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ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Mergând către est, tot în bazinul hidrografic al râu-
lui Argeș, ajungem pe valea râului Târgului, afluent de
stânga al râului Doamnei, născut din îngemănarea
râurilor Bătrâna și Cuca. Adunându-și apele din văile
munților Iezer-Păpușa, râul Târgului devine vatră a
unui oraș cu adânci rădăcini în istoria noastră: Câmpu-
lung Muscel.

Pentru că am amintit de „rădăcini”, în chiar unul
dintre cartierele orașului - Pescăreasa -  se află cea
mai mare așezare militară construită de romani pe linia
fortificată Limesul Transalutanus: castrul Jidova. Sin-
gura construcție militară din piatră, al cărei nume în
latină s-a pierdut, era parte a frontierei construite pe
latura vestică a uriașelor păduri ale Teleormanului. 

Linia fortificată era alcătuită dintr-un drum ce
marca granița, mărginit de un val de pământ cu
înălțimea de 3 m și având o lățime de cca 10 m, întărit
cu palisade și ziduri de sprijin din piatră și însoțit pe
toată lungimea de 235 km de un șanț de apărare. Linia
de hotar a fost începută în anul 107 de Marcius Turbo,
continuată 20 de ani mai târziu de Iulius Severus și
încheiată în vremea împăratului Septimius Severus, în
jurul anului 200. În anii 245-246, Filip Arabul pierde
frontiera în urma atacurilor date de carpi și geți,
aceasta fiind recâștigată în jurul anului 250, cu prețul
pierderii accesului pe culoarul Rucăr-Bran, intrat sub
influența alianței carpo-gete.

Linia fortificată era compusă din castrele Cumidava,
Drumul Carului, Rucăr, Voinești, Jidava, Purcăreni,
Albota, Săpata de Jos, Fâlfani, Izbășești, Urluieni,
Crâmpoaia, Gresia, Roșiorii de Vede, Salcia, Băneasa,
Putineiu și Ciuperceni. Interesant că părți din această
construcție ce poartă pecetea Imperiului Roman au
devenit în zilele noastre suport pentru terasamentul
căii ferate Curtea de Argeș – Pitești – Turnu Măgurele.

„Jidova” este o denumire ce provine dintr-o legendă
ce circula în aceste locuri: în zorii Evului Mediu, călă-
torii sunt impresionați de mărimea și soliditatea
zidurilor castrului, dimensiunile acestuia fiind în aceste
condiții atribuite contribuției „uriașilor” – oamenilor
foarte înalți și puternici ce ar fi populat lumea la
începuturile ei, numiți „jidovi” de tradiția populară nu
doar a locului, ci și în mitologiile altor multe popoare.

Deși de la mare distanță par a fi doar niște dealuri
mai răsărite, munții Iezer-Păpușa se înalță până la
2.469 m în vârful Roșu, iar culmile sale golașe, pline de
sălbăticie, de dincolo de ultimii brazi, adăpostesc între
ele adevărate perle, urme ale marelui îngheț (Wur-
mzeit) încheiat acum aproximativ 11.000 de ani: lacul
Iezerul Mare și lacurile Boarcăș. Și dacă știm cu toții
despre cele mai înalte drumuri ale României, Trans-
făgărășanul și Transalpina, iată că masivul Iezer-
Păpușa adăpostește un drum încă mai înalt decât cele
două, chiar dacă are caracteristicile unui drum
forestier, așa cum era și Transalpina până acum câțiva
ani: drumul despre care vă vorbim pleacă din Lerești,
traversând o vale de torent de pe malul drept al lacului
Râușor, urcă pe culmea Portăreasa, cotind apoi către
vârful Iezerul Mare unde atinge altitudinea maximă:
2.350 m. Mai departe, coboară către Crucea Ateneului,
culmea Văcărea, sfârșind în vecinătatea Cabanei
Voina.

După această mică introducere în istorie, arheologie
și climatologie, să ne aplecăm din nou asupra râului
Târgului, gazdă a unor lucrări hidrotehnice de a căror
complexitate suntem mândri: Amenajarea râului Târ-
gului este alcătuită dintr-o serie de obiective
hidrotehnice, realizate în mai multe etape, legate însă
între ele de intercondiționări complexe.

HIDROCONSTRUCȚIA SA ȘI OAMENII SĂI
Contribuția la Edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XXVII).

Amenajarea râului Târgului (I)



Privind dinspre amonte spre aval, parcurgem acu-
mularea Râușor, Centrala Hidroelectrică (CHE) Lerești,
polderul Lerești, CHE Voinești, acumularea Schitu
Golești și Centrala Hidroelectrică de Mică Putere
(CHEMP) Schitu Golești.

Barajul Râușor, amplasat imediat în aval de con-
fluența râului Târgului cu pârâul Râușor, ține în spate
acumularea cu același nume, destinată în principal ali-
mentării cu apă a aglomerării Câmpulung Muscel și, în
subsidiar: producerii de energie electrică, asigurării
volumelor de apă necesare irigării unei suprafețe de
cca 8.500 ha, atenuării undelor de viitură și, în proiect,
asigurării unei rezerve de alimentare cu apă a munici -
piului București.

Morfologia zonelor acumulării și barajului este influ-
ențată de aspectul erozional pronunțat, cauzat de
prezența în trecut a ghețarilor ce au modelat văi și
viroage adânci, asimetrice și meandrate. Roca de bază
are în alcătuire șisturi cristaline din cadrul seriei geo-
logice specifice Leaota, având o constituție mai slabă
pe malul drept din cauza prezenței unor mari mase
puternic fisurate.

Barajul este construit din anrocamente cu zone de
filtru din balast sortat și nucleu de argilă, cu înclinare
spre amonte și curbură orizontală. Volumul nucleului
de etanșare din argilă (nucleu subțire din cauza dis-
tanței mari de la care a trebuit transportată) este de
500.000 mc și cu înălțimea constructivă de 118 m.
Constituția acesteia se remarcă prin conținutul mare
de particule cu dimensiuni mai mici de 0,005 mm în
proporție de aproape 50%. Etanșarea de profunzime
este realizată prin injecții de consolidare, executate în
fundația nucleului pe o adâncime de 7 m, la un interval
inter-foraje de 1,50 m, la care se adaugă voalul de
etanșare compus din două șiruri de injecții de 25-75 m
adâncime, cu o lungime totală de 26.877 m, pe o
suprafață extinsă la 20.000 mp.

În perioada de exploatare, cauzate de geomorfolo-
gia zonei, precum și de prezența unei acumulări de apă
antropice de mari dimensiuni, au apărut o serie de
evenimente în strânsă legătură cu o reactivitate peste
cea prognozată, respectiv:

• La depășirea cotei 855, în puțul de acces la casa
vanelor golirii de fund au apărut o serie de infiltrații
pentru care s-au aplicat tratamente de impermeabi-
lizare cu cimenturi speciale;

• Odată cu umplerea lacului au apărut infiltrații
importante în galeria de drenaj, intervenindu-se prin
impermeabilizarea versantului drept cu o suspensie de
injecție alcătuită din argilă naturală, ciment și aditivi
chimici, precum și cu injecții în spatele cămășuielii
galeriei de drenaj și refacerea rețelei de drenaj;

• La circa 2 ani după punerea în sarcină s-au produs
o serie de deplasări în cuveta lacului, precum și ale
versantului drept de pe conturul lacului, deplasări care
au antrenat un volum de peste 1 milion de mc de delu-
viu și rocă alterată care au afectat drumul de contur și
rețeaua electrică.

În condițiile de mai sus s-a impus un regim de
supraveghere permanentă a lucrării.

Va urma

Lacul Iezerul Mare Lacurile Boarcăș
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Bune practici în elaborarea documentațiilor de atribuire
a proiectelor referitoare la sisteme de apă și canalizare

Ne propunem în continuare să arătăm câteva exemple din
mai multe Fișe Tehnice postate pe SICAP în ultima vreme, o
serie de cerințe formulate incorect și să comentăm în ce constă
neconformitatea de formulare:

1. Certificări: Certificat de conformitate CE
2. Toate conductele și fitingurile vor fi însoțite de agre-

mente tehnice românești emise doar de organisme și labora-
toare notificate la Comisia Europeană. Producerea și
concepția bunurilor să fie în concordanță cu standardele UE,
produsul trebuie să fie conform cu prevederile HG nr.
622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață
a produselor pentru construcții.

3. Condiții de trafic pentru țeava PVC-U: Pentru trafic stra-
dal greu (max. 18 t/axă).

4. Țevile din material plastic (…) vor fi cu trei straturi, din
care miezul interior este expandat, conform EN13476-2.

5.1. Baza căminului se sudează prin termofuziune de
coloana căminului pentru a asigura etanșeitate 100%, nu se
acceptă îmbinări de tip mufă și garnitură elastomerică.

5.2. Căminul trebuie să aibă maxim de rezistență mecanică.
5.3. Coloana căminului (SN10) trebuie să preia încărcările

exterioare dinamice datorate traficului.
5.4. Coloana căminului realizată din polipropilenă PP-B,

construcție corugată tip B, cu pereți dubli, sudați între ei prin
co-extrudare, cu diametrul interior de 400 mm și diametrul
exterior de 450 mm. Rigiditate circulară minimă SN10 – con-
form cu EN ISO 9969.

Comentarii:
1. Standardele de referință ale acestor produse (țevi,

fitinguri, cămine din materiale plastice), nu sunt standarde
europene armonizate astfel încât conformitatea lor să se cer-
tifice prin declarație de performanță și să se poată aplica pe
ele marca CE. Conformitatea acestor produse se certifică prin
declarația de conformitate a producătorului, emisă conform
HG 668 din 2017. 

2. HG 668 din 2017 referitor la Comercializarea produse-
lor pentru construcții (de adoptare a Regulamentului UE
305/2011) nu mai solicită agrement tehnic pentru produsele
la care există un standard național aplicabil, fiind necesar să
se emită „Declarație de conformitate” de către producător
conform EN 17050 în care se vor menționa și „Rapoartele de
inspecție independente” realizate la produsul tip.

3. Rezistența la trafic (sarcinile dinamice) a unei rețele
realizate din material plastic se asigură nu numai prin alege-
rea unei rigidități inelare corespunzătoare ci și printr-o pozare
adecvată (impusă de proiectant pe baza unui calcul static și
de către producător prin instrucțiunile de pozare).

4. Definirea configurației peretelui, ca fiind din trei straturi
cu miezul interior expandat, este incorect. Standardul nu
impune o configurație exactă a peretelui, fiind stipulate
câteva exemple tipice de formă a conductei printre care și cel
amintit mai sus, fără a menționa însă că stratul din mijloc ar
trebui să fie expandat (sunt astfel de produse pe piață cu
stratul din mijloc compact).

Pe de altă parte, standardul EN13476-2 impune numai
forma tevii, să fie lisă atât la interior cât și la exterior, având
între stratul exterior și cel interior un strat de umplutură sau
goluri longitudinale / transversale etc. și performanțele de
execuție, care de altfel sunt similare cu performanțele țevilor
multistrat cu peretele interior lis și exterior corugat de aceeași
clasă, fabricate după EN13476-3.

5.1. Standardul EN13598-2 acceptă îmbinările tip cep/mufă
și garnitură EPDM, fiind vorba de sisteme gravitaționale, care
lucrează într-un mediu de până la 0,5 bar.

5.2. O performanță ar trebui să fie întotdeauna verifica-
bilă deci ar trebui specificat conform standardului aplicabil sau
conform cerințelor din proiect: Standardele de referință  SR
EN 13598-2 și SR EN 476 prevăd că rigiditatea inelară a cămi-
nului trebuie să fie minim SN 2 kN/mp. În cazul când sunt
prevăzute condiții de pozare ieșite din comun (ex. nivel ridicat
al apei freatice) ar trebui predimensionat SN-ul necesar.

5.3. Coloana căminului din material plastic NU preia nicio-
dată sarcini dinamice, pentru asta se utilizează inelul de beton
de descărcare al sarcinilor. Rigiditatea inelară standard pentru
coloană, conform  EN 476 este SN > 2 kN/mp.

5.4. În cazul căminelor de racord, standardul EN 476 con-
diționează rigiditatea inelară (minim 2 kN/mp) și prin proiect
se impune diametrul interior minim al coloanei (ex: min. 400 mm).
Condiționarea dimensiunilor exacte (mai ales a diametrului
exterior care diferă între anumite limite de la producător la
producător) este irelevantă și condiționările de acest gen con-
travin Legii concurenței 21 din 1996 cap. II art. 5 lit. d. q

În „Fișele Tehnice”, părți componente ale documentațiilor de atribuire, putem identifica o serie de „Specifi-
cații tehnice impuse prin caietul de sarcini” incorecte/nefundamentate din punct de vedere tehnic și în aceste
cazuri se impune de regulă solicitarea unor „clarificări” în vederea corectării și corelării acestor cerințe cu stan-
dardele și reglementările în vigoare. Din păcate, de cele mai multe ori, nici în urma acestor clarificări nu se
ajunge la cerințele standard/reglementate, obligatorii pentru piața de construcții. Pe de altă parte trebuie avut
în vedere că aceste cerințe „incorecte și uneori limitative” îngrădesc prezența pe piață a unor producători.

ing. László Jancsó, Manager Calitate Pipelife Romania
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Săptămâna comunității Geodezilor
la Cluj-Napoca în septembrie 2019

Ionuț SĂVOIU - Președintele Uniunii Geodezilor din România

Încă din prima zi au fost prezenți un număr mare de
participanți, atrași de temele abordate în cadrul sesiu-
nilor tehnice, dar și de așteptata întâlnire cu persona -
lități de marcă din țară și din străinătate, cu ocazia
deschiderii oficiale a acestui eveniment.

Printre invitații de marcă ai acestui eveniment, care
au luat cuvântul în sesiunea de deschidere, s-au
numărat personalități din țară precum: prof. Cornel
Cătoi – Rector USAMV Cluj-Napoca, Ileana Spiroiu –
Director General Adjunct Agenția Națională de Cadas-
tru și Publicitate Imobiliară, Istvan Vakar – Vicepreșe -
dinte Consiliul Județean Cluj. De asemenea, din partea
organizatorilor, prof. Tudor Sălăgean – Prodecan al Fa -
cultății de Horticultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca
și ing. Ionuț Săvoiu – Președinte Uniunea Geodezilor
din România, le-au urat bun venit tuturor celor
prezenți, mulțumin du-le pentru participarea la prima
ediție a Săptămânii Geodeziei Românești.

Așa cum a fost obișnuită în ultimii ani, comunitatea
Geodezilor din țara noastră s-a bucurat și anul acesta
de oaspeți de seamă de peste hotare: Vicepreședintele
FIG – Dr. Orhan Ercan, Președintele Comisiei 3 FIG –
prof. Hartmut Müller, Președintele onorific FIG – prof.
Chryssy Potsiou, Fostul vicepreședinte FIG – prof. Ralf
Schroth, toți vechi prieteni ai țării noastre, care au

captat atenția participanților prin prelegerile și prezen-
tările lor care au vizat aspecte legate de managemen-
tul informației spațiale, orașe și regiuni inteligente,
terenuri, cât și folosirea ultimelor tehnologii în dome-
niu. Alături de mai vechii prieteni ai comunității geo-
dezilor români s-au aflat și alți invitați speciali, prof.
Jacob Zevenbergen din Olanda, prof. Yerach Doysther
din Israel, prof. Charalambos Ioannidis din Grecia.

Primele două zile au fost dedicate Comisiei pentru
managementul informației spațiale din cadrul FIG
(Comisia 3) și Grupului tinerilor geodezi (Young Sur-
veyors Network). Aceste zile au atras atenția în special
printr-o serie de prezentări interesante susținute în
cadrul sesiunilor tehnice cu teme care vizeză asigu-
rarea cu date geospațiale pentru „orașele și regiunile
inteligente” precum și managementul acestora, cu
trimitere către o mai bună și eficientă planificare teri-
torială, educație și conservarea patrimoniului cultural.
Câteva dintre temele prezentate au făcut referire la
mo delarea și vizualizarea tridimensională a datelor
geospațiale, aplicații software Open Source pentru
achiziții participative de date cadastrale, modele de
inteligență artificială pentru îmbunătățirea prezentării
reliefului pe telefoanele mobile. 

Începând cu cea de-a doua zi a putut fi vizitată și
expoziția tehnică unde mai multe societăți românești
de prestigiu, furnizoare de servicii specializate în
domeniu, au prezentat noutăți tehnologice de nivel

La sfârșitul lunii septembrie a acestui an, pentru o săptămână întreagă, Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a fost gazda comunității Geodezilor. Peste 150 de spe-
cialiști din țară și străinătate s-au întâlnit la Cluj pentru a participa la cel mai important eveniment
de specialitate al anului. Peste opt țări au avut reprezentanți de elită din diverse domenii de spe-
cializare ale ingineriei geodezice care și-au prezentat la Cluj-Napoca rezultatele ultimelor studii și
cercetări.

Uniunea Geodezilor din România, inițiatoarea acestui eveniment, a avut drept co-organizatori
Federația Internațională a Geodezilor prin Comisia 3, și gazda evenimentului, Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Hartmut Müller ‐
Chair of FIG Commission 3 Spatial Information Management
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internațional, disponibile și în țară. Merită menționată
aici prezentarea unor sisteme de achiziție mobile de
date geospațiale prin scanarea laser a norului de
puncte precum și prelucrarea, gestiunea și prezentarea
acestora cu aplicabilitate în realizarea modelelor de
date necesare asigurării și din punct de vedere geo -
spațial a conceptului de Smart City.

„Întâlnirea Anuală și Workshop-ul Comisiei 3 a FIG
a avut loc în perioada 23 – 26 septembrie 2019, la
Cluj-Napoca cu ocazia Săptămânii Geodeziei Româ -
nești, gazda noastră din România oferindu-ne această
generoasă oportunitate. Noi, membrii Comisiei, sun-
tem foarte recunoscători colegilor din România pentru
că au făcut posibil acest eveniment. Organizarea exce-
lentă a reprezentat o bază solidă pentru un eveniment
fructuos și plăcut, atât din punct de vedere profe sional
cât și personal.

Au fost participanți din circa 10 țări, incluzând mai
mult de 30 de tineri geodezi, care s-au bucurat de
facilități la însciere, cât și de premii pentru lucrările
prezentate și selecționate oferite de către organizatori.
Aceștia au beneficiat de 4 zile de schimburi de idei,
făcând posibilă menținerea și întărirea relațiilor cole-
giale atât de importante la început de carieră.

Un progres notabil a fost înregistrat în ceea ce
privește unul dintre obiectivele majore ale Comisiei,
implicarea tinerilor geodezi (Young Surveyors) în viața
Federației în ansamblu. Organizarea de către Comisia
3 în colaborare cu Grupul de Lucru 8 „Geospatial next”
a unei sesiuni dedicate Tinerilor Geodezi, prezidată de
către Cemal Ozgur Kivilcim din Turcia, s-a dovedit a fi
de un real sprijin în ceea ce privește legătura dintre
tinerii geodezi și activitățile FIG pe termen lung.

Întâlnirea Anuală și Workshop-ul au adus împreună
un număr remarcabil de profesioniști, stimulând înțe -
legerea provocărilor din țara gazdă și deschizând ușa
către noi activități și oportunități.”

Într-un scurt interviu acordat TVR Cluj, prof. Ralf
Schroth a menționat: „Prezentarea mea a fost despre
Internet of Things (Internetul lucrurilor) ce conectează
diverse dispozitive inteligente – telefoane mobile, apa -
ra tură de uz casnic sau profesional – și legătura lui cu
oamenii. Această tehnologie poate fi analizată pentru
scopuri comerciale sau de siguranță pentru controlul și
conducerea orașelor inteligente.”

În cea de-a treia zi a Saptăpmânii au început și
lucrările Conferinței Internaționale „Științele vieții pen-
tru dezvoltare sustenabilă”, aflată la cea de-a 18-a
ediție, organizată de către gazda întregii Săptămânii,
Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară
Cluj-Napoca, care sărbătorește anul acesta 150 de ani
de existență. În după-amiaza aceleiași zile a avut loc și
Consiliul Național al UGR, unde au fost discutate
subiecte de interes pentru membrii Uniunii.

La finalul evenimentului, s-au aflat și câștigătorii
premiilor oferite celor mai bune trei lucrări prezentate
de către studenți în cadrul Săptămânii, premieră la un
eveniment al Uniunii Geodezilor din România. 

„Săptămâna Geodeziei Românești a reprezentat o
oportunitate excelentă de a reveni în comunitatea aca-
demică a profesiei noastre, cât și de a discuta cu
reprezentanții noii generații despre tematici relevante
privind asigurarea și gestiunea datelor geospațiale
referitoare la orașele inteligente și cum profesia noas-
tră ar putea contribui la dezvoltările viitoare. A fost
benefic să vedem că furnizorii de servicii, liderii indus-
triei de producție și management ale datelor
geospațiale din România, au contribuit la succesul
evenimentului. Aceștia au demonstrat încă o dată ca și
la noi specialiștii din sectorul privat sunt la curent cu
ultimele tehnologii la nivel internațional și sunt capabili
să susțină dezvoltarea și profesionalizarea pieței de
servicii din domeniu.” q
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Măsuri de protecție
împotriva hazardelor naturale pe DJ 105G

ing. George CORBESCU – project manager Departamentul Tehnic, Geobrugg AG Geohazard Solutions
dr. ing. Dorin Vasile MOLDOVAN – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,

Facultatea de Construcții, Catedra de Geotehnică și Fundații

DJ 105G este aliniat de-a lungul
firului apei și este flancat, pe cele
două laturi, de taluzurile formate
din rocile stâncoase ale munților
Cindrel. Drumul județean leagă
localitățile Tălmaciu și Voineasa,
făcând legătura între județul Sibiu
și județul Vâlcea. El se găsește la
confluența dintre Munții Cindrel și
Munții Lotrului, străbătând o zonă
cu mare potențial economic și
turistic. 

Ca urmare a acțiunii forțelor
dezvoltate de fenomenul de îngheț
și insolație, coroborate cu prezența
elemen telor de discontinuitate (stra -
 ti ficație, șistuozitate, fisurație),
taluzurile situate pe latura nordică
a DJ au prezentat fenomene de
alunecări ale deluviului de pe roca
de bază, precum și desprinderi ale
unor blocuri din masiv și de
pierdere a stabilității lor. Feno -
menele s-au dezvoltat în continu -
are, prin procesul de rostogolire
spre baza versantului, determinând
degradarea platformei ruti ere,
întreruperea circulației, avarierea
parapeților metalici, a rigolelor ran -
for sate, a bornelor hectometrice și
a celor kilometrice (foto 1). 

