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THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION  SRL
Producție materiale de construcții de calitate superioară

• Lucrări de termoizolații pen-
tru fațade

Fațada unui imobil oferă prima
impresie, care, știm bine, contează!
O termoizolare eficientă și de cali-
tate garantează atât confortul loca-
tarilor, cât și o relație prietenoasă
cu mediul și cu peisajul arhitectural
zonal.

Pentru lucrări de termosistem,
noi vă recomandăm următoarele
produse: TS 1 FIBRE DE ARMARE
- adeziv pentru polistiren expandat,
extrudat, OSB și VATĂ BAZALTICĂ,
ULTRATHERM – adeziv polistiren
profesional armat cu fibre, TS 1 -
adeziv polistiren special aditivat,

GRUND TENCUIALĂ DECORATIVĂ,
TENCUIALĂ DECORATIVĂ ELAS-
TOMERICĂ aspect bob de orez /
aspect scoarță de copac. 

THERMOSYSTEM deține antido -
tul perfect pentru vânt, arșiță, ger,
ploaie și zăpadă, inamicii fațadelor
neprotejate.

Compania THERMOSYSTEM CONSTRUCT
CORPORATION SRL a fost înființată în anul 2009,
având 100% capital românesc și este deținută de fami-
lia Niculescu. În prezent producem mortare uscate,
gleturi, chituri, vopsele și tencuieli decorative.  

Produsele marca THERMOSYSTEM  sunt produse
de cea mai bună calitate, fabricate la standarde euro-
pene, acestea fiind agrementate și avizate de labora-
toare specializate. În componența lor intră materii prime
de excepție: nisipuri atent selecționate, cimenturi
superioare și aditivi recunoscuți la nivel mondial
(Germania, Italia, Elveția, Olanda, SUA etc.)

Produsele fabricate de noi oferă soluții complete în
domeniul construcțiilor, sunt certificate ISO de către
URS CERTIFICĂRI SRL, iar specialiștii noștri realizează
soluții personalizate în funcție de particularitățile pro-
iectului și de nevoile sale specifice. 

Aceste capacități de producție sunt deservite de
circa 26 muncitori calificați și o echipă de specialiști
pentru urmărirea producției, Controlul Calității și R&D
(cercetare și dezvoltare de produse noi).

Produsele THERMOSYSTEM sunt prezente pe tot
teritoriul României printr-o rețea proprie de distribuție
formată din 20 de Reprezentanți de vânzări.

Colaborăm cu dezvoltatori imobiliari, constructori,
distribuitori, depozite de materiale. 

Succesul companiei THERMOSYSTEM CONSTRUCT
CORPORATION SRL, de la începutul activității sale
până în prezent, se datorează:

• timpului de livrare redus;
• disponibilității stocurilor;
• paletei diversificate de produse;
• investițiilor în utilaje pentru producție;
• calității produselor.

Deviza noastră este: „Oameni onești, firme oneste,
afaceri de succes.”

De peste 10 ani activăm pe piața materialelor de
construcții cu trei capacități de producție anuale:

• 250.000 tone Mortare Uscate 
• 60.000 tone Gleturi și Chituri
• 10.000 tone Tencuieli decorative și Vopsele



• Lucrări de finisaje interioare
/exterioare

Cea de-a doua impresie este
interiorul imobilului. Finisajele exe-
cutate cu produse de calitate au un
impact vizual deosebit, sunt durabi -
le în timp și rezistente la intemperii.

Pentru lucrările de finisaj, vă reco-
mandăm următoarele produse:
Șapă de încărcare C16, Șapă auto-
nivelantă – NIVEL UNO, Adeziv
FLEXIBIL cu ciment alb pentru
marmură, granit și piatră naturală -
MARMOFLEX, Adeziv FLEXIBIL

cu ciment gri pentru placări cera-
mice - TS-FLEX, chit de rosturi –
SYSTEM ROST, tinci pentru perete
– TINCI GRI, tinci pentru perete –
TINCI ALB, Glet pentru încărcare
– MG20, Glet pentru finisaj – FIN-
GLET-C și Vopsea lavabilă interior
– AMBIANCE. q



Abordarea tradițională a utilizării stratului stabilizat
mecanic în structurile îmbrăcăminților rutiere pe teren
slab constă în proiectarea acestuia - grosimea stratu-
lui, tipul de agregat și tipul de geogrilă TriAx® - pentru
a atinge capacitatea portantă necesară.

În ultimii ani, a fost dezvoltată și introdusă în diferite
țări o nouă abordare a utilizării TriAx® în structurile
rutiere: analiza întregii structuri a drumului, inclusiv
straturile de pământ și geogrilă. Avantajele geogrilei
sunt luate în considerare în procesul de proiectare a
drumului, iar acest fapt conduce la o creștere sub-
stanțială a duratei de viață a sistemului rutier.

Această abordare face trimitere la „Optimizarea siste-
mului rutier”. Optimizarea cu geogrila hexagonală
poate fi definită ca fiind un concept pentru structuri
flexibile care să permită reducerea grosimii straturilor -
inclusiv de asfalt - menținând durata de viață a siste-
mului rutier sau sporindu-i durata de viață în timp ce
este păstrată grosimea acestuia, sau o combinație a
ambelor variante. 

Îmbrăcămințile rutiere pot fi optimizate cu TriAx® în
trei moduri diferite. În primul rând, TriAx® poate fi
adăugat la structură pentru a obține reducerea maxi -
mă posibilă a grosimii. Structura optimizată este pro-
iectată să aibă aceeași durată de viață. În acest caz,
costurile pentru structurile rutiere optimizate sunt mai
mici decât costurile convenționale. A doua opțiune este
ca grosimea stratului rutier să fie doar ușor redusă, de
obicei pentru a acoperi costul suplimentar al geogrilei.
Acest lucru va conduce la o creștere destul de semni-
ficativă a duratei de viață a stratului rutier - de până la
3 ori. În această opțiune, costul optimizat este același
cu costul celui tradițional. Și opțiunea a treia: grosimea
stratului inițial este neschimbată iar TriAx® este adău-
gat pentru a crește durata de viață a drumului. În
această situație, costul optimizat este puțin mai mare
decât costul celui tradițional dar, datorită creșterii sub-
stanțiale a duratei de viață, se obține o reducere sem-
nificativă a costurilor de mentenanță. În consecință,
rezultă un cost mai scăzut pe întreaga durată de
viață a sistemului rutier optimizat. 

Ce este nou în abordarea de optimizare a straturilor
rutiere la utilizarea geogrilelor? Prima noutate este că
se analizează drumul în întregime, de la fundație până
la straturile superioare de asfalt, nu doar subfundația
sau stratul de acoperire. A doua noutate este că Opti-
mizarea poate fi utilizată nu numai pentru structurile

construite pe fundații slabe, ci și pe cele bune pentru
care anterior nu s-ar fi luat în calcul utilizarea geogrilei.

În conformitate cu standardul AASHTO R 50-09
„Armarea cu materiale geosintetice a stratului de bază
din agregate al structurilor rutiere flexibile”, pentru a
confirma că geogrilele TriAx® pot fi utilizate pentru
optimizare și - ceea ce este și mai important - pentru a
obține date care vor permite modificarea metodelor de
proiectare a drumului, Tensar® a efectuat trei teste la
scară naturală. 

Testele au fost efectuate de Divizia de ingineri a
armatei Statelor Unite ale Americii (USCoE) și s-a
folosit dispo zitivul denumit Simulator pentru Vehicule
Grele. Acesta este un dispozitiv mobil care poate simula
traficul greu pe orice drum într-un mod cât mai apro -
piat de traficul real. 

În total, au fost testate 6 tronsoane - 3 cu fundație de
agregate stabilizate cu geogrilă hexagonală și 3 secți-
uni de control fără geogrilă. Fundația a avut o capaci-
tate portantă de 3% sau 6% CBR. Baza a fost formată
din 15 sau 20 cm balast. Stratul de suprafață a fost un
strat de asfalt cu grosime 5, 7,5 sau 10 cm.

Secțiunile cu fundația din agregate stabilizate cu
geogrile hexagonale s-au comportat mai bine decât
secțiunile de control. Numărul de ESAL-uri (sarcini
echivalente standard pe osie) pentru a atinge o
adâncime dată a făgașului a fost semnificativ mai mare
chiar și pentru secțiunile stabilizate care aveau straturi
de asfalt și /sau de bază mai subțiri decât secțiunile
nestabilizate.

Una dintre constatările importante ale acestor teste
este că stabilizarea fundației cu geogrile hexagonale
este benefică și pentru structurile construite pe
terenuri rigide. CBR6% pentru fundație (E2 ≈ 60 MPa)
s-ar considera de obicei a fi o fundație relativ bună iar,
în majoritatea cazurilor, utilizarea geogrilelor nu ar fi
luată în considerare, deoarece acestea sunt utilizate în
mod obișnuit pentru fundații cu CBR <5%.

În cele mai multe cazuri, optimizarea poate duce la
reduceri semnificative de cost cât și la scurtarea
duratei de execuție. De obicei, se pot realiza economii
de aproximativ 4-5 euro pe mp de pavaj. În plus,
datorită volumului redus de agregat și asfalt, se obține
o reducere substanțială a emisiilor de CO2.

Geogrilele hexagonale Tensar® TriAx® sunt folosite cu succes de
mai bine de 10 ani la drumurile din întreaga lume. Au fost și sunt
încă utilizate cu agregate, pentru a crea un strat stabilizat meca-
nic (MSL) care îmbunătățește capacitatea portantă a fundației. 

Optimizarea structurilor rutiere
folosind geogrila TriAx®



Studii de caz 

În 2014 a fost construit un drum nou pentru Ansam-
blul Rezidențial Baniyas, Abu Dhabi. La solicitarea
consultantului, a fost efectuată o analiză de optimizare
pentru a obține o durată mai mare de viață, fără o
creștere a costurilor. Prin metoda stabilizării fundației
cu TriAx®, a fost posibilă reducerea grosimii drumului
cu 1 cm de asfalt și 5 cm de agregat. Costul nu a cres-
cut, în timp ce durata de viață a crescut cu 50-60%.

Centura ocolitoare Rzepin (Polonia) a fost proiec-
tată în 2010. Sistemul rutier a fost proiectat pe baza
traficului rezultat dintr-o contorizare a circulației în
2010. Au trecut câțiva ani înainte să fie anunțată lici-
tația în 2015, moment în care au fost disponibile alte
date din studierea parametrilor traficului, care au ară-
tat o creștere substanțială a circulației și astfel a fost
necesară o durată mai mare de viață a sistemului
rutier. Clientul a decis să utilizeze abordarea optimiză-
rii. Utilizarea TriAx® a fost îndreptățită, rezultând o
durată mai mare de viață a sistemului rutier, fără a fi
necesară reproiectarea grosimii. q

TriAx® instalat la Centura ocolitoare Rzepin 

USCoE ‐ secțiuni de testare

Rezultatele testelor pentru secțiuni de fundație CBR 6% Simulator vehicule grele

Rezultatele testelor pentru secțiuni de fundație CBR 3%

Instalare geogrilă hexagonală la drumul din cadrul
Ansamblului Rezidențial Baniyas 
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ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Continuând prezentarea lucră -
rilor de pe râul Târgului, vom
începe cu o imagine a văii râului,
aflată în custodia Muzeului Național
de Istorie al României, căruia pe
această cale îi mulțumim.

CHE Lerești: În versantul drept
al acumulării este amplasată priza
energetică de tip poligonal cu puț
umed, având o adâncime de 84,40 m,
care se continuă cu o galerie de
aducțiune cu diametrul de 2,70 m și
o lungime de 5.676 m până la CHE
Lerești. Centrala este de tip semi -
îngropat, având formă circulară și
camera de comandă supraterană.

Debitul instalat de 15 mc/s ali-
mentează o turbină de tip Francis
de 19 MW, la o cădere de calcul de
181,50 m. Folosința energetică a
lacului este subordonată celei de
alimentare cu apă, centrala func -
ționând cca 15 ore pe săptămână.

În ziua de 19.07.1991 s-a pro-
dus o alunecare majoră în spatele
CHE Lerești, materialul stâncos
antrenat afectând ultimii 57 m ai
galeriei forțate, casa vanelor și
masivul de ancoraj superior, rupând
conducta forțată și lăsând sus-
pendată o porțiune de 40 m din
aceasta, afectând stabilitatea

centralei și umplând cu material
puțul agregatului și al vanei sferice.
Volumul conului de dejecție antre-
nat a fost apreciat la cca 40.000
mc, cauza acestei alunecări fiind
apariția unor forțe hidrostatice
importante în sistemul fisurat al
masivului de rocă, precum și
absența unui sistem de drenare a
acestuia.

Soluția de remediere a constat
din înlocuirea circuitului hidraulic de
conducte forțate cu o casă a
vanelor subterană, o galerie forțată
de 160 m continuată cu o conductă
forțată de 68 m pozată într-o
galerie vizitabilă ușor înclinată.

Polderul Lerești are rolul de a
prelua debitul uzinat al CHE Lerești
și a-l distribui în continuare cen-
tralei Voinești. Construcția este
alcătuită dintr-un bazin neacoperit
care permite acumularea a circa
100.000 mc de apă, mărginit de
diguri spre malul stâng și spre aval,
iar pe malul drept mărginit de ver-
sant. Exploatarea polderului Lerești
se face astfel încât conducta forțată
a CHE Voinești să funcționeze
înecată în permanență. În cazul
nefuncționării centralei Voinești,
doar cu CHE Lerești funcțio nală, de -
bi tul necesar consumatorilor din
aval este asigurat prin deschi -
derea corespunzătoare a vanei de
golire a pol derului care se umple
prin funcționarea centralei.

