mai multe corpuri de clădire, fără să fie
autorizate de Comună, conform regulamentului” și
cere să se ia măsuri de intrare în legalitate.

Imediat, Academia informează Primăria că adăugi-
rile de clădiri ce au început a se construi în vara anului
1896 „se fac cu fond dat de Ministerul Cultelor”, care a
ținut și licitația și a încheiat contract cu antreprenorul.
De aceea, a apreciat că „nu era în căderea Academiei a
cere autorizația cuvenită”.

Iar pentru a intra în legalitate, Academia înaintează
Primăriei în două exemplare:

• „planurile adaosului care se face pentru mărirea
sălii de ședințe”, și

• „planurile adaosului clădirii care se face în fundul
curții”.Carol I la Academie
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CYPE este o companie internațională care dezvoltă și distribuie programe de proiectare pentru ingineri și profesioniști în
domeniul construcțiilor. Călătoria CYPE a început în anul 1983 cu o activitate intensă în domeniul ingineriei civile și
analizei structurale, care a motivat compania să dezvolte programe asistate de calculator pentru a acoperi nevoile
proprii și pe cele ale clienților săi. Succesul acestor programe de proiectare a condus compania să-și concentreze
activitatea în dezvoltarea, comercializarea și distribuția de software tehnic.

Oferim trei module pentru inginerii proiectanți de structuri, și anume:

CYPECAD - este un program de calcul structural și detaliere pentru proiectarea elementelor din beton armat și struc-
turilor metalice supuse forțelor orizontale și verticale. Se poate folosi pentru proiectarea caselor de locuit, clădirilor eta-
jate și lucrărilor civile. Utilizarea sa garantează fiabilitate maximă analizei structurale și planșelor finale de execuție.
Recomandăm folosirea acestui program pentru proiectarea caselor de locuit, a construcțiilor multietajate și a altor
structuri din beton armat, zidărie, metal, lemn sau aluminiu.

CYPE 3D - este un program de calcul structural și detaliere pentru hale industriale sau alte tipuri de structuri din bare, agil
și eficient, creat pentru a efectua calcule structurale în 3 dimensiuni: din bare executate din oțel, lemn, aluminiu, beton
sau orice alt material, inclusiv fundații: continue, izolate, cu grinzi de fundare și piloți forați. Dacă structura este formată
din elemente de tip bară din lemn, oțel sau aluminiu, programul le poate reproiecta astfel încât să obținem optimizarea
maximă a structurii proiectate. 
Recomandăm utilizarea acestui program pentru proiectarea halelor industriale, a structurilor metalice, inclusiv pentru
dimensionarea fundației acestora.

ZIDURI DE SPRIJIN - permite analiza structurală, dimensionarea și verificarea zidurilor de sprijin și fundațiilor acestora
(fundații izolate sau pe piloți).

Software-ul CYPE are implementate ultimele standarde românești în domeniul proiectării civile: 
• Pentru calculul seismic: P100-1/2013 și P100-1/2006.
• Pentru calculul încărcărilor climatice: Eurocod 1 cu anexa națională.
• Pentru calculul elementelor din beton armat și crearea combinațiilor de încărcări: Eurocod 2 și Eurocod 0 cu anexele naționale.

Pentru mai multe detalii vizitați www.cype.ro

Software
pentru Arhitectură, Inginerie și Construcții
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Ca urmare, Primăria orașului București emite
„Autorizația de construcție Nr. 35” din 18 martie 1897.

Pentru a plăti lucrările executate și a putea
„comanda și efectua lucrările de instalare în noul său
local mărit”, Academia Română roagă pe Ministrul Cul-
telor și Instrucțiunii Publice, la 20 noiembrie 1896, să-i
pună la dispoziție „suma rămasă disponibilă din credi-
tul de 220.000 lei”.

Cu o promptitudine care astăzi ne surprinde, Mi -
nistrul Petru Poni aduce la cunoștința președintelui
Academiei, la 22 noiembrie 1896, că a înaintat „ordo-
nanța de plată Nr. 10852, de lei 54.483,83 lei restul ce
se cuvine Academiei din suma de lei 220.000, din care
s-a restituit suma de lei 144,608 cuvenită antrepreno-
rului Iosif Piantini”.

Merită să arătăm că, în Arhiva Academiei Române,
am găsit un document inedit, care dovedește atenția
ce se acorda în acele vremeuri cheltuirii banului public.

Este vorba de o adresă a Ministerului Cultelor și
Instrucțiunii Publice către Academie, prin care solicita
să-i pună la dispoziție „actele justificative” pentru chel-
tuielile făcute din suma de 54.483 lei pentru a le
prezenta Înaltei Curți de Costuri. Se prezintă imediat
un tablou sintetic, pe 12 pagini, în care sunt trecute
toate operațiile.

După ce lucrările de construcție ale noului corp
adăugat localului Academiei și ale sălii de ședințe au
fost terminate, Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publi -
ce, Spiru Haret, a numit Comisia de recepția provi-
zorie, formată din inginerul arhitect Grigore P. Cerkez
și inginerul Mihail M. Romniceanu.

Aceștia se întrunesc în ziua de 23 octombrie 1897,
la Academia Română, pentru a verifica lucrările execu-
tate de antreprenorul I. Piantini. Ulterior, dânșii încheie
un proces verbal la 28 octombrie 1897, consemnând
că „din cercetarea amănunțită a lucrărilor am constatat
că ele sunt executate în bune condiții și în general,
sunt terminate”.

La 15 noiembrie 1897 arhitectul C. Băicoianu pre -
zintă ministrului Spiru Haret situația definitivă a lucră-
rilor realizate la noul corp și sala de ședințe. Este un
model de prezentare sintetică a cheltuirii banului
public, pe care ar trebui să-l urmăm și noi astăzi.

În primele luni ale anului 1898 au mai fost execu-
tate o serie de lucrări suplimentare, precum „constru-
irea unei trecători de la scara întâia a vechiului local la
scara din casa Zaleski, spre a conduce la etajul acestei
case, la noua sală de lectură a bibliotecii”, precum și
„lucrări de fierărie ciocînită în sala de ședințe și brațe
de iluminat”.

Noul local al Academiei Române va fi inaugurat în
martie 1898, acum 120 de ani.

Ulterior se va instala și Biblioteca Academiei, cu
noua sală de lectură, deschisă la 10 noiembrie 1898.

Se cuvine să arătăm că Bibliotecarul Academiei,
profesorul Ioan Bianu, „după obiceiul vremii, care
impunea prezența conservatorului în permanență, și-a
amenajat un modest apartament” în incinta Academiei.

Convinși de necesitatea unui local pentru Bibliotecă,
datorită creșterii deosebite a colecțiilor în primul dece-
niu al secolului al XX-lea, membrii Academiei au
hotărât în ședința din 24 mai 1912 să încredințeze
întocmirea planurilor pentru acest edificiu arhitectului
L. MacLean de la Berlin.

Proiectul prezentat a nemulțumit delegația Acade-
miei și Comisia aleasă în 1910 pentru localul Bibliotecii.

În această situație s-a decis însărcinarea inginerului
Gh. Balș cu refacerea proiectului și conducerea lucră -
rilor. Dânsul și-l va asocia pe arhitectul Nicolae Ghica-
Budești pentru lucrările de pură arhitectură.
Evenimentele din anii care au urmat datorate războaie-
lor balcanice și primului război mondial nu au permis
începerea lucrărilor.

După Marea Unire, în anul 1925, guvernul Ion I.C.
Brărianu a pus la dispoziția Academiei suma de lei
10.000.000 pentru a demara lucrările la bibliotecă.
Imediat inginerul Gh. Balș este numit „Director al
lucrărilor pentru construirea depozitului de cărți și pen-
tru semnarea constractului cu domnii antreprenori”.
Lucrările de construcție au fost încredințate inginerilor
Aurel Ioanovici și P. Mocia. Execuția depozitului de cărți
a început în luna iunie 1925 și a fost terminată în
toamna anului 1926.

Marea problemă a viitorului Academiei Române,
însă, așa cum arăta în 1925 secretarul general Vasile
Pârvan, rămânea construirea unui local propriu.

De aceea s-a hotărât organizarea unui concurs
internațional pentru proiectul acestui edificiu. Au fost
reținute proiectele elaborate de arhitectul Duiliu Marcu
și de arhitectul Gh. Negoescu, care nu se vor materializa.

Creșterea continuă a fondurilor bibliotecii, datorate
numeroaselor donații și cumpărări de manuscrise și
documente, a impus construirea, lângă depozitul de
cărți, în 1926, a unei clădiri noi care să corespundă
cerințelor unei biblioteci moderne.

Ședință la Academie
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Noul pavilion, ca și cel din 1926, figura în planul
general de construcție al Palatului.

Proiectul a fost întocmit de arhitectul Duiliu Marcu și
aprobat de Academie în 1931.

Construcția noului local, încredințată antreprizei
Inginer A. Ioanovici, a început în anul 1935, fiind fina -
lizată în 1937.

În ziua de 5 iunie 1937 Biblioteca Academiei va fi
inaugurată în prezența Regelui Carol I, după ce acesta
a participat în Aulă la primirea în Academia Română a
lui Lucian Blaga.

Regele Carol al II-lea spunea: „Am voit să asist la
această ședință, fiindcă am ținut să ascult acel frumos
gând ce-l are poetul și filosoful Lucian Blaga, când face
elogiul nu al unui predecesor, ci al satului românesc”.

În anii următori asupra clădirii Academiei Române
s-au abătut două cataclisme: cutremurul din 10 noiem -
brie 1940 și bombardamentele din 1944. În urma dis-
trugerilor provenite din bombardamentele din 24-25
august, atât de impresionant descrise de generalul
Radu Rosetti, conservatorul Bibliotecii, Aula Academiei
va fi reparată de antrepriza inginerului Aurel Ioanovici.

Activitatea membrilor Academiei s-a desfășurat,
înce pând din anul 1898, în noul edificiu clădit și ame-
najat pentru această înaltă instituție, dominat de o
Aulă impunătoare.

În această Aulă a Academiei s-au desfășurat șe -
dințele ordinare și adunările generale ale membrilor săi
între anii 1898 și 1948, timp de 50 de ani.