Situațiile descrise mai sus au
impus luarea unor măsuri imediate
de prevenire și protecție împotriva
maselor alunecătoare. Adoptarea
măsurilor de protecție a avut la
bază evaluarea riscului și înca -
drarea arealului în clase de risc din
punct de vedere al procesului de
căderi de blocuri (pietre). Clasa de
risc (CR) reprezintă un indicativ
care face o clasificare a vulnerabi -
lității zonei la declanșarea unor

fenomene accidentale, respectiv o
ierarhizare a pericolului. Acest lucru
a făcut posibilă clasificarea urgenței
zonelor cu măsuri necesar a fi
luate, respectiv ordinea de atacare
a zonelor cu probleme. Riscul a fost
încadrat în trei clase, CR1, CR2 și
CR3 – probabilitatea declanșării des -
crescând odată cu creșterea clasei. 

În funcție de situația existentă
pe fiecare sector, măsurile de pre-
venire și/sau protecție au constat în
rănguirea versanților și curățarea
vegetației, protejarea versanților cu
sisteme de plasă ancorată realizată
din oțel de înaltă rezistență, fixarea
blocurilor cu plasă împletită din oțel
de înaltă rezistență ancorată peri -
metral, instalarea de sisteme
pa sive, tip bariere de protecție
împo triva căderilor de pietre,
respectiv bariere de protecție
împotriva torenților.

În cele de urmează ne vom opri
asupra situației de la km 41+030 –
300, unde s-a dispus instalarea
unei bariere de protecție împotriva
căderilor de pietre de 3.000 kJ de
tip GBE 3000A, cu L = 250 m și H =

4,0 m, barieră care, la momentul
redactării acestui articol, este cea
mai lungă instalată în România.

Litera „A” reprezintă clasa bari-
erei în funcție de înălțimea rezidu-
ală a acesteia, în urma unui
eveniment cu 100% din energia
ma ximă luată în considerare la
proiectare. În acest caz, 3.000 kJ.
Conform „Ghidului de certificare
tehnică europeană a sistemelor de
protecție împotriva căderilor de
pietre” ETAG 027, clasa A cores -
punde barierelor a căror înălțime
utilă remanentă este mai mare
de 50%. 

Barierele de protecție cu plasă
din oțel de înaltă rezistență absorb
energia cinetică rezultată în urma
căderilor de pietre de pe versant,
absorbția realizându-se prin defor-
mații elasto-plastice. Ele constituie
o alternativă economică a soluțiilor
rigide de protecție (copertine,
structuri de retenție). Pentru deter-
minarea energiei cinetice și deci, a
tipului de barieră, se realizează, cu
un aparat laser (telemetru), câteva
secțiuni transversale ale versantu-
lui, prin zonele considerate ca fiind
cele mai periculoase. Pe baza lor,
utilizând programul Rockfall 6.1, se
fac simulări de căderi de pietre,
simulări care, prin metode proba-
bilistice, oferă o serie de informații
legate de traiectoria blocurilor de
piatră, salturile maxime ale aces-
tora sau energiile cinetice maxime
(fig. 1). În urma interpretării rezul -
tatelor obținute, se recomandă dis -
pu nerea unui anumit tip de barieră.   

Componentele sistemului tip
barieră de protecție sunt: plasa de

Drumul județean DJ 105G a fost reabilitat în ultimii ani, în lungul defileului Văii Cibinului, pe o lungime
de aproximativ 20 km. Apariția unor fenomene de alunecare a detritusului acumulat pe versanții stâncoși
de pe suprafața rocii de bază,  dislocarea unor blocuri de rocă cu volume de 0,50 m3 - 1,00 m3, precum și
posibilitatea ca, în urma unor ploi cu intensități mari, torentele formate să antreneze material solid cu
volume mari, au condus la mobilizarea autorităților locale, în vederea luării măsurilor adecvate de pre-
venire și protecție.

Foto 1: Desprinderi de blocuri



oțel, stâlpii de susținere, cablurile
de susținere a plasei, cablurile de
ancorare a stâlpilor, tijele de anco-
raj și ancorele flexibile. Elementul
principal al sistemului îl constituie
plasa din oțel aliat de înaltă rezis-
tență (rezistența minimă la tracți-
une 1.770 N/mm2), plasă care are o
protecție anticorozivă performantă
de tip Aluminiu-Zinc. 

Stâlpii sunt din profile metalice,
prevăzuți cu rigidizări, articulați în
placa de bază care, la rândul ei,
este fixată în teren prin două ancore
rigide (bare cu secțiune plină de
32 mm, l=3,0 m). Capetele supe ri -
oare ale stâlpilor sunt prelucrate
astfel încât să permită trecerea
cablu rilor de susținere a plasei, dar
să și faciliteze prinderea cablu rilor
de ancorare amonte. La capetele
barierei, cablu rile se prind de
ancore flexibile, realizate din cablu
spiralat (18,5 mm), ancore încas-
trate în teren pe o lungime de 5,0 m.

Odată ce amplasamentul bari-
erei a fost identificat și marcat, s-a
trecut la execuția ancorajelor.
Tehnologia de foraj utilizată a fost
de tip roto-percutant iar materialul
de injecție, suspensie de ciment. 

După ce suspensia de ciment a
atins rezistența minimă, conform
proiect, s-a trecut la fixarea plăcilor
de bază, urmată de instalarea, cu
ajutorul unei macarale, a stâlpilor.
S-au montat și tensionat cablurile
de ancorare amonte aferente

stâlpilor, urmând cablurile supe-
rioare și inferioare de suport
(foto 2). S-a fixat, de acestea,
plasa și s-au conectat panourile de
plasă între ele (foto 3).

În final, s-au făcut reglaje fine
ale cablurilor, astfel încât unghiul
făcut de barieră și linia versantului
să se încadreze în intervalul specifi-
cat în manualul sistemului. q

Fig. 1: Simularea căderilor de pietre

Foto 2: Instalarea cablurilor superioare Foto 3: Bariera GBE 3000A în exploatare



Fibre pentru armarea betoanelor
ec. Florin FLORIAN - director departament Fibre - Betoane, ROMFRACHT

Nu au trecut nici 100 de ani - din 1927 – atunci când, în California (SUA), s-a
înregistrat brevetul de invenție care atesta realizarea conductelor din beton armate
cu fibre din oțel. A fost o perioadă în care fibrele pentru armarea betonului și-au
îmbunătățit calitățile, s-au diversificat, alături de fibrele din beton apărând cele din
polipropilenă, dar mai ales și-au extins domeniile de utilizare.

Astăzi specialiștii din construcții știu că betonul armat cu fibre nu poate înlocui în
totalitate betonul armat obișnuit. În același timp, este un fapt demonstrat, deja, că
sunt domenii în care betonul armat cu fibre și-a câștigat deja locul său, oferind
importante avantaje economice și constructive.

La armarea pardoselilor, de pildă, fibrele sunt din ce în ce mai folosite deoarece
asigură controlul procesului de fisurare și creșterea rezistenței la impact, la șocuri și
la variațiile de temperatură.

De remarcat, totodată, că fibrele încep să fie folosite din ce în ce mai mult la
producerea prefabricatelor, iar una dintre societățile cunoscute, care folosește, în
mod curent, fibrele fabricate la ROMFRACHT pentru armarea prefabricatelor este
SW Umwelttechnik.

Ceea ce trebuie să cunoască cei ce folosesc sau ar putea să folosească, în viitor, fibrele la armarea
betoanelor este că noi, la ROMFRACHT, prin investiții importante în cercetare și în modernizarea pro-
cesului tehnologic, putem asigura, în prezent, atât pentru piața internă cât și pentru export, toată
gama de fibre pentru armarea betoanelor. 

În plus, ROMFRACHT fiind o societate specializată în domeniul fibrelor pentru armarea betoanelor, nu vindem
doar fibre, ci și întreaga tehnologie pentru utilizarea lor, oferind informații atât despre calculul de dozaj, cât și despre
modul de punere în operă, aspecte care sunt deosebit de importante pentru reușita unei asemenea operațiuni.

Iar la câteva elemente extrem de importante privind punerea în operă a fibrelor la armarea betoanelor mă voi
referi în continuare.

Astfel,

•  Fibrele structurale - RoFero: sunt fibre ce armează dispers, atât în aplicații gen pardoseli industriale, cât
și la prefabricate. Cheia reușitei este dozajul, precum și respectarea modului de punere în operă. Este important
de știut că lungimea fibrei se coroborează cu dimensiunea agregatelor.

Lungime fibră = minimum 2 x diametrul agregatelor (lungimea maximă de referință fiind 54 mm, pentru a
asigura o dispersie bună în beton. Exemplu: la diametrul agregatelor între 0-16 mm, lungimea fibrei trebuie să
fie de minimum 32 mm).

Florin Florian
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Pentru a ușura luarea unei decizii și a standardiza, oarecum, tipologia fibrei, noi venim în întâmpinarea con-
structorilor cu două lungimi standard pentru betoane, RoFero 38, pentru agregate până în 16 mm și RoFero 54,
pentru agregate peste 16 mm.

Ambalarea fibrelor facilitează respectarea dozajelor. Punga de 500 grame, de pildă, ajută să fie cât mai precis
dozajul pentru un metru cub de beton (de exemplu, dacă dozajul necesar este de 2,5 kg/m³ beton, atunci sunt
necesare 5 pungi RoFero).

•  Fibrele pentru șape și suprabetonări - RoNet: sunt fibre de clasă medie pentru armarea dispersă a
șapelor și betoanelor. Este o fibră ce are comportament excelent în cazul încălzirilor în pardoseală. Cel mai obiș-
nuit beton armat devine, cu fibrele RoNet, super pentru șapele folosite în cazul încălzirilor în pardoseală, fie ele
pentru uz industrial sau casnic. O suprabetonare are tendința de a prelua defectele din stratul suport. Cu ajutorul
fibrelor RoNet se elimină acest risc, iar costurile sunt nesemnificative în comparație cu alte tipuri de armare. 

•  Fibrele pentru microfisuri – RoWhite: sunt cele mai comune fibre. Ele pot fi folosite la orice tip de
beton. Au proprietatea de a hidrata betonul în perioada de contracție inițială a sa, și astfel reduc riscul apariției
microfisurilor, crescând, implicit, durata de viață a betonului. Acest tip de fibre este foarte cunoscut și utilizat la
pardoseli și tencuieli decorative, la betoane masive, la pardoseli industiale etc. Se folosesc, în general, comple-
mentar cu fibrele metalice sau cu armătura clasică din oțel beton.

Pentru suport tehnic, contactați-ne la tel.: 0040.31.403.08.92 sau la email: tehnic@romfracht.com

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

www.hidroizolatiibeton.ro
Tel.: 021.256.12.08

Produsele ROMFRACHT,
acum și în rețeaua de magazine DEDEMAN !
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Sistemele de sprijin din gabioane Maccaferri

Sistemele de gabioane sunt sis-
teme flexibile, capabile să se
adapteze mișcărilor terenului și, din
acest motiv, sunt utilizate în locul
structurilor rigide din beton pentru a
asigura stabilitate, drenaj și protecție
la eroziune pe termen mediu. O mare
deficiență a gabioanelor „clasice”, se
datorează diferenței de rigiditate din-
tre cadrul metalic și plasa metalică. 

Introducerea în cadrul sistemului
a unor elemente „rigide” din OB sau
PC conduce, în cazul mișcării terenu-
lui, la concentrarea eforturilor în zona
acestor elemente. Astfel, în loc ca
eforturile să se redistribuie pe
întreaga suprafață a plaselor, ele se
vor concentra în jurul rigidizărilor
perimetrale, conducând la suprasoli -
citarea sârmei din zona ochiurilor adi-
acente rigidizărilor. Rezultatul final
constă în deformarea excesivă a
structurii, cedarea la rupere a pla -
selor și golirea ulterioară a coșurilor
de gabioane de roca de umplere.

Gabioanele Maccaferri pun în
valoa re avantajul ranforsării interne

cu diafragme din plasă de oțel și al
ancorelor de rigidizare. Acestea permit
redistribuirea uniformă a eforturilor
mecanice de împingere, com presiune,
forfecare și tracțiune de-a lungul
întregului sistem asigurând structurii
o flexibilitate mărită (fig. 2). 

Cel mai elocvent exemplu este cel
al saltelelor de gabioane folosite la
lucrările hidrotehnice pentru prote-
jarea talvegului și reducerea afuie -
rilor. În practică, sunt des întâlnite
situațiile în care, din cauza rigidității
ranforsărilor din OB și PC, salteaua își
pierde capacitatea de a se „mula” la
profilul talvegului iar apa curge pe
dedesubt, salteaua rămânând, în
ultima fază, suspendată și ulterior,
generând colapsul întregului sistem
constructiv (fig. 3). 

Gabioanele Maccaferri au un com-
portament superior datorat flexibilității,
îmbunătă țind concomitent și stabili-
tatea structurală în condiții severe de
exploatare. 

Pe lângă deficiențele funcționale și
de performanță, generate de modul
constructiv ne-evoluat, gabioanele
„clasice” cu ramă din oțel-beton se
confruntă și cu o altă mare problemă:
probarea și evaluarea durabilității.

Durabilitatea sistemelor de gabi -
oane este reglementată conform SR
EN 10223-3:2014 „Sârme de oțel și
produse de sârmă pentru împrejmuiri.
Partea 3: Produse din împletituri de
sârmă de oțel cu ochiuri hexagonale
pentru aplicații de inginerie civilă”.

Între alte lucruri importante acest
normativ corelează durata de viață a
sistemului în raport cu nivelul de
agresivitate al mediului de exploa -
tare. Mai departe, această durată de
viață trebuie pusă în acord cu specifi-
cațiile legilor privind durata de viață
sau de exploatare a obiectivelor con-
struite. Prin urmare, nu se poate
acepta utilizarea de soluții cu durata
de viață de 5-10 ani pentru constru-
irea de structuri aferente auto -
străzilor care au durata de viață de
120 ani sau la lucrări hidrotehnice,
unde întâlnim cerințe legale cuprin -
zând intervalul între 30 ani și 60 ani.

Prin folosirea acoperirilor succesive
de protecții anticorozive neferoase și
sintetice, gabioanele Maccaferri sunt
certificate cu durate de viață de 120
ani. Compania Maccaferri investește
responsabil, an de an, în cerce tare,
împingând, în prezent, performanțele
gabioanelor sale la durate de viață de
peste 160 ani (protecția Galmac și
poliamide PA6).

Dar ce durată de viață au siste -
mele de gabioane „clasice”, executate
cu ranforsări din OB și PC?

Fiind vorba de produse improvizate
și nereglementate, pentru a răspunde
la această întrebare vom studia două
aspecte importante: 

1. Cât material se pierde în timp
din cauza coroziunii?

2. Care este grosimea „rigidizării”
la care structura își pierde stabilitatea? 

GP 093 - „Ghid privind proiectarea
structurilor de pământ armat cu
materiale geosintetice și metalice” la
Cap. 4.3 Materiale metalice, Tabelul
4-5 – Valori ale grosimii de material
pierdute din cauza coroziunii, oferă niște
cifre aproximative. Astfel, obser văm

Pentru a crește gradul de siguranță în exploatare, durabilitatea și pentru reducerea costurilor de
investiții și mentenanță, sistemele de ziduri de sprijin din gabioane au cunoscut, de-a lungul timpului,
îmbunătățiri importante. Din păcate, aceste îmbunătățiri bazate pe studierea performanțelor pe termen lung
nu au fost asumate de practica din țara noastră, unde s-au folosit sisteme de gabioane complicate și costisi-
toare. În cuprinsul prezentului articol, vom denumi aceste gabioane „clasice” și le vom descrie sub forma
unor coșuri din plase de sârmă metalică, atașate unui „cadru” din oțel beton de tip OB sau PC (fig. 1).

Fig. 1: Schiță gabioane
cu rama de oțel beton

Fig. 2: Schiță gabioane Maccaferri
cu diafragme și celule de confinare

Fig. 3: Cedare gabioane clasice cu rame
rigide din fier beton



că tabla neagră, utilizată în apă,
pierde, în 50 ani, 1,55 mm. Dacă la
execuția rigidizărilor se folosește OB
având diametrul de 10 mm, în 50 de
ani, din cauza pierderilor prin corozi-
une, vom avea un diamentru de
numai 6,9 mm. În realitate, această
valoare scade și mai mult din cauza
fenomenului de sablare în zona de
variație a nivelului apei, acolo unde
coroziunea este mult accelerată, iar
dacă aceste sisteme se folosesc la
susținerea terasamentelor rutiere,
scăderea este și mai mare, deoarece
se folosesc agenți de dezghețare cu
conținut de cloruri și sulfați.

Acum avem o idee despre pier -
derea de material, dar cum rămâne
cu diametrul minim la care structura
își pierde stabilitatea? În mod curios,
deși gabioanele „clasice” se folosesc
de foarte mulți ani în țara noastră, nu
există modele de calcul reglementate
care să permită evaluarea dimensio -
nală a elementelor din oțel beton. În
aceste condiții, putem aprecia doar că
grosimea fierului de ramă a diferit în
funcție de solicitările prezumate la
care sistemul era supus.

Maccaferri contrapune acestui model
învechit, ineficient și experi mental, o
soluție sigură, suplă, mo dulară, rea -
lizată din celule de con finare a rocilor
de umplere, ar mate la interior cu
diafragme și tiranți de rigidizare.
Bazate pe caracteristici folosite și pro-
bate în întreaga lume, aceste sisteme

de gabioane pot oferi detaliile nece-
sare dimensionării responsabile de
structuri de susți nere. 

În acest scop, Maccaferri pune la
dispoziția specialiștilor puternice
instrumente software pentru dimen-
sionarea lucrărilor cu gabioane -
MACSTAR, GAWAC WIN, MACRA 1 și
MACRA 2 – dar și baza tehnică de
informare și experiența acumulată în
cei 138 de ani de cercetare și dez-
voltare a soluțiilor de gabioane.

Nu puteam încheia fără a atinge
un subiect sensibil al zilelor noastre:
care este costul gabioanelor „clasice”
în raport cu cel al gabioanelor Macca-
ferri. Fără îndo ială, la acest capitol
soluțiile Maccaferri se detașează net
în fața gabioanelor „cla sice” cu rame
metalice aducând, în practică, eco -
nomii în medie de 20% și timpi de

punere în operă drastic reduși. Expli-
cația constă în faptul că gabioanele
clasice „risipesc” cantități impresio -
nante de oțel-beton care, pe lângă
faptul că induc grave deficiențe
funcționale, generează și costurile
cele mai mari privind achiziția, trans-
portul și prelucrarea lor.

În larga lor diversitate, gabioanele
Maccaferri sunt, deseori, parte a
soluțiilor de optimizare a performan -
țelor și a costurilor de proiect. 

De exemplu, gabioanele de tip
„Strong Face”, la care panourile stan-
dard expuse fenomenelor de sablare
cu aluviuni sau la impact cu plutitori
sunt înlocuite cu panouri de înaltă
rezistență chimică și mecanică.

În forma lor preconfecționat - modu -
lară, Sistemele Maccaferri asigu ră
reducerea și controlul costurilor și
viteze mult superioare la punerea în
operă. q

Fig. 4: Zid de gabioane Maccaferri
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Vorbește lumea, vorbește…!
… TULBURE SAU TULBUREL?!

Și asta pentru că din afirmativul
tulbure derivă și … tulburel adică
alintat puțin pentru ca să fie mai
aproape de ce sunt în stare să facă
unii dintre semenii noștri. Și nu
numai ei ci și mulți alții în sezonul
licorilor specifice toamnei. Când
spui tulbure despre oameni, imediat
gândul te duce la unul sau unii care
au ceva pe la… „mansardă”, ca să ne
exprimăm mai aproape de realitate.

Tulburel la minte și nu vede
decât totul în ceață! Tulburel că
de-abia poate vorbi, repetând și
silabisind cuvintele însoțite de repe-
tate… hâcuri, crezând că astfel
poate fi înțeles cât de cât de cei din
jurul lui. Tulbure ca îndemânare, și
atunci când să facă și el ceva
anume, nu reușește mai deloc.

Într-un singur loc este într-ade-
văr tulbure complet, când în urma
repetatelor păhărele îngurgitate pe
ici pe colo, unde apucă, se alege
praful de el intrând voit, deci, în
starea de inconștiență.

Revenind la… oile noastre, pe
bună dreptate, unii se întreabă care
ar fi legătura între cele scrise mai
înainte și ceea ce se întâmplă în
zilele noastre și în sectorul care
face obiectul publicației de față.

Să ne explicăm puțin în cele ce
urmează. Vă întrebați, desigur, pe
bună dreptate, în ce stadiu s-au
aflat și se mai află gândurile și mai
ales faptele unora în câteva dome-
nii ale sistemului de construcții din
țara noastră, după așa-zisa „revo-
luție” din 1989. Se bate atâta
monedă (în special în campaniile
electorale) că în domeniul rutier nu
avem drumuri și nici măcar o
autostradă care să lege România de
Europa. Criticii „vehemenți” spun
cu un oarecare năduf că în 30 de
ani pe la ministerul de resort, mai
precis cel al transporturilor, s-au
perindat „n” miniștri care, așa cum
au venit, așa au și plecat. Adică nu
au făcut aproape nimic. Și mai trist
este că nici nu au răspuns legal
și financiar pentru aceste „perfor-
manțe”.

Așa se explică faptul că după un
asemenea interval de timp (reți-
neți, de aproape 30 de ani) banii
s-au „tocat”  bine-merci, regăsin -
du-se doar în averile unora dintre ei
și, desigur, ale susținătorilor lor.

Un om, s-au câțiva dintre ei,
ne…tulburi la cap, ar fi putut
„încropi” nu mii, ci măcar câteva
sute de kilometri de autostradă. Ca
să nu mai vorbim și despre ceea ce
s-a făcut la vestita autostradă care
ar trebui să lege Constanța de ieși-
rea spre Ungaria, nu începându-se

de la un capăt la altul ci de la… mij-
locul ei (vezi zona Cluj, Turda,
Deva…).

Pentru că spațiul acestor rânduri
nu este mai generos ne oprim și la
alte genuri de construcții unde…
tulburelul îi amețește pe unii la cap.

„Tinerii frumoși” și mai ales zgo-
motoși cărora li se adaugă și alții ca
ei vor să „salveze” România. Și ce
fac ei? Neagă tot ceea ce s-a făcut
de către „ciuma roșie”. Adică ce au
făcut părinții și bunicii noștri, frații
și surorile noastre.