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

Amenajarea râului Târgului (II)



CHE Voinești: funcționează în
tandem cu CHE Lerești. Este de
formă cilindrică, semiîngropată,
realizată în puț executat în cheson
deschis. Se alimentează cu apă din
polderul Lerești printr-o priză de
mal, o aducțiune de 3.617 m, din
care 945 m conducta la baza ver-
santului și 2.672 m galerie subte -
rană. Este echipată cu un grup
Francis cu ax vertical cu o putere
instalată de 5,2 MW. Apa uzinată
este descărcată într-o conductă de
fugă dreptunghiulară din prefabri-
cate din beton armat de 777 m
lungime, care are la capăt un
polder ce poate adăposti un volum
de 56.000 mc în vederea distribuirii
uniforme a apei în albia naturală
pentru folosințele din aval.

Amenajarea Schitu Golești
este amplasată în aval de munici -
piul Câmpulung Muscel și este alcă-
tuită dintr-un baraj descărcător,
priza energetică și deznisipator,
diguri de apărare, conducta de
aducțiune, castel de echilibru, cen-
trală și canal de fugă cu deversare
în râu.

Barajul descărcător, amplasat în
frontul de retenție, este de tip
stăvilar, cu 3 deschideri, dintre care
una de spălare în frontul prizei,
echipate cu stavile segment cu
clapete de 80 cm și un dig fuzibil
(dig ce permite scăderea nivelului
din lac în cazuri excepționale, eva -
cuarea apei în exces realizându-se
într-o zonă în care pagubele pro-
duse sunt minime). Având lungi -
mea de 6 m, digul fuzibil este
realizat din balast compactat
amplasat într-o cuvă din beton și
este etanșat în amonte cu un pereu
din beton. În cazul unei viituri

catastrofale, sau nefuncționării unei
stavile, acesta este spălat. Pentru
refacerea lui, în amplasament este
prevăzut un spațiu pentru reali -
zarea unui batardou.

Priza și canalul de aducțiune cu
deversor de preaplin sunt adiacente
cuvei de spălare de pe malul drept.
În continuarea canalului se află un
deznisipator cu 3 camere de 41 m,
cu scopul reținerii particulelor cu
diametre mai mari de 0,5 mm. La
capătul canalului se află camera de
încărcare a aducțiunii – conductă
metalică cu lungimea de 2.470 m și
diametrul de 2,20 m.

Centrala hidroelectrică de
mică putere (CHEMP) Schitu
Golești: la 230 m în amonte se află
castelul de echilibru amplasat pe
versant într-o tranșee acoperită.
Centrala este de tip suprateran, pe
derivație, cu infrastructură din beton

armat care include distribuitorul,
sistemul by-pass și aspiratoarele.
Echiparea este formată din 3 micro-
turbine Francis cu ax orizontal.

Bazinul de disipare cu prag de
deversare pentru by-pass și bazinul
de liniștire fac corp comun și se
continuă cu un canal de fugă care se
descarcă în râul Târgului printr-un
deversor cu prag lat.

Cifrele caracteristice ale Amena-
jării Hidroenergetice a cursului râu-
lui Târgului sunt:

• Baraj Râușor: înălțime – 117 m,
lungimea barajului – 380 m, volu-
mul barajului – 3.958.000 mc,
volumul acumulării de apă –
52.400.000 mc, punerea în sarcină
– 1987.

• Centrala Lerești: cădere –
181,50 m, debit instalat – 15 mc/s,
putere instalată – 19 MW, cantitate
de energie livrată – 43,80 GWh/an.

• Baraj Lerești: înălțime baraj –
4,20 m, lungime baraj – 1.800 m,
volum dig – 165.000 mc, volumul
acumulării de apă – 160.000 mc,
punerea în sarcină – 1987.

• CHE Voinești: cădere – 71 m,
debit instalat – 9 mc/s, putere
instalată – 5,2 MW, cantitate de
energie livrată – 12,7 GWh/an.

• Baraj Schitu Goloești: înălțime
baraj – 12 m, lungime baraj – 36 m,
volum baraj – 6.800 mc, volumul
acumulării – 450.000 mc, punerea
în sarcină – 1999.

• CHE Schitu Golești: cădere –
31,50 m, debit instalat – 3 mc/s, pu -
tere instalată – 1,55 MW, cantitate
de energie livrată – 6 GWh/an. q
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În anul 1948, în urma Reformei
în învățământ, prin decizia Ministe-
rului Învățământului Public nr.
263327 din 25 octombrie, Școala
Politehnică devenea Institutul
Politehnic din București, iar la
art. 8 din decizie, care stabilea
Institutele superioare de învăță-
mânt, era pentru prima oară nomi-
nalizat Institutul de Construcții
București, având o facultate cu
două secții, Construcții și Hidrau-
lică, cu o durată de studii de 4 ani.

În anul 1949, Consiliul de Miniștri
emitea hotărârea nr. 1050 din 10
octombrie, prin care Institutul de
Construcții, cel de Arhitectură și
cel de Drumuri și Poduri se unifi-
cau în Institutul de Arhitectură
și Construcții, cu patru facultăți:

• Facultatea de Construcții Civile
și Industriale cu secțiile Construcții
Civile și Industriale și respectiv
Instalații;

• Facultatea de Poduri și Con-
strucții Masive, care funcționează
trei ani cu o secție de Construcții
Hidrotehnice și una de Poduri;

• Facultatea de Drumuri și Lucrări
Edilitare;

• Facultatea de Arhitectură și
Urbanism.

Era prima dată când, în cadrul
Institutului, apărea secția de Hidro-
tehnică.

În luna octombrie a anului 1952,
prin hotărârea nr. 1056 a Consiliului
de Miniștri, a luat ființă Facultatea

de Instalații și Utilaj, prin transfor-
marea în facultate a secției de
Instalații de la Facultatea de Con-
strucții Civile și Industriale. În anul
universitar 1951 - 1952, Institutul a
funcționat cu facultățile de:

• Construcții Civile și Industriale,
cu secția Construcții Civile și Indus-
triale;

• Instalații și Utilaj de Construc -
ții, cu două secții: Instalații și res-
pectiv Utilaj pentru Construcții;

• Poduri și Construcții Masive, cu
două secții, Poduri și Construcții

Masive și respectiv Hidrotehnică;
• Drumuri și Lucrări Edilitare, cu

două secții: Drumuri și respectiv
Lucrări Edilitare;

• Arhitectură și Urbanism, cu o
singură secție.

În anul universitar 1952 - 1953,
prin hotărârea Consiliului de
Miniștri nr. 1802, facultatea de
Poduri trece la Institutul de Căi
Ferate al Ministerului Transporturi-
lor, iar secția de Hidrotehnică ce a
aparținut acestei facultăți devine
Facultatea de Hidrotehnică.

70 ani
de la formarea

Secției de Hidrotehnică -
premergătoare a Facultății

de Hidrotehnică din epoca modernă

Clădirea Facultății de Hidrotehnică ‐ Universitatea Tehnică, București
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Începând cu 1 ianuarie 1953,
potrivit Hotărârii Consiliului de
Miniștri nr. 2447, Facultatea de
Arhitectură se separă de Institutul
de Construcții devenind institut de
sine stătător, iar Institutul de Con-
strucții funcționează cu:

• Facultatea de Construcții, cu
două secții: Construcții Civile și
Industriale și respectiv Construcții
Complexe;

• Facultatea de Instalații și Uti-
laje pentru Construcții, cu secțiile
de Instalații și respectiv Utilaje
pentru Construcții;

• Facultatea de Hidrotehnică;
• Facultatea de Drumuri.
În anul școlar 1953 - 1954,

Institutul de Gospodărire Comunală
a fuzionat cu Institutul de Construc -
ții. Odată cu aceasta, la Facultatea
de Hidrotehnică s-a creat o nouă
secție: Alimentări cu Apă și Canali-
zări. Ca urmare, începând cu anul
1953, Facultatea a funcționat cu
secțiile: Construcții Hidrotehnice și
Alimentări cu Apă și Canalizări.

Începând cu anul 1956, cele
două secții ale Facultății de Hidro-
tehnică fuzionează într-o singură
secție, cu numele Construcții Hidro-
tehnice, specializarea pe cele două
secții menționate făcându-se în
ultimul an de studii, prin opțiunea
studenților.

Între anii 1962 și 1973, în cadrul
Facultății de Hidrotehnică a funcțio-
nat și secția de Hidrotehnică Agri-
colă, care ulterior a devenit
Facul tatea de Îmbunătățiri Funciare
din cadrul Institutului Agronomic
din București.

Marii profesori ai învățământului
hidrotehnic din București au avut o
formație multilaterală, pe lângă
activitatea didactică participând în
calitate de proiectanți, consultanți
sau cercetători la realizarea marilor
lucrări și amenajări hidrotehnice
care asigură astăzi gospodărirea și
exploatarea eficientă a resurselor
de apă pe de o parte, confortul și

siguranța populației pe de altă
parte: amenajările hidroenergetice
de pe râurile interioare Argeș, Olt,
Bistrița etc., Sistemul Hidroenerge-
tic și de Navigație Porțile de Fier,
sistemele de alimentare cu apă și
canalizare din aglomerările urbane,
lucrările pentru protecția împotriva
inundațiilor, amenajările pentru
navigație etc.

Dintre profesorii de marcă ai
facultății se amintesc academicia-
nul Cristea Mateescu, eminent spe-
cialist în hidraulică și amenajări
hidrotehnice, strălucitul profesor de
Construcții Hidrotehnice Radu Prișcu,
exemplul și idolul multor generații
de studenți, profesorul Dumitru
Cioc, cu realizări remarcabile în
mișcarea sub presiune și lovitura de
berbec, profesorul Petre Trofin, care
a fost consultant la proiectarea
majorității captărilor de apă de
suprafață și subterană din țară etc.

Începând cu anul universitar
1994 - 1995, prin Decizia Senatului
Institutului de Construcții Bucu-
rești, denumirea oficială a instituției
a fost modificată în Universitatea
Tehnică de Construcții București
(UTCB).

În prezent, Facultatea de Hidro-
tehnică pregătește specialiști pen-
tru toate cele trei cicluri de
învățământ: licență, masterat și
doctorat. În cadrul Ciclului I, de
licență, cu durata de 4 ani, pe lângă
specializările tradiționale de Ame-
najări și Construcții Hidrotehnice,
respectiv de Inginerie Sanitară și
Protecția Mediului (Alimentări cu
Apă și Canalizări), există alte două
specializări, Ingineria Mediului, res-
pectiv Automatică și Informatică
Aplicată. Ciclul II, de master, cu
durata de 2 ani, funcționează cu
specializările Inginerie Hidraulică și
Protecția Mediului și Inginerie Geo-
tehnică. Pentru ciclul III, cel de
doctorat, domeniul de pregătire
este Inginerie Civilă și Instalații.

Anul acesta sărbătorim 70 de
ani de la înființarea secției de
Hidrotehnică, prilej cu care
Facultatea de Hidrotehnică din
Universitatea Tehnică de Con-
strucții București adresează un
omagiu tuturor celor care au
contribuit la dezvoltarea învă ță -
mântului hidrotehnic românesc. q

Radu Prișcu (1921 ‐ 1987)

Cristea Mateescu (1894 – 1979)
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Virgil Petrescu

S-a născut la 26 august 1942.
Între anii 1960-1966 a urmat

cursurile Institutului de Construcții
București - Facultatea de Hidro -
tehnică, pe care le-a absolvit ca șef
de promoție.

Între anii 1966-1972 a activat
ca inginer șef de proiect, șef de la -
borator, șef de secție (interimar) la
Institutul de Studii și Cercetări
Hidrotehnice, efectuând studii,
cercetări și proiecte în domeniile:
fluide stratificate, modele de turbu-
lență, prize de apă, transport alu-
vionar, modelare hidraulică pentru
bazine portuare, fluviale, ape sub-
terane, protecția litoralului, protec -
ția mediului, baraje deversoare și
disipări de energie, canale naviga-
bile, sisteme de dispersie a polu-
anților în râuri și mare, sisteme
bifazice, construcții și instalații etc.

Activitatea în învățământul supe -
rior a început-o în anul 1970: cadru
didactic asociat până în anul 1972,
asistent (1972-1974), șef de lucrări
(1974-1990), conferențiar (1990-
1992), profesor (din 1992).

Titlul științific de doctor inginer
l-a obținut în anul 1981, prezen-
tând teza: „Despre mișcarea fluide-
lor stratificate și unele probleme de
poluare”.

Între anii 1968-1969, a urmat,
ca bursier al Fundației Universi -
tăților Olandeze pentru Cooperare
Internațională, Institutul Interna -
țional de Inginerie Hidraulică Delft,
un Curs de inginerie hidraulică.

Din anul 1992 este conducător
de doctoranzi.

În activitatea de cadru didactic la
Institutul de Construcții București,
a predat cursuri și a condus semi-
narii și ore de laborator la nivel uni-
versitar și postuniversitar.