Ulterior, în anii 1948-1949, Aula a suferit o modifi-
care radicală, conform planurilor de arhitectură elabo-
rate de profesorul arhitect Richard Bordenache și a
planurilor de rezistență întocmite sub îndrumarea pro-
fesorului inginer Aurel A. Beleș.

Inițial, pe cele trei laturi care despărțeau spațiul
rezervat academicienilor de cel al publicului, se găseau
4 coloane de zidărie pe care stăteau grinzile ce
susțineau acoperișul.

Cu prilejul modificărilor din anul 1948, câte două
coloane, din mijloc, pe fiecare latură, au fost înlăturate
și s-au construit stâlpi din beton armat la colțurile
laturilor pe care s-au executat noi grinzi din beton
armat. Totodată, masa prezidiului a fost reamplasată
pe latura opusă hemiciclului.

De-a lungul timpului aula a mai suferit o serie de
intervenții. Astfel, după cutremurul din 4 martie 1977,
când zona aulei a fost serios afectată, s-au realizat, pe
lângă consolidările pereților hemiciclului (absidei) și un
inel din beton armat în jurul grinzilor de deasupra
gradenelor și prezidiului. Acest inel a a fost realizat
astfel încât el formează un cadru orizontal cu rigiditate

și rezistență corespunzătoare, cu legături față de plan -
șeele și elementele structurale adiacente, respectiv
plăcile casetate, luminator (Expertiza tehnică a sediului
Academiei Române, realizată de inginerul Mircea Miro-
nescu în cadrul MIRO-GRUP, în anul 2008).

Tot în zona aulei, la parter, a fost executată în anul
2004 o transformare și o consolidare a acestei părți de
construcție, care de asemenea era foarte avariată de
cutremurul din 04.03.1977.

Partea din parter a aulei, pe care reazemă planșeu
din grinzi metalice și bolțișoare din cărămidă, avea
pereți de zidărie dispuși pe două direcții formând
încăperi de birouri.

În cadrul lucrărilor de consolidare a pereților
perimetrali ai zonei, inclusiv ai hemiciclului, s-a dorit
amenajarea unui spațiu mare de recepție – Clubul
membrilor Academiei –, drept care au fost dezafectați
pereții interiori care susțineau grinzile metalice cu
bolțișoare. Aceste grinzi metalice cu bolțișoare erau
sprijinite la rândul lor pe câte două rânduri de 3 grinzi
metalice I30, la care s-au adăugat câte 2 grinzi I30,
care au fost realizate pe pereții cămășuiți ai zonei cu
coji din beton armat, în așa fel încât formează o rețea
spațială rigidă și rezistență.

Iată, descrierea lucrărilor de construcție și amena-
jare ale clădirii Academiei Române după documentele
găsite astăzi în Arhiva Academiei și în Arhivele
Naționale.

Am datoria a arăta că se impune, de urgență, efec-
tuarea unei expertize tehnice amănunțite, cu cer -
cetările geotehnice și de laborator pentru calitatea
materialelor, care să permită alegerea unei soluții
tehnice de asigurare la cutremur a acestei clădiri de
patrimoniu și care are în zidurile sale atâta încărcătură. 

Să sperăm că, în anii Centenarului, administratorii -
guvernanți ai țării vor găsi fondurile necesare pentru a
se înălța o clădire pentru această mare instituție de
cultură. q

Aula Academiei Române

Æ urmare din pagina 38
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SALT COM – la dispoziția dumneavoastră!

AVANTAJELE HALELOR METALICE AUTOPORTANTE
EXECUTATE DE SALT COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
ALTE LUCRĂRI MAI IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Construcție sediu Transelectrica București – municipiul
Slobozia;

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

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

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

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

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

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

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





w Revista Construcțiilor wmai 201944

Modernizarea și reabilitarea imobilului
situat în b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 –

sediul Primăriei Municipiului București

Clădirea, concepută de Petre Anto -
nescu, prezintă o semnificație deose -
bită la scara urbană și a detaliului de
arhitectură. Proiectul depus în anul
1906 pentru obținerea autorizației de
construcție nu a fost respectat întoc-
mai. Documente de epocă ulterioare
pun în evidență faptul că, pe parcursul
lucrărilor, au fost operate o serie de
modificări, unele reușite, altele mai puțin.

În urma bombardamentelor din
anul 1944 edificiul a suferit, pierzând
extremitatea sudică a aripii de est. În
consecință, în 1949, proprietarul a
decis reconstruirea identică a părții
respective. Nu a fost, însă, materia -
lizat proiectul elaborat în același an,
sub conducerea lui Petre Antonescu
însuși, proiect menit să repare
acoperișul și streșinile și să refacă, pe
tot edificiul, tencuielile distruse de aceleași bombarda-
mente. Un posibil motiv pentru care aceste ultime
intervenții nu au fost transpuse în practică a fost nece-
sitatea de a crește suprafața utilă - cea mai bună
dovadă în acest sens fiind actualul etaj 3, care,
inevitabil, a modificat nu doar proporțiile siluetei și ale
volumetriei, ci și arhitectura anvelopantei exterioare.
Sigur, inexistent în 1949 (documentele stabilind
explicit faptul că, pe atunci, clădirea dispunea de
numai două etaje) și construit în 1952 (dovadă proiec-
tul de amenajare a unei mansarde în spațiul șarpantei
datat în anul respectiv), acest etaj 3 a fost asumat de
către Petre Antonescu - în ciuda faptului că ancadra-
mentele aferente, mult mai masive decât elementele
de lexic arhitectural și decorativ de la nivelurile infe-
rioare, îngreunează, în mod nefiresc, compoziția ele-
vațiilor în partea superioară. Apoi, peste fațadele
orientate spre curte, au fost adăugate lucarnele con-
tinue, din lemn, necesare mansardei proiectate în anul

1952, ceea ce nu a fost de natură să rezolve decât
problemele legate de lipsa spațiului.

Față în față cu aceste hotărâri trecute și studiul de
evaluare culturală elaborat pentru proiectul de inter-
venție asupra părții supraterane a imobilului, a trebuit
să fundamenteze deciziile prezentului. Proiectul de
arhitectură dedicat imobilului a fost elaborat, atât în
privința conservării și restaurării, cât și a intervențiilor
de refuncționalizare, respectându-se cu strictețe regle-
mentările formulate prin studiul istoric. Zonele cu va -
loare culturală, identificate prin acesta, au fost marcate
explicit în proiect, fiind specificate modalitățile de
intervenție permise și interdicția de afectare prin inter-
venții de consolidare. Toate componentele artistice
existente în aceste spații (stucaturi, vitralii, confecții
metalice, pietrărie, pardoseli și tâmplarii interioare ce
au fost identificate ca tâmplării istorice cu valoare de
patrimoniu și au făcut obiectul proiectelor speciale de
restaurare de componente artistice.

Antreprenor general: ROTARY CONSTRUCȚII SRL
Proiectant general: DESIGN UNIT SRL

continuare în pagina 46È
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În afara zonelor cu valoare culturală, s-a încercat
revenirea la compartimentarea inițială, prin identifi-
carea și îndepărtarea pereților și a altor elemente
parazitare, executate în ultimii 50 de ani de func -
ționare a clădirii. Spații ale șarpantei fără utilizare
inițială (poduri simplu circulabile) au fost introduse în
circuitul funcțional. Un caracter spațial și arhitectural
deosebit s-a obținut prin deschiderea podului situat
deasupra holului central al edificiului, spațiu care, ca
urmare, beneficiază de extradosul cupolei vitrate, ce a
fost pusă astfel în valoare printr-o nouă perspectivă,
inedită, asupra obiectului arhitectural. În întreaga
clădire s-a menținut șarpanta existentă, deși este
postbelică. Asupra ei s-a intervenit local, cu soluții de
consolidare sau înlocuire a elementelor deteriorate,
celelalte fiind curățate prin sablare, tratate pentru pro-
tecție insecto-fungicidă și rezistență la foc, fără să fie
afectat gradul de finisare a pieselor din lemn sau a
celor metalice. Iluminarea naturală a mansardei s-a
păstrat în formula anterioară, prin menținerea lucar-
nelor longitudinale deschise în acoperiș spre curtea
interioară. Rezolvarea nou-adoptată este, însă, funda-
mental diferită, atât ca plastică arhitecturală, cât și ca
funcționalitate. Soluția proiectată prevede înlăturarea
totală a lucarnei existente, evaluată cultural ca
prezență nocivă, și introducerea unui registru de feres -
tre de tip continuu, cu o imagine interioară și exte-
rioară unitară și radical contemporană, care asigură o
iluminare net superioară față de situația anterioară, cu
ferestre din lemn segmentate de plinuri interstiționate.
Deși geometria lucarnelor este păstrată în forma
primă, materialele din care sunt executate cele noi,
atât la interior, cât și la exterior, sunt radical diferite.
Învelitoarea, prevăzută din tablă striată de tip
Rheinzink, a fost aleasă pentru a sublinia, împreună cu
registrul vertical vitrat, intervenția modernă în contrast
cu învelitoarea postbelică. Nu în ultimul rând, trebuie
menționată soluția adoptată pentru suplimentarea ilu-
minării naturale, prin introducerea în planul acoperișu-
lui, în zonele de așezare inițială a țiglei din sticlă, a
unor luminatoare cu calități termo-tehnice moderne.
Finisajele alese pentru refacerea pardoselilor comune