De ce nu demolează ei și să
pună ceva în locul metroului bucu-
reștean, a instituțiilor în care acti-
vează, a „hulitelor” spitale și școli,
a locuințelor pe care le populează? 

Sunt în stare ei, atât de capabili
cum se laudă, să facă măcar ceva
de ochii lumii pentru a fi crezuți? 

Cred că cel mai potrivit lucru ar
fi să se salveze pe ei din „tulbu-
reala” în care se află.

Tot tulbure este, de câțiva ani, și
legislația privind achizițiile publice
în domeniul construc țiilor.

Contestațiile, în funcție de „toa -
nele politice”, abundă în detrimen-
tul mai multor genuri de construcții.
Reprezentativ a devenit și cazul
Cazinoului din Constanța aflat într-o
stare jalnică, vecină cu ruinarea.
În momentul actual s-a dat din nou
„șah” cazinoului constănțean tot din
cauza interminabilelor contestații.

De ce oare nu răspund contesta-
tarii care pierd, atât din punct de
vedere financiar cât și penal, pen-
tru nechibzuința lor?

Ciprian Enache

PS. Recent, vechea „schimbare
a stăpânilor, bucuria nebunilor” este
în floare. Și nu se știe când se va
ofili complet. Credeți că ne așteaptă
zile mai bune? Miram-aș! q

Ciprian Enache

Autostrada Sebeș ‐ Turda Autostrada Orăștie ‐ Sibiu

Cazinoul din Constanța 



• Un cofraj bine conceput, simplu, ușor și rapid de instalat. Cofrajele Geoplast
folosesc ABS-ul turnat prin injecție într-un mod inteligent, permițând efectuarea
lucrărilor cu cea mai mică cantitate posibilă de echipament. Diversele panouri de
diferite dimensiuni pot fi asamblate ușor împreună, limitând astfel utilizarea lemnului.

• Greutatea redusă și modularitatea sunt două dintre punctele cheie ale proiec-
tării sistemului de cofraj Geoplast. Umiditatea și apa nu deteriorează panourile, de
fapt cofrajele pot fi depozitate și la exterior și în zonele umede. Datorită greutății
reduse a sistemului, nu este necesar să folosiți macarale sau camioane pentru a
muta elementele, îmbună tățind astfel logistica și operațiunile de transport.

• ABS este un polimer foarte rezistent la șocuri și abraziune. Cofrajul Geoplast
rezistă la o presiune de beton de până la 80 kN/m2. Rezistența excelentă a ABS-ului
atât la temperaturi ridicate, cât și la tempe raturi scăzute este esențială pentru uti-
lizarea cofrajului la toate latitudinile globului. Experiența a arătat că aceste cofraje
Geoplast pot fi reutilizate mai mult de 100 de cicluri, dacă sunt utilizate corect.

• Elementele care alcătuiesc sistemul Geoplast sunt modulare și concepute
pentru a se adapta unui număr cât mai mare de combinații posibile, satisfăcând
astfel fiecare cerere de șantier. Panourile au forme și dimensiuni precise ce pot fi
fixate împreună pentru a reduce numărul total de elemente necesare cofrajului.

• Betonul nu aderă la suprafața netedă a ABS-ului, făcând ca aceste cofraje
Geoplast să fie foarte ușor de curățat, doar cu utilizarea apei și fără a folosi niciun
detergent. Pentru îndepărtarea cofrajelor este posibilă utilizarea unui agent de eli-
berare pe bază de apă. Timpul este cel mai va loros element din orice șantier și
curățarea rapidă înseamnă reutilizarea imediată a echipamentului. Dato rită cofra-
jelor Geoplast este posibilă optimizarea fazei de turnare a betonului. 

Un cofraj eficient pentru

construcții poate rezolva multe

probleme în acest domeniu,

fiind un mijloc de a economisi

costuri cu forța de muncă.

Geoplast  oferă o gamă largă

de cofraje pentru lucrări din

beton care pot satisface nume-

roase nevoi ale constructorilor

și anume: construirea pereților,

a coloanelor rotunde, pătrate și

dreptunghiulare precum și a

stâlpilor eliptici și a caselor

prefabricate.

Obiectivul sistemului este de

a permite lucrătorului să folo-

sească cofrajul în condiții de

siguranță lucrând independent,

fără să se ajute de utilaje,

deoarece niciun element nu

cântărește mai mult de 11 kg.

Geopanel, Geopanel Star și

Geotub sunt fabricate din plas-

tic reciclat și înlocuiesc eficient

cofrajele tradiționale din lemn,

care sunt mai dificil de utilizat

și de depozitat.

Proiect de referință în România
Este un complex rezidențial nou, compus din 10 clădiri identice, cu spații tehnice la subsol și 6 etaje cu câte

7 apartamente pe fiecare nivel. Suprafața fiecărui etaj va fi de aproximativ 560 metri pătrați.
Versatilitatea Geopanelului a fost ideală pentru construirea pereților cu o înălțime de 243 cm. Mai mult, a fost posi-

bilă accelerarea semnificativă a lucrării: într-o zi și jumătate de lucru, 10 tâmplari au putut lansa 5 stâlpi, 5 pereți în
formă de L și 2 pereți tăiați T. Firma de construcții rezidențiale Ivonco a fost într-adevăr satisfăcută de rezultatul final.

Geopanel s-a dovedit a fi modular și versatil, mânerele standard de cofraj au permis o fixare excelentă a panoului,
acestea fiind de asemenea foarte durabile și putând fi refolosite de peste 100 de ori. În plus, acestea cântăresc doar 11
kg și pot fi mutate pe șantier fără utilizarea macaralelor sau dispozitivelor mecanice de ridicare. În acest fel, instalarea
poate fi efectuată și de un singur operator și, după finalizarea lucrărilor, cofrajul poate fi îndepărtat și depozitat cu ușu -
rință, chiar și în locuri umede. q

Cofraje modulare
pentru pereți și stâlpi

Contact:
EDIL IMOB GROUP SRL

Mihail Popescu - Tel.: 0771 146 202
E-mail: m.popescu@edilimobgroup.ro | Web: https://www.facebook.com/EdilImobGroup/
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PROIECTARE STRUCTURALĂ
Activitatea principală pe care PLAN 31 o desfășoară este

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

SOLUȚII STRUCTURALE
Pentru a răspunde cerințelor colaboratorilor noștri am

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

INGINERIE STRUCTURALĂ
Pe lângă activitatea principală de proiectare structurală,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specialiști în proiectarea structurală

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

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

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

prof. dr. ing. KISS Zoltán

Trade Center Oradea

Stadionul Ion Oblemenco din Craiova

Sala Polivalentă din Cluj‐Napoca
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Respect pentru profesie
Respect pentru comunitate
Respect pentru patrimoniu

Redacția: Pentru a intra în dis-
cuție, ne puteți face, vă rog, o
scurtă prezentare a dvs. și a
acțiunilor în fruntea OAR de
când ați preluat acest mandat?
Alexandru Găvozdea: Am fost

ales președinte al Ordinului Arhi -
tecților din România în vara anului
2018, având un istoric de implicare
în activitățile organizației profesio-
nale de cca. 10 ani, inclusiv două
mandate ca membru al Consiliului
Național al OAR și unul de preșe-
dinte al filialei Sibiu - Vâlcea a Ordi-
nului. 

Am găsit o echipă dedicată și
energică la secretariatul general al
OAR și am reușit, împreună cu
acești colegi și în parteneriat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, să organi-
zăm prima conferință europeană
pentru politici de arhitectură des-
fășurată în România. Cu ocazia
acesteia am semnat o declarație
comună cu ministerul de resort prin
care ne angajăm să elaborăm
împreună o politică publică pentru
arhitectură, pentru care lucrăm
deja la un plan de acțiune. 
Tot împreună cu echipa noastră am
lansat proiectul „30 de zile”, un
demers care vizează o analiză
cuprinzătoare a procesului de emi-
tere a certificatelor de urbanism,
proceselor de planificare urbanis-
tică și celui de autorizare a con-
struirii, cu scopul de a radiografia
echidistant disfuncțiile și derapajele
și de a carta modurile diferite de
derulare în diverse regiuni și orașe
din țară. Consider că trebuie să
cunoaștem și să măsurăm precis

situația de fapt pe care vrem să o
schimbăm, termenul generic „30
de zile”, timpul în care ar trebui
emisă o autorizație de construire,
fiind un deziderat satisfăcător doar
în contextul legislativ actual - cu
optimizări în fondul normativ și
mai cu seamă cu o digitalizare
integrată a proceselor birocratice,
acest timp de soluționare ar putea
fi chiar mai mult scăzut. Iar acest
obiectiv este unul favorabil tuturor
actorilor din piața construcțiilor în
particular și societății în general.

Am deschis discuții multiple
pentru a dezvolta soluții-suport
pentru arhitecți, atât pentru sprijin
social și economic (soluții de pensii
facultative și pachete de asigurări și
banking prenegociate ca grup) cât
și profesional (asigurări profesio-
nale mai performante și soluții de
finanțare a echipării/modernizării
birourilor), pe care sperăm să le
putem oferi, concret, cât mai
curând.

Împreună cu colegii din echipa
secretariatului general și cu cei din
forurile de conducere alese am
reușit să avansăm și în activități de
susținere a unor inițiative din
domeniul normativ, chiar dacă de
foarte multe ori timpii de reacție
sunt insuficienți și instrumentele
oferite, nepotrivite. Dar înțelegem
că doar prin efortul colaborativ, prin
disponibilitatea pe care o putem
oferi și prin competența pe care o
punem în slujba construirii unui sis-
tem tot mai bun, ne putem arăta ca
partenerul relevant și necesar pe
care toți colaboratorii noștri îl
caută.

Redacția: Ce doriți să realizați
în fruntea OAR în timpul manda-
tului dvs.?
Alexandru Găvozdea: Cred că

cel mai de vârf obiectiv este cel al
consolidării comunității profesionale
care să își îmbrățișeze deschis rolul
determinant și responsabil pe care
îl are în dezvoltarea societății. Iar
acest vârf trebuie susținut de o
serie de obiective sectoriale care
țin, printre altele, de eficientizarea
activității organizației, de dezvolta-
rea unor parteneriate reciproc
avantajoase, de implementarea
unui sistem de guvernanță deschisă
și de o comunicare consistentă și
valoroasă cu întreaga societate.

Elaborarea politicii publice de
arhitectură împreună cu MDRAP
este un proiect de mandat pentru
Ordin, la fel cum contribuția la opti-
mizarea proceselor birocratice,
necesare de altfel ca mecanism de
siguranță și control, în primul rând
prin digitalizare integrată, este per-
manent în preocuparea noastră.

Arh. Lucian Alexandru Găvozdea este, de mai bine de un an, președintele ales al Ordinului Arhi-
tecților din România. Spirit creativ și, în egală măsură, analitic, cu o încredere nestrămutată în
„echipă, performanță și succes”, deschis la colaborarea... constructivă (până acolo încât a reușit să
îmbine fericit arhitectura, restaurarea și urbanismul), a avut curajul să le lanseze colegilor arhitecți
provocarea revalorizării conceptului de RESPECT ca motor al devenirii membrilor OAR, în societatea
românească, drept o prezență constantă, activă, model pentru tinerele generații.

Dacă inițial s-a vorbit despre respectul pe care arhitectul îl merită din partea autorităților, a
publicului larg și, nu în ultimul rând, respectul reciproc în cadrul breslei, discuția ne-a purtat mai
departe și a ilustrat modul în care arhitectul, de această dată, se raportează la profesie, la comu-
nitate și la patrimoniu. [Ca acronim propus de arh. Alexandru Găvozdea, RESPECT înseamnă
Responsabilitate, Eficiență, Solidaritate, Parteneriat, Experiență, Comunitate și Transparență.]

Alexandru GĂVOZDEA ‐ 
președinte

Ordinul Arhitecților din România
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Redacția: Înainte de 1990 pro-
iectarea era constrânsă de o
serie întreagă de reguli stabilite
de „partid”. În ultimii 30 de ani
există mult mai multă libertate
și din acest punct de vedere. Ce
părere aveți despre modul cum
a evoluat proiectarea și arhitec-
tura în România în aceste con-
diții? Practic, ce părere are OAR
despre modul cum se constru-
iește și se dezvoltă localitățile în
România?
Alexandru Găvozdea: Ca și în

toate celelalte sectoare de activitate
umană, „libertatea” necontrolată
creează monștri. Constrângerile nu
trebuie să vină de la „partid” și nici
chiar de la autoritățile centrale ale
statului, chiar democratic fiind el.
Cadrul normativ al statului este
măsura suficientă de organizare,
regulile detaliate și adaptate speci-
ficului local sunt instrumente care
se pot dezvolta cel mai legitim la
scara intervenției - în oraș, în car-
tier, la nivelul străzii - prin contri-
buția comunităților locale, conduse
de administrațiile pe care le anga-
jează sau și le aleg. Pledez aici pen-
tru o descentralizare semnificativă
a modului de reglementare a con-
struirii, situat într-un cadru norma-
tiv solid, gestionat centralizat dar
co-operativ. 

În nici un caz, însă, nu consider
că privatizarea planificării urbane
poate duce la soluții sănătoase de
dezvoltare - realizarea de PUZ-uri și
PUD-uri la comanda unor clienți
privați nu poate să păstreze decât
arareori echilibrul cuvenit între
interesul privat, legitim, al investi-
torului și interesul public, adeseori
uitat deși este prevalent, al comu-
nității. În plus, dispariția profesio-
niștilor buni din administrație a
accelerat derapajele și ilegalitățile
în măsură semnificativă, atât prin
acțiuni directe cât și prin lipsă de
acțiune.

Iar specialiștii în arhitectură și
urbanism care de prea multe ori se
complac în postura de mercenar
dau lovitura de grație mediului con-
struit în care trăim. Aceasta este o
stare de fapt cunoscută pe care o
vom schimba doar dacă începem,
ca profesioniști, să refuzăm com-
promisurile facile, beneficiind în

schimb de suportul organizației
profesionale în formare continuă, în
sistem de asigurări profesionale și
sociale, în promovarea calității și
sancționarea derapajelor, în general
în refacerea respectabilității și recu-
noașterea valorii prestației noastre,
ca arhitecți.

Redacția: Cum răspunde învă -
țământul din România necesi-
tăților acestui domeniu?
Alexandru Găvozdea: Mai

puțin agil decât ar trebui. Există o
serie de inițiative de inovare în
facultățile de profil, dar încă nesus -
ținute sistemic și nu există niciun
filon de formare în învățământul
preuniversitar care să pregătească
sistematic viitorii cetățeni respon-
sabili pentru „locuitul împreună”,
pentru dezvoltarea durabilă a
comunităților în particular și a
societății în general. Astfel a apărut
„De-a arhitectura”, un proiect non-
guvernamental, recunoscut de mai
mulți ani ca proiect prioritar în stra-
tegia OAR de sprijinire a proiectelor
culturale de interes național, un
proiect care aduce înțelegerea arhi-
tecturii și mediului construit în șco-
lile primare, gimnaziale și licee sub
formă de cursuri opționale, ateliere,
conferințe și concursuri.

Dincolo de aceste lucruri, cred
că este datoria Ordinului să vină
spre mediul educațional cu definiri
mai limpezi ale nevoilor din piață,
ale competențelor și abilităților
necesare viitorilor arhitecți și urba-
niști, dar și ale viitorilor dezvoltatori
și chiar clienți finali.

Redacția: România dispune de
un patrimoniu arhitectural valo-
ros construit înainte de cel de-Al
Doilea Razboi Mondial: castele,
palate, conace etc. Ce acțiuni
doriți să întreprindeți pentru
păstrarea, restaurarea și valori-
ficarea acestui patrimoniu?
Alexandru Găvozdea: Româ-

nia dispune de un patrimoniu arhi-
tectural valoros provenind din toate
perioadele istorice, inclusiv cea
postbelică, chiar profund socialistă
și, poate la o scară mai mică, chiar
din ultimii treizeci de ani. Nu mă

îndoiesc că și acesta va face obiec-
tul aprecierii instituționalizate a
societății chiar în viitorul apropiat.

În primul rând, trebuie să recu-
noaștem valoarea acestui patrimo-
niu - să vorbim despre el, să-l
arătăm, să-l interpretăm și să-l
sprijinim. Foarte multe proiecte cul-
turale și editoriale pe care Ordinul
le sprijină financiar din fondul Tim-
brului Arhitecturii abordează susți-
nerea patrimoniului, în general sau
specific, pe obiecte concrete.

În al doilea rând, trebuie să ne
asigurăm că avem specialiști extrem
de competenți și care își păstrează
aplecarea spre protecția patrimo-
niului - pentru a fi un bun restaura-
tor, trebuie în primul rând să fii un
bun arhitect (după care mai adaugi
câteva straturi de cunoștințe și
competențe, sic!) - aici suntem ală-
turi de Institutul Național al Patri-
moniului și susținem promovarea
noilor generații de specialiști.

În al treilea rând, trebuie să
punem în discuție însăși direcția de
punere în valoare a patrimoniului
construit - cât conservăm, cât
muze ificăm, cât reutilizăm adaptiv
și readucem la viață? Cred că întreg
spectrul de intervenții este încă de
actualitate, dar dialogul trebuie să
cuprindă și înțelegerea manage-
mentului acestui patrimoniu precum
și a conceptelor de sustenabilitate
și economie de resurse.

Redacția: Ce alte preocupări are
OAR pentru perioada viitoare?
Alexandru Găvozdea: Princi-

palele preocupări ale Ordinului
Arhitecților din România provin din
urmărirea obiectivelor de mai sus -
consolidarea comunității profesio-
nale care să redevină un partener
relevant pentru societate atât la
nivel individual, prin prestația fiecă-
rui arhitect, cât și la nivel general
prin organizație, în relație cu alți
actori instituționali. Pentru o orga-
nizație tânără, abia trecută de
momentul majoratului, aceste acti-
vități sunt deja extrem de consistente
și angajează o mare responsabilitate
și un volum de muncă deosebit. q
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De ce forma acoperișului
influențează calitatea și siguranța acestuia

AVANTAJE STRUCTURALE ALE
ACOPERIȘURILOR ÎNCLINATE

• Durabilitatea acoperișurilor
În funcție de materialul folosit,

acoperișurile înclinate au o durată
de viață de până la 150 de ani
(CREATON garantează acoperișurile
ceramice minim 50 ani). Compara-
tiv cu aceasta, durabilitatea acope -
rișurilor plate este de doar 20 - 40
de ani, în funcție de material.

• Rentabilitate mare în timp,
datorită unei nevoi reduse de
întreținere.

Acoperișurile înclinate - în spe-
cial cele care au la bază țigla cera -
mică și țigla din beton - pe lângă
durata lungă de viață, nu au cerințe
speciale pentru întreținere, mai ales
când sistemul de acoperiș este unul
complet, cu cele mai potrivite acce-
sorii. Amintim aici folia anticondens,

accesoriile de ventilație (țigla de
aerisire pentru conexiune la coa -
mă,  banda de ventilare etc.)
și accesoriile de siguranță (cleme
contra furtunii, parazăpezile de
acoperiș etc.). Iar atunci când acce-
soriile sunt produse originale, cre-
ate special pentru a optimiza
performanța sistemului pentru
acoperișuri, întregul sistem devine
un tot unitar, perfect sincronizat,
eficient și funcțional.

Comparativ cu acoperișul plat,
se produce mai puțină umezeală și
se deteriorează mult mai puțin în
timp din cauza mucegaiului sau a
ploilor.

• Suprafața acoperișului ca
protecție solară

Acoperișul protejează clădirea de
lumina directă a soarelui și ne poate
oferi răcoarea de care avem nevoie

în zilele fierbinți de vară. În plus,
acoperișul oferă o protecție supli-
mentară tuturor elementelor expu -
se umidității sau ploilor (ex:
trecerea fațadei la suprafața
acoperișului).

• Jgheaburi pentru o drenare
mai bună

Sistemul de scurgere a apei prin
jgheaburi și prin burlane de pe
acoperișul înclinat este mai sigur, și,
de obicei, localizat în afara clădirii.
Drenajul de pe acoperișul plat se
face de obicei prin instalarea
revărsărilor de urgență, care tre-
buie integrate direct deasupra
clădirii, în stratul de protecție spe-
cial făcut pentru impermeabilizarea
acope rișului plat. Astfel, jghea bu -
rile și burlanele de pe acoperișul
înclinat - față de sistemul de scur-
gere folosit în cazul acoperișului plat

Există multe lucări de construcții - mai ales în zonele metropolitane industria este în plină expansiune
- dar, cu toate acestea, există un deficit de construcții, iar locuințele accesibile sunt destul de rare.

De multe ori, în clădirile cu mai multe etaje, în special în sectorul locuințelor, se construiesc
acoperișurile plate, în general din cauza costurilor mai scăzute.

Ce formă de acoperiș este aleasă depinde adesea de arhitect, de preferințele clientului, dar și de
planurile de dezvoltare și de reglementările zonale.

Acoperișul înclinat dă un plus de eleganță și farmec construcțiilor moderne sau clasice și deco -
rează tabloul arhitectural.

Ce anume face ca acoperișul înclinat sa fie cea mai sigură formă a acoperișului?



- reduc cu mult riscul ca umezeala
să pă trundă în structura acoperișu-
lui sau în interiorul clădirii.

• Elemente de stăpungeri si -
gure ale acoperișului pe aco -
pe rișurile înclinate: Proiectarea
străpungerilor acoperișului, de
exem plu pentru conexiuni la antenă
sau ventilație, poate fi mai sigură
pe acoperișul înclinat accesorizat
cores punzător.

• Avantajele fizicii construc -
țiilor acoperișurilor înclinate

Acoperișurile învelite cu țiglă din
ceramică și țiglă din beton, în spe-
cial atunci când sunt accesorizate
pentru o ventilație corespunză-
toare, protejează clădirea de
efectele nedorite ale vaporilor, pen-
tru că aceștia pot fi evacuați prin
structura acoperișului pentru a
ajunge în exteriorul clădirii. Astfel,
se evită degradarea structurii de
susținere a țiglei, care ar putea
determina costuri neprevăzute pen-
tru reparația structurii acoperișului.
În cazul unui acoperiș plat etanș la
vapori, capacitatea de difuzie pe
suprafața acoperișului este exclusă,
ceea ce poate duce adesea la

apariția daunelor structurale. Pentru
a evita formarea mucegaiului în
interiorul clădirii, trebuie avut grijă
să se asigure o ventilație manuală
controlată și adecvată a spațiilor de
locuit.