A fost responsabil de proiecte de
cercetare în domeniul ingineriei
civile și protecției mediului (fluide

stratificate, modele de tulburență,
prize de apă, denisipatoare, decan -
toare și rezevoare, aducțiuni, rețele
de conducte pentru distribuția apei
potabile, instalații de pompare, alte
sisteme de pompare cu apă,
hidraulica râurilor în regim de iarnă,
baraje deversoare și disipatori de
energie, amenajări hidro tehnice,
construcții și echipamente hidro -
tehnice, sisteme de dispersie a
poluanților în râuri și mare, pro -
bleme de poluare și depoluare a
apelor de suprafață și subterane,
sisteme fluide bifazice, construcții
și instalații etc).

De menționat lucrările publicate,
rezultat al unei activități tehnice și
științifice însemnate.

Dintre cele 10 cărți, consemnăm:
Mecanica fluidelor, curs pentru sub-
ingineri, Ed. Didactică și Pedago -
gică, 1978; Hidraulica instalațiilor.
Elemente de calcul. Aplicații, Ed.
Tehnică. 1985 (coautor); Hidraulica
instalațiilor, vol. I, Ed. Tehnică,
1994 (coautor); Hidraulica ele-
mentelor de dispersie a apelor
uzate în mare, Ed. Didactică și Pe -
dagogică, 1998 (coautor); Hidra -
ulica instalațiilor, vol. II, Ed.
Tehnică, 2002 (coautor); Hidrodi-
namica cursurilor de apă, UTCB,
1998 (coautor); Despre mișcarea
fluidelor stratificate, Ed. Orizonturi
Universitare, Timișoara, 2002.

A publicat peste 200 de lucrări în
reviste tehnice de specialitate din
țară și străinătate și comunicări ști-
ințifice prezentate la manifestări
științifice de prestigiu.

În Institutul de Construcții,
respectiv Universitatea de Con-
strucții, profesorul Vigil Petrescu a
elaborat peste 70 de contracte de
cercetare-proiectare, dintre care
amintim: Studiul hidraulic privind
influența penei de apă sărată

asupra eficienței capcanelor de alu-
viuni preconizate a se executa pe
canalul navigabil Sulina, C.C.S.
35/1984; Studiul hidraulic privind
bazinele de fermentare a nămolului
(stația de epurare București),
C.C.S. 277/1985; Studiul asupra
parametrilor hidraulici ai instalației
la rezervoarele de înmagazinare a
apei de la Al-Taweelah (EAU),
C.C.S., 104/1988; Studiul de dis-
persie a apelor epurate în fluviul
Dunărea, C.C.S., Beneficiar SETA
SA, 1998; Modelarea hidraulică și
matematică a jeturilor lansate prin
dispozitive de evacuare în mare a
apelor uzate, C.C.S. 68/2002, be -
neficiar, Institutul Național de Cer ce -
tare și Dezvoltare pentru Protec ția
Mediului, 2002.

Amintim că profesorul Virgil
Petrescu a deținut și funcții politice
în Stat: deputat în Parlamentul
României (1996-2002); ministru al
Educației (1996-1997). De aseme-
nea, a fost director al Departamen-
tului pentru Studii Doctorale al
UTCB (din anul 2006) și director
executiv al proiectului POSDRU/
59/1.5/S/2 (2008-2011).

A desfășurat o activitate însem-
nată în proiectare, cercetare și
învățământ. De menționat că deți -
ne în prioritate mondială un pro-
gram de calcul referitor la mișcarea
fluidelor stratificate (Delft, 1969). 

A participat la un număr însem-
nat de manifestări științifice inter-
naționale.

Bun pedagog, convingător, iubit
de studenți, inteligent și dornic de
a-și ajuta semenii.

De apreciat și aportul însemnat,
adus învățământului în funcția de
ministru al Educației în perioada
1996-1997. q

(Din vol. Personalități românești
în construcții ‐ autor Hristache Popescu)



Respectul față de parteneri, respectul față de mediul
de afaceri, respectul față de colectiv și în defi nitiv
respectul față de muncă constituie o prioritate perma-
nentă pentru compania noastră.

O parte importantă din activitatea companiei a con-
stat, până în prezent, în lucrări de construcții (clădiri rezi-
dențiale și nerezidențiale), execuția de construcții
metalice și părți componente ale structurilor metalice,
însă portofoliul de lucrări pe care le punem la dispoziția
clienților este mult mai vast. Pentru a fi cât mai aproape
de numeroșii noștri beneficiari, avem, în momentul de
față, mai multe puncte de lucru, pentru diverse activități.
Un punct de lucru permanent, având și statut de sediu

secundar, se află în localitatea Colțești, jud. Vâlcea.
Aici se execută lucrările de confecție metalică pentru
toate șantierele în funcție de necesități, reparații
mașini și utilaje proprii și se prestează, contra cost,
confecție metalică pentru diverși parteneri, pe bază de
comandă.

S-a finalizat implementarea Standardului EN1090-2
„Execuția structurilor de oțel și a structurilor de alu-
miniu” ceea ce creează o premisă hotărâtoare în con-
tractarea de lucrări de confecție metalică de anvergură
pentru parteneri externi cu care se lucra doar punctual
pe bază de comenzi până la implementarea și certifi-
carea acestui standard. q

Cominco Oltenia SA activează pe piața construcțiilor din anul 1999. În toată această perioadă,
și-a consolidat poziția pe piață, răspunzând afirmativ celor mai importante provocări. Prin lucrările
realizate atât în România cât și în alte țări din Uniunea Europeană, compania a demonstrat că este un
partener ce se ridică la înălțimea celor mai mari exigențe.

COMINCO OLTENIA SA:
Respect față de partenerii de afaceri, Respect față de muncă
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Hotel Hilton Garden Inn
RECONFIGURĂRI, RECOMPARTIMENTĂRI, AMENAJĂRI INTERIOARE

Conform studiului istoric, imobilul a fost construit în
1886, având regim de înălțime S+P+2E, cu structura
din cărămidă (planșee din grinzi metalice dese și
bolțișoare din cărămidă). Între 1930-1932 a fost
supra înălțat cu 3 nivele (cu modificarea fațadelor)
printr-o structură din beton totalizând 1.325 mp, inter-
venție care a redus semnificativ gradul de rezistență la
cutremur. 

Elementele valoroase ale imobilului
• Scara monumentală, „de onoare”, între parter și

etajul 1 și luminatorul aferent casei scării - decorație în
stil baroc german;

• Inscripțiile din curtea interioară - pe latura estică:
un medalion în care este consemnat anul construirii,
1886, iar pe latura vestică, un alt medalion în care este
consemnat numele arhitectului Fecit A. Lang;

• Fațadele perimetrale cu valoare ambientală rea -
lizate în concepția arhitecturii clădirilor administrative
italiene din deceniul 4 al sec XX (arhitectură fascistă).

Terenul este deschis pe 3 laturi spre străzile: Doam-
nei, Blănari și Smârdan (acces pietonal) și are calcan
pe latura de sud cu clădirea fostei Bănci Agricole
(astăzi Prefectura Ilfov).

STAREA FAȚADELOR
Fațadele clădirii menționate se aflau într-o stare de

degradare severă, mai ales o degradare structurală,
impunându-se măsuri imediate de consolidare / resta -
urare / conservare. Fațadele prezentau fisuri în masa
zidăriei, din acest motiv fiind realizate (după cutremu-
rul din `77) intervenții cu tiranți metalici care să susțină
aceste fațade. Decorațiunile de pe fațade prezentau
fisuri sau erau incomplete, existau degradări ale ten-
cuielilor fațadelor, tâmplăria exterioară din lemn se afla
într-o stare avansată de degradare și necesita inter-
venții de scoatere și înlocuire cu o tâmplărie nouă, din

lemn masiv, care să respecte desenul original. Existau
zone afectate de săruri, precum intradosul balcoanelor
și cornișei, infiltrații la nivelul fațadelor, deteriorări ale
sistemului de jgheaburi și burlane, precum și ale glafu-
rilor din tablă. Fațada clădirii, începând cu etajul 4 și
până la acoperiș, inclusiv, a fost propusă spre desfi-
ințare în cadrul proiectului, în urma extinderii pe verti-
cală. Fațada din cadrul etajului 4 și cornișa urmau a fi,
de asemenea, complet refăcute. 

INTERIOARE
Finisajele interioare au suferit degradări în urma

vandalismului și a infiltrațiilor de apă meteorică. O
mare parte puteau fi însă recuperate și completate,
restaurate. Elementele decorative, balustrada, profilele
perimetrale, se aflau într-o stare avansată de
degradare sau lipseau parțial. Scara principală, monu-
mentală, a fost restaurată. Pardoselile podestelor din

Antreprenor general: SC CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL
Beneficiar: SC APEX ALLIANCE 1 SRL

Proiectant general: SC ENTERPRISE ARCHITECTURE&DESIGN SRL
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mozaic s-au recondiționat, la fel și balustrada din mar-
mură, treptele și contratreptele, holul de acces dinspre
strada Doamnei și holul aferent scării monumentale de
la etajul 1. 

INTERVENȚII DE RESTAURARE -
REFACERI, COMPLETĂRI

S-a dorit restaurarea ușii principale din metal,
lucra rea fiind realizată de către un artist restaurator
specializat. Foile mobile și fixe au fost curățate de ru -
gină și vopsea, au fost refăcute elementele lipsă con-
form modelului original, folosind același material iar
elementele metalice au fost tratate cu produse antiru -
gină. S-a aplicat, de asemenea, lacul de înnegrire MAT,
pentru a le da elementelor o culoare negru-albăstruie
și s-au înlocuit balamalele și mânerele. 

S-a desfăcut în masă tencuiala fațadelor în zonele
de câmp pentru a se realiza soluția de consolidare cu
plăcuțe metalice înglobate în zidărie. S-a refăcut ten-
cuiala fațadei cu produse în tehnică tradițională de
tipul celei existente și s-au restaurat fisurile aplicân -
du-se un tinci pentru uniformizare. 

S-au îndepărtat toate zonele instabile de pe fațadă,
în special cele care prezentau goluri și plesnituri, până
la obținerea unui strat suport rezistent. 

S-au colectat probe din tencuială pentru a se deter-
mina conținutul de săruri din mortar, în vederea
stabilirii necesității unui sistem de asanare pentru
reabilitare.

S-a curățat fațada pentru a se asigura un strat
suport stabil și rezistent, fără praf și aderent. Zonele
afectate de săruri, în special cele cu infiltrații de pe
intradosul balcoanelor și cornișei, s-au decopertat și
refăcut, fiind tratate, în prealabil, cu grund de asanare. 

În zonele instabile, cu goluri sau plesnituri, s-a
decopertat tencuiala până la stratul suport stabil, s-au
curățat în adâncime rosturile, 1-2 cm și s-au refăcut cu
sistem de tencuieli elastic, pe bază de var, pentru a
preveni tensiunile și apariția de noi fisuri. Pentru încăr-
cări peste 1 cm s-a folosit tencuială suport, iar pentru
încărcări sub 1 cm s-au folosit tinci și masă de șpaclu.
Pentru prevenirea apariției de noi fisuri, masa de șpa-
clu s-a armat cu plasă de armare. În prealabil s-a apli-
cat un întăritor pe stratul suport. 

Pentru fisurile stabile, cu lățimi până în 0,8 mm, s-a
folosit vopsea de asanare fisuri; s-a aplicat prin pensu-
lare și s-a finisat prin presare cu un șpaclu japonez.
Pentru repararea fisurilor mai adânci, stabile, nu foarte
late, s-a deschis tencuiala în adâncime și s-a umplut,
în funcție de grosime, cu Röfix Renoplus / Renostar
armat cu plasă de armare Röfix P50. 

Profilele în stare bună s-au conservat și restaurat.
S-au luat mulaje de pe aceste elemente decorative.
Profilele deteriorate sau completat conform modelului
existent, astfel încât completările au fost identice cu
acesta. Brâurile orizontale au fost acoperite cu table. 

S-au reparat, restaurat, tinciuit, vopsit glafurile
existente pe fațadă. S-a refăcut glaful exterior din
mozaic al ferestrelor de la etajele 2 și 3. S-au restaurat
baluștrii aflați în stare bună și s-au înlocuit cei sparți,
conform cu modelul original. 

S-au refăcut, identic cu originalul, profilele decora-
tive de sub ferestrele etajului 2, care erau afectate în
urnă introducerii platbandei de metal între fațada exis-
tentă și planșeul din beton propus. 

Au fost restaurate elementele de feronerie ale feres -
trelor. S-au demontat cu grijă elementele de feronerie,

continuare în pagina 22 È
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s-au curățat de rugină și vopsea iar, unde era cazul, au
fost refăcute elementele lipsă conform cu modelul ori -
ginal, folosind același material. S-au tratat elementele
cu produse antirugină și s-a aplicat o vopsea cu efect
de fier forjat. Lucrarea a fost realizată de un artist
restaurator specializat. 

Toate decorațiile de la interior au fost păstrate în
stare bună, respectiv protejate în timpul lucrărilor.

În ceea ce privește interiorul, a fost păstrat, con-
form cu studiul istoric. 

S-au păstrat planșeele dintre subsol și parter,
respectiv parter și etajul 1 din cadrul scării monumen-
tale, la fel și zidurile aferente acestui spațiu. 

S-au făcut mulaje de pe elementele existente
(stâlpi, arce, decorațiuni, bolți, balustradă, profile)
pentru eventualele completări (scara monumentală),
respectiv reconstituiri (hol acces și hol etaj 1) ale ele-
mentelor decorative, astfel încât acestea să fie identice
cu elementele originale. S-au utilizat aceleași materi-
ale ca cele originale. 