din spațiile de circulații sunt pietre naturale (granituri),
în alcătuiri compoziționale ce înnobilează arhitectura
interioară. Cromatica este alb-negru-gri, cu texturi și
rugozități de prelucrare diferite, astfel încât să repre -
zinte indicațiile de contemporaneitate ale intervenției.
Pardoselile spațiilor de birouri au fost finisate cu par-
chet masiv de stejar, în încăperile cu grad maxim de
reprezentare fiind montate parchete decorative. Fini -
sajele parietale ale tuturor zonelor de circulații orizon-
tale ce nu fac parte din zonele cu valoare culturală s-au
placat cu lambriuri accentuat volumetrice, ritmate prin
tăblii încadrate de profilaturi-ramă, nuturi și scafe
luminoase. Plastica arhitecturală a lambriurilor a fost
diferențiată pe etaje, în consonanță cu etapele istorice
de construcție ale clădirii, parterul, etajul 1 și 2 repre -
zentând etapa primă, fiind tratate distinct față de eta-
jul 3, executat abia după Al Doilea Război Mondial. Prin
modalitatea de realizare a tâmplăriilor aferente ușilor
dinspre coridoare, cu intercalarea unor suprafețe vitrate,
tâmplarii integrate cu lambriurile perimetrale, s-a adus
un benefic spor de lumină naturală în circulațiile altfel
obturate. Prin amenajarea și reconfigurarea geome -
trică a sălii de consiliu de la etajul 3 al corpului central
s-a creat un nou spațiu de reprezentare cu destinație
funcțională flexibilă, atât pentru ședințe ale aparatului
administrativ, cât și ca sală de conferințe și spectacole.
Urmare a cerinței autorității contractante, a fost
proiectată extinderea clădirii la nivelul infrastructurii,
cu un parcaj subteran pe 3 niveluri, ce va adăposti 100
de locuri de parcare pentru personal. Parcajul a fost
dispus în zona curții interioare a imobilului, perimetrul
acestei intervenții înscriindu-se în cel determinat de
limita de proprietate sudică și aliniamentele fațadelor
interioare ale imobilului. Toate intervențiile de arhitec-
tură asupra fațadelor imobilului prevăzute în proiect au
avut în vedere exclusiv lucrări de restaurare efectuate
conform specificațiilor proiectului de componente artis-
tice aferent. În consonanță cu acesta s-au efectuat
operațiunile de curățare și impermeabilizare a elemen -
telor decorative din piatră naturală și cărămidă apa -
rentă, precum și curățarea, repararea și refinisarea
tencuielilor și profilaturilor din similipiatră. q

Æ urmare din pagina 44
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Expertize
Consultanță

Teste laborator construcții

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

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

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

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

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

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

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

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

ice);
• VNCEC (Verificări nedistructive și ale comportării

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

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

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

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

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

Eficiența prestației noastre este garantată de

faptul că firma are în componența ei un personal

competent / recunoscut / atestat / autorizat de:

• ISC – Șef laborator și Șefi Profile;

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

AQ, CQ, Verificatori de proiecte și Experți Tehnici pe

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

• ANCPI - Experți clasa I Cadastru / Cartografie /

Geodezie;

• MTI-AFER – Responsabili SC.

În acest sens, este bine de știut că EURO

QUALITY TEST SRL are documentat, implementat

și certificat un Sistem de management integrat,

conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 -

Calitate, 14001:2005 - Mediu și OHSAS

18001:2008 - Sănătate și Securitate Ocupațio -

nală, iar pentru Laboratorul de încercări conform SR

EN ISO/CEI 17025:2005.

Prestigiul societății noastre este strâns legat

și de faptul că EURO QUALITY TEST SRL este

membră a asociațiilor profesionale:

• CNCisC - Comisia Națională Comportarea in Situ

a Construcțiilor;

• APDP - Asociația Profesională de Drumuri și

Poduri din România;

• SRGF – Societatea Română de Geotehnică și Fun-

dații;

• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica

Solului și Inginerie Geotehnică;

• AICPS – Asociația Inginerilor Constructori

Proiectanți de Structuri;

• RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din

Construcții;

• EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a

Inginerilor Geologi. q

Echipa EURO QUALITY TEST
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Construire Stație de Tratare Mecano-Biologică
a deșeurilor biodegradabile Ploiești,

aferentă SMID județul Prahova

Pe centura de Est a municipiului
Ploiești, la o distanță de 2 km de
zona rezidențială, a fost construită,
pe o suprafață de 4 hectare, „Stația
de Tratare Mecano-Biologică a
deșeurilor biodegradabile”.

Tipul contractului acestui obiectiv
a fost FIDIC Galben, proiec tarea,
execuția, montajul echipamentelor
și testarea lucrărilor fiind realizate
de STRABAG SRL pe parcursul a
18 luni.

Proiectul Stației înglobează atât
construcții noi, cât și tehnologii per-
formante, STRABAG SRL alocând
acestui obiectiv o experiență mana -
gerială pe măsură.

Valoarea contractului a fost de
51.707.063,19 lei fara TVA.

Stația va trata deșeurile rezidu -
ale si deșeurile verzi colectate din
zonă. Capacitatea Stației este de
150.065 tone/an, din care 146.960
tone/an deșeuri reziduale și 3.105
tone/an deseuri verzi (deșeuri
biodegradabile din grădini, parcuri
și piețe). Punerea în funcțiune a
Stației va conduce la: reducerea
cantității de deșeuri biodegradabile
prin depozitare conform obligațiilor
asumate prin Tratatul de aderare a
României la Uniunea Europeană,
creșterea capacității de recuperare
a deșeurilor ca urmare a tratării
mecano-biologice în cadrul Stației
de Tratare Mecano-Biologică, opti-
mizarea sistemului de management
al deșeurilor prin reducerea impac -
tului aferent transportului deșeurilor
la facilitățile de tratare și/sau depo -
zitare. Stația de Tratare Mecano-
Biologică Ploiești reprezintă ultimul
obiectiv din cadrul proiectului „Sis-
tem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Prahova”
finanțat atât în cadrul POS Mediu
2007 - 2013, cât și în cadrul POIM
2014-2020, beneficiarul fiind Con-
siliul Județean Prahova.

Tratarea deșeurilor se efectuea -
ză în mai multe etape:

• La intrarea în incinta Stației
este montat un cântar rutier pentru
autocamioane, cu ajutorul căruia se
determină cantitatea de deșeuri
intrate, precum și cantitatea de
materiale ieșite din incintă. Pe baza
datelor transmise de cântar se emit
tichete de cântar.

• Etapa de tratare mecanică -
reprezintă întregul set de activități
necesare pentru pregătirea deșeu -
rilor în vederea stabilizării biologice.

În cadrul acestei etape deșeurile
reziduale parcurg următorul flux
tehnologic: descărcarea deșeurilor
din autogunoiere și pregătirea pen-
tru tratare biologică.

• Etapa de tratare biologică
în cadrul căreia are loc procesul de
descompunere aerobă a deșeurilor.
În urma procedeului de tratare bio-
logică a deșeurilor verzi se va
obține, ca produs final, compost de
calitate. Tratarea biologică se rea -
lizează în două etape: prima etapă
constând în descompunerea aerobă
intensivă a deșeurilor în celule
închise cu membrană semi-perme-
abilă și cea de-a doua, constând în
maturarea deșeurilor rezultate în urma
primei etape.

Stația este prevăzută cu 13 celule
pentru descompunerea deșeurilor
reziduale și 4 celule pentru tratarea
deșeurilor verzi.

• Etapa de maturare, pentru
deșeurile ieșite din faza de descom-
punere aerobă.

În cadrul proiectului „Construire
Stație de Tratare Mecano-Biologică
a deșeurilor biodegradabile Ploiești”
a fost implementat și Sistemul
Informatic, prin care se asigură
suportul de comunicare între sta țiile
din județul Prahova și centralizarea
datelor la nivelul acestuia. Totodată
este facilitată monitorizarea para-
metrilor, a vehiculelor și a tuturor
utilajelor care fac parte din proiect. q

Beneficiar: Consiliul Județean Prahova
Antreprenor: STRABAG SRL
Subcontractori: SC AVRIL SRL - lucrările civile

SC ADARCO SRL - furnizare și instalare echipamente mecanice
SC ISPE SA - servicii de proiectare
SIVECO ROMANIA SA - furnizare și instalare sistem informatic
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Cele mai reprezentative lucrări de con-
strucții, cărora societatea le-a asigurat consul-
tanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:

a) Consultanță și proiectare pentru accesare
de fonduri naționale și fonduri europene:

• Proiecte integrate - Gugești, Jariștea, Păunești,
Andreiașu de Jos - jud. Vrancea; alte județe - Fondul
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(FEADR);

• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;

• Reabilitare și modernizare școli;
• Ansambluri de locuințe pentru tineri - lucrări

deru late prin programul național ANL;
• Ansambluri de locuințe sociale;
• Reabilitare termică clădiri;
• Restaurări și puneri în valoare ale monumentelor

istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a

animalelor și procesări produse alimentare - din Fon-
duri Europene pre și post aderare;

• Lucrări de reabilitări, balastări și modernizări de
drumuri de interes local;

• Lucrări de alimentări cu apă și canalizări;
• Înființări de baze sportive.
b) Alte lucrări:
Efectuarea auditului energetic pentru reabi -

litarea termică a clădirilor:
• Ansambluri de locuințe;
• Reabilitare termică a școlilor.
c) Asistență tehnică prin diriginți de șantier

atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiec -

tare și alte servicii s-au înscris în termenele contrac-
tuale sta bilite cu beneficiarii, iar calitatea lor s-a
realizat conform cerințelor exprimate prin specificațiile
contractuale.

INFRASTRUCTURA
NECESARĂ REALIZĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

Pentru desfășurarea activității de consultanță
tehnică, societatea deține o gamă de echipamente lT, de
măsură și control in situ, soft specializat, precum și
mijloacele de transport necesare pentru inspectarea
lucrărilor de construcții.

Pentru proiectare, societatea are un atelier dotat, o
rețea de calculatoare, inclusiv programele necesare
elaborării proiectelor de construcții clădiri, dru-
muri, instalații, rețele tehnico-edilitare.

În prezent, 18 specialiști cu studii superioare sunt
permanent la dispoziția clienților.

De când funcționează, SC ALMA CONSULTING
SRL Focșani a primit premii, distincții și atestări.
Deține certificări:

ISO 9001/2008
(Sistemul de Management al Calității);

SR EN ISO 14001/2005
(Sistemul de Manage ment de Mediu);

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Manage ment

al Sănătății și Securității Ocupaționale).
A fost și este permanent „abonată“ la distincțiile

oferite în cadrul manifestărilor prilejuite de Topul
Național al firmelor private. q

Sc ALMA CONSULTING srl Focșani
ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ

Societatea comercială ALMA CONSULTING SRL din Focșani s-a înființat în anul 1992, la
inițiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, având ca obiect de activitate, în principal: arhi-
tectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea.

ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
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Arhitectură fără limite… (XXXI)
Un stadion pentru tenis nu oferă prea multe variabile arhitecților. Sigur, principala preocupare a

acestora este de a proiecta arene cu un număr cât mai mare de locuri. Evident, atât cât permite limita
de vizibilitate. Nu e de neglijat, însă, în ultima perioadă, nici aspectul arhitectonic al stadioanelor,
dar nici faci litățile oferite sportivilor, cum ar fi acoperișurile retractabile ca protecție împotriva
ploii sau a căldurii excesive.

Iată în articolul de astăzi câteva exemple. Și să începem cu locul de desfășurare a primului Grand
Slam al anului - Australian Open.

ROD LAVER ARENA (14.820 locuri) – Melbourne, Australia

Stadionul Rod Laver din Melbourne Park este un loc foarte familiar pentru fanii tenisului datorită Open-ului
Australian, primul turneu de Grand Slam din an. Pentru restul oamenilor, Rod Laver Arena reprezintă o arenă
multifuncțională, gazdă a unor mari evenimente sportive sau artistice.

Construcția Centrului Național de Tenis din Melbourne a început în 1985 și s-a finalizat în 1987, cu un cost de
aproximativ 94 milioane dolari. Pe 11 ianuarie 1988 și-a deschis porțile pentru Open-ul Australian, înlocuind
vechea locație, bătrânul Kooyong Lawn Tennis Club.

Renovarea din 1995 a adus
carac teristica cea mai importantă
a terenului central, acoperișul
retrac tabil, destul de controversat.

Pe 16 ianuarie 2000, arena
centrală este denumită Rod Laver
Arena, după numele unuia dintre
cei mai mari jucători de tenis din
lume, Rod Laver, singurul tenis-
men cu două Grand Slamuri câști-
gate în carieră (toate cele patru
mari turnee - Australian Open,
Roland Garros, Wimbledon, US
Open – câștigate într-un an).

Rod Laver este, în fiecare an,
un oaspete de onoare al turneului
unde a premiat, în mai multe rân-
duri, câștigătorul probei de sim-
plu băieți.

INDIAN WELLS TENNIS GARDEN
(16.100 locuri) – Indian Wells, SUA

Una dintre cele mai spectaculoase
arene și complexuri pentru tenis,
plasate într-o zonă superbă, este în
Indian Wells – California.

Fără îndoială, Indian Wells Tennis
Garden aflat în Coachella Valley,
deșertul din partea de sud a Cali-
forniei, este un loc special, care se
ridică la nivelul unei locații care ar
putea găzdui chiar un turneu de
Grand Slam.

În fiecare an, în lună martie, își
deschide porțile pentru participanții
la marele turneu BNP Paribas Open.

Deși nu este un turneu de Grand
Slam, sportivii, atât băieții din cir-
cuitul ATP cât și fetele din circuitul

Rod Laver Arena (14.820 locuri) – Melbourne, Australia

Indian Wells Tennis Garden (16.100 locuri) – Indian Wells, SUA
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WTA, așteaptă cu deosebit interes desfășurarea turneului pe care l-au votat „turneul anului” pentru al cincilea an
consecutiv.

Pentru a proiecta un complex cu o ambianță de stațiune sud-americană, firmă Rosetti Associates Architects a
colaborat îndeaproape cu foști jucători de tenis.

Cu o capacitate de 16.100 locuri a Stadionului 1, 8.000 de locuri a Stadionului 2, 29 de terenuri de clasă mon-
dială, dintre care 23 cu nocturnă, vestiare și zone de fitness modernizate, sală pentru presă cu 108 locuri și 18
ca bine pentru difuzare, 32.700 mp spațiu de expunere în aer liber și 218.530 mp de parcare în aer liber, Indian
Wells Tennis Garden este un adevărat paradis pentru entuziaștii tenisului.

Indian Wells s-a finalizat în anul 2000 cu o investiție de 77 milioane dolari.

COURT PHILIPPE-CHATRIER
AT STADE ROLAND GARROS
(14.800 locuri) – Paris, Franța

La sfârșitul lunii mai cei mai buni
jucători de tenis din lume se întâlnesc
în Franța, la Paris, în Complexul
Roland Garros de 8,5 hectare, ce
găzduiește al doilea turneu de Grand
Slam al anului.

Construit în 1928 pentru desfășu-
rarea finalei de Cupă Davis, acesta
poartă numele aviatorului francez
Eugen Adrien Roland Garros.

Pe lângă „piesa de rezistență”,
terenul central, Stade Roland Garros
cuprinde alte două terenuri cu capa -
citate mare, 20 de terenuri secun-
dare, Le Jardins de Roland Garros -
un complex mare de restaurante și
baruri, Le Village - zona pentru presă

și zona VIP, Centrul Național de Formare din Franța și Tenniseum - un muzeu multimedia bilingv despre istoria
tenisului.

În 2010, arena centrală a fost redenumită din simplul Court Central, în Court Phillipe-Chatrier, după numele
președintelui Federației Franceze de Tenis, iar în 2010, capacitatea de 15.166 locuri a fost redusă la 14.840, în
vederea amenajării unor locuri speciale pentru presă.

Cele patru secțiuni ale tribunelor terenului poartă numele marilor jucători ce au format echipa câștigătoare în
finala Cupei Davis din 1927: Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet și René Lacost.

Designul brut, cu forme drepte și ascuțite, al terenului central Philippe Chatrier nu a împiedicat ca acesta să
devină unul dintre cele mai renumite arene pentru tenis din lume.

CENTRE COURT, WIMBLEDON (14.979 locuri) – Londra, Anglia

Cel de al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, s-a desfășurat pentru prima dată în anul 1877
pe terenurile de iarbă ale clubului din suburbia Londrei, Wimbledon, „All England Croquet Club” din Worple
Road, pentru ca, în 1922, noua locație să fie în Church Road.

Cel mai vechi turneu de tenis din lume este considerat de mulți ca fiind cel mai prestigios. Obligativitatea
jucătorilor să poarte echipament în culoare complet alb, decizia de a nu se desfășura meciuri duminica dintre cele
două săptămâni ale perioadei turneu-
lui, absența publicității sponsorilor în
incinta terenurilor, exceptând spon-
sorul oficial Rolex, sunt exemple ce
caracterizează turneul de la Wimble-
don ca fiind și cel mai tradiționalist
din circuitul profesionist.

Cel mai renumit teren central din
lume este denumit simplu, Central
Court. Acesta, ca și terenul 1, nu sunt
folosite în decursul anului, fiind strict
conservat gazonul lor pentru perioada
desfășurării turneului.

În decursul celor peste 140 de ani
de vechime, terenul central a trecut
prin mai multe modificări, atât în
locația inițială, cât și în cea actuală.
Astfel, în 1940 au fost distruse 1.200

Court Philippe‐Chatrier at Stade Roland Garros (14.800 locuri) – Paris, Franța

Centre Court, Wimbledon (14.979 locuri) – Londra, Anglia

continuare în pagina 54È
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de locuri în urma unui bombardament
din cel de Al Doilea Război Mondial,
restaurarea completă încheindu-se în
1949.

Capacitatea sa a fost mărită în
1979 cu 1.088 de locuri, în 1992 cu
3.601 locuri, pentru ca, în 2009, în
urma construirii unui acoperiș
retractabil, să crească la aproape
15.000 de locuri.

Structura acoperișului, incluzând
partea fixă, cântă reș te 3.000 de tone
și totalizează o suprafață de 5.200 mp
atunci când este închisă. Mișcarea de
închidere a acoperișului durează doar
10 minute, însă reluarea meciurilor,
din exterior în interior, se rea lizează
în 45 de minute, pentru aclimatizare.

În timp ce acoperirea terenului
central s-a automatizat, prima pică-
tură de ploaie a adus pe terenurile exterioare oamenii responsabili cu amenajarea lor, ce par a se transforma
într-o armată de roboței acționați de un buton, să deruleze prelatele pentru acoperirea suprafeței pretențioase.

Caracterizat de un tradiționalism englezesc și marcat de multe momente apăsătoare și aparent interminabile
de așteptare din cauza timpului ploios, turneul de la Wimbledon rămâne, pentru jucătorii de tenis, unul emble -
matic, „îndulcit” de celebrele căpșuni cu frișcă.

O notă de spectaculozitate arhitectonică au adus, între arenele de tenis, cele construite în ultima perioadă în China.

QIZHONG FOREST SPORTS CITY ARENA
(13.779 locuri) – Shanghai, China

Qizhong Forest Sports City Arena din Shanghai găz-
duiește, începând cu anul 2009, ATP World Tour Masters
1000 și este stadionul cu cel mai futuristic aspect.

Acesta a fost special creat pentru a găzdui ATP World
Tour Finals în perioada 2005 – 2008, fiind cel mai mare
din Asia până la construirea Olimpic Green Tennis Centre
din Beijing.

Arena centrală, cu patru etaje și o înălțime totală de
40 m, poate fi acoperită / descoperită în opt minute, de
o construcție alcătuită din 8 structuri din oțel, cu o greu-
tate de 2 tone fiecare. Acestea se aseamănă cu petalele
unei magnolii, floarea reprezentativă a orașului Shanghai.
Retractarea acoperișului se realizează prin glisarea
petalelor cu o mișcare unică, în spirală, care creează
impresia înfloririi florii de magnolie.

DIAMOND COURT, NATIONAL TENNIS CENTER (15.000 locuri) – Beijing, China

Centrul Național de Tenis din Beijing a fost
deschis pe 1 octombrie 2007, fiind construit
pentru Jocurile Olimpice din 2008, sub denu-
mirea Olympic Green Tennis Center.

Începând cu anul 2009, Olympic Green Tennis
Center își schimbă numele în Centrul Național de
Tenis și devine gazda turneului WTA și ATP -
China Open.