• Avantaje arhitecturale ale
acoperișului înclinat

Spațiu de locuit suplimentar sub
acoperiș: pentru acoperișurile încli-
nate, pantele de la etajul superior
pot fi utilizate pentru spații de locuit
suplimentare. Acoperișurile abrupte
pot fi utilizate ca spații de depo -
zitare în pod sau ca spații de locuit -
în special în cazul mansardelor
folosite ca încăperi suplimentare,
pot fi puse în aplicare concepte de
cameră cu un design atractiv și
funcționalități diferite.

• Creativitatea în cazul unui
acoperiș înclinat

De multe ori, diverse modele
posibile pentru un acoperiș înclinat
sunt reglementate prin planurile
urbanistice zonale și regulamente
de construcție. Cu toate acestea,
acoperișul înclinat oferă o multitu-
dine de posibilități diferite, în cazul
unui acoperiș plat, variantele fiind
limitate.

• Libertatea de proiectare de
la fațadă la acoperiș

Trecerea de la fațadă la acoperiș
poate fi realizată în diferite moduri
în acoperișul înclinat. În funcție de
stilul de construcție și de dorințele
clientului, există diferite opțiuni
disponibile: coșuri de acoperiș de
dimensiuni diferite, placări din
lemn, placări metalice, plăci de
Trespa și fibrociment sau plăci
plane.

Opțiunile de proiectare a acope -
rișului plat sunt extrem de limitate
din cauza construcției portante a
unei plăci de beton armat solid cu
foi de profil corespunzătoare.

CREATON înseamnă calitatea
totală, experiență și expertiză de
peste 130 de ani în cele mai durabile
și eficiente soluții pentru acope -
rișuri. Când vine vorba despre
acoperișurile înclinate, înclinăm să
credem că alegerea se va îndrepta
către acele sisteme complete, care
îmbină calitatea materiilor prime și
tehnologia într-un fel unic, durabil,
eficient și atractiv atât din punct de
vedere estetic, funcțional, cât și prin
raportul calitate-preț. q
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AGRICIN. Tradiție, Măiestrie, Inovație. 

În baza expertizei și a know-how-
ului dobândit în cei 25 de ani de
activitate, produsele finite din
piatră naturală și sinterizată
fabricate astăzi în AGRICIN aco -
peră toată sfera amenajărilor
interioare și exterioare: blaturi
pentru mese | blaturi de bucătărie |
blaturi pentru bar | blaturi de baie |
glafuri pentru ferestre | sisteme de
scări | panouri ornamentale retroi-
luminate LED | pereți cu perdea de
apă | șeminee | vinotecă DIY | par-
doseli tip „openbook” sau forme
speciale | fronturi pentru mobilier |
tablouri unicat din piatră naturală |
corpuri de iluminat | monumente
istorice | obiecte decorative | ele-
mente fațade | dale alei și grădină |
piatră cubică și ornamentală pentru
amenajări peisagistice etc. 

AGRICIN este trendsetter-ul în
piață prin implementarea constantă
de inovații în domeniu. 

AGRICIN ShowROOM 

25 de ani de experiență s-au mate-
rializat în amenajarea unui Show-
room UNIC în Europa de Sud
Est, în care AGRICIN prezintă pro-
duse inovatoare și complexe create
din cele mai noi materiale desco -
perite la ora actuală la nivel mon-
dial, utilizate în ambientarea a
peste 1.000 mp. AGRICIN vă invită
să experimentați modul în care se
transformă spații precum bucătărie,
dining-room, living-room, private
office, dormitor, sală de baie, SPA,
bar. 

AGRICIN Factory 

Tehnologia performantă din fabrica
AGRICIN constă în utilaje de debi -
tare și profilare, utilaje de fiamare,
sablare și buciardare, utilaje de
despicare, precum și un utilaj
waterjet care poate procesa forme
complexe ce necesită o precizie
înaltă de tăiere. Infrastructura
fabricii este digitală și realizează
producția cu precizie de micron și
printr-un proces 100% eco-friendly. 

Prelucrările permit 14 tipuri de fini -
saje de bază care pot dezvolta până
la peste 100 de alte variante
diferite, în funcție de cantitate și
perioada de livrare.

AGRICIN Factory implică:

• capacitate de producție gene -
roasă, bazată pe echipamente de
ultimă generație, în valoare de
peste 5 milioane de euro; acestea
pot asigura cele mai pretențioase și
creative prelucrări în cantități vari-
ate, de la produse unicat, până la
producție în serie;

• linii de producție capabile să asi-
gure comenzi lunare de peste 6.500 ml
de glafuri/trepte și peste 1.000 ml
de blaturi, peste 300 de variante,
modele și culori, din diferite tipuri
de materiale (granit, marmură, tra-
vertin, andezit, onix și quarțit);

AGRICIN reprezintă un business 100% antreprenoriat românesc, fondat în 1993. În prezent, se află
la a doua generație. Totul a pornit de la un mic atelier de prelucrare a pietrei naturale, multă
pasiune investită și maximă determinare pentru a crea o afacere sustenabilă. 

Astăzi, AGRICIN înseamnă măiestrie în realizarea de produse finite din materiale naturale, semi-
prețioase sau alte materiale moderne, unele având caracter unicat, pe baza unei infrastructuri di -
gitale de ultimă oră, vârful de lance al tehnologiilor de profil, 100% eco friendly, astfel încât dvs să
beneficiați de piese desăvârșite. 



• peste 30.000 mp de materiale
permanent în stoc, aduse de la
importanți furnizori cu tradiție din
Italia, Spania, Brazilia, Turcia,
China și Bulgaria;

• 14 tipuri de finisaje de bază care
pot dezvolta până la peste 100 de
alte variante diferite, în funcție de
cantitate și perioada de livrare;

• termene de livrare avantajoase,
menite să ofere raportul optim de
producție între calitatea și canti-
tatea dorită de client; calitatea
acestora fiind susținută și de certi-
ficările obținute ISO 9001, ISO
14001 și IQNet. 

AGRICIN Stone Gallery 

Materia primă oferită de AGRICIN
în crearea de produse finite
desăvârșite 

Stone Gallery constă într-o colecție
de peste 20.000 mp de materie
primă, inclusiv materiale unicat sau
exclusive: 

• Portofoliu de peste 170 materiale
diferite: marmură, granit, travertin,
cuarț, cuarțite, onix, semipre ți oase
etc.;

• Lastre unicat și colecții de materi-
ale exclusive, conform ultimelor
tendințe de pe piaț;

• Stocuri consistente pentru cele
mai solicitate tipuri de piatră natu-
rală și livrări prompte în cazul
materialelor aduse pe comandă.

Parteneriat Unic cu liderul mon-
dial Antolini – UNIC în România:
AZERO CARE

Datorită parteneriatului unic pe
care îl avem cu Antolini Luigi & C
S.p.a - unul dintre liderii mondiali
din industria pietrei naturale, vă

putem livra cele mai spectaculoase
produse prelucrate din materiale
exclusive, conform ultimelor tren-
duri internaționale în domeniul
amenajărilor cu piatră naturală,
prețioasă și semiprețioasă. 

Totodată, aveți prilejul să benefi-
ciați ACUM de cea mai nouă desco-
perire în domeniul tratării pietrei
naturale: Azerocare - un proces
inovator unic pe plan mondial, dez-
voltat și patentat de către
partenerul nostru, Antolini Italia,
prin care suprafețele de piatră
naturală sunt păstrate în cea mai
bună stare, perfecte și lucioase
timp de mai mulți ani. 

AGRICIN Stone Library 

Stone Library prezintă peste 1.200
de mostre de materiale din piatră
naturală, piatră semiprețioasă și
alte materiale complexe. Mostrele
sunt expuse pe game de materiale
și în variante comparative ale pre-
lucrărilor - lucios, mat, buciardat,
fiamat, sablat, antichizat, striat,
hydrofinish etc. 

Pentru fiecare proiect în parte,
consultanța AGRICIN este 100%
personalizată. q

AGRICIN SRL
Str. Făgărașului nr. 46, Ghimbav ‐ Brașov
Tel.: +40 268 258 046
E‐mail: office@agricin.ro | Web: www.agricin.ro
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Bauder PIR FA TE

Soluții termoizolante individuale
Sisteme termoizolante pentru terasă și balcon
O termoizolație sigură și corectă a casei
câștigă tot mai mult în importanță. Protecția
termică optimă aparține prin urmare și ter-
moizolației teraselor și balcoanelor.
Bauder oferă soluția ideală de termoizolare
pentru orice cerință. Termoizolația de înaltă
performanță Bauder PIR FA TE este potrivită
pentru diferite înălțimi constructive și
posedă proprietăți de izolare termică unice. 

În sistemul complet Bauder, acoperișul dum-
neavoastră este perfect termoizolat și cuprinde
hidroizolații de calitate superioară pe bază de
bitum polimer sau material plastic FPO, ceea ce
constituie un plus la capitolul siguranță.

În condițiile în care cerințele Normativelor
Europene privind protecția termică a
clădirilor în scopul economisirii energiei
devin tot mai stricte, soluțiile oferite de
Bauder își dovedesc pe deplin eficiența.
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Important:

• Termoizolațiile cu capacitate ridicată de
izolare obțin valoarea necesară deja de la
grosimi reduse. Acestea joacă un rol impor-
tant în cazul teraselor unde există limi tări
constructive ale grosimii stratului ter-
moizolant.

• Termoizolația cu pantă Bauder PIR T poate
fi montată pe stratul de bază din Bauder PIR
FA TE, de exemplu: cu pantă standard de
2%. Datorită greutății reduse și formatului
practic al plăcilor, montarea este ușoară și
rapidă.

• Plăcile termoizolante Bauder
PIR și-au confirmat durabili-
tatea de-a lungul deceniilor
în practică. Acestea sunt
disponibile în variante
cu falț sau fără falț.
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Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (III)
ARHITECTURA CONSTRUITĂ - ARHITECTURĂ PUBLICĂ

Premiul secțiunii „Arhitectura construită / arhitectură publică”

IMOBIL DE BIROURI, CALEA DOROBANȚI 32

Autori:
arh. Dan Marin - IDEART

Colaboratori
Arhitectură: Radu
Malașincu - PUNCTART
Structură: Mircea Neacșu
- INCONA
Perete-cortină: Aram
Hazarian - ALUPLAN
Instalații: Valeriu Bardac
- ACMS; MC General
Construct
Arhitectură peisageră:
Nicolas Triboi - FOAIE
VERDE
Fotografii: Radu
Malașincu, Arthur Țințu
Beneficiar: PRIMAVERA
DEVELOPMENT /
Dorobanți Offices

Comentariul autorului
Într-o zonă eterogenă urbanistic și arhitectural, proiectul
tratează două teme corelative. Prima caută o formulă de
legătură între straturi istorice diferite, cu arhitecturi și
scări divergente: relația vilei existente cu noua clădire,
pentru a permite degajarea și protecția ei vizuală. A doua
urmărește valo rificarea potențialului locului prin
accentuarea caracteristi cilor structurale ale spațiului
urban: relația de continuitate a noii clădiri cu curtea de
onoare de pe partea opusă a străzii.

În ultimii ani se pune un accent din ce în ce mai mare pe o abordare așa-zis umanistă, plasând în
centrul existenței fiecărui spațiu și al modului său de concepere experiența utilizatorului.

Fie că vorbim despre noile clădiri de birouri sau de servicii medicale „prinse” în țesutul construit
urban, eclectic și excesiv de aglomerat, fie despre un hotel așezat relaxat la malul mării, lucrările
nominalizate și premiate în cadrul concursului Anualei de Arhiectură 2019 - secțiunea "Arhitectura
construită / arhitectură publică" - mizează pe îmbinarea esteticului intrinsec cu funcționalul, în sco-
pul generării unor experiențe pozitive la nivelul utilizatorilor - atât în interiorul volumului construit,
cât și venite din integrarea clădirii în spațiul public înconjurător (adesea extrem de valoros din
punct de vedere estetic per se).

Secțiunea arhitectura construită / arhitectură publică, 2019

continuare în pagina 36 È
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Premiul partenerului Isopan pentru secțiunea „Arhitectura construită / arhitectură publică”

CENTRUL DE ONCOLOGIE SANADOR

Autori: prof. dr. arh. Dan Corneliu Șerban, dr. arh. Ionuț
Anton, arh. Ana Luben - SC DD Design Studio SRL

Colaboratori
Birou: prof. dr. arh. Dan Corneliu Șerban, arh. stag. Mădălina
Gurjii, arh. stag. Iarina Tavă - DD Design Studio 
Structură: ing. Andrei Zybaczynski - AVZ Design
Instalații: ing. Alexandru Iatan, ing. Elena Iatan - NOA
PROIECT, ing. Elvis Tarlea - KRENIC, ing. Angel Dogeanu
Manager proiect: Radu Conta - BMC Consulting
Constructor: AXA TC
Beneficiar: SC SANADOR SRL

Comentariul autorului
Specificitatea Proiectului Sanador a fost indusă, pe lângă a găsi o
armonică între o casă cu valoare de monument și o construcție de
pionierat în materie de medicină oncologică, și de grija față de pacien-
tul extrem de special, necesar de a fi
primit reverențios în accesarea sis-
temului prin somptuozitatea casei mo -
nument. Astfel, Centrul de Oncologie se
naște din negocierea între un context
cu o valoare arhitecturală certă și dez-
voltarea unui program medical complex
pe o parcelă de mici dimensiuni. Cele
două „case” se dispută și în final, diri-
jate, devin un tot estetic, rezultat din
glisarea „monumentului” contopit cu
volumul cartezian și minimalist care se
retrage pentru a primi mesajul istoric.

Premiul partenerului Isopan pentru secțiunea „Arhitectura construită / arhitectură publică”

BIG OFFICE

Autori: arh. Răzvan Puchici, arh. Ioana Moangă,
arh. Daniel Iorga, arh. Vasile Revin, arh. Ciprian
Drăghicescu - Cumulus Architecture

Colaboratori:
ing. Dan Stănel - ARHISPATIAL,
ing. Mihai Preda - ALU GLASS TECHNIK
Beneficiar: VLADEXIM

Comentariul autorului
Big Office a vrut să schimbe conceptul istoric și arheti-
pal în ceea ce privește proiectarea clădirilor de birouri. 

Am propus o prezență urbană discretă și „ascunsă”, situ-
ată într-o intersecție foarte amorfă în București. Clădirea
reiterează această caracteristică a spațiului urban prin
anvelopantă, fară a pierde echilibrul. Astfel, clădirea
devine un amestec între ferestre și pereți, într-un raport
echilibrat și considerând lumina naturală și economia de
energie. Rezultatul este un amestec de spații interioare
funcționale și flexibile, spre deosebire de holul principal,
conceput ca o poartă între compoziția urbană destruc-
turată și simplitatea/ eficiența spațiilor de lucru.

Æ urmare din pagina 34

continuare în pagina 38 È
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URSA România, pregătită
pentru noua abordare a Comisiei Europene

FONDURI PENTRU REABILITARE TERMICĂ MAI MARI DUPĂ 2020

URSA, subsidiara concernului XELLA,
este unul dintre liderii europeni în
domeniul sistemelor termoizolante,
cu o experiență de peste 60 de ani în
domeniu și cu o politică de dezvoltare
orientată pe eficiență energetică și
dezvoltare durabilă în construcții. 

Fonduri pentru reabilitare termică
mai mari pentru România cu 8%
Piața europeană a izolațiilor are prio -
ritate în lista de acțiuni a Comisiei
Europene. Conform ultimelor infor-
mații venite de la Bruxelles, România
ar urma să primească cu 8% mai
multe fonduri de coeziune în viitorul
buget multianual – de la 25,2 mili -
arde euro în perioada 2014 – 2020, la
27,2 miliarde în perioada post-2020.
Totodată, prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, o cotă din
finanțările specifice va fi acordată
pentru crearea de economii datorate
emisiilor scăzute de carbon la nivelul
tuturor sectoarelor, inclusiv în cazul
eficienței energetice, energiilor rege -
ne rabile. O mare parte a sumelor
respective va fi utilizată pentru reabi -
litarea termică a clădirilor existente.
Potrivit datelor prezentate în ghidul
tehnic al Comisiei Europene pentru
finanțarea eficientizării energetice a
clădirilor prin politicile de coeziune,
pentru ca Uniunea Europeană să-și
îndeplinească obiectivele stabilite prin
programul Europa 20-20-20 pentru
reabilitarea termică a clădirilor sunt
necesare investiții anuale de circa 70
miliarde euro la nivelul tuturor
statelor.

Despre fondurile europene dedi-
cate eficientizării clădirilor
„În cazul izolării fațadelor de bloc
URSA nu este implicată ca partener
deoarece aceste lucrări se realizează
cu polistiren sau vată minerală
bazaltică. Produsele comercializate de
noi au aplicabilitate în cazul izolării
podurilor, a caselor vechi de patrimo-
niu (în cazul cărora este interzisă
modificarea fațadelor) și în cazul con-
struirii unor clădiri cu fațade ventilate
(la aceste clădiri izolația se montează
sub fațada ventilată). Prin urmare,
aceste măsuri nu ne privesc în totali-
tate. Totuși preconizăm că este posi-
bil ca vânzările din România ale
companiei să crească dacă finanțările
de la Bruxelles vor fi direcționate către
aceste tipuri de reabilitare enume rate
mai sus”, a declarat Sorin Pană.
În acest moment, piața de profil este
evaluată la 15-16 milioane de euro și
aproximativ 16.000 de tone pe an.
URSA România deține o cotă de circa
36% pe segmentul de vată minerală
din sticlă. La mijlocul anului în curs,
afacerile URSA se mențin la nivelul
perioadei corespunzătoare din 2018.
Potrivit datelor firmei, evoluția pozi-
tivă a vânzărilor prognozată pentru
2019 se datorează produselor noi, cu
calitate sporită, și izolării corecte cu
vată minerală de minimum 30 cm
grosime.
În România, URSA este prezentă de
20 de ani, comercia lizând două marci
de vată minerală, URSA Glasswool și
URSA Terra, fabricate în Slovenia. În
ultimii ani, URSA s-a aliniat la noua
abordare europeană, alocarea de
investiții în eficientizarea pierderilor
de energie la clădiri, sustenabilitate și

dezvoltare durabilă în construcții. Efi-
ciența energetică a clădirilor este
cheia reducerii consumului de energie
și a reducerii emisiilor de CO2, îmbu -
nătățind în același timp confortul
clădirii. 

„Începând cu 2017, specialiștii de la
URSA au schimbat toată gama de
produse de izolație, înlocuindu-le cu
produse care beneficiază de o nouă
tehnologie brevetată de experții din
cadrul companiei, URSA BiOnic.
Aceasta este o tehnologie care oferă
produselor durabilitate, având o sim-
bioză bună între proprietățile tehnice
și liantul biologic utilizat la fabricarea
lor. Vata minerală care beneficiază
de tehnologia URSA BiOnic are   rezis-
tență excelentă la foc, oferă confort
termic și acustic și posibilitatea
reducerii semnificative a consumului
de energie în clădiri.  Produsele URSA
Terra și URSA Glasswool beneficiază
acum de tehnologia URSA BiOnic.
URSA România a comercializat în
țara noastră materiale pentru izola -
ții, care beneficiază de tehnologia
BiOnic, în valoare de aproximativ
6 milioane de euro în 2018”, spune
Sorin Pană, directorul comercial
URSA România. q

Sorin Pană ‐ 
director comercial URSA România
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Nominalizare pentru secțiunea „Arhitectura construită / arhitectură publică”

THE MARK

Autori: arh. George Cristescu, arh. Luciana
Andreescu, arh. Ozana Leocă, arh. Andrei
Vlădescu, arh. Igor Bergmann, arh. Antony
Willats, arh. Luminița Popan, arh. Ștefan Aldea,
arh. Dan Solomon - Deco Architects Studio SRL

Colaboratori
Structură: ing. Dragoș Coțofană, ing. Samuel
Toma, ing. Lidia Marin - ALLIED ENGINEERS
Instalații: ing. Alexandru Bulzan, ing. Cătălin
Pop, ing. Bogdan Năfăreanu - INSTAL DATA
PROIECT
Fațade: ing. Aram Hazarian - ALUPLAN
Executant: STRABAG SRL
Beneficiar: S-IMMO

Comentariul autorului
Prin poziția de colț de pe strada Buzești cu Calea
Griviței, cladirea The Mark contribuie la imaginea
office a zonei. Complexul este compus dintr-o
clădire cu 6 etaje și un turn de 15 etaje, cu un total
de 30.300 mp suprateran și 15.200 mp spații subte -
rane cu 297 de locuri de parcare. Fațadele, alcătuite
dintr-un strat de sticlă și jaluzele exterioare meta -
lice, combină exigențe de proiectare actuale și con-
fortul utilizarii cu performanțe sustenabile. Logiile,
dispuse la fiecare nivel, permit utilizatorilor contact
direct cu exteriorul. Magazinele situate în parter
completează vitrina urbană a imobilului.

Nominalizare pentru secțiunea „Arhitectura construită / arhitectură publică”

HOTEL LA MARE

Autori: arh. Simina Dron, arh. Raul Dan Ardelean, arh. Maria Elena Dron - DRON and ARDELEAN ARCHITECTS

Colaboratori
Structura: ing. Sterie Caradima, ing. Nicoleta Oprea,
ing. Ana Maria Stăncioi - KEIL BAU
Instalații: dr. ing. Alexandru Iatan, dr. ing. Elena
Iatan, ing. Răzvan Silviu Ștefan - NOA PROIECT,
ing. Elvis Tarlea - KRENIC

Comentariul autorului
Situat într-o zonă din Mamaia Nord aflată într-o intensivă
dezvoltare imobiliară, dar cu infrastructura nerealizată,
Hotelul Clas se distinge ca un volum alb, sobru și compact,
rezultat din preocuparea pentru însorire, specularea pan-
tei terenului și amplasarea unei funcțiuni publice pe fiecare
latură: recepție, bar, restaurant, sală de conferințe.
Camerele sunt orientate către mare la est, zona verde pro-
pusă la sud și zona de acces la vest, latura de nord
deservind parcarea și accesele de serviciu. Aspectul exte-
rior a mizat pe efectul de umbrire dat de adâncimea logi-
ilor uniform distribuite pe fațadele volumului simplu și alb.