Decorațiile interioare au fost recuperate, curățate,
iar părțile desprinse au fost refolosite sau utilizate pen-
tru mulaje, în funcție de starea în care au fost găsite,
în vederea reconstituirii elementelor lipsă, în conformi-
tate cu cele originale. 

O parte din decorațiile din cadrul scării monumen-
tale au fost realizate din foiță de aur, în timp ce soclul
coloanelor și parapetul scării au fost finisate cu vopsea
cu efect de stucco-marmură. 

Coloanele au fost curățate cu foarte mare grijă,
pentru a nu afecta canelurile acestora cu substanțele
sau materialele de curățare. 

Pardoseala din mozaic a podestului scării a fost
recondiționată (curățată). 

Stâlpul din cadrul balustradei, situat pe podestul
intermediar, a fost utilizat în trecut și ca suport pentru
lampă. În aceste condiții, pentru a-i păstra dublul ca -
racter, a fost recondiționat și i s-a adăugat o sculptură
cu lampă. 

S-au demontat cu grijă elementele de feronerie, în
vederea restaurării lor într-un atelier specializat. Aces-
tea s-au curățat de rugină și vopsea sau, unde a fost
cazul, s-au refăcut elementele lipsă conform cu mo -
delul original, utilizând același material.

S-au demontat cu grijă elementele de feronerie
(luminător, console de sprijin, elementul decorativ
perimetral al luminatorului), în vederea restaurării,
recondiționării, conservării lor într-un atelier specia -
lizat. Acestea au fost curățate de rugină și vopsea sau,
unde a fost cazul, s-au refăcut elementele lipsă con-
form cu modelul original, utilizând același material.
S-au tratat elementele metalice cu produse antirugină. 

S-a aplicat lacul de înnegrire MAT, pentru a da ele-
mentelor o culoare negru-albastruie. 

Luminatorul a fost înlocuit cu un alt tip de lumina-
tor. 

Siglele tip A și B au fost prelevate în momentul
începerii execuției și duse într-un atelier unde au fost
restaurate, recondiționate și montate în alte locații
alese ulterior de proiectant. S-a lucrat cu artiști restau-
ratori.

Ușile existente în cadrul spațiului scării monumen-
tale au fost recondiționate și restaurate, inclusiv căp-
tușeala lor. Au fost scoase cu grijă foile mobile ale
ușilor și duse în atelierul artistului restaurator, pentru
a fi curățate. 

Tocurile ușilor au fost foarte bine protejate pe toată
durata lucrărilor, restaurându-se in situ. 

Elementele lipsă sau în stare avansată de degradare
au fost înlocuite respectând modelul original. q

Æ urmare din pagina 21
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KÉSZ Instalații – 
soluții SMART pentru viitor

Societatea KÉSZ, ca antreprenor general în con-
strucții, pune un accent deosebit pe capitolul insta-
lații. Sistemele de instalații de ultimă generație,
automatizarea clădirilor, sistemele BMS (Building
Management System)  sunt pentru siguranță, pen-
tru a asigura un mediu construit confortabil oame-
nilor și pentru a optimiza costurile de exploatare. 

Instrumentele sale sunt aproape exclusiv dispozi-
tive de control digital, autonome și bazate pe com-
puter, sisteme de administrare centralizată a clădirilor,
alcătuite din stații digitale în clădiri mari, controlere
locale, cu sau fără fir, servere și stații de lucru. Rolurile
sistemelor de administrare centralizată sunt asigu-
rarea, monitorizarea, controlul funcționării mecanice
a iluminatului, iluminatului de urgență, alimentării cu
apă, încălzirii / climatizării, ventilării și aerului condi -
ționat, siguranța, protecția împotriva incendiilor,
toate acestea realizându-se în mod automat. 

O clădire inteligentă este dotată cu un BMS com-
plex, care colectează automat informații la scară largă,
din care interpretează grafice, analize. Pe baza acestor
informații colectate și sintetizate, BMS-ul poate fi pro-
gramat la orice procedură automatizată, care aduce
îmbunătățirea siguranței, confortului în exploatare și
optimizare de costuri.

• KÉSZ Electric, firmă membră a KÉSZ GROUP,
este specializată exclusiv pe lucrări de alimentare cu
energie electrică a clădirilor construite în antrepriză
generală, dar lucrează și pentru alți beneficiari.
Sarcinile complexe sunt: proiectarea, asamblarea
de tablouri electrice, execuția rețelelor de joasă
tensiune, inclusiv rețele de curenți slabi, alimentarea
utilajelor și echipamentelor industriale, chiar și a
stațiilor de încărcare auto electrice. 

KÉSZ încearcă implementarea soluțiilor inovatoare
pentru a ajunge la cel mai înalt nivel de siguranță în
exploatare, fără întreruperi de funcționare, aspecte

extrem de importante în domeniul proceselor industri-
ale, birourilor, spitalelor etc. Aceste exigențe sunt reali -
zate cu ajutorul generatoarelor inteligente, capabile să
se sincronizeze cu rețeaua, UPS-uri de mare capaci-
tate. 

Executăm sisteme de iluminat inteligente, care
asigură luminozitatea impusă din proiect, care moni-
torizează și se sincronizează cu intensitatea luminoasă
naturală utilizând în acest mod resurse energetice
minime. Sistemele de iluminat integrate pot fi progra-
mate, monitorizate, comandate cu senzori de mișcare,
metode care pot să aducă reduceri semnificative ale
consumului energetic. 

Rețelele de curenți slabi alcătuiesc „sistemul nervos”
al clădirilor,  fără de care nu putem vorbi de construcții
inteligente. În secolul al XXI-lea este importantă as i -
gurarea transferului de date într-un volum mare, prin
care se realizează monitorizarea utilajelor și echipa-
mentelor, monitorizarea zonelor de interes cu ajutorul
sistemului CCTV, funcționarea rețelelor de calcula-
toare, realizarea sistemului de control acces.       

• Siguranța în exploatarea clădirilor este, înainte
de toate, cel mai important capitol și se axează pe
protejarea vieții umane în situații de urgență. Sis-
temele de detecție și semnalizare incendiu, sisteme de
stingere, de desfumare, de asigurare a căilor și condi -
țiilor de evacuare sunt executate de KÉSZ cu cea mai
mare responsabilitate. 

• Punem accent pe confortul persoanelor care uti-
lizează construcțiile realizate de noi, pentru că suntem
conștienți de faptul că eficiența crește în mod direct cu
confortul asigurat în mediul ambiental. Încălzirea /
răcirea asigurată cu sisteme inteligente poate crea
temperatura optimă, cu costuri de exploatare minime.    

• Sistemele de ventilație, centralele de tratare a
aerului cu recuperatoare de căldură, monitorizarea ca -
lității aerului asigură cantitatea necesară de aer
proaspăt, contribuie la menținerea sănătății și atin-
gerea nivelului de eficiență dorit. Echipele noastre



specializate instalează sisteme de ventilare și climati-
zare complexe în mediul industrial, clădiri de
birouri, chiar și în camere curate, necesare pentru
procesele tehnologice cu exigențe ridicate cum sunt
fabricile de microelectronică și de medicamente.        

Procentul din bugetul de investiții al clădirilor indus-
triale complexe alocat pentru sistemele de instalații
poate să atingă și o cotă de 50%. Acest raport ne arată
că merită să alocăm o atenție și o seriozitate spo -
rită capitolului instalații. 

Societatea KÉSZ perseverează să acționeze în per-
manență în direcția de a proiecta, de a executa clădiri
complexe, echipate cu cele mai moderne și perfor-
mante sisteme de instalații, cu scopul de a crea un

mediu confortabil și sustenabil, cu impact redus
asupra mediului. Dorim să oferim beneficiarilor sigu-
ranța că în clădirile livrate de noi sunt încorporate cele
mai bune și cele mai inovatoare soluții, care mini-
mizează impactul asupra mediului. Atenția noastră se
extinde în aceeași măsură și la reducerea impactului
ecologic în timpul procesului de construire, fapt impor-
tant în obținerea certificatelor de performanță
energetică. 

Una dintre cele mai mari recunoașteri ale eforturilor
noastre a fost obținerea certificatului în sistemul
BREEAM cu calificativul Excellent de către investiția
proprie a Grupului KÉSZ, clădirea de birouri Hexagon
Offices din Cluj-Napoca. q



SC PRECON SRL, societate comercială cu capital integral privat, constituită în anul 1991
prin cumpărarea unui activ de la SC Progresul SA București, are ca principal obiect de activitate
producerea și valorificarea elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat
pentru construcții civile, industriale și agricole.

PRECON SRL –  garanția calității

GAMA DE PRODUSE
1. Stâlpi electrici din BAC tip SC/SR 2970:2005
2. Stâlpi electrici din BAP tip SE/SR 2970/2005
3. Stalpi electrici din BAC tip ENEL - A, C, D, E, F, G, H - GSS 002/2016
4. Stâlpi electrici din BAC tip SF 8-11 / tramvai / troleibuz
5. Rigle din BAC stații 110/220 kV tip R8006 și R90005
6. Fundații prefabricate tip CIUPERCĂ și ANCORĂ pentru STÂLPI PASS-U-400kV
7. Borne de marcaj LES 20 kV
8. Rigole tip U pentru LES
9. Cabine beton armat pentru tablouri electrice generale

10. Cămine de tragere pentru instalații electrice, telefonie
11. Cămine vane modulate apă/canal, gaze, termoficare
12. Cămine cheson cu cuțit
13. Separatoare de grăsimi, nămol, hidrocarburi
14. Cămine de vizitare apă/canal DN 800, 1.000, 1.250, 1.500
15. Tuburi canalizare, reducții tronconice, guri de scurgere
16. Parapeți tip NEW JERSEY separatori de sens
17. Ziduri de sprijin tip L și T
18. Elemente prefabricate pentru drumuri și poduri
19. Elemente prefabricate pentru împrejmuiri industriale
20. Prefabricate din beton armat pentru hale industriale
21. Rigole cu muchii metalice pentru drumuri cu trafic greu
22. Traverse din beton armat - cale rulare poduri rulante/macarale

PRECON urează Crăciun Fericit și un 2020 plin de realizări
clienţilor și partenerilor de afaceri.

La mulţi ani!



Șos. Giurgiului nr. 5, 077120 - Jilava, Jud. Ilfov; Tel.:/Fax: 021/450.14.76
E-mail: office@precon-romania.ro

www.precon-romania.ro



TOP GEOCART prezintă scannerul pentru beton Leica C-thrue
PENTRU EVITAREA SURPRIZELOR NEPLĂCUTE ÎN ȘANTIER

TOP GEOCART răspunde prompt așteptărilor profesioniștilor în dome-
niu prin lansarea în România a  echipamentului Leica C-thrue, scanner 3D
dedicat preluării informațiilor din interiorul structurilor de beton.

Noile echipamente rezolvă provo cările profesionale zilnice și sarcinile
legate de creșterea cererii în domeniul măsurării și preluării datelor din
teren, concomitent cu posibilitatea extrem de facilă de a configura un
echipament adaptabil la nevoile lucrătorilor din teren, chiar și după vân-
zarea inițială.

Scannerul pentru beton C-thrue este o soluție ușor de utilizat și
robustă pentru a obține date despre structuri de beton și pentru a dezvălui
informații reale, necontestabile, care duc la luarea deciziilor optime. Soluția este potrivită pentru toate șantierele
și opera țiunile, inclusiv renovarea clădirilor, pasajelor, monumentelor, podurilor și tunelurilor, precum și pentru
analiza detaliată a proiectului original de inginerie și compararea cu structura construită.

C-thrue oferă mai multă flexibilitate, fără limitări pentru cerințele de
analiză ale profesioniștilor din domeniul construcțiilor, datorită unui mini-
jalon telescopic compact și ușor și unui controler extern care poate fi trans-
portat cu ușurință la fața locului în locații sau condiții dificile (de exemplu
sub o punte, sub tavane, peste podele, pe ziduri etc.).

Controlerul extern C-thrue permite interpretarea mai ușoară și mai
rapidă a informațiilor, datorită procesării în timp real a datelor și reprezen-
tării rezultatelor în Realitatea Augmentată, pentru o luare a deciziilor mai
eficientă.

Printre caracteristicile și beneficiile care evidențiază acest echipament, se remarcă următoarele:
• Capacitate de inspecție structurală completă și eficientă;
• Detectarea ambelor straturi de armături metalice, cabluri PT, cabluri de alimentare și goluri, datorită polari -

zării dublei antene;
• Foraj sigur în structura analizată;
• Capacități de intuiție automată care îmbunătățesc siguranța înainte de tăiere sau foraj în beton;
• Display complet vizibil, multi-touch;
• Datele afișate pe ecran nu sunt niciodată ascunse de mâner sau de mâna utilizatorului;
• Interpretarea simplificată a datelor.