Locația se întinde pe o suprafață de 26.514
mp și este impresionantă din punct de vedere al
facilităților: 12 terenuri pentru competiție și 35
de terenuri pentru antrenament, incluzând 20 de
terenuri exterioare cu suprafață rapidă, 10
terenuri cu suprafață rapidă și 2 terenuri cu zgură
în sală, 2 terenuri cu iarbă artificială  și un teren
cu suprafață rapidă de dimensiuni reduse.

Pentru Jocurile Olimpice și ulterior Open-ul
Chinei, sunt folosite 12 terenuri pentru meciuri,
dintre care terenul central, Diamond Gold, are o
capacitate de 15.000 de locuri, Lotus Court  -

Qizhong Forest Sports City Arena (13.779 locuri) – Shanghai, China

Diamond Court, National Tennis Center (15.000 locuri) – Beijing, China

Centre Court, Wimbledon (14.979 locuri) – Londra, Anglia
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10.000 de locuri, Moon Court - 4.000 de locuri, Brad
Drewett – 2.000 locuri.

În  construirea acestora s-au folosit tehnologii hi-tech,
sisteme speciale pentru ventilația aerului și de răcire a
temperaturii până la 5 grade Celsius.

Terenul central se evidențiază printr-un design unic,
ce a fost asemănat cu un mugur de floare, un diamant
sau chiar cu o navă spațială.

Structura sa exterioară este alcătuită din 16 seturi de
coloane în V.

Acoperișul pliabil a fost proiectat să efectueze miș-
carea de închidere/dechidere în 12 minute. Materialele
din care este realizat permit pătrunderea luminii natu-
rale, reducându-se, astfel, costurile aferente unui sistem
de iluminat artificial.

Un alt element interesant îl constituie cele două rân-
duri de loji din sticlă amplasate în jurul părții inferioare a
tribunei, acestea oferind o vizibilitate mai bună într-un
spațiul limitat.

Etajul 7, unde se află și locurile la cea mai înaltă po -
ziție din tribună, prezintă o altă caracteristică semnificativă a designului, o terasă generoasă ce înconjoară sta-
dionul, de unde spectatorii se pot bucura de o panoramă de 360 grade spre Parcul Olimpic, aflat lângă Centrul
Național de Tenis.

Diamond Court reprezintă o piesă de arhitectură ce îmbină într-un mod echilibrat forma cu materialul și
construcția.

Până la urmă, însă, numărul 1 rămâne arena care găzduiește al patrulea turneu de Grand Slam al anului - US Open

ARTHUR ASHE STADIUM (23.771 locuri) –
New York, SUA

Am ajuns, deci, și la „campionul” terenurilor centrale din
lume: Arthur Ashe Stadium. Este, de departe, cel mai mare și
impunător din lume. Inaugurat în 1997, cu un cost de 254
milioane dolari, inițial stadionul a avut 15.547 locuri.

În perioada 2008 - 2012 turneul a fost întrerupt în
repetate rânduri de condițiile meteorologice nefavorabile.
Pentru a elimina acest inconvenient, Federația de Tenis Ame -
ricană a luat în calcul mai multe propuneri pentru construirea
unui acoperiș retractabil.

Cele patru elemente cheie în desemnarea companiei care
să realizeze proiectul: integritatea structurală, viabilitatea
financiară, funcționalitatea operațională și cea estetică, au
fost îndeplinite de compania Rosetti Associates Architects,
cea care a construit și stadionul.

După o perioadă lungă de cercetări soluția finală a fost aceea de a construi o structură total independentă de
stadionul existent, executând, practic, o umbrelă deasupra structurii existente, pentru a proteja terenul și spec-

tatorii. Aceasta a condus la mărirea
capacității până la 23.771 locuri, 5 res -
taurante și o zonă pentru jucători,
structurată pe două etaje.

Îmbunătățirile adăugate stadionului
Arthur Ashe contribuie la o experiență
plăcută pentru jucători, spec tatori și
sponsori.

Măreția terenului central își spune
cuvântul, atât în rândul spectatorilor,
cât și al jucătorilor. Primii, cei aflați pe
cele mai înalte poziții în tribune, par a
urmări niște gâze, în timp ce jucătorii
trăiesc senzația că joacă un meci de
tenis într-o pâlnie.

Cătălina Cristea

PS1. Iată că am ajuns și la finalul incursiunii în lumea celor mai celebre „stadioane” pentru tenis. Unii dintre
cei care s-au perindat prin acele locuri încă mai au nostalgii legate de ele. O fi bine, n-o fi bine…

PS2. Și în timp ce alte țări construiesc Complexuri pentru tenis, cu arene centrale de 15.000 – 20.000 de
locuri și numeroase terenuri secundare, noi ne „batem” pe proprietatea Arenelor BNR, cu un central de 5.000 de
locuri ce necesită consolidare, cu doar câteva terenuri secundare și fără locuri de parcare, în loc să construim
(Guvernul sau Primăria) într-o zonă care permite un Complex cu un central cu cel puțin 10.000 de locuri, cu mai
multe terenuri secundare și cu suficiente locuri de parcare.

Diamond Court, National Tennis Center (15.000 locuri) – Beijing, China

Arthur Ashe Stadium (23.771 locuri) – New York, SUA

Arthur Ashe Stadium (23.771 locuri) – New York, SUA
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Modernizarea și extinderea
Sălii Sporturilor din Târgu Jiu

Obiectivul lucrării, având ca
investitor Compania Națională de
Investiții București, a fost acela de
modernizare și extindere a Sălii
Sporturilor din Târgu Jiu, amplasată
în cadrul Complexului sportiv cen-
tral al Municipiului. Complexul mai
cuprinde: Stadionul Municipal și o
serie de terenuri de sport pentru
diverse discipline (fotbal, baschet,
tenis).

Lucrarea de la Sala de sport
cuprinde: tribune de 1.230  de
locuri, împărțite în zona funcțională
de bază sport – corp central, zona
funcțională secundară - foaierul și
spațiile adiacente, zona funcțională
conexă  -  vestiare pentru sportivi,
spații pentru oficiali și presă. 

Dimensiunile maxime ale sălii:
67,330 m x 56,50 m, înălțime ma -
ximă la coamă: 12,90 m, înălțime
liberă maximă la sală: 11,40 m,
arie construită - 2.700,15 mp și
arie desfășurată 3.719,90 mp. 

În cadrul lucrărilor  de bază pen-
tru asigurarea parametrilor de
funcționare s-a intervenit pe: struc-
tura de rezistență, izolarea termică
și hidrofugă a clădirii, igiena spațiu-
lui interior, finisajele spațiilor păs-
trate, modernizări ale dotărilor,
sisteme electrice conexe, rețele de
distribuție suprastructură și infra-
structură.

Construcția cuprinde două volu -
me independente structural: sala
de sport propriu-zisă și corpul
anexă păstrat.

Structura clădirii corpului central
este compusă din acoperiș format
din patru arce metalice orientate în
lungul terenului de joc, dispuse la
interval de 9 m cu o deschidere de
aproximativ 53.60 m, cu o înălțime
de 12.50 m, peste care este insta-
lată șarpanta.

Structura este de tip cadre din
beton armat în zona tribunelor,
compusă din grinzi și stâlpi din

beton armat. Fundațiile sunt de tip
continue, compuse din talpă și
cuzinet și planșee din beton armat
cu gro simea de 15 cm.

Structura corpului de vestiare
este păstrată, cu acoperiș tip
terasă, cu o supraînălțare în zona
spațiului central, cu rolul de o mai
bună iluminare a acestei zone.
Structura din cadre din beton
armat, cu pereți de închidere și
compartimentare din zidărie de
cărămidă. Planșeul este cu placă
monolită din beton armat.

Beneficiar: Compania Națională de Investiții București
Constructor: GRUP PRIMACONS SRL
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Principalele lucrări
executate 

Lucrări de demolare  / realizarea
noului sistem structural: Tribuna
est are o formă regulată în plan, cu
laturile de 43 m x 18,53 m. Struc-
tura este realizată din cadre de
beton armat monolit C30/37, dis-
puse pe cele două direcții principale
ale tribunei. Tribuna vest: structură
din beton armat formată din stâlpi
și grinzi, cu structură independentă
față de cea metalică a sălii propriu-
zise. Planșeu intermediar la cota
+3,40 m, iar dincolo de axul mar-
ginal interior este prevăzută o con-
solă la cota +2,45 m, pe care se va
monta un rând de scaune pentru
spectatori.

Sistemului structural al acope -
rișului a suferit următoarele inter-
venții: lucrări de consolidare și
prelungire a panelor existente /
Completarea sistemului de con-
travântuiri orizontale. Intervențiile
asupra sistemului de fundare au
vizat: tribuna est / tribuna vest.
Pentru gradena est cât și pentru
gradena vest au fost prevăzute fun-
dații continue dispuse pe cele două
direcții principale ale clădirii.

Închiderile  exterioare au necesi -
tat execuția de: lucrări la învelitoare,

lucrări la fațadele vitrate, lucrări la
zonele  opace.

Lucrările interioare s-au concre -
tizat prin: lucrări la șarpantă peste
sala de sport, lucrări la suprafața de
evoluție, lucrări la tribune și gra -
dene, pereți de separare și finisaje
uzuale la pereți, pardoseli, tavane.

Finisajele interioare: pereții din
zidărie cu tencuială, pereții de gips-
carton acoperiți cu vopsea lavabilă,
finisajele ceramice la toate spațiile
indicate. Pardoseli din parchet din
lemn de arțar și plăci de ceramică.
Tavane în sistem suspendat, cu
structură zincată și placări din gips-
carton normal și gips-carton rezis-
tent la umiditate.

Finisaje exterioare: s-a aplicat
un strat general de termoizolație
din polistiren de 10 cm și tencuială
decorativă armată de exterior și cu
piatră naturală, decorativă.

Lucrările de  instalații electrice:
Instalații electrice de iluminat, priză
și forță (230/400 V - 50 HZ). Ali-
mentarea de rezervă cu energie
este asigurată prin dotarea cu un
grup electrogen și sistem UPS.
Instalație de protecție împotriva
șocurilor electrice și legare la
pământ. Instalație de detecție și

avertizare la incendiu / Instalație
de curenți slabi.