Æ urmare din pagina 36
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Rolul arhitectului proiectant
în configurarea la foc a clădirilor:

între „sclav” al verificatorului și factor determinant
arh. Horia Mihai NICOLESCU - Vicepreședinte ASI, Președinte Grup SIGURA

De curând, există o inițiativă comună a IAIM și a
Facultății de Construcții și Instalații din București în
această direcție. Lăudabilă dar insuficientă! Nu aceasta
este soluția! A produce câțiva specialiști în securitatea
la incendiu pe an (cu studii postuniversitare) nu
înseamnă rezolvarea problemei ci, dimpotrivă,
înseamnă, în final, sporirea masei verificatorilor și a
experților, adâncind și mai mult prăpastia care îi sepa -
ră azi pe arhitecți de verificatori. 

Această acțiune nu este suficientă și nu răspunde
scopului: acela ca studenții arhitecți să intre în meserie
cu „un pachet de bază de cunoștințe (basical)”
asupra domeniului securității la incendiu, care să le
permită apoi în practică să configureze corect la foc,
singuri, proiectele pe care le întocmesc. Este vorba
doar despre metodele active și pasive, întrucât cele
operaționale revin Beneficiarului în exploatare. 

Pentru simplificarea asimilării materialului care ur -
mează, voi prezenta datele sub forma unor punctaje
sintetice, care sper să convingă asupra fezabilității ideii.

Există aici patru capitole mari de cunoștințe care ar
trebui asimilate:

1. Ce cuprinde acest pachet de bază de cunoș -
tințe (basical)?

2. Evoluția istorică a abordării configurării la
incendiu a unei clădiri;

3. Care trebuie să fie logica „în pași” a unui arhi-
tect, care cunoaște „basical”-ul și vrea să îl aplice în
configurarea corectă la foc a clădirii pe care o
proiectează?

4. Ce soluții există acum (în lume și în România)
pentru protecția la incendiu?

1. „Basical”-ul fenomenologiei incendiului este o
pură logică tehnică, simplă și integratoare, care pleacă
de la două declarații - axiomă:

1. Cutremurele și incendiile – sunt cele două acci-
dente extraordinare în viața unei clădiri;

2. Predictibilitatea aproape totală (peste 95%) a
incendiilor față de cutremure, care conduce la con-
cluzia logică că un incendiu nu este o fatalitate ci,
în cca. 95% dintre cazuri, este o lipsă de cunoș -
tințe asupra domeniului securității la incendiu
combinată cu o aplicare greșită a acestora. 

Așadar, o trecere în revistă a principalelor elemente
ale fenomenologiei incendiului trebuie să nu uite urmă-
toarele elemente (care, fiecare, este - la rândul lui - un
capitol care trebuie dezvoltat, înțeles și asimilat):

• Tetraedrul focului – esența producerii și con-
trolului unui incendiu;

• Curba de evoluție a unui incendiu, cu conse -
cințele ei: flash-over, curbele standardizate ISO și ASTM,
zone și timpi posibili de intervenție care demonstrează
clar că o intervenție cât mai rapidă este cu atât mai efi-
cientă! 

• Durata unui incendiu: de ce timp dispunem
pentru evacuare și intervenție?

• Cum evoluează temperaturile, temperatura
maximă care se poate atinge și energia totală dezvol-
tată: ce elemente cedează și când? 

• Incendii de clasă A și B / temperaturi atinse și
consecințe pentru barierele specifice

• Cum mă protejez de fum? (peste 85% dintre
victime mor asfixiate cu fum). Aspecte care trebuie
urmărite:

- conținutul fumului,
- în ce direcție se mișcă, 
- cum pot să îl controlez:

· cantitativ și calitativ (prin tipurile de mate-
riale combustibile prevăzute în proiect)

· să îl „conduc” unde vreau și de acolo să îl
evacuez (natural organizat sau mecanic)

• Cum protejez oamenii? prin: 
- compartimentări RF eficiente (pasive) și preve -

derea de sisteme active eficiente; 
- asigurarea evacuării în timp predeterminat (timpi

de evacuare, programe 3D);
- căi sigure de evacuare în zone predefinite: 

· exerciții repetate de evacuare (efectuate
în exploatare).

• Cum controlez și sting incendiul? – sisteme
pasive și active de intervenție.

2. Evoluția istorică a abordării configurării la
incendiu a unei clădiri. Aceasta a trecut prin două
etape:

• Etapa prescriptivă (vine din trecut) – soluții
general aplicabile, acoperitoare pe un „caz mediu”. 

Un titlu-șoc care exprimă, din păcate, o tristă realitate! Cu foarte mici
excepții, arhitecții proiectanți din România de azi nu (mai) știu să configu-
reze corect o clădire la foc și trebuie să apeleze pentru aceasta la verifica-
tori sau experți. Sunt aceste cunoștințe o barieră de netrecut pentru
arhitecți? Cu siguranță NU, iar subsemnatul se străduiește de peste 15 ani
să convingă lumea arhitecților de acest adevăr – din păcate, fără succes!
Arhitectul este singurul specialist care integrează - la nivel general – toate
cunoștințele necesare asupra partiului și funcționalității, a rezistenței struc-
turii și a instalațiilor din clădire etc. etc. – cu o singură excepție: cele care se
referă la securitatea la incendiu a acesteia (în speță, cele necesare configu-
rării corecte la foc a clădirii). Horia Mihai Nicolescu
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Consecințe: supraevaluări, costuri mult mai mari,
eficiență redusă față de costuri și fără responsabilitate
totală din partea autorului (care este „acoperit” de
lege);

• Etapa deterministă / inginerească (în plină
dezvoltare) – soluții „customized” prin:

- Metode de calcul
- Programe de modelare matematică (foarte priete-

noase cu arhitecții)
Consecințe: eficiență maximă, costuri minime dar

o responsabilitate totală a autorului. Este însă mai
complicată pentru că presupune cunoștințe profesio -
nale incomparabil mai largi precum și asumarea res -
ponsabilității asupra soluțiilor de securitate la incendiu
(ceea ce nu este acum încă „propriu” arhitecților de la
noi!!!).

Și acum, ajungem la ceea ce ne interesează:

3. Care trebuie să fie logica „în pași” a unui
arhitect, care cunoaște „basical”-ul? Succesiv,
acesta ar trebui să urmărească logica următoare:

a. Ce sarcini termice am în clădire și din ce provin?
b. Ce rezultă prin arderea lor?

- fum: · conținutul acestuia
· mișcarea fumului în clădire, prin cal-

cule sau simulare 3D
- căldură - durata incendiului (timpi de evacuare)

· temperatura maximă atinsă și ener-
gia totală dezvoltată (ce elemente cedează și când)

c. Cum controlez acești parametri? – materiale folo-
site și configurarea la foc a clădirii prin amplasarea lor
geografică (spațială) corectă

d. Previzionarea incendiului:
- să aflu rapid – o detecție rapidă și eficientă; 
- să știu ce se va întâmpla și cum trebuie acționat prin:

· scenarii de evoluție și intervenție
· antrenarea permanentă a personalului 

4. Ce soluții există acum (în lume și în România)
pentru protecția la incendiu? 

a. Direcții clasice. Până acum, protecția la foc
era/este o sumă de metode de stingere (fără preve-
nire) sau de prevenire (fără stingere).

b. Soluții revoluționare

a. Direcții clasice:
• Protecția structurilor din lemn și metal, comparti-

mentări și etanșări RF.
• Detecția și controlul fumului
- împiedicarea și controlul propagării acestuia

(compartimentări, cortine) 
- evacuarea prin metode:
a) natural organizate (incluzând aici și cortine, ecrane

și trape)
b) evacuare mecanică (ventilatoare)
- Controlul și stingerea incendiilor - toate metodele

se bazează pe tetraedrul focului. 
b. Soluții revoluționare:
• Materiale intumescente (soluții care nu deran-

jează în exploatarea normală dar care „intră în acți-
une” doar în caz de incendiu) se bazează pe
expandarea la căldură a unui material care poate astfel
izola termic, etanșa penetrații etc. 

• Fire PASS – soluție care elimină atât prevenirea
cât și stingerea – se bazează pe păstrarea într-o in -
cintă a unei atmosfere cu conținut redus de oxigen
(sub 16%) care nu permite astfel niciun fel de
aprindere, eliminând atât prevenirea cât și stingerea și
reducând sensibil uzura/oxidarea exponatelor în cazul
spațiilor de expunere.

• Verificarea eficienței soluției propuse prin
programe de modelare matematică pentru:

- Evoluția unui incendiu (temperatura, propagarea
fumului etc.);

- Evacuarea oamenilor (modelări cu programe
THUNDERHEAD).

Sintetizând cele prezentate mai sus, putem
concluziona următoarele:

a. Evoluția incendiului poate fi previzionată cu
mare acuratețe

b. Este nevoie însă de cunoștințe profesionale
structurate:

• În facultate (pentru orientare teoretică)
• În primii ani de meserie (pentru practică)
c. În prezent, aceste cunoștințe nu există în

breaslă, la scară mare;
d. „Simbioza” actuală dintre arhitecți (OAR /

UAR) și verificatori nu conduce la creșterea
nivelului de securitate la incendiu pentru că este
privită, în cele mai multe cazuri, numai ca o
afacere (ștampilă contra bani). 

Cauzele majore care au condus la situația actuală
și asupra cărora ar trebui să se lucreze în următoarea
perioadă:

• greșeala de a acorda dreptul de scenarii de secu-
ritate la incendiu pe baza simplei apartenențe la UAR și
fără o pregătire solidă prealabilă în domeniul securității
la incendiu (acumulată în perioada de studii) a condus
la consecințe greu de reparat în prezent.

• arhitecții – în cea mai mare parte – nu înțeleg
fenomenul complex al unui incendiu, pentru că nu au
primit cunoștințele tehnice necesare în timpul facultății
și, poate cel mai grav, pentru că în IAIM a existat din-
totdeauna (și continuă să existe și în prezent) o atmos-
feră refractară la acest subiect.

În încheiere, vreau să revin la intrebarea-dilemă din
titlu: care este rolul arhitectului proiectant în configu-
rarea la foc a clădirilor, „sclav” al verificatorului sau
factor determinant în configurarea clădirii?

Întrebarea este evident retorică și răspunsul este,
de asemnea, de bănuit. O simplă baleiere a situației în
țările dezvoltate dă răspunsul rapid la această între-
bare: în toate echipele complexe de proiectare civilă
(unde arhitectul este șeful de proiect) există un mem-
bru al echipei, specializat în problemele legislației
securității la incendiu și în consecințele pe care aceasta
le poate avea asupra unui proiect bazat numai pe fan-
tezia arhitectului!

Îmi amintesc cum, în facultate, regretatul profesor
Alexandru Cișmigiu (titularul catedrei de rezistență și
structuri, dacă îmi amintesc corect) avea următorul
răspuns pentru studenții arhitecți care i se plângeau că
materia lui este prea grea pentru arhitecți (și, într-ade-
văr, era!) și că ei nu aveau nevoie de toate calculele
care se impuneau acelui domeniu:

„Dragii mei, eu nu doresc ca voi să deveniți specia -
liști ai domeniului și să puteți face toate aceste calcule
singuri. Pentru aceasta există inginerii! Dar voi trebuie
să știți elementele și principiile fundamentale, astfel
încât să nu faceți prostii și să le cereți lor imposi-
bilul!”.

La fel ar trebui abordată problema și cu studenții-
arhitecți în domeniul pregătirii lor în securitatea la
incendiu. q
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Tendințe noi ale clădirilor
de birouri din România 
CONCEPTUL DE „WELL BEING”

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

Tendințele pieței de birouri din
România includ nevoia de calitate,
performanță și diferențiere pe
piață. Din acest punct de vedere,
dezvoltatorii din orașele mari ale
României consideră necesară abor-
darea clădirilor verzi sustenabile și
obținerea certificărilor care atestă
aceste calități, cum ar fi: LEED
(Leadership în Energy and Environ-
mental Design) sau BREEAM
(Building Research Establishment
Environmental Assessment Met-
hod). Cu toate acestea, deși nivelul
de stringență crește periodic și
impunerea de norme de perfor man -
ță de asemenea, piața tinde mereu
spre o metodă de diferen țiere

inovatoare. Temele mari abordate
de fiecare sistem de certificare
includ: eficiența energetică și
resursele regenerabile, procesul
integrat și multidisciplinar de pro-
iectare, locația și comunitatea, situl
sustenabil, materialele naturale sau
cu o cantitate de conținut reciclat,
situl construcției și colectarea de
deșe uri, calitatea aerului interior,
reducerea consumului de apă sau
alte principii inovatoare. 

La nivel național, conform stu-
diului de cercetare condus de Con-
siliul Român pentru Clădiri Verzi
referitor la stadiul actual al clădiri-
lor sustenabile din România, avem
un total de 70 de clădiri certificate
sau aflate în curs de certificare
LEED și 88 de clădiri ce au urmat
certficarea BREEAM (fig. 1). Inves-
tiția financiară uneori mai mare,
necesară pentru clădirile sustena-
bile este justificată de o serie de
avantaje pentru dezvoltator, cum ar fi:

• Avantaj competitiv pe piață din
punct de vedere al calității construc -
ției, al costurilor de mentenanță re -
du se și al performanței energetice;

• Avantaje financiare pentru
prețul de închiriere sau vânzare al
imobilului;

• Scăderea taxei de proprietate
pentru clădirile verzi, în orașe ce au
implementat acest stimulent cum
ar fi: Cluj, Timișoara, Iași, Dej, Tunari,
Zalău;

• Sporirea valorii proprietății pe
piață;

• Adresarea cerințelor companii-
lor care au în politica lor responsa-
bilitatea socială și față de mediu,

Anul 2019 a reprezentat o fază de maturare a pieței imobiliare din România, datorită faptului că
economia a atins deja un nivel maxim de dezvoltare pentru acest ciclu; cifra de extindere a PIB-ului
s-a menținut la 4%, în București fiind livrați 185.000 mp de spații de birouri. Astfel, stocul actual al
Capitalei a crescut și atinge la momentul actual 2,6 milioane de mp de birouri. Aceasta reprezintă o
creștere de peste 10% față de stocul de la sfârșitul lunii iunie a anului trecut, ceea ce face ca Bucu-
reștiul să fie cea mai dinamică dintre capitalele Europei Centrale și de Est.

Fig. 1: Romania’s Greenest Buildings 2018, România Green Building Council, Research Study
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astfel căutând spații ce sunt la nivel
LEED Gold sau Platinum sau
BREEAM Very Good, Excellent sau
Outstanding.

Totodată, aceste avantaje se
adresează utilizatorului final care
astfel poate beneficia de o calitate
superioară a spațiului în care ope-
rează și de un grad mărit de con-
fort. Eficiența angajaților crește,
astfel companiile răspunzând pro-
priilor exigențe de responsabilitate
socială și obținând în timp costuri
scăzute pentru utilități, datorită efi-
cienței clădirii.

Cu toate acestea, deși gradul de
stringență, a crescut iar variantele
de certificări impun noi grade de
performanță și inovație, abordarea
de până acum în proiectarea suste-
nabilă s-a axat în special pe clădire,
pe soluții arhitecturale, anvelopă,
utilizarea energiei, iluminat, orien-
tare, termoizolație, materiale,
deșeuri generate s.a.m.d. Aborda-
rea calității aerului interior a repre-
zentat până acum elementul cel mai
important ce adresează sănătatea
ocupantului spațiului proiectat. 

Cu toate acestea, observăm o
tendință a pieței de birouri la nivel
internațional și național de a
aborda proiectarea clădirilor de
birouri din perspectiva umană a uti-
lizatorului final. Această nouă abor-
dare vine odată cu apariția a noi
sisteme de certificare, WELL sau
Fitwel, care analizează clădirile din
perspectiva de „well being”, starea
de bine a ocupanților. 90% din timp
îl petrecem în interior, de aceea
este importantă abordarea sănătății
fizice și psihice, a stării interioare
ce survine în urma utilizării unui
spațiu. Ceea ce determină starea
de sănătate sunt condițiile econo-
mice și sociale dar nu numai: un
aspect foarte important este impac-
tul clădirilor unde învățăm, unde
lucrăm sau unde ne relaxăm. 

Conceptele abordate în sistemul
de proiectare și certificare WELL
includ: aerul, apa, alimentația,
lumina, activitățile de fitness, con-
fortul și starea mentală  (fig. 2):

1. Aerul
Concentrările de poluare pot fi

deseori de 2 până la 5 ori mai mari
în spații închise față de exterior.

Aerul poluat reprezintă motivul
principal de moarte prematură din
cauza mediului. În 2016, calitatea
scăzută a aerului a produs 6 mili -
oane de victime la nivel mondial.
Organizația Mondială a Sănătății
estimează că 12,7% dintre morțile
premature pot fi evitate prin îmbu-
nătățirea calității aerului. Reducerea
poluării conduce către reducerea
bolilor respiratorii sau cardiovascu-
lare, a costurilor de sănătate și la
mărirea speranței de viață și a pro-
ductivității. 

Ocupantul poate respira ușor cu
o calitate optimă a aerului interior,
dacă proiectul impune o selecție a
materialelor sănătoase, o ventilare
corectă, un sistem de filtrare per-
formant, controlul umidității și un
sistem de mentenanță și operare
constant.

2. Apa
La nivel global, cel puțin 2 mili -

arde de persoane beau apă dintr-o
sursă contaminată deoarece aceas -
tă contaminare poate avea loc la
sursă, pe liniile de alimentare, la
conexiunea din clădire, în sistemul
de conducte al clădirii sau chiar la
nivelul corpurilor sanitare. Apa este
necesară pentru viață și pentru majo -
ritatea funcțiunilor corpului uman,
incluzând menținerea sănătății și

integrității celulelor și aportul
nutrienților și al oxigenului către
acestea. Deshidratarea cu doar 2%
conduce către scăderea perfor -
manței intelectuale. În clădirile de
birouri, tendința este de a trece
dincolo de preocuparea unică până
acum pentru reducerea consumului
de apă, către promovarea calității
apei și accesului la aceasta, prin
testări ale apei, prin tratarea ei,
prin mentenanță și prin promova-
rea hidratării. 

3. Alimentația
Peste jumătate din populația

adultă a lumii suferă de obezitate;
multe dintre bolile cardiovasculare,
diabet sau obezitate pot fi preve-
nite printr-o alimentație corectă.
Este demonstrat că un aport con-
stant de fructe și legume crește
productivitatea și performanța la
serviciu. Cunoașterea și promova-
rea unei alimentații sănătoase tre-
buie să devină o prioritate. Tendința
clădirilor sustenabile este de a
limita prezența alimentelor nesănă-
toase și de a încuraja un mod de
viață mai sănătos prin: porții sufici -
ente, metode sănătoase de a pregăti
mâncarea, producția de alimente în
sit prin grădini amenajate, preven -
ția alergiilor și oferirea de alterna-
tive, transparență, acces la alimente
sănătoase, influențe „green”.

Fig. 2: The Well Building Standard 

Fig. 3: Surse problematice de calitate a aerului interior

continuare în pagina 44 È
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4. Lumina 
Perturbarea ritmului circadian al

corpului uman este asociată cu boli
cronice, cum ar fi obezitatea, dia-
betul și depresia. Studiile au
demonstrat o relație directă între
proximitatea ferestrelor și producti-
vitate, mai ales atunci când feres-
trele reprezintă o posibilitate de
conectare cu exteriorul. Ochiul
uman nu poate diferenția față de
sursa de lumină detectată de foto-
receptorii săi. Clădirile trebuie, prin
urmare, să ajusteze luminozitatea
și spectrul iluminatului electric din
interior pentru a satisface nevoile
ocupanților de-a lungul zilei, pentru
a asigura alinierea la ritmurile cir-
cadiene (fig. 4).

Lumina naturală și sistemele de
iluminat interior concepute pentru a
crește vigilența, pentru a spori
experiența și pentru a promova
somnul sunt concepute în clădiri în
funcție de: proiectarea circadiană,
aportul de lumină naturală, contro-
lul efectului de strălucire, calitatea
culorii, intensitatea luminii bazate
pe diversele activități și acuitatea
vizuală. 

5. Fitness
Lipsa de activitate fizică este

predominantă la nivel mondial, cu o
rată de 23% dintre adulți care nu
respectă recomandările de exerciții
fizice stabilite de Organizația Mon-
dială a Sănătății. Persoanele care
nu sunt suficient de active din
punct de vedere fizic prezintă un
risc de 20% - 30% mai mare de
mortalitate comparativ cu cele care
au un stil de viață sănătos, ce
implică mișcare. Dacă, la nivel
mondial, lipsa de activitate fizică ar
fi redusă cu un procent cuprins
între 10% și 15%, atunci ar putea fi
prevenit un număr cuprins între
533.000 și 1,3 milioane de morți
premature. 

Clădirile de birouri pot contribui
astfel la sănătatea ocupanților prin
încorporarea unor strategii de pro-
iectare inteligente cum ar fi: design
exterior și interior ce acomodează
posibilitatea de activitate fizică,
serviciu bazat pe activitate, spații
dedicate mișcării cum ar fi sălile de
fitness, mărirea gradului de con-
știentizare în rândul utilizatorilor,
design atractiv al scărilor, programe
de activitate fizică.

6. Confort 
Afecțiunile musculare sau osoa -

se determinate de activitatea de
lucru au condus la costuri medicale
de peste 2,5 miliarde de dolari,
inclusiv pierderea productivității.
Zgomotul poate distrage atenția și
contribuie la reducerea cu 66% a
performanței. Menținerea unui con-
fort termic optim poate maximiza
productivitatea și reduce greșelile
survenite din lipsă de concentrare.
Zgomotul produs de trafic contri-
buie la depresie și la reducerea
considerabilă a stării interioare a
ocupantului. De aceea, spațiile de

birouri trebuie să includă zone con-
fortabile, productive, care nu dis-
trag atenția și care prezintă
următoarele calități: sunt ergono-
mice, acustice, termice, olfactive,
accesibile. 