TOP GEOCART va continua să reprezinte un partener de încredere pentru specialiștii constructori și în
măsurători terestre din România, prin oferirea de soluții moderne și convenabile, prin deschiderea de  a colabora
cu soluții tehnice și de tip „know how” Leica Geosystems și prin participarea la proiecte comune de cercetare și
diseminare. q

TOP GEOCART urează colaboratorilor și partenerilor de afaceri

Sărbători Fericite

și

La Mulți Ani!







continuare în pagina 32 È



Referințe deosebite:

• Parcare Piața Universității București
• Torre Latino Mexico City
• Plaza Claro Bogotá
• Parcare Primăverii 20 Cluj Napoca
• Palatul de Justiție Paris
• Odeon Tower Monaco
• Parcare Mogoșoaia 9 Cluj-Napoca

Æ urmare din pagina 31
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FORAJE DE ANCORARE

TEHNOLOGIE
Pentru instalarea și fixarea unor
ancore sunt esențiale următoarele
faze de lucru:
Faza 1:
Forarea găurii pentru ancoră folo -
sind o metodă de foraj în funcție de
condiții (tipul solului, pânza frea -
tică, clădirile adiacente etc.).
Faza 2:
Extragerea prăjinilor de foraj odată
cu, sau după, injectarea mortarului
și încastrarea în roca de ancorare.

Faza 3:
Cimentarea ulterioară a ancorei.
Prin injectarea de suspensie de
ciment la presiune înaltă, mortarul
existent este deschis și toate
rosturile și crăpăturile întâlnite
sunt astupate.
Operația se poate repeta.

Faza 4:
Testul de acceptare a fixării anco -
rei. Ancora de oțel este tensionată
cu ajutorul unui piston, începând
cu o încărcare de testare înaltă, în
cicluri repetate de tensionare și de
elibe rare, cu stabilirea forței de
mai multe ori.

La fiecare etapă a testării se ur -
mărește gradul de curgere, în uni-
tatea de timp, a mortarului în sol și
comportamentul elastic al zonei
libere exterioare a ancorei.

Faza 5:
Dacă gradul de curgere atinge un
nivel de echilibru stabil iar alun-
girea ancorei libere este corectă,
atunci se poate trece la fixarea
finală cu ajutorul capului de anco-
rare. Capetele libere prea lungi sunt
tăiate, după care se montează
capacul capului de ancorare.
Ancora este finalizată.

TIPURI DE FORAJE
DE ANCORARE

Există metode variate de forare
pentru ancore. La data inventării
anco relor de fixare a solului,

metoda principală era forajul prin
percuție, cu cap de săpare pierdut,
în soluri necoezive, cu prăjini cu
diametre de maximum 76 mm, iar
în solurile coezive, forajul rotativ cu
sape în trepte sau tip tricon.
Foarte repede au fost necesare
foraje pentru ancore cu diametre și
la adâncimi mai mari și implicit,
pentru forțe de ancorare sporite.
Acestea au determinat și firma
KLEMM să găsească soluții noi de
forare, între care forajul tubat cu
cap de rotire duplex (coloana de
foraj și cea de protecție se rotesc în
același sens), sau forajul cu două
capete de antrenare, cu sensuri
de rotire diferite.
Iată în continuare cele mai impor-
tante metode de foraj pentru
instalarea de ancore care se pot
executa cu utilaje și echipamente
KLEMM.

Firma germană KLEMM Bohrtechnik, componentă, din anul 1998, a grupului BAUER, este
lider în dezvoltarea și fabricarea de utilaje pentru tehnologia fundațiilor speciale în construcții, în
principal pentru foraje de ancorare, foraje de micropiloți și pentru îmbunătățirea capacității por-
tante a structurii solului prin tehnologia „jet grouting”. Răspunzând cerințelor actuale privind
resursele energetice alternative, KLEMM a dezvoltat și o serie de utilaje noi, specializate pentru
foraje geotermale.

În continuare sunt evidențiate tehnologiile și echipamentele KLEMM din domeniul forajelor de
ancorare.



1. Foraj rotativ cu o singură
coloană

2. Foraj rotativ cu burghiu con-
tinuu

3. Foraj rotativ cu cap rotoper-
cutor cu o singură coloană

4. Foraj rotativ cu ciocan roto-
percutor, cu două coloane

5. Foraj rotativ cu cap dublu de
antrenare, cu două coloane

6. Foraj rotativ cu cap dublu de
antrenare, de rotire și rotopercu-
tor, cu ciocan de fund

Utilajele pentru foraje de ancorare
au o cinematică de poziționare a
mastului spațială, care permite
foraje la orice unghi, fără a fi nece-
sar să se miște mașina. În același
timp mastul poate fi poziționat și
vertical, pentru foraje de piloți, sau
orizontal, pentru foraje orizontale.
Echipamente de foraj speciale pen-
tru foraje de ancorare pot fi atașate
pe brațul excavatorului, fiind acțio -
nate de la instalația hidraulică a
acestuia.

KLEMM asigură, odată cu utilajele de foraj și sculele și accesoriile necesare, precum sape, prăjini și tuburi de
foraj, magazii pentru prăjini și macarale auxiliare pentru manipularea lor.
Firma KLEMM Bohrtechnik GmbH este reprezentată în România de S.C. Tractor Proiect Comerț S.R.L. din Brașov.
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25 DE ANI DE GEOTEHNICĂ APLICATĂ

Activitatea GEOSOND SA se dezvoltă în principal în următoarele direcții:
• Proiectare și execuție lucrări de geotehnică aplicată în construcții;
• Cercetare geologico-tehnică, geotehnică și hidrogeologică;
• Explorarea și exploatarea resurselor minerale subterane, în special cele acvifere.

Proiectare și execuție lucrări de geotehnică aplicată în construcții
Una dintre principalele tehnologii implementate de GEOSOND SA o reprezintă tehnologia barelor autoforante,

cu aplicații, în prezent, la numeroase proiecte de consolidare a fundațiilor de drumuri și poduri, îmbunătățire a
terenului suport la construcții noi sau construcții existente și stabilizarea taluzurilor și versanților. Tehnologia
ISCHEBECK TITAN de realizare a micropiloților injectați, pentru care în prezent deținem Agrement tehnic, este
aplicată în România de către GEOSOND SA începând cu anul 2006.

Prezentăm mai jos câteva imagini de la lucrări ale GEOSOND SA de stabilizare a taluzurilor unor excavații adânci.

Continuăm prezentarea activității GEOSOND SA
în cadrul marcării aniversării, în anul 2019, a unui
sfert de secol de activitate în geotehnică aplicată.

Menționăm astfel politica de management
la cel mai înalt nivel a firmei, care a impus
menținerea unui ritm accelerat de îmbunătățire
a calității în toate proiectele realizate. Dotarea
cu utilaje și echipamente performante specia -
lizate precum și implementarea unor tehnologii
și soluții tehnice novatoare folosite cu succes
pe piața din România și Germania au reușit
să facă din numele GEOSOND SA un brand
cunoscut.

ing. Petre UȚĂ, ing. Ionuț CIOCANIU



Cercetare geologico-tehnică, geotehnică și hidrogeologică
În vederea realizării cercetărilor pe teren, GEOSOND SA s-a dotat cu utilaje și echipamente moderne, în con-

formitate cu cerințele normativelor românești și europene, dintre care enumerăm: utilaje de forat (KLEMM,
NORDMEYER, CMV, BERETTA) capabile să execute foraje în carotaj continuu până la adâncimea de 200 m, utilaje
de penetrare dinamică marca GEOTOOL, echipamente pentru realizare măsurători și monitorizarea apei subte -
rane în condiții optime.

Explorarea și exploatarea resurselor minerale subterane, în special cele acvifere
Pentru realizarea acestui tip de activitate, GEOSOND SA dispune de utilaje capabile să foreze în sistem uscat

sau hidraulic cu circulație inversă sau directă la adâncimi medii și mari.

Dorim să le mulțumim celor care au participat, alături de noi, la seminarul știintific organizat de GEOSOND SA
în luna mai, cu ocazia implinirii a „25 de ani de GEOTEHNICĂ APLICATĂ în Construcții (1994-2019)”,
eveniment realizat cu sprijinul SOCIETĂȚII ROMÂNE DE GEOTEHNICĂ ȘI FUNDAȚII și al UNIVERSITĂȚII TEHNICE
DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI. 

Pe această cale, dorim să le urăm tuturor colaboratorilor:
Auf diese Weise mochten allen Mitarbeitern wunschen:

GEOSOND SA
România, București, Sector 6, Strada Alexandru Ivasiuc nr. 12

Tel/fax: + 40 (21) 319 48 44; Mobil: +40 744 55 00 14 / +40 749 12 08 45
www.geosond.com; office@geosond.com; birou@geosond.com
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Refuzul beneficiarului de a efectua recepția
la terminarea lucrărilor

- CONSECINȚE -

În legislația actuală, contractul
de antrepriză este reglementat în
Codul Civil, dar și în legislația
adiacentă, dispozițiile referitoare
la recepția lucrărilor efectuate de
către executant fiind reglemen-
tate prin Regulamentul privind
recepția la terminarea lucrărilor.

O practică des întâlnită în
România este refuzul Investitoru-
lui / Proprietarului (denumit în
Codul civil „Beneficiarul”) de a
efectua recepția la terminarea
lucrărilor, din motive ce sunt din-
colo de buna credință, nerefe-
rindu-ne, desigur, la situația în
care lucrările nu sunt executate
complet, ori corespunzător (con-
form autorizației de construire).

Actualul Cod civil a introdus
remediul „recepției tacite”, astfel,
când Beneficiarul refuză fără
juste motive efectuarea recepției
la terminarea lucrărilor, recepția
se consideră efectuată, iar Execu-
tantul se poate îndrepta împotriva
Beneficiarului cu o acțiune în jus-
tiție prin care să solicite constata-
rea operării tacitei recepții.

Chiar și în scenariul prezentat
anterior, Executantul trebuie să
urmeze procedura prevăzută de
Regulamentul privind recepția la
terminarea lucrărilor.

Astfel, Executantul trebuie să
no tifice terminarea lucrărilor, ur -
mând ca Beneficiarul, în termen
de 5 zile, să fomeze o comisie de
recepție prin alegerea membrilor
săi astfel cum prevede legea.

În situația în care Beneficiarul
nu fixează un termen (data, ora,

locul) în care Comisia să se întru-
nească pentru recepție în cele 5
zile prevăzute de lege, ori dacă
Beneficiarul (personal sau prin
mandatar) nu se prezintă la data
și locul stabilit pentru efectuarea
recepției, Executantul trebuie să
întocmească și să trimită o a doua
notificare.

De la primirea celei de-a doua
notificări, Beneficiarul este obli-
gat, în termen de 10 zile, să sta-
bilească data, ora și locul pentru
întrunirea Comisiei de recepție.

Dacă nici în urma acestei noti-
ficări Beneficiarul nu stabilește un
termen, ori nu  se prezintă, Exe-
cutantul trimite o a treia notifi-
care prin care înștiințează atât
Beneficiarul, cât și membrii
Comi siei de recepție despre data,
ora și locul în care va avea loc
Recepția la terminarea lucrărilor.

În situația neprezentării nici la
această dată a Beneficiarului,
atunci art. 1862 din Codul civil își
are aplicabilitatea, respectiv ope-
rează tacita recepție, iar Execu-
tantul se poate adresa instanței
de judecată.

Lacunele legislative care permit
Beneficiarului să prelungească
termenul de recepție sunt mul -
tiple.

Beneficiarul poate stabili orice
termen consideră oportun la pri-
mirea primei notificări, iar ulterior
stabilirii, să nu se prezinte, astfel
obligând Executantul să emită o a
doua notificare, abia atunci fiind
ținut de un termen rezonabil de
10 zile.

Pe de altă parte, dacă Benefi-
ciarul nu stabilește data, ori nu se
prezintă la data stabilită pentru
efectuarea recepției, nici la pri -
ma, dar nici la a doua notificare
trimise de Executant, atunci
acesta este ținut să notifice
Beneficiarul, dar și membrii comi-
siei despre data, ora și locul la
care a stabilit el însuși recepția la
terminarea lucrărilor.

Membrii comisiei, așa cum am
amintit anterior, conform regula-
mentului sunt persoane alese de
către Beneficiar, astfel, Executan-
tul fiind în imposibilitatea obiec-
tivă de a-i cunoaște.

Această tergiversare a Benefi-
ciarului în ceea ce privește
momentul în care lucrarea va fi
dată în folosință îngreunează în
mod evident circuitul economic,
întrucât, pe lângă imposibilitatea
de dare în folosință a lucrării,
plățile finale către Executant  pre-
cum și eliberarea garanției de
bună execuție se fac după re -
cepția la terminarea lucrărilor,
creând blocaje ale plăților pe care
Executantul este ținut să le facă.

av. Alexandru Dumitru

av. Alexandru Dumitru



Cerințe tot mai variate, nevoia de soluții bazate pe efi-
ciență și optimizarea costurilor de producție - astfel se
definește piața românească din segmentul construcțiilor.

De la consulting-ul în materie de tehnică în construcții
până la realizarea obiectivelor constructive, prin dedicație,
eficiență și derulare punctuală și, nu în ultimul rând, adap -
tabilitate, HIDROPLASTO a demonstrat calitățile tipice, dar
și faptul că este mereu pregătită pentru a face față noilor pro-
vocări de pe piața autohtonă.

HIDROPLASTO este partenerul potrivit să-i îndrume pe
investitorii porniți spre România sau pe cei care deja au
investiții în curs, să le acorde asistență și să execute proiecte
de construcții optimizate economic, îndeplinind cele mai exi-
gente cerințe de calitate.