Instalații termice și ventilații: Cen -
trala termică are un sistem de 8
cazane murale în condensație, gru-
pate câte două, alimentate cu gaz
natural și este echipată cu detector
de gaze. Pentru centrala de frig
s-au refolosit cele două rooftop-uri
existente, cu putere de răcire /
încălzire de 144/200 kW. 

Ventilatoarele existente au fost
înlocuite cu unele noi având debitul
de 25.000 mc/h. 

Lucrări de instalații sanitare: 
Alimentare cu apă potabilă și

apă caldă menajeră, canalizare
menajeră interioară, canalizare plu-
vială și instalația de incendiu cu
hidranți interiori.

Îndeplinirea Cerințelor de Calitate
(stabilite prin legea nr. 10/1995):
cerința „A” - Rezistentă și Stabili-
tate, cerința „B” - Securitatea la
incendiu, cerința „C” - igiena și
sănătatea oamenilor, refacerea și
protecția mediuliu, cerința „D” -
Siguranța în exploatare, cerința „E”
- Protecția la zgomot, cerința „F” -
Izolarea termică și economia de
energie. q
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Calculul pereților înrămați în cadre
la acțiunea seismică perpendiculară pe plan

prof. univ. dr. ing. Radu PETROVICI 

Verificarea satisfacerii cerinței de rezistență a
pereților înrămați solicitați de acțiunea directă a cutre-
murului, perpendiculară pe plan, implică parcurgerea
următoarelor etape:

A. Calculul forței seismice de proiectare
fzic
⇓

B. Calculul momentelor încovoietoare în perete
MEd1 și MEd2

⇓
C. Calculul rezistenței de proiectare a peretelui

MRd1 și MRd2
⇓

D.Verificarea siguranței peretelui pentru
ULS

A. Calculul forței seismice de proiectare pen-
tru pereții nestructurali din zidărie înrămați în
cadre (fzic) 

În tabelele următoare sunt prezentate va lorile forței
seismice statice echivalente fzic, calculate cu formula
(10.1) și coeficienții β și q dați în tabelul 10.1 din Cod,
pentru pereții nestructurali de zidărie înrămați în cadre
din beton armat, care satisfac cerințele dimensionale
din Codul P100-1/2013, Capitolul 10, art.10.5.3.1.1(5). 

În funcție de numărul nivelurilor supraterane (coefi-
cientul Kz), clădirile au fost grupate după cum
urmează:

• Clădiri cu nniv ≥ 3
• Clădiri P+E
• Clădiri P

Valorile fzic din tabelele nr. 2÷6 au fost calculate
pentru alcătuirile și grosimile/greutățile pereților din
clădirile curente din România (clasa de importanță-
expunere III).

A.1. Greutatea unitară a pereților de fațadă cu
grosime tp, tencuiți pe ambele fețe

În tabelele următoare sunt prezentate valorile
greutății unitare a pereților de fațadă din clădirile
curente, în kN/m2.

• Zidărie cu elemente ceramice pline. Mortar G și
T (γzid = 18.0 kN/m3) 

Tabelul 1:
- tp = 0.240 m (nominal 0.250 m) → gp = 5.10 kN/m2

- tp = 0.365 m (nominal 0.375 mm) → gp = 7.35 kN/m2

• Zidărie cu elemente ceramice cu goluri verti-
cale - γzid în kN/m3

Soluția constructivă de compartimentare și/sau de închidere a spațiilor din clădiri cu pereți din
zidărie înrămați în cadre din beton armat, este folosită pe scară foarte largă, în numeroase țări, în
special datorită tehnologiei mai simple și costurilor mult mai mici în comparație cu cele ale pereților
ușori (cu schelet metalic sau din lemn și panouri de tip gips-carton). Avantajele menționate se
obțin, însă, numai dacă sunt respectate în totalitate, la proiectare și la execuție, prevederile regle-
mentărilor tehnice și regulile de bună practică, atât pentru situația de proiectare persistentă, cât și
pentru cea seismică.

Proiectarea seismică a pereților de închidere și de compartimentare din zidărie înrămați în cadre,
constituie, în ultima perioadă, o preocupare deosebită din partea organismelor de reglementare
naționale și internaționale. Astfel, comunitatea specialiștilor elaboratori ai Eurocodurilor struc-
turale a tras un important semnal de alarmă prin Documentul CEN/TC250/SC8 / N469 adoptat la
reuniunea de la Lausanne din 15 martie 2013: „…În plus, cutremurele recente, în special cel de la
l’Aquila (Italia), au arătat că în multe clădiri recente, ale căror structuri s-au comportat bine, s-au
produs avarii grave la panourile de zidărie… Acest fapt recomandă ca prevederile EN 1998-1 pentru
cadrele cu zidărie de umplutură să fie extinse, împreună cu cele privind și alte tipuri de închideri”.

Îndemnul CEN este valabil și pentru practica de proiectare curentă din România. Articolul de față
își propune să pună la dispoziția inginerilor structuriști mai multe tabele și grafice care să ușureze
aplicarea practică a procedurilor de dimensionare/verificare a pereților înrămați, pentru acțiunea
seismică perpendiculară pe plan. Procedurile prezentate corespund reglementărilor tehnice în
vigoare, Codurile CR6-2013 și P 100-1/2013 care sunt aliniate cu Eurocodurile adoptate ca stan-
darde Naționale, SR EN 1996-1-1 și SR EN 1998-1.

Fig. 1: Prăbușirea pereților nestructurali din zidărie la cutremurul
de la l’Aquila ‐ Italia (2009)
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Tabelul 2

• Zidărie cu elemente din BCA - γzid în kN/m3.
Greutățile au fost calculate pentru zidăria cu ele-

mente BCA cu fb = 4.0 N/mm2, care sunt folosite în
mod curent în România.

Tabelul 3

A.2. Greutatea unitară a pereților de comparti-
mentare cu grosime tp, tencuiți pe ambele fețe

• Pereți din zidărie cu elemente ceramice
pline. Mortar G și T (γzid = 18.0 kN/m3)

Tabelul 4
- tp = 0.063 m (nominal 0.075 m) → gp = 1.95 kN/m2

- tp = 0.115 m (nominal 0.125 m) → gp = 2.90 kN/m2

- tp = 0.240 m & tp = 0.365 → gp Idem Tabelul 1
• Pereți din zidărie cu elemente ceramice cu

goluri verticale gp în kN/m2 γzid în kN/m3

Tabelul 5

• Pereți din zidărie cu elemente pline din BCA -
gp în kN/m2

Tabelul 6

Notă. Pentru grosimi intermediare, valorile gp pot fi
obținute suficient de exact prin interpolare liniară în
tabelele de mai sus.

A.3. Forțe seismice fzic pentru pereți de fațadă
Formulele și coeficienții pentru calculul forței seis-

mice statice echivalente, perpendiculară pe planul
pereților de fațadă din zidărie înrămată în cadre (fzic)
sunt următoarele:

• Coeficienții de calcul sunt βzic = 1.0 și qzic = 1.5
• Valorile coeficientului Kz și forțele seismice per-

pendiculare pe plan (fzic) sunt:

- clădiri nniv ≥ 3 → Kz = 3.00 → fzic = 2.00 x ag/g x gp
- clădiri P+E → Kz = 2.50 → fzic = 1.66 x ag/g x gp
- clădiri P → Kz = 2.00 → fzic = 1.33 x ag/g x gp
Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice

pline - Mortar G și T
Tabelul 7

Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice
cu 45% goluri verticale - Mortar G și T

Tabelul 8

Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice
cu 55% goluri verticale* - Mortar G și T

Tabelul 9

(*) Se folosesc numai în zonele seismice ag/g ≤ 0,15, con-
form tabelului 8.1 din Codul P100-1/2013

A.4. Forțe seismice fzic pentru pereți de com-
partimentare

Formulele pentru calculul forței seismice statice
echivalente, perpendiculară pe planul pereților de
compartimentare din zidărie înrămată în cadre (fzic)
sunt următoarele:

• Coeficienții de calcul sunt βzic = 1.0 și qzic = 2.5
• Valorile coeficientului Kz și forțele seismice per-

pendiculare pe plan (fzic) sunt:

continuare în pagina 60È
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- clădiri nniv ≥ 3 → Kz = 3.00 → fzic = 1.20 x ag/g x gp
- clădiri P+E → Kz = 2.50 → fzic = 1.00 x ag/g x gp
- clădiri P → Kz = 2.00 → fzic = = 0.80 x ag/g x gp
Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice

pline - Mortar G și T
Tabelul 10

Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente ceramice
cu 45% goluri verticale - Mortar G și T

Tabelul 11

Valori fzic (kN/m2). Zidărie cu elemente cera -
mice cu 55% goluri verticale - Mortar G și T

Tabelul 12

B. Calculul momentelor încovoietoare MEd1 și
MEd2 date de forțele fzic

B.1. Condiții generale - rezemări
Pereții de zidărie fără goluri pentru uși sau ferestre,

alcătuiți dintr-un singur strat de elemente care fac
parte din categoriile A2z și A3z, notate astfel conform

Codului P100-1/2013, Cap. 10, se deformează luând
forma unei suprafețe cilindrice sau cu dublă curbură, în
funcție de condițiile de rezemare pe cele patru laturi.

În consecință, pereții se modelează pentru calcul, ca:
a) Grindă, în cazul general al pereților fixați numai

pe două laturi, sus și jos, laturile verticale libere -
deformata cu simplă curbură.

Tot o deformată cilindrică se produce dacă peretele
este rezemat numai lateral (pe laturile verticale). Este
cazul unui perete care nu este fixat la partea supe-
rioară iar la partea inferioară este rezemat pe un strat
de rupere a capilarității.

b) În cazul pereților rezemați pe trei sau pe patru
laturi, forma deformată este o suprafață cu dublă
curbură, deoarece se produce încovoiere atât în plan
vertical, cât și în plan orizontal. În felul acesta rezultă
momente încovoietoare ce conduc la eforturi unitare
de întindere/compresiune, atât perpendiculare pe ros-
turile de așezare, cât și paralele cu acestea.