7. Minte
Divese caracteristici ale spațiilor

pot impacta direct sănătatea men-
tală și starea de bine ocupanților,
cum ar fi: aglomerația, zgomotul,
calitatea aerului interior și lumina.
O sănătate mentală mai precară
este legată de boli cardiovasculare,
obezitate, diabet sau comporta-
mente nesănătoase, cum ar fi
fumatul, somnul dezordonat și lipsa
de activitate fizică. Tulburările psi-
hologice, neurologice și problemele
legate de consumul de substanțe
reprezintă 14% din problemele de
sănătate la nivel mondial iar depre-
sia în sine reprezintă cauza princi-
pală a lipsei de eficacitate și
performanță. Ocupanții care simt
susținere din partea organizației din
care fac parte prezintă un grad de
atașament mai mare față de
aceasta. Clădirile de birouri proiec-
tate ar trebui să susțină sănătatea
cognitivă și emoțională prin design,
tehnologie și strategii de tratare.
Metodele de implementare pot fi: la
nivel de clădire, prin conexiunea cu
natura și spații adaptabile sau alte
măsuri de design ce induc starea de
bine prin utilitate și frumusețe, și la
nivel de companie, prin strategii de
transparență, de mărire a gradului
de conștientizare a stării de bine și
sănătate, printr-un protocol intern
pentru promovarea stării de bine a
angajaților și prin implicarea tutu-
ror actorilor interesați. 

În concluzie, această abordare
umanistă, în care experiența utili-
zatorului reprezintă elementul cheie
ce determină existența fiecărui
spațiu, iar fiecare element arhitec-
tural este creat pentru bunăstarea
și fericirea ocupantului, determină
modul viitor de abordare al spațiilor
de birouri sau alte activități. Gradul
de retenție a angajaților în zilele
noastre nu mai depinde doar de
salariu, ci în special de beneficii și
de nivelul în care starea de bine se
resimte în cadrul companiei și al
spațiului unde angajatul își va pe -
trece majoritatea timpului (fig. 5). q

Fig. 4: Ritmurile circadiene

Fig. 5: Invest în people for Return în Inves‐
tments. Knoll Workplace Research, What’s
Good for People, Moving from Wellness to

Well Being, Kat Lister
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Pentru calculul structurii, construcția a fost
încadrată în următoarele condiții de normativ:

• presiunea dinamică a vântului qb = 0,6 kPa
conform „CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare.
Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”

• încărcarea din zăpadă pe sol sk = 1,5 kN/m2

conform „CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare.
Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”

• accelerația de proiectare a terenului ag =
0,20g m/s2 conform „P100-1/2013 Cod de pro-
iectare seismică. Partea I – prevederi de pro-
iectare pentru clădiri”

• perioada de colț Tc = 0,7 s conform
„P100-1/2013 Cod de proiectare seismică. Par-
tea I – prevederi de proiectare pentru clădiri”

• clasa de importanță a construcției este
„III” cu γi = 1,00 conform „P100-1/2013 Cod
de proiectare seismică. Partea I – prevederi de
proiectare pentru clădiri”

Structura din glulam are în plan o formă de
octogon regulat care se poate înscrie într-un
cerc cu diametrul de 32,15 m. Regimul de înălțime este parter
cu înălțimea la streașină de 4,80 m și la vârf de 9,25 m. 

Sistemul structural este format din cadre plane triplu arti-
culate distribuite diametral și semicadre dispuse în fiecare
interval sub forma literei X. Elementele secundare care con-
stituie suportul pentru straturile învelitoarei sunt grinzi drepte
dublu articulate sau articulate la un capăt și simplu rezemate
la celălalt capăt. 

Sistemul de fundare este realizat din fundații izolate sub
reazemele cadrelor din glulam, în acestea fiind înglobate tijele
filetate necesare prinderii conexiunilor de la bază. Pe fiecare
latură a octogonului există câte o structură din beton armat
care găzduiește anexe ce deservesc sala propriu-zisă. 

Solicitările maxime obținute în urma calculului au fost:
• Pentru cadrele principale distribuite diametral:

- My = 575 kNm (moment încovoietor);
- Vz = 210 kN (forță tăietoare);
- Nx = 322 kN (compresiune axială).

• Pentru semicadrele intersectate:
- My = 126 kNm (moment încovoietor);
- Vz = 47 kN (forță tăietoare);
- Nx = 73 kN (compresiune axială).

Încărcarea proprie a luminatorului și suprafața relativ
mare pe care acesta o ocupă în zona centrală își spun cuvân-
tul asupra momentelor de la umerii cadrelor triplu articulate.

Un aspect interesant al acestui proiect a fost imposibilita-
tea amplasării contravântuirilor în plan vertical, pentru că prin
laturile octogonului se asigură legătura dintre sala mare și
anexele care o deservesc. Dificultatea crește prin faptul că
primul mod de vibrație este torsiunea (rotirea în jurul centru-
lui de greutate al octogonului), ceea ce ar fi dus la cedare prin
lipsă de stabilitate, nu prin depășirea capacității elementelor.
În aceste condiții stabilitatea structurii a fost obținută prin
blocarea laterală a cadrelor între elementele din beton armat,
astfel încât să se poată încovoia liber fără a se putea roti.

Forma de stea în opt colțuri a luminatorului a permis rea-
lizarea a două contururi octogonale din glulam în zona de
intersecție a cadrelor principale cu semicadrele interioare și la

intersecțiile semicadrelor interioare între ele. Acestea au legat
elementele între ele pe traseul cel mai scurt și au asigurat
divizarea fiecărui sector triunghiular al octogonului în triun-
ghiuri mai mici și mult mai rigide, care contribuie la rigiditatea
de ansamblu în planul învelitorii. 

Considerente estetice au cerut eliminarea octogonului de la
intersecția semicadrelor astfel încât să pară că acestea trec
unul prin altul, dar ar fi modificat în mod nefavorabil comporta-
rea structurii. De aceea s-a optat pentru înlocuirea elementelor
din glulam cu profile metalice cu înălțime redusă, care să poată
fi ascunse în straturile de termoizolație. Modificarea a făcut difi-
cilă prinderea elementelor din glulam care se intersectează cu
profilele laminate, dar a fost salvată funcționarea structurii.

Pentru a lăsa structura din glulam să lucreze liber la încăr-
cări verticale și pentru a nu transmite solicitări orizontale la
structura din beton armat, prinderea căpriorilor pe beton s-a
realizat prin intermediul unor vincluri metalice cu găuri ovali-
zate, care asigură o comportare de reazem simplu.

Conform „Scenariului de siguranță la incendiu” construcția
este încadrată în gradul III de rezistență la foc, ceea ce
impune o rezistență la foc de 60 de minute pentru stâlpi și de
45 de minute pentru grinzi, conform „P118 - Normativ privind
securitatea la incendiu a construcțiilor”. Având in vedere că
structura este alcătuită din cadre triplu articulate și nu se
poate face o delimitare clară între stâlp și grindă, s-au verifi-
cat elementele verticale și umerii curbi pentru o rezistență de
60 de minute și elementele din planul acoperișului pentru o
rezistență de 45 de minute. Calculul structurii la acțiunea
focului s-a efectuat în conformitate cu „Eurocod 5: Proiectarea
structurilor din lemn. Generalități. Calcul structural la foc.”

Prin utilizarea soluțiilor de ignifugare s-au obținut clasa de
combustibilitate C1 (practic neinflamabil) și clasa de reacție la
foc B-s2,d0.

Structura completă a fost montată în 25 de zile lucrătoare
cu o echipă de 6 persoane calificate, echipate cu unelte și
scule specifice montajului structurilor din glulam. Dificultatea
cea mai mare a constat în protejarea elementelor din glulam,
având în vedere că simultan se lucra și la structura adiacentă
din beton armat. q

Proiectul se referă la structura din lemn lamelat încleiat executată pentru acoperirea unui spațiu cu destinația
de sală de festivități, amplasat în localitatea Codlea, județul Brașov. Proiectul a fost întocmit la începutul anului
2018, elementele au fost produse la finalul aceluiași an și au fost puse în operă la începutul anului 2019.

Sala de festivități SERENITY RESORT
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Fațade verzi - Pereți vii

AVANTAJE ECOLOGICE

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

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

• Influențele asupra microclimei

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

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

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

• Efectele asupra calității aerului

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

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

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

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

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

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



AVANTAJE TEHNICE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proiectare, realizare la cheie
Odu Green Roof!
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Reformarea, reabilitarea, remodelarea
Principiul obținerii celor mai bune rezultate prin

minimizarea lucrărilor este o tendință majoră pentru
anul 2020. Reabilitarea clădirilor vechi și istorice, în
multe cazuri, pentru a le oferi o nouă utilitate este un
proces pe care îl observăm deja de câțiva ani.

De asemenea, reforma caselor pentru a le adapta la
noile cerințe sociale și a le oferi un confort mai mare.
Aceste acțiuni au avantajul unui cost economic mai mic
decât construirea de la zero a casei sau clădirii.

Case pasive
Apărută inițial doar ca o tendință în arhitectură,

casa pasivă a devenit o filosofie de viață și o direcție în
care ne îndreptăm în ceea ce reprezintă relația noastră
cu mediul înconjurător. Proiectarea arhitecturală în
aceste case are ca obiectiv principal utilizarea
resurselor disponibile, maximizarea economiilor de
energie. Astfel, casele pasive nu numai că își salvează
proprietarii, ci contribuie și la îmbunătățirea sănătății și
calității vieții celor care le locuiesc.

Preocuparea pentru mediu și angajamentul față de
îngrijirea acestuia sunt aspecte sociale care se reflectă
în tendințele arhitecturale ale anului 2020. Utilizarea
materialelor mai puțin poluante și a clădirilor durabile
este tot mai mult un obiectiv individual, cât și al
administrațiilor publice în construirea de clădiri.

Mai puțin zgomot, mai multă lumină
Zgomotul este un poluant la care suntem expuși

atât în interior, cât și în exteriorul caselor noastre. De
aceea, din ce în ce mai multe proiecte arhitecturale
sunt realizate având în vedere acest aspect deranjant,
folosind distribuții și materiale care reduc la minimum
zgomotul în interiorul clădirilor.

În același timp, tehnologia arhitecturală este dez-
voltată astfel încât clădirile să profite de lumină natu-
rală pe care o primesc de la soare. Și, în același timp,
există tendințe care integrează iluminatul artificial în
cel mai natural mod posibil, fie cu focare ascunse în
mobilier, fie sub formă de lumină caldă indirectă.

Metode constructive inovatoare
Pe parcursul anului 2020 se va continua experi-

mentarea cu noi sisteme de construcții.
Structuri confecționate din materiale reciclate, cum

ar fi plastic, sau metode tradiționale de construcție vor
fi implementate pentru a reduce distrugerea mediului
și a lupta împotriva schimbărilor climatice. 

Un exemplu al acestei tendințe poate fi găsit în
Kräuterzentrum de Ricola, proiectat de Herzog & de
Meuron, câștigători ai premiului Pritzker din 2001.

Stil industrial în arhitectura construcțiilor
rezidențiale

Stilul industrial se definește prin forme asimetrice în
construcții, atât în clădiri rezidențiale, cât și în alte
infrastructuri urbane. Liniile simple și absența ele-
mentelor de suprafață sunt, de asemenea, caracteris-
tice acestului stil. În ceea ce privește materialele
folosite, se caracterizează prin utilizarea combinației
de fier, lemn, aluminiu și chiar plastic reciclat, ceea ce
contribuie la reducerea costurilor de construcție.

Automatizări casnice și case inteligente
Automatizările casnice și casele inteligente sunt o

tendință ascendentă, atât pentru clădirile noi, cât și
pentru clădirile reabilitate. Sistemele automate sunt
folosite din ce în ce mai mult pentru a controla tempe -
ratura, lumina sau securitatea locuințelor.

O clădire inteligentă oferă utilizatorilor săi un con-
fort mai mare și reducerea cheltuielilor de întreținere.
„Arhitectura domotică” este o reflectare a conștien-
tizării sociale pentru îngrijirea mediului și a necesității
de a reduce consumul.

Spații deschise și polivalente (multipurpose)
Un „trend” care se observă din ce în ce mai mult

este cel de a integra diferite zone ale locuinței pentru a
crea medii diafane și polivalente. Această soluție
„deschide” interiorul, și „lărgește” spațiul încorsetat de
pereții despărțitori, în acest mod oferind spații foarte
practice pentru întreaga familie.

Noi tendințe arhitecturale
pentru 2020 în SUA

În SUA, tendințelele arhitecturale pentru 2020 au în comun angaja-
mentul către dezvoltarea și arhitectura sustenabilă. Se observă de fapt că
societatea în sine, în general, evoluează către susținerea mediului încon-
jurător și tendințele arhitecturale, ca manifestare socială.

Din ce în ce mai frecvent suntem martorii utilizării materialelor recicla-
bile, a clădirilor autosuficiente și a instalațiilor de tot felul care „respectă”
planeta. 

În lista ce urmează, am compilat tendințe care s-au evidențiat în acest
context, și vor marca st i lurile arhitecturale ale viitorului. Citiți cu atenție
aceste propuneri, deoarece cele mai multe dintre ele sunt aici pentru a
rămâne, și vor fi o tendință în arhitectură pentru mult timp. ing. Ileana Howard, MS
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O altă strategie folosită în scopul câștigării de spațiu
și lumină este utilizarea materialelor de construcție
care servesc ca legătură (tranziție) între camere și de -
corarea întreagii camere în același stil.

Cea mai întâlnită combinație este integrarea
bucătăriei și a livingului, însă puteți alege, de aseme-
nea, să alăturați camera de zi cu terasa sau camera de
zi cu dormitorul. Mobilierul pliabil și retractabil care
există deja pe piață ajută la crearea unor pereți
despărțitori mult mai naturali. 

Noile utilizări ale spațiilor tradiționale au fost tema
dezbaterii în ultima ediție a SIMO, unde Martha Torne
și arhitecta Frida Escobedo au discutat despre acest
subiect. O dovadă irefutabilă a modului în care se
schimbă conceptul de cameră și interesul arhitectural
pentru a redefini spațiile.

Bucătăria în centrul atenției
Bucătăria a fost din totdeauna cel mai polular spațiu

din fiecare locuință. În bucătărie se pregătesc ali-
mentele, dar aici se și adună familiile să consume
bunătățile preparate și să petreacă momente plăcute
împreună. În același timp, bucătăria poate fi locul de
joacă preferat pentru copii, sau pentru ca oaspeții să ia
un aperitiv.

Acesta este motivul pentru care tendințele în arhi-
tectură pentru 2020 acordă importanță deosebită
bucătăriei, crescându-i dimensiunile și conectând-o cu
dining-ul (camera de masă) și camera de zi. Pentru
acest scop, se recomandă crearea unei insule centrale
care servește ca zonă de apă și un bar pentru micul
dejun și care separă vizual zona de „lounge” (relaxare,
canapele).

Baia devine un spațiu de relaxare
Baia nu mai este, exclusiv, spațiul dedicat îngrijirii

personale. Acum, acest spațiu este folosit ca loc de
relaxare după o zi grea de muncă, unde să vă deconec-
tați de exterior, să vă eliberați de stresul zilnic. Și toate
acestea se pot îndeplini printr-un design și decorarea
băilor într-un mod specific.

Noile tendințe în băi optează pentru acoperiri în
culori foarte deschise sau albe, cu plăci care facilitează
curățarea și transmit calm și seninătate. Dușul devine
principalul protagonist al băii, fie că este o cabină de
hidromasaj, sau un duș cu ecran. Este important să
aveți dimensiunile necesare pentru ca utilizarea sa să
fie confortabilă pentru toți utilizatorii.

Mobilierul simplu, cu capacitate de depozitare, pen-
tru a avea totul colectat și o plantă de interior vor crea
atmosfera necesară pentru a transforma momentele
de îngrijirea zilnică într-o plăcere. 

Această baie magnifică este mult mai mult decât o
baie, este un adevărat „spa” pe care îl putem avea în
casa noastră, pentru a ne bucura de un moment de
relaxare, datorită saunei, jacuzziului și hamacurilor în
care ne putem relaxa culcat.

Podelele și pereții se evidențiază
Aceste elemente decorative dobândesc o mai mare

proeminență în tendințele arhitecturale ale anului
2020. Acoperirile cu plăci de calitate care imită diferite
materiale sunt impuse de funcționalitatea lor.

Puteți așeza acoperiri cu o mare varietate de texturi
și culori, imitând noroiul, lemnul sau cimentul lustruit
printre alte materiale. Asigurați-vă că cumpărați întot-
deauna produse ecologice în fabricarea lor.

Combinații riscante
În acest moment, piața oferă o atât de mare vari-

etate de stiluri și culori în materialele de construcție
încât este dificil să alegem o singură opțiune. De
aceea, tendințele la modă în anul următor vor fi spa țiile
cu o multitudine de forme și materiale, combinate
într-un mod corespunzător.

Galbenul în tonalitățile sale diferite; de la tran -
dafirul antic la pepene roșu; gresie cu texturi care
imită roșu sau tweed. Pe scurt, o explozie de forme și
culori în construcția și decorarea caselor și a spațiilor
de lucru vor crea spații pline de viață.

Noul minimalism
Tendința către minimalism în arhitectură se traduce

în folosirea de forme simple, materiale moderne și
avangardiste. Proiectele de acest gen sunt foarte soli -
citate atât pentru case și hoteluri, cât și pentru clădiri
de birouri și centre comerciale. Aceasta este o tendință
prin care se utilizează materiale de calitate pentru a
asigura izolația termică și acustică, care implicit rezultă
în reduceri economice și beneficiu pentru mediul încon-
jurător.

Interior adaptabil
Acest concept inovator creează medii de lucru avan-

gardiste prin spații deschise și transparente. Conform
noii metodologii de lucru, care susține colaborarea și
munca în echipă, birourile sunt concepute ca spații în
continuă schimbare, care pot fi adaptate în orice
moment la nevoile utilizatorilor.

Ideea este transferată către case pentru a crea
spații multifuncționale fără pereți despărțitori între
unele camere și cu încăperi delimitate de pereți de
sticlă.

Contopirea cu exteriorul
Terasele și balcoanele pot fi savurate pe tot par -

cursul anului dacă le condiționați în mod corespunză-
tor. Ele sunt o tendință în carcasele de sticlă
arhitecturală fără profile, așa-numitele perdele de sti-
clă, care vă permit să deschideți spațiul complet la
sosirea vremii bune. Dacă aveți un spațiu în aer liber,
oricât de mic, puteți plasa sobe mobile pentru a com-
bate frigul.

Albul continuă ca trend
Albul în nuanțele sale diferite continuă să fie prota -

gonist în designul interior, singur sau combinat cu alte
culori precum negru, muștar sau gri. Când este folosit
pentru acoperirile pereților și podelelor, albul oferă
luminozitate camerelor și le extinde vizual.

În plus, reflectă toată lumina primită, de aceea este
recomandat în cazul încăperilor întunecate sau inte-
rioare. Folosit în măsura corespunzătoare, de exemplu,
în plăci de baie, albul va oferi un rezultat estetic
excelent. q

ing. Ileana Howard, MS - Florida, SUA
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Cât de sigure la cutremur sunt cu adevărat clădirile
proiectate corect și cine va suporta daunele?

ing. Florin VOICA - Director Cercetare-Dezvoltare, POPP & ASOCIAȚII SRL
dr. ing. Mircea BÂRNAURE - Project Manager, POPP & ASOCIAȚII SRL

SITUAȚIA ACTUALĂ
România este o țară caracteri-

zată, pe o suprafață importantă, de
un risc seismic semnificativ, datorat
în special sursei seismice Vrancea.
Seisme semnificative s-au produs
periodic în România. Cel mai puter-
nic seism este considerat cel din
1802, dar și seismele din secolul
trecut (1940, 1977, 1986, 1990) au
avut consecințe grave, atât din
punct de vedere al pierderilor de
vieți omenești, cât și al costurilor
economice.

Nivelul actual al științei nu per-
mite determinarea precisă a datei
unui seism din viitor. Din acest
motiv, abordarea este de tip proba-
bilistic - pe baza informațiilor
despre evenimentele din trecut se
estimează atât probabilitatea pro-
ducerii, într-o anumită perioadă de
timp, a unui nou eveniment, cât și
care sunt caracteristicile probabile
ale unui astfel de eveniment.

În România s-au actualizat con-
stant codurile de proiectare seis-
mică, pentru a ține cont nu doar de
experiența proprie, ci și de cea
internațională. Din acest punct de
vedere, România este aliniată cu
celelalte țări europene, abordând
același principiu: proiectarea la
stări limită. Prin aplicarea preve -
derilor codului în vigoare, P100-1:
2013, pentru cutremurul de refe -
rință (probabilitate de depășire de
20% în 50 de ani), se asigură cerin -
ța de siguranță a vieții.

În ceea ce privește cerința de
limitare a degradărilor, se consideră
cutremure cu probabilitate mai
mare de apariție (probabilitate de
depășire de 70% în 50 de ani). Deci
codul permite proiectarea unor
clădiri la care este nu doar accep-
tat, ci chiar probabil să se producă
avarii în perioada de funcționare.
Formularea din cod este: „structura
va fi proiectată pentru a răspunde
acțiunilor seismice cu probabilitate
mai mare de apariție decât acțiunea
seismică de proiectare, fără degra-
dări sau scoateri din funcțiune, ale
căror costuri să fie exagerat de
mari în comparație cu costul struc-
turii”.

Explicația acestei abordări este
de natură economică și se regă -
sește și în normele din alte țări cu
risc seismic semnificativ. În cele
mai multe cazuri, realizarea prin
mijloace clasice a unei structuri cu
probabilitate mai redusă de ava -
riere implică costuri inițiale mai
mari și o masivitate crescută a
structurii (cu implicații funcțional -
estetice). Prin urmare, chiar în
cazul unei decizii informate, un
investitor este posibil să aleagă un
cost inițial mai mic și să-și asume
un risc privind posibile costuri ulte-
rioare. Mulți investitori nu sunt și
utilizatorii finali ai construcțiilor,
vânzarea clădirilor fiind realizată în
câțiva ani de la finalizare. Așadar,
riscul legat de posibila avariere este
preluat de noii proprietari, care nu
au participat la decizia inițială pri-
vind concepția clădirii, iar aceștia

este foarte posibil să nici nu con-
știentizeze riscul de avariere al clă-
dirii în care locuiesc.

Experiența unor cutremure
recen te (de exemplu cel din Italia -
Aquila, 2009 sau seria de cutre -
mure din Noua Zeelandă -
Christchurch, 2010, 2011) a arătat
că abordarea de până acum ridică
numeroase probleme. Este în mod
cert important să se ia toate
măsurile pentru protejarea cu pri-
oritate a vieții oamenilor, însă, din
punct de vedere economic, pagu -
bele generate de cutremure pot fi
semnificative. În Tabelul 1 sunt
prezentate consecințele unor cutre -
mure produse în ultimii 10 ani
(Booth, 2018).

În ceea ce privește situația din
România, estimarea Băncii Mondi-
ale din raportul 126154-RO este că:
„O repetare a cutremurului din
1977 ar implica pierderi de 11
miliarde Euro prin distrugere, 25
miliarde de Euro pierderi economice
și 250.000 de oameni rămași fără
adăpost pentru luni de zile”.