Compania HIDROPLASTO oferă cea mai completă
gamă de profile de dilatare pentru tratarea  rosturilor
structurale în pardoseli, pereți sau tavane. Include pro-
duse dedicate parcărilor sau joncțiunilor acope rișurilor terasă
(ne)circulabile. Fără acestea, nu ar fi posibilă sectorizarea
par doselilor din construcțiile mari, extinderile clădirilor exis-
tente, parcările ample subterane sau suspendate.

Pentru a evita formarea fisurilor extreme și a deformărilor
structurale, aceste rosturi preiau expansiunea și contracția
clădirii. Exemple bune sunt mișcările betonului datorate fluc-
tuației de temperatură și așezării inegale a fundației, mișcă rile
datorate încărcărilor mari și mișcările structurilor ca rezultat al

vibrațiilor sau contracției betonului. Deformările sunt preluate
de rosturile de dilatație și contracție. Acestea necesită protec -
ție împotriva efectelor focului.

HIDROPLASTO oferă soluții personalizate pentru fiecare
rost în parte prin departamentul tehnic și, de asemenea,
servicii de instalare a profilelor prin echipe proprii. Garanția
este de minimum 10 ani de zile.

Venim în sprijinul arhitecților și proiectanților. Am dez-
voltat, în timp, parteneriate de calitate cu companii românești
și cu proiectanți și arhitecți implicați în proiecte de anvergură
în infrastructură și construcții.

Facem un pas înainte în susținerea unei relații de calitate
cu colaboratorii noștri oferind, prin site-ul www.hidroplasto.ro
și prin newslettere, detaliile CAD ale produselor noastre, adap-
tări de proiecte și toate datele tehnice de care orice proiectant
care lucrează cu produsele HIDROPLASTO are nevoie.

Agrementele tehnice, certificatele de control al ca -
lității, raportări ale testelor efectuate de către cele mai
prestigioase institute în domeniu: SWA GmbH - Aachen,
Institutul de supervizare MPA NRW - Stuttgard, Institu-
tul de testare a materialelor Dortmund, în concordanță
cu cerințele clasei E normativ DIN EN 13501-1, DIN EN
140-3, DIN EN 17025, ne asigură prima poziție în seg-
mentul construcțiilor civile și indus triale de pe piața
românească în furnizarea și montarea profilelor de
dilatație. q

Fondată în România în anul 2005, HIDROPLASTO a evoluat într-o companie națională de succes, cu poziție de
lider în dezvoltarea și producția de: sisteme și produse de etanșare rosturi de dilatație și turnare, profile pentru
tratare rosturi de dilatație la construcții civile și industriale, suporți și aparate de reazem din neopren și dispozi-
tive pentru poduri, suporți armați și nearmați, suporți glisanți și insonorizanți, producția de ferestre și uși din
PVC, consolidare și protejare în sectorul construcțiilor prin echipamente proprii.

PRODUSE SPECIALE PENTRU CONSTRUCȚII
Cea mai completă gamă de profile de dilatare

pentru tratarea rosturilor structurale
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Comportarea în timp a masivelor de pământuri
reprezentată prin alura diagramei tensiune - deformare

Marin MARIN, Smaranda CRISTESCU - Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Construcții,
Departamentul de inginerie geotehnică si căi de comunicație terestre

Maria ȘTEFĂNICĂ - Membru al Societății Române de Geotehnică și Fundații

Solicitările masivelor de pământ
ca procese izoterme se leagă de
transformările de energie care au
loc în procesul de deformare [1],
[2]. În bilanțul energetic se știe că
intră lucrul mecanic produs de
forțele exterioare, energia cinetică
a mișcării macroscopice, energia
elastică sau potențială de de -
formare și energia disipată sub
diferitele ei forme [3]. Procesul izo-
term este de fapt un proces termic
dinamic. Teoretic, este reversibil
numai atunci când se produce cu
viteze infinit mici. Vitezele cu ca re
se produce deformarea sunt însă
infinite, de unde rezultă disiparea
unei părți din energia acumu lată
[3]. În consecință, deformarea nu
mai este reversibilă și energia spe-
cifică de deformare este egală cu
suma dintre energia potențială sau
elastică de deformare și energia
disipată [4], [5], [6].

ANALIZA
COMPORTAMENTULUI

LA DEFORMARE
AL MASIVELOR DE PĂMÂNT

Comportarea structurilor arată
însă că în procesul de deformare a
masivelor de pământ nu are im -
portanță numai cantitatea de ener-
gie care se transferă, ci și viteza cu
care se face acest transfer. Deci,
pentru a caracteriza o structură,
energia elastică este o măsură a
capacității lui de înmagazinare a
lucrului mecanic produs de forțele
exterioare fără a ceda, fie prin
rupere, fie prin deformații plastice
mari.

Cunoașterea relației tensiune -
deformare σ-ε este de o importanță
majoră în determinarea comporta-
mentului structurilor sau a terenu-
lui de fundare. Alura diagramei σ-ε
în procesele ter modinamice reversi-
bile și ireversibile este ilustrată în
figura 1. Analiza comportamentu-
lui pămân turilor la deformare con-
duce la concluzia că deformațiile

sunt constituite din partea elastică
și nee lastică (plastică, vâscoasă
sau remanentă).

Procesul de deformare al masive -
lor de pământ poate fi determinat
prin reprezentarea curbei ten siune
- deformare σ-ε analizată în trei
stări caracteristice corespunzătoare
la trei etape succesive: pre-critică,
critică și post-critică.

Cel mai adecvat criteriu de cla-
sificare a masivelor de pământ ține
seama de structura fizică, ge o me -
trică și constructivă a materialului
si de acțiunea mediului înconjură-
tor, manifestată prin solici tări sau
deplasări impuse. Acestea se carac-
terizează printr-un ciclu acțiune -
comportare, analizat în cadrul
domeniilor specifice pe care le par-
curge masivul de pământ respectiv.
Corelația σ-ε se poate reda grafic
printr-o diagramă caracteristică
denumită diagrama tensiune -
deformare.

Comportamentul tensiune - defor -
mare plastic rezultă din figura 2.
Curbele caracteristice pot fi ideal

plastice (fig. 2a), ideal elasto-plas-
tice cu zona de consolidare liniară
(fig. 2b), ideal elastoplastice cu
consolidare neliniară (fig. 2c) și
ideal elastoplastice cu variație neli-
niară pe tot domeniul (fig. 2d, 2e).

Comportamentul tensiune -
deformare în domeniul vâscos este
caracterizat de producerea lui în
timp (fig. 3). Acesta poate fi amor-
tizat (fig. 3a) și neamortizat (fig.
3b), când începe să crească pro -
nunțat de la timpul critic. Analizând
diagrama σ-ε pentru o structură
vâscoelastică la diferiți timpi de
solicitare, rezultă că dacă tensiunile
sunt mici, curba σ-ε este liniară, ca
și vâscozitatea și dacă tensiunile
sunt mari, curba σ-ε este neliniară,
ca și vâscozitatea.

Pământurile sunt anizotrope,
heterotrope și discontinue. Cu toate
acestea, indiferent de tipul ca -
racteristic, până la anumite valori
ale solicitării și în funcție de tipul
solicitării (compresiune, întin dere,
forfecare, încovoiere, răsucire),
prezintă un anumit comportament

Efectele reologice specifice masivelor de pământ, curgerea și deformarea în timp a acestora,
devin procese tot mai necesare în analiza și evaluarea comportării pământului. S-a constatat că
unele materia le permit stări de tensiune mult mai ridicate și pot să ajungă în timp la deformații ce
depășesc limitele valori lor admise în exploatare.

Lucrarea cuprinde reprezentarea procesului de deformare în timp a masivelor de pământ prin
diagrama de tensiune - deformare ca proces analizat prin stări caracteristice corespunzătoare ce lor
trei faze de comportament: pre-critică, critică și post-critică.

Fig. 1:. Procese termodinamice: a ‐ reversibil; b ‐ ireversibil

continuare în pagina 42 È
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elastic, pentru un domeniu elastic,
cu condiția σl < σe. Legea constitu-
tivă care exprimă legătura tensiune
- deformare este de forma relației (1):

σij = Eεijδij  (1)
unde δij = tensorul lui Kroneker,
care pentru:

În consecință, comportamentul
la deformare al masivelor de
pământ se poate elucida numai prin
intermediul evaluării cantitativ -
calitative a elasticității, neelasti -
cității (plasticitate, vâscozitate),
compresibilității - dilatanței. Acesta
se poate obține numai prin repre-
zentarea curbei caracteristice ten-
siune - deformare și interpretarea

ei. Pentru a explica toate aspectele
comportamentale ale masi velor de
pământ, și mai ales cunoscând că
viteza de deformare este finită,
adică se produce în timp, apare
necesitatea studierii în funcție de
timp, adică reologic, pentru f(σ,ε,t).
Relația care leagă starea de ten-
siune cu starea de deformare și
timp se numește funcție reologică
de stare și se scrie sub forma rela -
ției (2):

f(σij,eij,σ̇ij,ėij) (2)
unde σij și σ̇ij = deviatorul total

al tensiunii, respectiv al vitezei de
tensiune, eij și ėij = deviatorul total
al deformației și respectiv al vitezei
de deformare.

Explicitarea funcției f(σ,ε,t) sau
determinarea experimentală este,
la ora actuală, imposibil de soluțio-
nat. Se admite deci o simplificare,

considerându-se pe rând că unul
dintre termenii σ sau ε es te con-
stant, iar ceilalți variabili. Rezultă
două tipuri de procese reologice,
redate în relațiile (3) și (4):

ε = f(t) dacă σ = σ0 = ct (3)
pentru fluaj
σ = r(t) dacă ε = ε0 = ct (4)
pentru relaxare

de unde se determină funcțiile re -
prezentative din relațiile (5) și (6):

f(σ0,t) = ε(t) / σ0 (5) 
pentru fluaj
r(σ0,t) = σ(t) / ε0 (6) 
pentru relaxare
Sistemele structurale materiale

își modifică în timp parametrii
caracteristici prin apariția unor fe -
nomene specifice cauzate de factori
determinanți. Întărirea este feno-
menul prin care se ridică pragul de
plasticitate pentru tensiuni de
aceeași natură și același semn cu
tensiunile care au produs curge rea
plastică. Pe o diagramă σ-ε, tensiu-
nea σ este o funcție întotdeauna
crescătoare de deformația ε, adică
se produce fenomenul de întărire.
Acesta se poate defini ca variația
pragului de plasticitate pentru toate
tipurile de sarcini posibile, cu ex -
cepția unui maximum în diagrama
σ-ε.

Efectul Bauschinger constă într-o
diminuare frecventă în valoare
absolută a pragului de plastici tate
pentru tensiuni de aceeași natură,
dar de sens opus celor care au pro-
dus deformația plastică (fig. 4).

Dacă sistemul material se men -
ține într-o stare de tensiune cu
deformații foarte mari și permanen -
te, apare ca efect orientarea granu-
lelor. Se evidențiază șistuozitatea
sau clivajul de șistuozitate, sub ac -
țiunea căruia apar deformații plas-
tice foarte mari în masivul de
pământ, care se așează după
suprafețele de minimă rezistență.
Se constată un fel de curgere a par-
ticulelor minerale paralele între ele,

Fig. 2: Comportament tensiune ‐ deformare în domeniul plastic

Fig. 3: Diagrama tensiune ‐ deformare: a ‐ deformații vâscoase, amortizate;
b ‐ deformații vâscoase neamortizate; c ‐ sistem vâscoelastic la diferiți timpi de solicitare

Fig. 4: Efectul Bauschinger

Æ urmare din pagina 40
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dar diferite de suprafețele de strati-
ficație. Se pot distinge: liniația
creată de alungirea preferențială a
cristalelor după direcția tensiunii
principale minime; orogenia creată
în urma deformațiilor suferite de
pământuri, foliația cu o formă mul-
tiplă de liniație, cunoscută sub
denumirea generală de șistuozitate.
Tot în cazul deformațiilor mari,
apare trecerea de la un mediu izo-
trop la un mediu anizotrop, situație
care caracterizează masivele de
pământ în care parametri de elasti-
citate nu se mai conservă.

Fenomene ca întărirea și efectul
Bauschinger se pot explica și prin
prezența tensiunilor reziduale
(tensiuni care subzistă și după
îndepărtarea acțiunii), cauză a
deformațiilor plastice. Aces te ten-
siuni modifică într-adevăr pragul de
plasticitate în raport cu noua solici-
tare.

COMPORTAMENTUL UNOR
TIPURI DE PĂMÂNTURI

ÎN FUNCȚIE DE DIAGRAMA
TENSIUNE - DEFORMARE
Într-un ansamblu de granule,

tensiunile reziduale se pot găsi la
două scări diferite: (i) în granule,
tensiuni reziduale datorate disloca -
țiilor multiple din timpul deformării;
(ii) între granule, denumite și ten-
siuni reziduale de consolidare,
întâlnite la întărirea rocilor moi,
pământoase. În cazul unor sis teme
materiale solide și implicit a unor
pământuri, curba tensiune - defor-
mare σ-ε prezintă un maximum,
după care nu mai apare un feno-
men de întărire, ci unul de înmu-
iere. Este și cazul nisipurilor a căror
greutate volumetrică depășește o
anumită valoare critică, adică nisi-
purile cu un indice al porilor e < 0,6.

O gresie nisipoasă, supusă la o
stare de tensiune omogenă sau
cvasiomogenă, cedează când ajun -
ge la rezistența ei maximă, într-un
punct din interiorul ei, în vecinăta-
tea căruia s-a produs un fenomen

de localizare a deformațiilor.
Această rupere se produce ca
urmare a unei plastifieri, care se
propagă după o bandă îngustă și
care formează liniile de alunecare.