Modelarea statică a condițiilor de rezemare pe con-
tur, pentru calculul momentelor încovoietoare, se face,
în funcție de condițiile constructive concrete, după cum
urmează:

a) Rezemare simplă:  
i. Pe laturile orizontale, pentru toți pereții nestruc-

turali.
ii. Pe o latură verticală la interfața cu elementele de

beton armat sau din oțel.
b) Latura liberă:
i. Pe latura verticală, în dreptul golurilor pentru

uși sau ferestre sau lângă șlițuri verticale cu adâncime
mai mare decât cea permisă de Codul CR6-2013, art.
7.1.1.1. tabelul 7.1.

ii. Pe latura orizontală superioară, în cazul pere -
ților care nu se dezvoltă pe toată înălțimea etajului. 

Fig. 2: Pereți rezemați numai pe două laturi

Fig. 3: Deformata cu dublă curbură a unui perete din zidărie
rezemat pe patru laturi, solicitat de forțe perpendiculare pe plan

Æ urmare din pagina 59
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B.2. Prevederile Codului CR 6-2013 pentru cal-
culul momentelor încovoietoare în pereți

Determinarea momentelor încovoietoare în pereții
solicitați de încărcări perpendiculare pe planul lor se
face folosind un model de calcul care ține seama de:

• Raportul laturilor peretelui λp = hp/lp;
• Condițiile de rezemare (fixare) pe laturile

peretelui; 
• Anizotropia zidăriei, exprimată prin raportul rezis-

tențelor unitare la întindere din încovoiere, perpendi-
cular pe planul peretelui (μ = fxk1/fxk2). 

B.2.1. Calculul momentelor încovoietoare pen-
tru peretele simplu dreptunghiular plin 

În cazul pereților rezemați numai sus și jos (liberi
pe laturile laterale), planul de rupere este paralel cu
rosturile de așezare și momentul încovoietor maxim se
determină cu relația:

MEd1 = 1/8fzich2
p (1)    

în care notațiile sunt:
- fzic este forța seismică statică echivalentă, uniform

distribuită perpendicular pe perete (kN/m2);
- hp este înălțimea liberă a peretelui (m).
În cazul pereților rezemați pe trei sau patru laturi,

valorile momentelor încovoietoare se determină astfel:
a) pentru planul de rupere paralel cu rosturile de

așezare, în direcția fxk1 (fig. 5a), momentul încovo -
ietor pe unitatea de lungime a peretelui este:

MEd1 = μαfzicl2
p (2a)                                   

b) pentru planul de rupere perpendicular pe ros-
turile de așezare, în direcția fxk2 (fig. 5b), momentul
încovoietor pe unitatea de înălțime a peretelui este:

MEd2 = αfzicl 2
p (2b)                 

în care α - coeficientul care ține seama de condițiile
generale menționate la B.1.: 

Coeficienții α conform Codului CR6-2013 μ = 0.50  
Tabelul 14

Schemele de rezemare sunt:
• Schema A → Reazem simplu pe toate cele patru

laturi
• Schema B → Reazem simplu pe trei laturi (o

latură verticală liberă)

• Schema C → Reazem simplu pe trei laturi (latura
superioară liberă)

Valorile din tabele pot fi folosite numai dacă sunt
îndeplinite următoarele două condiții:

1. Zidăria este executată cu toate rosturile verticale
umplute cu mortar

2. Grosimea pereților este ≤ 350 mm
Pentru panourile cu grosime > 350 mm momentele

încovoietoare se pot calcula cu teoria liniilor de rupere
pentru plăci elastice anizotrope (cu moduli de elastici-
tate diferiți pe cele două direcții). 

Codul precizează că, în cazul în care, pentru un anu -
mit tip din zidărie, raportul rezistențelor fxd1/fxd2 este
diferit de μ = 0.50, momentele încovoietoare se cal-
culează cu coeficienții din Anexa E la SR EN 1996-1-1.

Folosind valorile α din tabelul 14, prin interpolare,
s-au determinat valorile MEd1/fzic cu formula:

MEd1/fzic = μ x α x l2
p (3)

pentru dimensiunile curente ale pereților din
clădirile de locuit și social-culturale:

- hp = 2.50 ÷3.50 cm (cu pas de 0.25 m)
- lp = 1.00 ÷ 6.00 m (cu pas de 0.5 m)
Momentele cu plan de rupere perpendicular pe ros-

tul de așezare se calculează cu relația ME2 = 2ME1
Valori ME1/fzic pentru μ = 0.50
Pereți rezemați pe patru laturi (schema A)
Tabelul 15

Pereți rezemați pe trei laturi (schema B)
(o latură verticală liberă)
Tabelul 16

Fig. 4: Condiții de fixare parțială pe laturi pentru pereții înrămați din zidărie

continuare în pagina 62È
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Pereți rezemați pe trei laturi (schema C)
(latura superioară liberă)
Tabelul 17

Valorile de proiectare ale momentelor încovoietoare
pentru un perete oarecare, pentru care sunt cunoscute
dimensiunile, materialele și schema de rezemare, se
calculează din tabelele 15÷17, folosind valorile fzic
din tabelele 7÷12.

C. Calculul rezistenței de proiectare la înco -
voiere a pereților (MRd1 și MRd2)

C.1. Alegerea rezistențelor materialelor pen-
tru pereții înrămați în cadre 

Pentru pereții nestructurali solicități de încărcările
din situația seismică, în Codurile CR 6-2013 și P
100-1/2013 nu sunt stabilite valori minime necesare
ale rezistențelor materialelor (elemente și mortare).
În consecință, pentru pereții înrămați, rezistențele
elementelor pentru zidărie vor fi alese de proiec-
tant astfel încât, în asociere cu mortarul ales (G, T, L),
rezistențele de proiectare unitare ale zidăriei să
fie mai mari sau egale cu valorile unitare de pro -
iectare necesare pentru preluarea momentelor
încovoietoare de proiectare, calculate conform para-
grafului B, cu coeficienții parțiali de siguranță γM cores -
punzători poziției peretelui în clădire (de fațadă sau de
compartimentare).

C.2. Calculul rezistenței la încovoiere perpen-
dicular pe plan

Rezistența de proiectare a pereților nestructurali
încărcați cu forțe statice perpendiculare pe plan se
determină în raport cu cele două moduri de rupere ară-
tate în figura 5.

Valorile rezistențelor unitare de proiectare pentru
zidăriile cu materialele folosite curent în România, cu
coeficienții de siguranță stabiliți în Codul P100-
1/2013 pentru gruparea seismică de încărcări, sunt
date în tabelele următoare (valori rotunjite). Pentru
zidăriile cu rosturi verticale de tip „nut și feder„ rezis-
tențele fxd1 și fxd2 trebuie să fie comunicate de producă-
tor/distribuitor, pentru profilația respectivă, având în
vedere diversitatea profilației îmbinărilor disponibile pe
piață. 

Rezistențele de proiectare ale zidăriei la înco -
voiere normal pe plan (Mortar G)

Tabelul 18a

Rezistențele de proiectare ale zidăriei pere ților
înrămați la încovoiere normal pe plan (Mortar T)

Tabelul 18b

Codul P 100-1/2013 prevede valori minime obli -
gatorii pentru rezistențele unitare de proiectare fxd1 și
fxd2 în funcție de valoarea accelerației terenului la am -
plasament și de poziția peretelui (de fațadă sau de
com partimentare). 

Rezistențe unitare de proiectare minime nece-
sare fxd1 și fxd2 (kN/m2) (valori rotunjite)

Zidărie cu mortare G și T    
Tabelul 19                                                   

Valorile momentelor încovoietoare capabile MRxd1 și
MRxd2 (în Nmm) au fost calculate, pentru o bandă din
perete de lățime egală cu 1.0 m, cu relațiile:

MRxd1 = Ww (fxd1+ σd) (4a)
MRxd2 = Ww fxd2 (4b)
unde notațiile sunt următoarele: 
- Ww = t3/6 modulul de rezistență al peretelui (m3);
- σd - valoarea de proiectare a efortului unitar de com -

presiune la mijlocul înălțimii peretelui (kN/m2)
- t - grosimea peretelui în m.
C.3. Valori MRd1 și MRd2 în kNm/m pentru pereți

înrămați din clădirile curente
Pentru pereții cu dimensiunile și materialele folosite

în mod curent în România, valorile MRd1 și MRd2 în kNm/m
sunt date în tabelele următoare. Acestea au fost calcu-
late, ca valori medii, în următoarele condiții:

- Efortul unitar σ0 a fost calculat pentru înălțimea
medie a pereților din clădiri curente hp = 3.00 m

- Pentru zidăriile cu elemente din BCA s-a luat greu-
tatea corespunzătoare rezistenței fb = 4.0 N/mm2

Fig. 5: Schemele de rupere ale pereților
la încovoiere perpendicular pe plan

Æ urmare din pagina 61
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ELEMENTE CERAMICE PLINE 
Tabelul 20a

ELEMENTE BCA fb = 4.0N/mm2

Tabelul 20b

ELEMENTE CERAMICE CU 45% GOLURI VERTICALE 
Tabelul 20c

ELEMENTE CERAMICE CU 55% GOLURI VERTICALE 
Tabelul 20d

D. Verificarea siguranței pereților înrămați
pentru starea limită ultimă 

D.1. Verificare conform Codului P 100-1/2013
Conform Codului P 100-1/2013, condiția de

rezis tență este satisfăcută dacă, în toate secțiunile,
momentele capabile ale pereților înrămați (MRdi) sunt
cel puțin egale cu momentele de proiectare (MEdi)
rezultate din încărcările de calcul (fzic): 

MEd1 ≤ MRd1 (5a)
MEd2 ≤ MRd2 (5b)
Verificarea condiției de siguranță pentru starea limi -

tă ultimă (USL), cu eforturile din gruparea seismică
de încărcări, se face cu următoarele valori ale coefi-
cientului parțial de siguranță pentru material:

• Pereți de închidere înrămați în cadre (A2z): γm = 1,9
• Pereți de compartimentare înrămați în cadre

(A3z): γm = 1,5
Exemplul 1:
Se verifică cerința de rezistență pentru un perete

înrămat de fațadă, cu dimensiunile lp = 5,00 m,
hp = 3,00 m, tp = 0,240 m, executat cu elemente
ceramice pline și mortar M10. Peretele se află într-o
clădire P+7E situată în București (ag/g = 0,30). Calcu-
lul se face pentru cele trei situații ilustrate în figura 6. 