Percepția publică legată de nive-
lul de siguranță seismică oferit de o
clădire nouă, proiectată conform
normelor și standardelor în vigoare,
este complet diferită de ceea ce
oferă în realitate o astfel de clădire.

Se consideră că o astfel de clă-
dire va supraviețui unui cutremur
precum cel de proiectare fără niciun
fel de avarii, sau cel mult cu avarii
minore, care vor permite reocu-
parea imediată a clădirii după
eveniment.

În proiectarea seismică a clădirilor conform codului în vigoare, P100-1:2013, cerința de limitare
a avariilor corespunde unui cutremur cu probabilitate de depășire de 20% în 10 ani, adică 70% în
50 de ani. Deci există un risc semnificativ ca o clădire proiectată conform normelor și fără erori în
execuție să se avarieze în timpul perioadei de utilizare. Costurile de reparație (incluzând și perioada
de scoatere din funcțiune a clădirii) pot fi semnificative, din punct de vedere economic putând fi, în
anumite situații, mai rentabil să se demoleze și să se refacă clădirea.

Este foarte posibil ca utilizatorii clădirilor să nu conștientizeze această situație foarte probabilă,
în care o clădire proiectată și construită respectând toate prevederile legale va necesita reparații,
cu costuri semnificative. Specialiștii în construcții, prin aplicarea sistemului de calitate prevăzut în
legislație, asigură realizarea unor clădiri „corecte”. Pentru proiectanți, o clădire „corect” proiectată
este cea care respectă codurile în vigoare. Dar când codul permite 70% probabilitate de avariere în
50 de ani, este această soluție „corectă” pentru beneficiarul ne-specialist? Și, în aceste condiții, va
accepta proprietarul clădirii să suporte costurile de reparație? Sau, dacă nu, cine le va suporta?
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Realitatea este că, în urma unui
eveniment seismic semnificativ, o
clădire proiectată conform prevede-
rilor minimale cerute de normele și
standardele în vigoare poate suferi
avarii semnificative ce vor face
foarte puțin probabilă posibilitatea
utilizării acesteia fără lucrări de
reparații sau consolidare semnifica-
tive. Perioada de scoatere din
funcțiune poate fi mai scurtă sau
mai lungă iar costul reparațiilor
poate fi mai mic sau mai mare,
mergând chiar până acolo încât
repararea respectivei clădiri să nu
mai fie interesantă din punct de
vedere economic. Acest lucru nu
poate fi determinat direct din faza
de proiectare utilizând criteriile de
performanță stabilite de codurile și
standardele actuale.

Costurile de reparație și timpul
necesar revenirii unei construcții la
nivelul de funcționare normală nu
constituie criterii de performanță
pentru proiectarea curentă. În rea -
litate, proiectarea este una pre -
s criptivă, bazată doar pe un nivel
de forțe pe care sistemul structural
trebuie să fie capabil să le preia.
Astfel, pentru un eveniment seismic
frecvent structura va avea defor-
mații inelastice (avarii structurale)
limitate, în timp ce pentru un eveni-
ment seismic major aceasta nu va
pune în pericol siguranța vieții.
Aceste limite sunt destul de vagi,
reprezentând aprecieri mai degrabă
calitative decât cantitative.

Prevederile codurilor reprezintă
un nivel minim și nimeni nu împie -
dică proiectanții să propună struc-
turi cu performanțe superioare.
Realitatea este însă că în practica
curentă se consideră aproape în

toate situațiile minimul impus de
lege. Acest lucru este determinat
de mai mulți factori, printre care
principalii sunt:

1. Lipsa de înțelegere a publicu-
lui referitoare la nivelul de perfor-
manță și siguranță pe care îl oferă o
structură proiectată la nivelul minim
impus de coduri;

2. Dorința investitorilor de a
maximiza profitul prin reducerea
investiției inițiale pe socoteala
durabilității și rezilienței, care inter-
vin (dacă intervin) pe parcursul
exploatării;

3. Lipsa unei piețe de asigurări
adecvate, bazate pe criterii de per-
formanță, care să recompenseze
structurile cu performanțe ridicate
și să penalizeze structurile proiec-
tate la nivel minimal.

ATITUDINEA
PROPRIETARILOR

CLĂDIRILOR
Pentru clădirile de locuințe,

există obligativitatea încheierii unei
asigurări. Această asigurare obliga-
torie are un cost relativ redus.
Totuși, conform raportului ASF, în
anul 2018 doar pentru 1,7 milioane
de locuințe erau încheiate asigurări
obligatorii, mai puțin de 20% din
total. Iar numărul asigurărilor
facul tative era de 1,4 milioane.
Nivelul redus al asigurărilor indică
lipsa de percepție a populației
asupra nivelului de risc - situație
care se regăsește și în alte țări cu
risc seismic important (Bevere, L. &
Grollimund, B. 2012).

Această percepție incorectă a
riscului se transpune și în acțiunile
legate de procesul de proiectare -
construcție - întreținere a clădirilor,
unde majoritatea investitorilor /

proprietarilor optează aproape
exclusiv pentru soluțiile cele mai
puțin costisitoare (din punct de
vedere al investiției inițiale), fără a
face măcar o analiză asupra costu-
rilor potențiale pe întreaga durată
de exploatare a construcțiilor.

O categorie a proprietarilor sunt
instituțiile cu rol vital în cazul unei
calamități. Clădirile ce aparțin aces-
tor instituții reprezintă baza des-
fășurării activității acestor instituții.
Aceste clădiri trebuie să rămână
complet operaționale atât în timpul
cât și imediat după producerea unui
seism sau orice fel de altă calami-
tate previzibilă. Spitalele, serviciile
de urgență, instituțiile care asigură
răspunsul și coordonarea acestuia
după un astfel de eveniment nu-și
vor putea desfășura activitatea
dacă clădirile în care funcționează
suferă avarii. Nivelul și natura aces-
tor avarii, capabile să perturbe sau
chiar să compromită desfășurarea
activității, pot varia funcție de
natura activităților desfășurate.
Astfel, într-un spital de urgență
chiar și avarii nestructurale minore
pot scoate din uz sălile de operații
prin contaminarea cu praful generat
de prăbușirea tavanelor suspen -
date, prin întreruperea alimentării
cu energie electrică din cauza fixării
necorespunzătoare a generatoa -
relor electrice de backup (pre-
supunând că acestea există și sunt
operaționale), sau prin scoaterea
din uz a unităților de aer condi -
ționat.

În personalul unei autorități
publice există angajați care au în
sarcină cunoașterea situației de risc
a clădirilor și prezentarea de pro -
puneri pentru reducerea acestuia.
De aceea, la autoritățile publice se
regăsesc destule exemple de inter-
venții pentru consolidarea clădirilor.
Există semnificativ mai puțină preo-
cupare în acest sens la proprietarii
privați ai unor clădiri, fie din cauza
existenței unui număr mare de pro-
prietari pentru un imobil, fie prin
deciziile administratorilor de amâ -
nare a unor expertize și intervenții,
pentru maximizarea profitului în
perioada curentă.

POSIBILE ACȚIUNI
DIN PARTEA

AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Pe plan mondial, în cele mai

multe situații, costurile de recon-
strucție post-dezastru au fost
finanțate din fonduri publice. Când
aceste costuri sunt reduse (relativ
la puterea economică a Statului),

Tabelul 1: Efecte ale cutremurelor (conform Booth, 2018) 

continuare în pagina 54 È
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este posibil ca procesul de repa -
rație/reconstrucție să fie chiar mai
eficient decât dacă riscul (și cos-
turile) ar fi fost transferate către
entități private (firme de asigurare)
(Brown et al, 2011). Sunt însă
situații (câteva exemple din ultimii
10 ani sunt prezentate în Tabelul 2),
când pagubele sunt foarte mari.

Ne putem pune întrebarea dacă
bugetul României poate suporta o
situație similară celei din Noua Zee-
landă sau Chile, în condițiile în care
procentul de asigurare al clădirilor
este mult inferior. Și cât ar dura
lucrările de reparații pentru repu -
nerea în funcțiune a clădirilor avari-
ate. În raportul PIDISDSC23794 din
2018 al Băncii Mondiale, se men -
ționează că economia din România
este în mod particular vulnerabilă la
un cutremur major deoarece peste
75% din populație, peste 45% din
sistemele critice de transport, ener -
gie, apă, comunicații și peste 70%
din mijloacele fixe - care contribuie
la peste 70% din PIB sunt situate în
zone cu risc seismic ridicat.

Ca termen de referință, conside-
răm util să ne raportăm la câteva
aspecte ulterioare cutremurului din
l’Aquila, cu costuri de doar 0,4%
din PIB:

• lucrările s-au derulat foarte
încet (Brown et al., 2011);

• alocarea banilor pentru repa -
rații a durat peste un an, iar analiza
tuturor dosarelor a durat mai mult
de trei ani (Di Ludovico et al, 2016);

• costul mediu de reparație și
consolidare a variat între 412 și 842
euro/mp în funcție de tipul struc-
tural (zidărie, beton armat) și de
nivelul de avariere (redus - grav)
(Di Ludovico et al, 2016).

Reziliența macroeconomică în
cazul unui cutremur reprezintă

abilitatea unei societăți de a se
redresa și de a reconstrui și este
caracterizată de durata necesară
pentru reconstrucție (Hallegate,
2015). Când această durată este
lungă, apar efecte negative în lanț:
scăderea consumului, scăderea
producției, scăderea numărului de
angajați, care măresc impactul
negativ inițial al dezastrului și care
afectează și persoanele care nu
erau inițial afectate.

Așa cum arată Brown et al 2011,
există patru moduri de pregătire
pentru un dezastru: prevenție,
măsuri proprii de asigurare, asigu-
rare privată sau acceptare. Vom
analiza pe scurt mai jos situația
actuală pe aceste coordonate.

Prevenție
Referitor la prevenție, principala

problemă în momentul de față este
o lipsă de informare a utilizatorilor
finali ai clădirilor. Există o bază
legală privind sistemul de calitate în
construcții și asigurări, există nor -
me de proiectare și contracte cadru
de asigurare, dar, în realitate,
cetățeanul obișnuit nu înțelege
exact ce cumpără, care este nivelul
de siguranță oferit de produsul pe
care îl primește, care sunt respon -
sabilitățile și drepturile sale legate
de acel produs. Și din acest motiv,
tendința generală este să aleagă
cea mai ieftină soluție (minimul
impus de coduri), deoarece per-
cepția este că prevederile codurilor
corespund unei lipse de avariere, în
timp ce acestea sunt orientate în
principal către protejarea vieții ocu-
panților.

În Noua Zeelandă, doar după
cutremurul devastator din Christ -
church au fost publicate și disemi-
nate astfel de materiale (Royal
Society of New Zealand, 2011), în

care se explică, în termeni simpli,
care este abordarea actuală referi-
toare la construcții și care pot fi
efectele unui cutremur asupra unei
clădiri care respectă codurile. Și
experiența aceluiași cutremur a
arătat că, ulterior, proprietarii și
chiriașii clădirilor au început să pre-
fere sisteme constructive care con-
duc la limitarea avariilor, care
conduc la un timp redus de întreru-
pere a activităților, un impact eco-
nomic mai mic și o mai mică
dependență de asiguratori (Mar-
quis, 2015). Am putea să învățăm
din experiența altora și să acționăm
înainte de a avea o eventuală expe-
riență negativă proprie. În afară de
programe de informare, Statul
poate încuraja utilizarea unor clădiri
de performanță superioară prin
introducerea unui sistem de clasifi-
care a rezilienței clădirilor la cutre -
mur. O astfel de metodologie a fost
propusă de exemplu de Almufti &
Wilford, 2013. Existența unei clasi-
ficări poate determina investitorii
să opteze pentru soluții „peste mi -
nimul impus de coduri” ca strategie
de vânzare a clădirilor.

De asemenea, ar putea fi utilă o
mai mare implicare a statului în
exercitarea rolului său de control în
domeniul construcțiilor - în scop
preventiv. Proiectarea structurilor
este realizată în mod majoritar de
societăți comerciale cu răspundere
limitată, iar verificarea proiectelor
se face de către verificatori atestați,
în nume personal. O eventuală aba-
tere de la prescripțiile minime
impuse de norme atrage respon -
sabilitatea acestora - deși este
neclar dacă responsabilitatea este a
inginerului sau a firmei de proiec-
tare. Este evident că nicio per-
soană, nici chiar o firmă, nu va
putea acoperi eventualele daune.
Iar firmele de asigurare, în mod
normal, nu vor plăti pentru culpa
altcuiva.
Măsuri proprii de asigurare

În ultimii ani au fost derulate și
sunt în curs programe de creștere a
capacității instituționale a auto -
rităților de răspuns în situații de
dezastru. Deși, conform raportului
PIDISDSC23794 al Băncii Mondiale,
nu există în prezent o abordare
națională sistematică privind redu -
cerea riscurilor, în special referitor
la riscul seismic în clădirile publice
care oferă servicii publice vitale și
sunt esențiale pentru redresarea
rapidă în caz de dezastru, situația
este în curs de îmbunătățire.

Tabelul 2: Costuri asociate cutremurelor (conform Bevere, L. & Grollimund, B., 2012) 
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Crossfix face parte din următoarea
generație de console destinate susți-
nerii structurilor de fațade ventilate.
Noul sistem generează o veritabilă
revoluție pe acest segment, fiind pri-
mul astfel de element realizat din oțel
inoxidabil care poate fi  folosit pentru
suportul profilelor atât pe direcție
verticală, cât și orizontală. Această
caracteristică deosebită duce la creș-
terea flexibilității operațiunilor de
montaj, simplifică foarte mult proce-
sul de asamblare și asigură economii
importante de timp, respectiv scăderi
ale costurilor de stocare.

Consola Crossfix este executată din inox A2/A4/A5,
garantând o reducere semnificativă a transmisiei ter-
mice a întregii structuri. Sistemul este format din con-
sola propriu-zisă (cu lungimi de  40 mm - 400 mm și
dimensiuni individualizate, la cerere), o tijă specială
(power key) pentru optimizarea distribuției sarcinilor și
un element din material plastic (Ejot Thermostop) pen-
tru îmbunătățirea coeficientului de transfer termic.
Fixarea consolelor se efectuează cu dibluri speciale de
fațadă EJOT, SDF, SDP pentru beton, cărămidă sau BCA. 

Grad ridicat de adaptabilitate
și un coeficient scăzut de transfer termic

Consola este certificată în sistemul de case pasive
PHI Darmstadt, fiind optimizată pentru preluarea sarci-
nilor prin analiza elementelor finite (FEM). Produsul de
la Ejot constituie o soluție de tip „one-stop”, fiind un
sistem complet, ce poate fi  folosit la toate tipurile de
aplicații și care este însoțit de informații cuprinzătoare
de asamblare și procesare. Consola prezintă caracteris-
tici de universalitate și adaptabilitate, datorită faptului
că se poate folosi pentru fixări verticale și orizontale,
utilizându-se un singur șurub din inox pentru punctele
fixe sau mobile.

Procesul de montaj este simplu și rapid, iar costurile
operaționale sunt reduse datorită economiilor obținute
cu materialele și cu stocarea acestora.

De asemenea, conductivitatea termică a materialu-
lui inox este mult mai mică în comparație cu cea a alu-
miniului, respectiv a consolelor realizate din acest
material (circa 13 W/mK față de 160 - 220 W/mK).

În planul siguranței, avantajele majore sunt date de
capacitatea deosebit de mare de a susține încărcări
statice, precum și de performanța îmbunătățită în ceea
ce privește securitatea la incendiu.

Informații suplimentare găsiți la www.ejot.at

CROSSFIX - consola din inox pentru fațade ventilate
de la EJOT
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Nu trebuie uitat și faptul că
România are o creștere economică
constantă. Așa cum am menționat
anterior, când pagubele nu repre -
zintă un procent semnificativ din
PIB, efectele negative macroeco-
nomice sunt mai ușor de surmon-
tat, Statul putând aloca mai repede
sumele necesare post-dezastru.

Intervenția Statului poate avea
însă și efecte adverse: dacă oame-
nii știu că guvernul îi va ajuta,
atunci ei nu iau măsuri de a reduce
riscul de avariere al clădirilor pe
care le ocupă sau de a plăti pentru
a le asigura (Hallegate, 2015).

Asigurări private
Punerea în funcțiune a unui

mecanism de finanțare bazat pe
asigurări poate reduce considerabil
expunerea financiară a guvernului,
accelerând astfel faza de recon-
strucție.

În România funcționează, înce-
pând cu anul 2010, Pool-ul de Asi -
gurare împotriva Dezastrelor Natu rale
(PAID), o societate de asigurare-
reasigurare, cu capital privat, for-
mată prin asocierea societăților de
asigurare pentru încheierea de
asigurări obligatorii de locuință.
Suplimentar față de asigurările
obligatorii, multe dintre societățile
de asigurare propun asigurări supli-
mentare.

Cum am precizat și mai sus,
numărul de polițe încheiate este
foarte mic, chiar și în cazul polițelor
obligatorii. De asemenea, nu
există, în special în cazul asigu -
rărilor obligatorii, o corelare între
prima de asigurare și riscul asociat
clădirii. În cazul în care prima de
asigurare ar depinde în mod sub-
stanțial de riscul de avariere,
investitorii și proprietarii ar fi,
poate, motivați să aleagă soluții
tehnice mai bune, pentru a reduce
aceste costuri.

Experiența cutremurului din
Christchurch a arătat cât de
benefică a fost existența unui sis-
tem de asigurări la scară largă
(peste 80% din daune erau asigu-
rate). Dar acest eveniment a afec-
tat piața asigurărilor și a condus la
revizuirea modelelor de risc consi -
derate la stabilirea valorii primelor
(Bevere & Grollimund, 2012). Dacă
asigurările nu reflectă nivelul de
risc real, soluția nu este suste -
nabilă. Iar, pentru ca asigurările să
aibă prețuri accesibile, acestea tre-
buie să fie cât mai răspândite la
nivelul populației.

Fără a pune la îndoială buna cre-
dință a asiguratorilor din România,
considerăm util să prezentăm câte -
va exemple de „excluderi” din
condițiile cadru de asigurare ale
unora dintre aceștia:

1. clădirile folosite parțial sau în
totalitate în scop lucrativ (N.B. în
condițiile în care la parterul multor
clădiri de locuințe există spații co -
merciale sau de birouri);

2. erori de proiectare și/sau
defecte de construcție, a unor
materiale de construcții cu defecte
ascunse, a proastei întrețineri a
clădirilor, a vechimii sau a stării lor
de degradare;

3. nerespectarea normativelor
în vigoare/actelor publicate de orga -
nele în drept privind siguranța în
construcții;

4. clădirile care au fost afectate
de cutremure de pământ sau de
alte evenimente naturale și nu au
fost refăcute, reparate, consolidate
corespunzător.

Este normal ca asiguratorii să nu
plătească pentru daune survenite la
clădiri cu vicii ascunse. Este însă
probabil să apară numeroase situ-
ații de litigiu între proprietar și asi -
gurator referitor la valoarea
pagubelor și la metodele de inter-
venție (consolidare / reconstrucție).
Marquis, 2015 prezintă un exemplu
de clădire din Christchurch unde
diferența dintre valorile estimate de
experții-parte erau de zeci de mi -
lioane de dolari. Merkin, 2012
explică normalitatea realizării unor
astfel de expertize, la solicitarea
asiguratorilor, în vederea stabilirii
eligibilității plății și a valorii com-
pensației financiare: când sunt
numeroase solicitări de creanțe,
asiguratorul va fi nevoit să se
îndrepte către reasiguratori, deoa -
rece sumele totale sunt mult prea
mari; iar, în lipsa unor dosare bine
întocmite, există riscul pierderii
acoperirii de reasigurare. În Româ-
nia, valoarea totală a primelor
brute subscrise pentru asigurarea
locuințelor (obligatorii și faculta-
tive) era, în 2018, în valoare de 28
de milioane de Euro, conform
raportului ASF.

Este evident că ne vom regăsi în
aceeași situație și că asiguratorii
vor analiza fiecare caz în parte pen-
tru a determina dacă intră sub inci-
dența clauzelor de excludere
prezentate anterior.

Dincolo de timpul care va fi
necesar realizării tuturor acestor
expertize, este posibil ca în unele

cazuri să existe o culpă a proiectan-
tului. Acesta este responsabil legal
deși, cum am mai spus, nu este clar
dacă responsabilitatea este a per-
soanei fizice sau juridice. Cadrul
legal prevede obligativitatea înche -
ierii de către proiectanți a asi -
gurărilor de răspundere civilă.
Problema cu asigurările de răspun-
dere civilă profesională existente în
acest moment pe piața din România
este că ele sunt gândite pentru a
acoperi eventuale omisiuni sau
erori pe perioada de execuție a
clădirii și nu în exploatare, probabil
deoarece contractele cadru sunt
similare cu cele utilizate în alte țări
europene, în care sistemul de cali-
tate și de responsabilitate în con-
strucții este diferit. În aceste
situații, beneficiarul păgubit nu va
putea să își recupereze pagubele,
deoarece proiectanții nu au capaci-
tatea de a acoperi din fonduri pro-
prii aceste sume.

Acceptare
Deși poate părea greșit pentru

unii, soluția de acceptare merită
analizată. Există posibilitatea (chiar
dacă probabilitatea este redusă) ca
un seism major să nu se producă în
următorii zeci de ani. Corespunză-
tor, există și oameni dispuși să ac -
ționeze prin asumarea acestei
probabilități. 

Aceasta înseamnă că eventua-
lele măsuri întreprinse acum în
scop preventiv reprezintă un cost
care ar putea fi utilizat de exemplu
pentru accelerarea creșterii eco-
nomice prin investiții în domenii
productive. Se vor căuta soluții la
momentul producerii evenimentului.

AR PUTEA INGINERII SĂ
CONTRIBUIE LA CREȘTEREA
REZILIENȚEI CLĂDIRILOR?