La nisipurile dense, existența
unui maximum pe curba σ-ε se
datorează faptului că inițial gra -
nulele nisipului sunt strâns întrepă-
trunse una cu alta, fiind posibile
numai mici mișcări. Dar după
deformare, întrepătrunderea înce-
tează, apare o creștere de volum și
alunecările devin posibile și la ten-
siuni foarte scăzute. Fenomenul de
înmuiere este caracteristic multor
pământuri, prin existența unui
maximum. În aceste situații se pro-
duce un fenomen de superpoziție a
plastifierii, cu aceea a degradării.
Acest maximum poate să dispară,
dacă se utilizează o stare de ten-
siune izotropă, suficientă să se
opună fisurării.

Pământurile supuse fenomenului
de înmuiere sau plastifiere sunt și
pământurile fisurate, cu fisu rile col-
matate cu material de umplutură
provenit din alterare. În mod obiș-
nuit, diferitele tipuri fundamentale
de comportament se suprapun
creând comportamente complexe,
care se manifestă prin diferite
efecte ca: deformație întârziată,
relaxare, revenire și fenomenul de
histeresis, acomodare, adaptare,
oboseală și altele. Analizând o dia-
gramă σ-ε de tipul celei din figura
5 se constată că, în procesul de
acomodare, prezența punctelor
ascu țite pe un ciclu indică existența
deformațiilor plastice neafectate de
vâscozitate.

Deformația întârziată se eviden -
țiază experimental prin aplicarea
instantanee a unei tensiuni σ care
se menține constantă pe probe de
pământ. Se observă că deformația
crește continuu, în sensul că defor-
mația instantanee εi (uneori nulă)
este urmată de o deformație întâr-
ziată, εiq.

CONCLUZII
Prezența deformațiilor plastice

conduce la o rupere care se pro-
duce după un număr mic de cicluri.
Atunci când deformațiile plastice nu
se produc, deformațiile din cursul
întregului ciclu sunt de tip vâscoe-
lastic, acolo unde bineînțeles nu
apare în mod progresiv fisurarea.
Dacă se neglijează vâscozitatea,
atunci va exista numai un ciclu
elastic, constituit dintr-un arc dus și
întors în planul σ-ε. Ca urmare,
după un anumit număr de peri -
oade, sistemul material reacțio-
nează ca un sistem elastic, adi că
s-a adaptat. În realitate, fenomenul
de adaptare este limitat de cel al
fisurării progresive, deoarece, sub o

anumită amplitudine a oscilațiilor,
deformațiile sunt în mod real vâs-
coelastice. Pentru amplitudini mai
mari, încep să se dezvolte fisurile și
se finalizează prin a provoca rupe-
rea după un număr ridicat de osci-
lații, fenomen numit oboseală.
Procesul ca relaxare este rezultatul
suprapunerii comportamentelor
simple ca elasticitate, vâscozitatea,
plasticitatea, creând comporta-
mente complexe de tipul vascoelas-
tic și vâscoelastoplastic. Chiar și
relaxarea este o proprietate duală,
adică implică atât modificarea ten-
siunii cât și a deformației întârziate,
în sensul că prin crearea în mod
rapid a unei deformații menținută
constantă, se constată o scădere
progresiva a tensiunii. Dacă se pre-
supune că parametrii elasticității
instantanee nu sunt modificați de
deformațiile permanente, adică de
istoricul deformațiilor, atunci defor-
marea sub sarcină se poate des-
compune în deformație elastică
instantanee, deformație elastică
diferită, revenire, deformație plas-
tică diferită - curgere lentă [1],
[3], [6]. Primele do uă constituie
deformația elastică a sistemului, iar
ultimele două, deformația plastică a
sistemului [7], [8].
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Fig. 5: Procesul de acomodare:
a. deformații plastice afectate de
vâscozitate; b. deformații plastice

neafectate de vâscozitate
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Proiectarea structurilor speciale
ACOPERIȘUL ZONEI FOOD-COURT DIN SHOPPING CITY SIBIU

Structura a fost proiectată în
cadrul proiectului de remodelare și
extindere a complexului comercial
„Shopping City” Sibiu, constând în
proiectarea unui acoperiș de circa
1.600 mp, în mijlocul căruia a fost
amplasat un luminator de formă
eliptică de 27 m lungime și 10 m
lățime. Dificultățile proiectului s-au
datorat deschiderii mari a acope -
rișului, care a putut fi rezemat doar
perimetral, pe 13 stâlpi de beton
armat. Luminatorul s-a rezemat pe
grinzi cu zăbrele perimetrale, care
au format structura acoperișului și

care au fost fixate de stâlpii de
susținere prin îmbinări articulate.
În direcția transversală, la capetele
luminatorului, grinzile perimetrale
au fost susținute prin introducerea
a două ferme spațiale triunghiulare.
Atât analiza structurală generală,
cât și analizele detaliate de tip shell
pentru zonele mai sensibile, cum ar
fi grinda soclu a luminatorului, au
fost realizate utilizând programul
de analiză structurală ConSteel.

Noua versiune de ConSteel 13
include câteva caracteristici unice
pentru modelarea fidelă, analiza

exactă și proiectarea eficientă a
elementelor formate din bare cu
pereți subțiri. Astfel, există opțiu-
nea de a parametriza secțiuni de tip
Sigma, Z, C, Omega sau Zeta sau
se pot crea secțiuni personalizate,
după forma dorită de utilizator. În
plus, panele poziționate pe un
model 3D pot fi acum verificate uti-
lizând noua opțiune de proiectare a
liniei panelor folosind oricare tip
de secțiune enumerată mai sus.
Zonele de suprapunere, respectiv
reazemele pot fi definite și adău-
gate la model. q
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Construcții  speciale
pentru centrele de management al situațiilor de criză 

arh. Diana VOINEA - Bruxelles

Dacă centrele militare de mana-
gement al situațiilor de criză au o
rată de succes mai mare decât cele
civile, ele fiind mai organizate și
concentrate pe țeluri directe față de
care acționează cu strategii predefi-
nite, chiar și în urma unei crize
neașteptate, centrele civile de
management al situațiilor de criză
sunt de cele mai multe ori încropite
la nevoie, ceea ce, evident, nu per-
mite o pregătire suficentă pentru a
reacționa eficient. 

Aici intervine atât lipsa de per-
sonal calificat, lipsa de comunicare
între diversele departamente sau
organizații care colaborează în
cazul unui asemenea centru, cât și
lipsa unui spațiu adecvat și
anume construit pentru a servi
drept sediu unui centru de
management al situațiilor de
criză. 

Situația este cu atât mai delicată
atunci când ne referim la centrele
guvernamentale de management al
situațiilor de criză.

Acestea sunt tot centre civile,
ele neavând o parte militară inte-
grată în organizarea lor, dar sunt
centre care aparțin și sunt bugetate
fie de către stat, fie de către primă-
rii. În acest caz este necesară o
colaborare strânsă cu alte instituții
de stat cum ar fi Serviciul de pom-
pieri, Serviciul de ambulanță,
Poliția etc.

Pentru astăzi mă voi referi
mai pe larg la Centrul de mana-
gement al situațiilor de criză
din orașul Bruxelles, un oraș

special, cu nevoi speciale de
securitate. 

Se știe că Bruxelles este un oraș
relativ mic dar care a fost întot-
deauna controversat. Aflat la con-
gruența celor două mari regiuni ce
alcătuiesc Belgia - flamandă și
valonă - orașul a avut permanent
rolul de a menține un echilibru paș-
nic între cele două, care nu de
puține ori s-au răsculat una împo-
triva celeilalte, amenințând integri-
tatea țării. 

Bruxelles este nu doar capitală
ci și orașul unde locuiește familia
regală a Belgiei, iar după al doilea
Război Mondial acesta a găzduit
treptat sediile unora dintre cele mai
importante organizații internațio-
nale. Astfel, ajutat și de amplasa-
rea relativ centrală în cadrul
continentului, orașul a devenit,
neoficial, capitala Europei. Acest
statut aduce, bineînțeles, multe
avantaje dar cel puțin la fel de
multe amenințări.

Bruxelles este un oraș suprasoli-
citat din punct de vedere politic,
unic în lume, adunând pe teritoriul
său mai mulți diplomați decât Was-
hington DC. Fiind considerat capi-
tală europeană, nucleul unora
din tre cele mai importante organi-
zații de pe glob (NATO, Parlamentul
European, Comisiile Europene etc.),
Bruxelles este o țintă evidentă
pentru terorism.

De foarte multe ori Bruxelles
este la nivelul 4 (din 5) de alertă
teroristă și a fost chiar ținta unor
atacuri teroriste soldate cu până la

130 de morți și 350 de răniți. În
plus, este un oraș internațional, un
oraș relativ mic care concentrează
una dintre cele mai eterogene
populații din lume. 

În acest context a fost necesară
crearea unui Centru local de mana-
gement al situațiilor de criză care
să fie implicat activ nu doar în
monitorizarea ci și în educarea
populației cu scopul prevenirii
eventualelor crize.

Acest centru există și funcțio-
nează în momentul de față, dar fără
un sediu de sine stătător, ceea ce
îngreunează reacția rapidă și efi-
cientă la multiplele crize cu care se
confruntă orașul.

De aici concluzia că se simte
nevoia elaborării unor standarde
multidisciplinare, cu un set de
criterii bine stabilite pentru acest
nou tip de construcție, realizate de
către arhitecți, urbaniști, construc-
tori, experți în comunicare și alți
specialiști, astfel încât, în orașele
mari sau în zone intens populate,
să fie construite clădiri speciale
pentru Centrele de Management al

În ultimele decenii, problema managerierii situațiilor de criză a devenit din ce în ce mai apăsă-
toare, în special în ceea ce privește partea civilă a acestui domeniu.

Ne confruntăm acum cu ample și grave probleme mondiale, cum ar fi încălzirea globală sau cri-
zele economice, dar și cu probleme mai mult sau mai puțin locale, precum migrarea masivă a refu-
giaților, atacurile teroriste sau calamitățile naturale. 

Toate aceste aspecte sunt, sau ar trebui să fie, atent monitorizate de diverse organizații la nivel
internațional, regional sau local. Acest lucru se realizează prin Centrele de management al situații-
lor de criză. 

arh. Diana Voinea, Bruxelles
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Situțiilor de Criză, cu un set de cri-
terii bine stabilite pentru acest tip
de construcții.

În prezent, în contextul în care,
pe fondul crizelor economice și al
tensiunilor externe, Europa este
sub presiune și din ce în ce mai
amenințată, se fac demersuri, mai
ales la nivel na țional, pentru dez-
voltarea unor centre locale de
management al situațiilor de criză
care să se ocupe de toate aspectele
care pot pune în pericol locuitorii
țării. 

Evoluția atitudinii
față de conceptul
de management

al situațiilor de criză
O primă tentativă pentru crea-

rea unei organizții care să protejeze
civilii a venit după Primul Război
Mondial când, prin semnarea Trata-
tului de la Versailles în 1919, s-au
pus bazele înființării Ligii Națiunilor.
Acestă organizație interguverna-
mentală a fost prima care avea ca
scop declarat menținerea păcii
mondiale. 

În Europa, a redevenit evidentă
necesitatea gestionării situațiilor de
criză apărute odată cu sfârșitul
celui de-al doilea Război Mondial și
al Holocaustului. Așa se explică
apariția, în octombrie 1945, a Orga -
nizației Națiunilor Unite  fondată pe
baza Ligii Națiunilor, organizație
care avea să se ocupe cu gestiunea
tuturor situațiilor de criză interna -
țională și ale cărei eforturi au fost
recunoscute prin obținerea premiu-
lui Nobel pentru pace în 2001.

La înființarea Comunității Euro-
pene a Cărbunelui și Oțelului (CECO),
precursoarea Uniunii Europene,
statele nu au putut să convină ce
oraș ar trebui să găzduiască insti-
tuțiile noii comunități. 

În decembrie 2010 s-a decis
înființarea propriului centru de
management al situațiilor de criză,
EEAS (European External Action
Service). Dacă am face o paralelă,
considerând Uniunea Europeană o
națiune de sine stătătoare, atunci
acest centru este o combinație între

Ministerul Apărării și Ministerul Afa-
cerilor Externe. 

Motivul înființării EEAS este
acela că toate teritoriile din jurul UE
sunt, într-o măsură mai mare sau
mai mică, zone de criză. Orice
situație de criză nu poate fi rezol-
vată de un singur factor, fiind nece-
sară o abordare multidisciplinară.

În ceea ce privește sediul EEAS
în Bruxelles, el se află în așa-numita
Triangle Building, în cartierul euro-
pean. Înainte de construirea acestei
clădiri, acest sit era o insulă urbană.

Existența unui întreg carier
conferă siguranță tuturor insti-
tuțiilor întrucât pentru orice
eveniment de mare amploare
întregul cartier este blocat tra-
ficului civil iar în cazul unei
crize neprevăzute, există planuri
de evacuare comune pentru
toate clădirile, ele comunicând
prin tuneluri subterane. 

Realizarea unor sedii pentru
managementul situațiilor de criză,
după niște criterii clare, definite de
un scop bine determinat, ar crește
exponențial eficiența unor astfel de
centre.