Notă. Verificarea prezentată în acest exemplu este
necesară în cazul unei expertize care examinează posi-
bilitatea spargerii unui gol (b) și (c) într-un perete plin (a).

• Din tabelul 1, greutatea proprie a peretelui
este gp = 5,10 kN/m2

• Din tabelul 7, se determină forța fzic = 3,06 kN/m2

(pentru nniv ≥ 3 și ag/g = 0,30)
• Din tabelul 20a, se determină valorile mo men -

telor capabile
- MRd1 = 1,52 kNm/m
- MRd2 = 2,42 kNm/m
a) Perete plin
• Din tabelul 15, pentru fzic = 3,06 kN/m2, rezultă:
- ME1 = 0,425 × 3,06 = 1,30 kNm/m < MRd1 = 1,52

kNm/m → OK!
- ME2 = 2ME1 = 2 × 1,30 = 2,60 kNm/m ≅ MRd2 =

2,42 kNm/m (diferența de 7% este acceptabilă) → OK! 
b) Perete cu latura superioară liberă 
• Din tabelul 17, pentru lp = 5.00 m și hp = 2,00 m

și fzic = 3,06 kN/m2, rezultă:
- ME1 = 0,600 × 3,06 = 1,84 kNm/m > MRd1 = 1,52

kNm/m → Cerința NU este satisfăcută
- ME2 = 2ME1 = 2 × 1,84 = 3,68 kNm/m > MRd2

= 2,42 kNm/m → Cerința NU este satisfăcută

Fig. 6: Pereți de fațadă pentru Exemplul nr. 1

continuare în pagina 64È
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c) Perete cu o latură verticală liberă 
• Din tabelul 16, pentru lp = 4.00 și hp = 3.00 și

fzic = 3.06 kN/m2 rezultă:
- ME1 = 0.616 × 3.06 = 1.90 kNm/m > MRd1 = 1.52

kNm/m → Cerința NU este satisfăcută
- ME2 = 2ME1 = 2 ×1.84 = 3.80 kNm/m > MRd2 =

2.42 kNm/m → Cerința NU este satisfăcută
D.2. Grafice de verificare conform Codurilor

CR 6-2013 și P 100-1/2013
Verificarea siguranței se poate face și comparând

forța seismică necesară fzic cu forța fp,Rd asociată
momentului capabil, determinată din relația

fp,Rd = MRd1/αμ l 2
p (6)

Folosind valoarea fp,Rd, condiția de siguranță seis-
mică cerută de Codul P100-1/2013, articolul
10.9.7. se scrie, în cazul pereților înrămați 

fp,Rd (capacitatea) ≥ fzic (cerința) (7)
Pentru pereții înrămați cu dimen siuni curente (lp =

1,5 ÷ 6,0 m și hp = 2,5 ÷ 3,5 m) valoarea raportului
MRd1/fp,Rd se poate lua direct din tabelele 15÷17, în
funcție de condițiile de rezemare și de dimensiunile
peretelui, considerând MEd1 ≡ MRd1.

În graficele din figurile 7 și 8, relația (7) a fost
reprezentată grafic liniile trasate cu roșu reprezintă
„cerința” iar cele trasate cu negru reprezintă „capa -
citatea”. Graficele repre zintă condiția de siguranță
seismică pentru pereții înrămați din clădirile încadrate
în clasa de importanță III (γI,E = 1,00). Pentru
clădirile din clasa de importanță II, cerințele (liniile
roșii) se majorează cu 20% (γI,E = 1,20) iar pentru
clădirile din clasa de importanță I, cerințele se
majorează cu 40% (γI,E = 1,40).  

Lungimea maximă a unui perete înrămat (lp), cu
grosime tp, pentru o zonă seismică cu ag dat, se deter-
mină din graficul corespunzător condițiilor de rezemare
(pe patru sau pe trei laturi) și tipului de zidărie (ele-
mente și mortar) la intersecția curbei fp,Rd (capacitatea)
cu curba fzic (cerința). Pentru înălțimi interme diare se
acceptă interpolarea între curbe.

Valorile L1, L2 și L3 reprezintă lungimile (lp) maxime
admise, în zona seismică ag/g = 0,40, pentru pereții
înrămati de fațadă cu înălțimile hp =2,50 ÷ 3,50 m.

CONCLUZII
Rezultatele prezentate mai sus arată necesitatea

verificării prin calcul a satisfacerii cerinței de rezistență
la acțiunea seismică perpendiculară pe planul peretelui
în special în zonele cu ag/g ≥ 0,30 g, în cazul pereților
de fațadă și, practic, pentru toate zonele seismice, în
cazul pereților de compartimentare subțiri.

Pentru aceste zone, respectarea dimensiunilor
maxime stabilite în Codul P 100-
1/2013, Capitolul 10, nu asigură,
în toate situațiile, satisfacerea
cerinței de siguranță, fiind nece-
sară adoptarea măsu rilor pre-
văzute la art. 10.5.3.1.1.:

• alegerea unor materiale (ele-
mente și mortare) cu proprietăți
de rezistență superioare;

• reducerea dimensiunilor
pere  telui prin introduce rea unor
stâl pișori de beton armat, supli-
mentari față de cei pentru bor-
darea golurilor; distanța între
stâlpișori se stabilește prin calcul
pentru satisfacerea relațiilor
(5a) și (5b);

• placarea zidăriei cu tencuială
armată cu plase din oțel, grile
polimerice sau polimeri armați cu
fibre (FRP);

• adoptarea unei alte soluții con -
structive pentru pereții respectivi. 

Este recomandabil ca obser-
vațiile și concluzii prezentate mai
sus să fie introduse în Codul
P100-1 cu ocazia revizuirii aces-
tuia. q

Fig. 7: Grafic pentru verificarea pereților de fațadă
plini cu tp = 0.240 m

Fig. 8: Grafice pentru verificarea pereților de compartimentare 

Æ urmare din pagina 63
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80 de ani de viață, peste 50 de ani de carieră
și o multitudine de experiențe

S-a născut în frumoasa Basarabie, are o energie
debordantă, chiar molipsitoare ar spune unii, o conș -
tiință profesională puternică: este Elvira Dumitrescu,
una dintre puținele femei inginer minier din România,
apreciată pentru profesionalismul de care dă dovadă,
dar și pentru conștiinciozitatea ei.

A crescut într-o familie de dascăli și preoți, în care a
primit o educație solidă și o credință statornică. Bunica
preoteasă i-a oferit, la o vârstă fragedă, cele mai fru-
moase pilde care să îi fie călăuzire în viață, iar de la
bunicul, preot, a învățat lecția demnității și credinței
adevărate. De-a lungul vieții a înfruntat obstacolele,
având ca stâlpi de susținere educația și credința. Edu-
cația a primit-o, în mare parte, de la mama și de la
bunica sa, într-o perioadă grea de război. A trecut
peste multe provocări, viața ei putând fi și subiect de
film, dar a reușit tot timpul să își păstreze coloana
dreaptă și adevărul drept călăuză.

Călătorește în lumea întreagă
și merge la ore de tango

Este pasionată de călătorii, face economii și tot tim-
pul pune la cale o nouă escapadă. A călătorit pe mai
toate continentele și a cunoscut și a păstrat relații cu
oameni din diverse țări de pe glob. Drept mărturie stă
colecția sa de clopoței adunați de prin diverse locuri din
întreaga lume, fiecare clopoțel marcând un loc prin
care a trecut. Casa sa este un mic muzeu, încă de la
intrare simți energia bună care te însoțește pe tot par-
cursul șederii. Colecția de lămpi de diverse dimensiuni,
colecția de chei vechi, colecția de vase de lut adunate
din diverse zone ale țării, un colț tradițional, fiecare
obiect din casa având propria sa poveste care te cap-
tivează și te poartă în timp. La loc de cinste, printre
icoane, se află drapelul României, doamna Elvira
Dumitrescu fiind o româncă autentică, la zile de sărbă-
toare îmbrăcând portul popular. O personalitate com-
plexă, Elvira (căci așa te îndeamnă să îi spui încă de
când o cunoști), reușește să se facă remarcată rapid
printr-un stil unic, fiind plăcută imediat de către cei din
jur. Cochetează cu poezia, merge la ore de tango și îi
place să prepare clătite, câștigând chiar și un concurs
de raliu.

A participat la unele din cele
mai importante lucrări din România

A studiat la Institutul de Mine din Petroșani, acolo
unde a fost și cadru didactic timp de șapte ani, fiind
foarte iubita de studenți. A făcut practică în studenție
și control de practică în asistentie, în toate minele de
cărbuni din Valea Jiului, în minele de aur din Brad, în
minele de minereu din Baia Sprie etc. „Am făcut studii
în zone incredibil de dificile, a fost frumos și incitant,
nu am simțit niciodată oboseala și greul” a declarat
Elvira Dumitrescu.

A condus timp de 50 de ani Laboratorul CCF și a
participat, de-a lungul timpului, la numeroase lucrări.
Printre încercările efectuate pe materiale de construcții
și direct pe construcții, a contribuit la realizarea:
Metroului București, Catedralei Mântuirii Neamului,
Palatului Parlamentului, Aeroportului Henri Coandă dar
și alte aeroporturi din țară (Craiova, Fetești, Tulcea,
Satu Mare), podului suprateran Basarab, podurile Pipera,
Ciurel, Cernavodă, Sighișoara, diguri Constanța. Este

apreciată din punct de vedere profesional, nu doar în
România ci și peste hotare, participând la prezentarea
unor lucrări de importanță deosebită din România si la
Conferințele Strabag de la Viena, dar și expertize
tehnice.

O carieră bogată, exemplară, într-o activitate în care
doamna Elvira Dumitrescu mai are multe „de spus”.

De aceea îi dorim multă sănătate și viață lungă!
(Aurel Șerban, atelieruldestiri.ro)
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