Booth, 2018, consideră că ingi-
nerii proiectanți sunt exclusiv con-
centrați pe respectarea codurilor (la
a căror elaborare nu au avut nicio
contribuție), în timp ce beneficiarii
nu acordă o importanță prea mare
pregătirii pentru un potențial eveni-
ment care ar putea, de fapt, să nu
survină niciodată în timpul vieții lor.
Iar prevederile din codurile actuale
nu sunt bazate pe considerente de
tip cost-beneficiu pe termen lung.
Mai mult chiar, nici măcar nu sunt
în curs analize care să stabilească
reziliența optimă la cutremure
(Yanev, 2016). Modificările codu -
rilor din ultimii ani au condus la ce -
rințe sporite de rezistență pentru
clădiri, care determină implicit și o
probabilitate mai mică de avariere -
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față de clădirile proiectate pe baza
codurilor mai vechi. Dar abordarea
a rămas aceeași: o abordare de tip
prescriptiv în care obiectivul este
protecția vieții pentru un anumit
nivel de seism. Doar acum câțiva
ani, în SUA, a apărut primul cod
(FEMA P-58) care conține o meto -
dologie de estimare, pentru un
anumit scenariu, a avariilor proba-
bile și a costurilor și duratei nece-
sare pentru reparare.

Experiența cutremurului din
l’Aquila, din 2009, a arătat că
cetățenii afectați de cutremur s-au
îndreptat în instanță împotriva
inginerilor, deoarece au considerat
că specialiștii nu i-au informat în
mod corect asupra riscului - în
primă instanță 6 specialiști și un
oficial guvernamental au fost con-
damnați la câte 6 ani de închisoare
(Prats, 2012). Este posibil ca o ast-
fel de situație să apară și în Româ-
nia, justificată de lipsa de informare
a beneficiarilor de către proiectanți.

Nu credem că în România o ast-
fel de acțiune ar avea succes.
Conform legii 10, specialiștii în con-
strucții sunt responsabili „pentru
viciile structurii de rezistență rezul-
tate din nerespectarea normelor”.
Iar în codul actual de proiectare
seismică din România, P100-
1/2013, criteriul de limitare a
degradărilor are probabilitate de
depășire de 70% în 50 de ani. Iar
acest criteriu este definit într-o
manieră interpretabilă: „eventua -
lele degradări sau scoateri din
funcțiune trebuie să aibă costuri
care să nu fie exagerat de mari în
comparație cu costul structurii”.

Toți investitorii vor „optimizare”.
De fapt nu vor optimizare, ci ief-
tinire. Vor structuri cu costuri
inițiale cât mai mici. Și, pentru
supraviețuirea economică, specia-
liștii în construcții trebuie să
accepte acest lucru. Din acest
motiv, aproape toți vor utiliza
prevederile minime ale codului,
care corespund unui risc ridicat de
avarii semnificative.

Tot ce ar putea să facă este să
informeze în memoriul tehnic al
proiectului care sunt riscurile de
avariere a construcției, în condițiile
respectării prevederilor legale și a
temei de proiectare.

CONCLUZII
Clădirile proiectate conform cu

reglementările în vigoare pot suferi
avarii semnificative pe perioada de
utilizare, chiar în cazul producerii
unui cutremur care nu este

excepțional de mare. Cele mai
multe clădiri sunt proiectate uti-
lizând soluțiile minime din punct de
vedere al costurilor inițiale de
investiție.

Proiectantul de rezistență nu
este nici finanțator, nici investitor,
nici utilizator al clădirii. El nu poate
impune prin tema de proiectare o
soluție care să ofere clădirii o rezis-
tență la avariere semnificativ mai
mare decât cea dată de soluția din
normativ. Poate comunica investi-
torului la ce riscuri se expune,
poate de asemenea furniza scenarii
de cost pentru variante de structură
cu rezistență sporită. Decizia
rămâne însă a investitorului. Pro -
iectantul este dator să-i infor meze
pe toți utilizatorii proiectului men -
țio nând în memoriul tehnic de
rezistență (care va rămâne în
cartea construcției) asupra nivelului
de risc corespunzător soluției adop-
tate.

Statul este singurul care poate
oferi modalități de creștere a rezis-
tenței la avariere: modificarea codu -
rilor, modalități de asigurare
diferențiată a clădirilor în funcție de
riscul certificat prin proiect / audit /
expertiză, certificate de rezistență
globală a clădirii pe clase de
avariere (similar certificatului ener-
getic). Dar, mai ales, statul trebuie
să disemineze informațiile despre
riscul de ava riere și costurile afer-
ente la nivelul tuturor utilizatorilor
clădirilor proiec tate „conform”.
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Rezultatele campaniilor experi-
mentale precedente, desfășurate
pe grinzi compuse cu inimă cutată
(CWB) realizate din profile cu pereți
subțiri formate la rece, au arătat o
capacitate portantă mare și un
comportament ductil al acestei
soluții [1,2]. Acestea evidențiază
posibilitatea folosirii lor la scară
largă. Pentru îmbinarea elemente-
lor s-au folosit două metode,
sudură electrică prin presiune în
puncte și brazarea MIG. 

Datorită raportului rezistență-
greutate mare, grinzile cu inima din
tablă cutată reprezintă o soluție
atractivă pentru clădirile reziden -
țiale sau de birouri. De multe ori,
pentru acest tip de clădiri trebuie
prevăzute goluri în grinzi pentru
trecerea instalațiilor, aceasta fiind o
soluție uzuală. Profilele ajurate sunt
cunoscute pentru economia de
material și posibilitatea folosirii lor
pentru deschideri mari. Folosirea
soluțiilor constând în profile din oțel
cu pereți subțiri formate la rece de
tipul grinzilor cu zăbrele au deza-
vantajul unei manopere ridicate și a
unui număr mare de îmbinări/șuru-
buri. 

Automatizarea proceselor de
fabricație este posibilă, dar în cazul
profilelor cu pereți subțiri aceasta
este îngreunată de dificultatea
sudurii. Cu toate acestea, progre-
sele din domeniul industriei auto
permit îmbinarea profilelor subțiri
prin sudarea electrică prin presiune
în puncte (SW) sau prin brazarea
MIG. 

Sensibilitatea elementelor și
structurilor din profile cu pereți
subțiri formate la rece la imperfec -
țiuni este bine cunoscută [3-5] și
cu siguranță poziționarea de goluri
în inima grinzii reduce și mai mult
capacitatea sa portantă. Două
soluții pentru consolidarea golului
din inima grinzii sunt studiate, în
funcție de tipul de îmbinare. În
cazul sudurii în puncte, o tablă
metalică poziționată în planul inimii
poate fi sudată cu ușurință. În cazul
brazării MIG este mai potrivită o
tablă metalică sudată perpendicular
pe planul inimii. Pe baza rezul tatelor
experimentale se obser vă că com-
portamentul acestui tip de grinzi
este dat de capacitatea portantă și
de deformare, dar și de dezvoltarea
fenomenelor de instabilitate.

PROGRAMUL
EXPERIMENTAL

În campaniile experimentale
precedente, au fost testate 5 grinzi
cu inima din tablă cutată (2 asam-
blate cu sudură electrică prin pre-
siune în puncte și 3 folosind
brazarea MIG), utilizând diferite
grosimi ale panourilor de inimă și
de forfecare [1,2]. Acest articol
prezintă cercetările experimentale,
la scară reală, pe două astfel de
grinzi cu goluri prevăzute în inimă,
utilizând două soluții diferite de
consolidare a golurilor, în funcție de
tehnologia de sudare, prima fiind
asamblată folosind sudura electrică
prin presiune în puncte (CWB-SW)
și a doua folosind brazarea MIG
(CWB-CMT).

Standul experimental
Grinzile compuse cu inimă din

tablă cutată au fost testate într-un
cadru rigid, având ambele capete
fixate de cadru. Un piston hidraulic
de 500 kN solicită grinda folosind
un sistem de pârghii care distribuie
forța în 4 puncte, simulând o încăr-
care uniform distribuită. Limitarea
deplasărilor din afara planului de
încărcare a fost realizată folosind o
structură separată care blochează
deplasările laterale în două secțiuni
din lungul grinzii.

Figura 1 prezintă standul expe-
rimental cu poziționarea specime-
nului pentru testul de încovoiere.

Pentru a simula o încărcare
quasi-statică, o deplasare de 2
mm/s a fost aplicată de pistonul
hidraulic. Forța a fost înregistrată
prin celula de forță a pistonului
hidraulic, în timp ce deplasările ver-
ticale au fost monitorizate la fiecare
sfert din deschidere, folosind tra-
ductoare liniare (fig. 2a). Deplasă-
rile relative dintre tălpi și piesele de
reazem, cât și deformațiile lor au
fost înregistrate de traductoare de
deplasări liniare, ca în figura 2b.

Specimenele testate
Spre deosebire de specimenele

din testele precedente, pe grinzile
compuse CWB fără goluri, unde
inima era realizată din panouri de
tablă cutată de aproximativ 1 m
lățime, conectate între ele, la
aceste specimene inima a fost reali-
zată dintr-o singură bucată de tablă
cutată. Prin urmare, asamblarea
grinzii compuse se realizează în trei

Profilele din oțel formate la rece sunt elemente ușoare care se pot asambla sub diferite forme, ca
de exemplu grinzi cu zăbrele sau grinzi cu inimă din tablă cutată. Acestea pot fi utilizate cu succes
în clădirile rezidențiale sau de birouri, incluzând spații pentru instalații. Golurile pentru instalații
amplasate pe inima grinzilor reprezintă un punct vulnerabil și trebuie tratate cu atenție pentru a nu
afecta capacitatea inițială. În cadrul Centrului de Excelență CEMSIG al Universității Politehnica
Timișoara s-a desfășurat un amplu program experimental pe grinzi compuse, cu tălpi din profile de
tip C și inimă din tablă cutată. Îmbinarea dintre elementele grinzii compuse s-a realizat prin două
metode, și anume: sudare electrică prin presiune în puncte și brazare MIG.

Acest articol prezintă cercetările experimentale, la scară reală, pe două astfel de grinzi cu goluri
prevăzute în inimă, utilizând două soluții diferite de consolidare a golurilor, în funcție de tehnologia
de sudare. O tablă plană a fost sudată în puncte de inima din tablă cutată, bordând golul, iar pentru
brazarea MIG s-a utilizat o rigidizare transversală, bordând golul pe perimetrul acestuia. În cazul
bordării golului folosind brazarea MIG s-a observat o influență mai mică a golului asupra capacității
portante a grinzii, în timp ce în cazul soluției de sudare prin presiune în puncte, capacitatea acesteia
este influențată de prezența golului.
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etape: (1) conectarea panourilor de
forfecare de tabla cutată, (2) conec -
tarea tălpilor de inimă și (3) prinde-
rea de piesele de îmbinare,
operațiunea finală constând în (4)
realizarea golului. O mașină porta-
bilă de tăiere, prin mișcare circu-
lară, a tablei a fost folosită pentru
tăierea perimetrului golului, după
găurirea prealabilă a colțurilor
acestuia. Deși asamblarea compo-
nentelor grinzii a fost făcută prin
două tehnologii diferite de sudură,
procesul de asamblare este prezen-
tat în figura 3 doar pentru speci-
menul sudat în puncte. Având
același material ca și grinzile com-
puse fără goluri, proprietățile
mecanice au rezultat similar cu cele
din [1]. Tabla cutată de 1 mm gro-
sime a inimii este S250GD+Z, în
timp ce panourile de forfecare de
1,2 mm și 2,0 mm grosime și profi-
lele C au o limită de curgere carac-
teristică unui oțel S350GD+Z.

Grinda prezintă următoarele
componente: (1) inimă din tablă
cutată de 1 mm grosime, (2)
panourile de forfecare din tablă
plană de 1.2 mm, (3) profilele tip C
dispuse spate în spate ca tălpi –
2×C120/2.0, (4) profilele U150/2.0
poziționate sub punctele de aplicare

a forței, (5) șuruburile M12 grupa
8.8 pentru îmbinarea tălpilor de
piesele de prindere (fig. 4).

Trebuie menționat că înălțimea
cutelor grinzii îmbinate cu sudură în
puncte a fost de 60 mm, în timp ce
cele ale grinzi brazate MIG au fost
de 45 mm. Dimensiunile golului au
fost stabilite pentru a avea o
înălțime rezonabilă pentru insta-
lații, iar lungimea a fost limitată de
distanța dintre cutele tablei, astfel
încât a fost obținută o poziție
optimă a punctelor de sudură. În
cazul brazării MIG, lungimea golului
a fost aleasă astfel încât să fie simi-
lară cu cea a grinzii îmbinate cu
sudură în puncte. Poziția golului a
fost aleasă pentru a evita zonele de
moment maxim din mijlocul grinzii
și zonele de forță tăietoare din veci-
nătatea reazemelor. 

Aceleași tehnologii de sudare
folosite pentru asamblarea grinzii
au fost folosite și pentru consolida-
rea golului inimii. În funcție de tipul
sudurii, au fost selectate configu-
rații diferite. Pentru grinda asam-
blată cu puncte de sudură, o tablă
plană de 2 mm grosime a fost
sudată pe conturul golului. Dimen-
siunile sunt prezentate în figura 5.
O singură tablă a fost folosită din
cauza cutelor de pe partea opusă
care nu permiteau sudura. Tabla a
fost îndoită la 90° în ambele părți,

Fig. 1: Standul experimental al grinzilor compuse cu inimă din tablă cutată

Fig. 2: Monitorizarea deplasărilor și deformațiilor:
(a) deplasarea verticală, (b) la îmbinarea grinzilor de cadrul rigid

Fig. 3: Etapele procesului de asamblare

Fig. 4: Componentele grinzii compuse CWB (toate dimensiunile sunt în mm)

Fig. 5: Consolidarea golului inimii a grinzii CWB‐SW‐WO
continuare în pagina 62 È
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paralel cu tălpile și sudată de aces-
tea. Forma nedeformată a grinzii
CWB-SW-WO este prezentată în
figura 6. 

În cazul grinzii asamblate prin
brazare MIG, o tablă metalică de
1,2 mm grosime a fost îndoită pen-
tru a urmări forma golului. Având în
vedere înălțimea cutei de 45 mm, o
tablă mai lată a fost necesară pen-
tru a putea realiza brazarea MIG.
De asemenea, pentru a facilita
inserția, placa de consolidare a fost
compusă din două profile de tip U
de 80 de mm lățime.

Pe laturile paralele cu tălpile,
brazarea a fost realizată alternativ
pe fiecare cută, în timp ce pe latu-
rile verticale a fost realizată ca seg-
mente intermitente.

Figura 7 prezintă soluția de
consolidare a golului. Grinda com-
pusă asamblată folosind brazarea
MIG este prezentată în figura 8.

REZULTATELE
EXPERIMENTELE

Răspunsul grinzii nu este eva-
luat doar ținând cont de capacitatea
portantă, ci și de mecanismul de
cedare care a dus la colaps. Înce-
pând cu vederea generală, figura 9
prezintă forma deformată a grinzii
asamblate folosind puncte de
sudură. Deformații semnificative
sunt observate în partea din stânga
golului din inima grinzii.

La nivel de componente, defor-
mațiile și cedările locale au fost
observate în următoarea ordine:
(1) voalare prin forfecare a panou-
rilor de forfecare, (2) deformații ale
tablei cutate în colțul golului, (3)
distorsiune a cutelor în vecinătatea
capetelor grinzii, (4) voalare prin
forfecare a cutelor, (5) voalare prin
forfecare a tablei cutate, (6) cedare
a punctelor de sudura după crește-
rea deformațiilor și (7) voalarea tăl-
pilor la punctele de aplicare a forței. 

Primele patru instabilități au
apărut în prima parte a degradării
capacitații, cum se arată în figura
10, în timp ce (5), (6) și (7) au
apărut după deplasări mari ale
grinzii cu deformații plastice (fig.
11).

Curba forță-deplasare este
comparată în figura 12 cu curbele

Fig. 6: Grinda CWB‐SW cu gol pentru instalații

Fig. 7: Detalii gol pentru instalații CWB‐CMT

Fig. 8: Grinda CWB‐CMT cu goluri pentru instalații

Fig. 10: Instabilități ale grinzii CWB‐SW în timpul începerii deformațiilor plastice

Fig. 11: Deformații ale grinzii CWB‐SW cu deformații plastice
Fig. 12: Curba forță‐deplasare a grinzii

asamblate prin puncte de sudură

Fig. 9: Forma deformată a grinzii CWB‐SW cu gol în inimă

Æ urmare din pagina 61

continuare în pagina 64 È
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obținute de la grinda CWB fără
goluri [1]. De menționat că, deși
configurația generală este similară,
în testele precedente inima era
compusă din segmente de aproxi-
mativ 1 m, cu grosimi variabile
de-a lungul grinzii. Prin urmare,
precizarea că forța este redusă este

incorectă. Din punct de vedere cali-
tativ, se poate observa că grinda
testată are o rigiditate de 12.106
N/mm, de același ordin de mărime
ca în testele precedente. Pe de altă
parte, o capacitate mai mică era de
așteptat comparativ cu testele pre-
cedente, unde grosimea panourilor

de forfecare de lângă rezeme era
mai mare, 1,2 mm.

Al 2-lea specimen, cel asamblat
prin brazare MIG, prezintă de -
plasări crescute în partea de des-
chidere unde se află golul, dar
doar în etapele finale ale încercării
(fig. 13).

Cu toate acestea, în timpul tes-
telor, fenomenele de instabilitate și
cedări locale au fost aproape sime-
trice, lucru prezentat în secvența
deformatelor grinzii din figura 14.
Consolidarea golului din inimă,
împreună cu brazarea MIG au dus
la secțiuni rigide ale grinzii, deasu-
pra și sub gol.

Degradarea răspunsului elastic a
fost inițiată de voalări ale panouri-
lor de forfecare, mai puțin evidente
decât voalările tablei cutate a ini-
mii. În cele din urmă, creșterea
deplasării a dus la extinderea voa-
lării locale la pierderea stabilității
prin forfecare a tablei cutate a ini-
mii (fig. 15). În timpul extinderii
flambajului de la tabla cutată către
golul din inimă, pierderi de stabili-
tate ale panourilor de forfecare și
ale tălpilor au fost observate, ca în
figura 16. 

În comparație cu rezultatele
obținute pentru grinda compusă
CWB fără goluri [2], curba forță-
deplasare a testului curent suge-
rează o contribuție minimă a golului
la capacitatea portantă a grinzii.

Atât rigiditatea inițială, 27.746
N/mm, cât și ductilitatea grinzii
sunt comparabile cu grinzile testate
anterior, așa cum se poate vedea în
figura 17.

Ca și în cazul grinzii sudate în
puncte de sudură, cele două cazuri
(specimenele cu și fără gol în
inimă) nu au fost identice, însă
capacitatea portanta a grinzii CWB
cu gol se află între specimenul CMT
1 care are atât tabla cutată cât și
panourile de forfecare de grosimea
1,2 mm și specimenul CMT 2 cu
tabla cutată și panourile de forfe-
care de grosimea 1,0 mm.

Fig. 13: Forma deformată a grinzii CWB‐CMT cu gol in inimă

Fig. 14: Evoluția formelor deformate ale specimenului CWB‐CMT

Fig. 15: Consolidarea golului inimii a grinzii CWB‐SW‐WO

Fig. 16: Deformații ale grinzii CWB‐CMT în domeniul plastic
Fig. 17: Curba forță‐deplasare pentru

specimenul asamblat folosind brazarea MIG

Æ urmare din pagina 62



Din moment ce specimenele tes-
tate au fost identice din punct de
vedere al configurației și grosimii
componentelor, cu excepția tipului
sudurii și soluției de consolidare a
golului, răspunsul celor două grinzi
poate fi comparat. O rigiditate mai
mare poate fi observată în cazul
grinzii asamblate folosind brazarea
MIG, cu o creștere de ductilitate
(fig. 18). Creșterea rigidității este
datorată constrângerii cutelor
împotriva distorsiunilor. Specimenul
asamblat prin puncte de sudură
permite distorsiunea cutelor, per-
mițând deformații în primele etape
ale încărcării, reducând astfel rigidi-
tatea inițială. 

CONCLUZII
Folosirea golurilor în inima din

tablă cutată a grinzilor asamblate

din profile formate la rece este
posibilă doar prin consolidarea
golului. Folosind metode similare de
îmbinare ca cele folosite pentru
asamblarea grinzii, a fost obținută
o capacitate portantă adecvată. În
cazul sudurii în puncte, o tablă dis-
pusă paralel cu planul inimii poate fi
folosită pentru consolidarea golului.
Corelat cu rigiditatea mică a cutelor
din cauza prinderilor discrete ale
sudurii în puncte, doar 61% din
capacitatea portantă a specimenu-
lui asamblat folosind brazarea MIG
a fost atinsă. Stabilitatea inimii
grinzii SW, în zona afectată de gol,
induce un punct slab care constituie
principala sursă de deformare a
grinzii.

Prin îmbinarea tablei cutate de
tălpi prin brazare MIG crește rigidi-
tatea grinzii și a cutelor de aseme-
nea. Împreună cu bordarea din
jurul golului, restul secțiunii din
zona golului poate transmite forțe
tăietoare fără mari deformații, con-
ducând către o capacitate portantă
similară cu cele din testele prece-
dente pe grinzile fără goluri. În
ceea ce privește ductilitatea, speci-
menul asamblat folosind brazarea
MIG permite o mai mare deformare
a grinzii, în timp ce pentru speci-
menul asamblat cu sudură în
puncte cedările locale sunt concen-
trate în zonele golului, atingând
colapsul la deplasări mult mai mici.
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termoizolante pentru terasă și balcon 32, 33
Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (III).
Arhitectura construită -
Arhitectură publică 34, 36, 38
URSA România: Suntem pregătiți
pentru noua abordare a Comisiei Europene. 
Fonduri pentru reabilitare termică 
mai mari după 2020             37
Rolul arhitectului proiectant în
configurarea la foc a clădirilor: între „sclav”
al verificatorului și factor determinant      40, 41
Tendințe noi ale clădirilor de birouri
din România. Conceptul de „Well Being”  42 - 44
GLULAM:
Sala de festivități SERENITY RESORT 45 - 47
ODU GREEN ROOF:
Fațade verzi - Pereți vii 48, 49
Noi tendințe arhitecturale
pentru 2020 în SUA 50, 51
Cât de sigure la cutremur sunt
cu adevărat clădirile proiectate corect
și cine va suporta daunele? 52 - 54, 56, 58
EJOT: CROSSFIX - consola din inox
pentru fațade ventilate 55
Grinzi compuse din profile
cu pereți subțiri formate la rece
cu goluri în inimă 60 - 62, 64, 65
Invitație: 70 de ani de învățământ
superior hidrotehnic în România -
28-29 noiembrie, București 65
V&K: 25 de ani de experiență națională
și internațională în proiectare și execuție
în domeniile comercial, bancar, hotelier,
rezidențial, industrial și urbanism C3







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