Însă, dintre centrele civile de
management al situațiilor de criză,
sunt relevante cele publice, acele
centre care aparțin fie organizțiilor
internaționale ce acționează pe
plan global, fie centrele guverna-
mentale ce acționează pe plan local. 

În timp ce primele au sedii indi-
viduale de mari dimensiuni și func -
ționează deja destul de coerent,

cele guvernamentale nu au sedii
proprii și funcționează ca departa-
mente în cadrul diverselor servicii
publice cu care colaborează. Acest
aspect îngreunează activitatea, iar
centrele acestea devin ineficiente și
sunt de multe ori ignorate în fapt.
Este foarte dificilă, spre imposibilă,
conducerea unor exerciții sau
instruirea în mod eficient a perso-
nalului când colaborarea este
îngreunată de  birocrație. 

Cele mai reprezentative sedii,
din punct de vedere arhitectu-
ral, ale unor instituții internaționale
de management al situațiilor de
criză în spațiul european se află în
Bruxelles. Iată două dintre acestea.

Noul sediu NATO,
Bruxelles

După mai mult de jumătate de
secol de căutări, NATO se stabilește
în sediul permanent din Evere, Bru-
xelles. Pe un sit de 41 de hectare și
cu o suprafață la sol de 250.000
mp, noul sediu reprezintă cea mai
mare clădire de birouri din Belgia.

După zece ani în care NATO se
confrunta cu o criză de identitate,
în 1999 s-a luat decizia construirii
unui nou sediu pe partea opusă a
bulevardului față de sediul tempo-
rar. 

Forma clădirii reprezintă două
mâini, 8 „degete” cu posibilita-
tea de extindere la 10, ce se
împreunează pentru a simboliza
unitatea. Mai mult decât atât,
întreaga fațadă este din sticlă,

Foto 1: Sediul NATO ‐ Bruxelles

continuare în pagina 48 È
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inclusiv lifturile, pentru a reprezenta
transparența instituției. Desigur,
acest concept al transparenței
contravine întregului proces al
organizației care se bazează în func -
ționarea sa pe documente clasifi-
cate, însă reprezintă efortul
con stant pe care aceasta îl face
pentru întreținerea unei relații des-
chise.

Din punct de vedere compozițio-
nal, clădirea este așezată în mijlo-
cul sitului, pe un ax central, care
face legătura cu centrul de agre-
ment și clădirile industriale. De ase-
menea, între cele 8 aripi lungi
(degete), se intercalează volume
mai mici care conțin fie spații de
birouri, fie restaurante, magazine
sau centrul de conferințe. Acest cen-
tru de conferințe este inima întregii
organizații bazate pe colaborare și
comunicare. Este un centru masiv
cu 10 săli de conferințe și două
amfiteatre și este amplasat chiar în
mijlocul clădirii, vis-a-vis de „Piața
publică” ce conține spații pentru
presă, restaurante, magazine,
bancă, bibliotecă și alte spații pe
care publicul invitat le poate
accesa.

Axul principal compozițional este
marcat, în interiorul clădirii, de un
atrium imens denumit în limbaj
intern Agora, reprezentând un
spațiu de trecere, de întâlnire, de
discuție. Acesta este cel mai repre-
zentativ spațiu din întreaga clădire.
Aici se fac toate fotografiile oficiale
și din interior se vad steagurile

celor 29 de state membre arborate
alături de statuia NATO în fața clă-
dirii.

Acest sediu va găzdui peste
4.000 de angajați și 500 de vizita-
tori zilnic. Cu toate că este o clădire
imensă, ea tot poate părea neîncă-
pătoare uneori. Mutarea în acest
sediu a fost demarată pe 19 martie
2018 și a durat 12 săptămâni pen-
tru ca toate documentele și echipa-
mentul să fie mutate peste drum,
astfel încât activitatea organizației
să nu fie întreruptă.

În această clădire s-a reușit for-
marea unei imagini reprezentative
pentru organizație, dar și sporirea
funcționalității spațiilor necesare
pentru activitatea acesteia, inclusiv
prezența unui centru de manage-
ment al situațiilor de criză partener

SHAPE cu rol de supraveghere per-
manentă a evoluției situației inter-
naționale. Având în vedere că NATO
este o alianță politico-militară,
acest sediu reprezintă partea poli-
tică a alianței. Ca atare, relația cu
publicul este extrem de importantă.

Sediul
Centrului de management

al situațiilor de criză
din cadrul UE - EEAS

Cu toate că sediul efectiv al cen-
trului de management al situa țiilor
de criză din cadrul UE - EEAS dez -
amăgește din punct de vedere arhi-
tectural, el nefiind construit anume
pentru acest scop, întregul cartier
european din inima Bruxelles-ului
este un caz unic și trebuie tratat ca
atare. 

Acest cartier a schimbat complet
imaginea orașului Bruxelles, trans-
formând-ul, neoficial, în capitala
Europei.

Ca și în cazul NATO, UE, prin
construirea cartierului european,
demonstrează că rolul reprezenta-
tiv al clădirilor sale primează.
Totuși, cu toate că Uniunea Euro-
peană nu conține un element mili-
tar integrat, clădirile sale păstrează
câteva dintre elementele de bază
preluate de la bazele militare, cel
mai important fiind sistemul de
acces securizat concentric cu trei
bariere de securitate, acesta fiind

Foto 2: Noul sediu NATO ‐ Bruxelles

Foto 3: Consiliul Europei ‐ Cartierul european, Bruxelles
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totuși mai flexibil decât la sediul
NATO și putându-se extinde până la
limitele cartierului în cazul unor
evenimente de mare amploare.

Poate cea mai reprezentativă
clădire, din punct de vedere arhi-
tectural, ce aparține cartierului
european, este sediul Consiliului
European. Forma actuală a acestei
clădiri este o extindere realizată în
anul 2016, redenumită Europa Buil-
ding (foto 4).

Clădirea inițială, Justus Lipsius
Building, a fost proiectată la sfârși-
tul anilor 1980 și pusă în funcțiune
în 1994. Aceasta a fost proiectată
pe când UE avea doar 12 state
membre, și avea rolul de sediu per-
manent pentru Consiliul Europei. În
prezent, numărul statelor membre
a crescut la 28 iar clădirea a deve-
nit insuficientă pentru scopurile
organizației, mai ales pentru sum-
mit-urile ce urmau să aibă loc aici.
Întrucât summit-urile au devenit
cele mai importante întâlniri din
întreaga activitate UE (ajungând
pâna la un număr de 15 astfel de
întâlniri pe an), trebuiau luate
măsuri rapid.

Astfel, s-a luat decizia extinderii
clădirii Residence Palace, cu un
centru de conferințe adecvat pentru
toate întâlnirile și summit-urile vii-
toare. Residence Palace este o clă-
dire art-deco, proiectată între anii
1922-1927. 

Proiectul inițial cuprindea apar-
tamente și facilitățile aferente, însă
după Al Doilea Război Mondial,
acesta a fost convertit în clădire de
birouri pentru câteva dintre depar-
tamentele guvernului belgian.

Designul propus pentru extin-
dere păstrează forma inițială de „L”
a Residence Palace, și o comple-
tează cu doi pereți din sticlă care o
tranformă în cub. În interiorul
cubului de sticlă este amplasat un
volum în forma unei lanterne chine-
zești care conține toate sălile de
conferințe. Acest volum cuprinde
planuri eliptice de suprafețe diferite,
ceea ce permite o ierarhizare a săli-
lor în interiorul lui.

Fațadele de sticlă sunt alcătuite
din tocuri de geam din lemn, sal-
vate din demolări ale clădirilor de
pe teritoriul UE, ceea ce susține
atât caracterul sustenabil al clădirii,
cât și unitatea prin diversitate pe
care Uniunea Europeană o repre-
zintă.

Clădirea are o suprafață de
70.600 m2 și cuprinde trei amfitea-
tre cu peste 32 de cabine pentru
traducători fiecare, 10 săli de con-
ferințe, spații pentru presă și peste
250 de birouri.

Concluzia care se desprinde din
prezentarea acestor construcții
speciale este aceea că, în afara
criteriilor ce țin de arhitectura
sediului, cel mai important cri-
teriu este accesibilitatea. 

Un centru de management al
situațiilor de criză, cu cât este mai
accesibil, cu atât devine mai efi-
cient. Acesta este un criteriu pe
care absolut toate centrele și sediile
instituțiilor internaționate sau gu -
vernamentale îl consideră esențial,
fie că vorbim de baze militare care
au nevoie să fie deservite de mici
aeroporturi sau de drumuri anume
construite, fie că vorbim despre
sedii ale unor instituții internațio-
nale deschise publicului, ce trebuie
să poată fi accesate pietonal.

Sunt deziderate la care sunt
chemați să contribuie nu numai
arhitecții și constructorii, ci și alți
specialiști, având alături factorii
decidenți ai autorităților. q

Foto 4: Europa Building
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Compania EJOT oferă partenerilor din România o metodă facilă de precalculare orientativă a sistemelor
de fixare pentru învelitorile de pereți și acoperișuri, realizate din panouri sandwich sau tablă trapezoidală.
Soluția respectă în totalitate prevederile standardului EN 1991-1-4. Calculele se efectuează pe baza datelor
specifice fiecărui proiect, respectiv: dimensiunile construcției, informații tehnice în legătură cu tipul panou-
rilor, localizarea proiectului și zona de vânt aferentă, tipul substructurii (dimensiunile acesteia), numărul
de reazeme etc. Programul propus de EJOT asigură o dispunere optimă a punctelor de fixare, din aceasta
rezultând o sporire a siguranței construcției.

În procesul de calcul, se iau în considerare toate tipurile de forțe care acționează asupra elementelor, fiind vorba atât
despre sarcini statice, cât și dinamice, după cum urmează:

• Sarcina constantă pe suprafață (spre exemplu zăpadă pe acoperiș);
• Sarcina trapezoidală pe suprafață (spre exemplu viscolire și troienire zăpadă);
• Sarcina punctuală pe acoperiș (spre exemplu un aparat de climatizare);
• Diferențele de temperatură între partea interioară și exterioară a învelitorii, mai pregnante în cazul panourilor sandwich

cu tablă de culoare închisă (Grupa 3 de culoare);
• Forțele de presiune și sucțiune ale vântului, ce sunt mai pregnante la colțuri și pe margini.

Exemplu de calcul pe baza datelor
specifice unui proiect

Pentru exemplificare, este luat în
considerare un proiect de placare cu
panouri sandwich a unor pereți. Ele-
mentele au o lungime de 12 metri, o
lățime de un metru și sunt montate pe
direcție orizontală, utilizându-se organe
vizibile de asamblare. Panourile folosite
în acest caz sunt „Brucha - Isolierpanel”,
de culoare închisă, din Grupa 3. Zona
geografică în care se realizează lucrarea
este orașul București, diferențele de
temperatură între suprafețele interioară
și exterioară fiind, în sezonul estival,
cuprinse între +25°C și +80°C, iar în
timpul iernii între -20°C și +20°C.

În concluzie, pentru acest proiect se
vor folosi 24 bucăți șuruburi pentru
panoul de 12 m lungime, însemnând
2 buc./metru patrat.

Pentru suport tehnic îi puteți con-
tacta pe reprezentanții noștri din teri -
toriu accesând site-ul www.ejot.ro,
secțiunea Contact.

Calcule preliminare pentru fixarea învelitorilor

Explicații:
NSd ‐ Forța de smulgere calculată pe Reazem
NRd ‐ Forța de smulgere suportată de șuruburi pe Reazem
As im. ‐ sub‐construcție asimetrică cu pereți subțiri și asimetrici (de exemplu, profile în formă de Z sau C)
LSP ‐ placa de împrăștiere a sarcinii
Încărcare procentuală ‐ reprezintă procentul forței de smulgere calculate față de forța de smulgere
suportată de șuruburi pe Reazem

1) 3 × EJOT JT3‐12‐5,5 x L (Ø16) cu șaibă de etanșare conform agrement ETA‐13/0177 ANEXA 19
2) 5 × EJOT JT3‐12‐5,5 x L (Ø16) cu șaibă de etanșare conform agrement ETA‐13/0177 ANEXA 19
3) 3 × EJOT JT3‐12‐5,5 x L (Ø16) cu șaibă de etanșare conform agrement ETA‐13/0177 ANEXA 19
4) 3 × EJOT JT3‐12‐5,5 x L (Ø16) cu șaibă de etanșare conform agrement ETA‐13/0177 ANEXA 19
5) 3 × EJOT JT3‐12‐5,5 x L (Ø16) cu șaibă de etanșare conform agrement ETA‐13/0177 ANEXA 19
6) 4 × EJOT JT3‐12‐5,5 x L (Ø16) cu șaibă de etanșare conform agrement ETA‐13/0177 ANEXA 19
7) 3 × EJOT JT3‐12‐5,5 x L (Ø16) cu șaibă de etanșare conform agrement ETA‐13/0177 ANEXA 19

EJOT România
Șos. Comercială nr. 21 A, DN 65 B, Com. Bradu, Sat Geamăna, Jud. Argeș, RO‐117141

Tel.: +40 248 2238 – 86 / fax: +40 248 2238 ‐ 84 | E‐mail: infoRO@ejot.com | Web: http://www.ejot.ro
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Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (IV)
ARHITECTURA CONSTRUITĂ - ARHITECTURĂ, CONVERSIE ȘI RESTAURARE

Premiul secțiunii „Arhitectura construită / arhitectură, conversie și restaurare” (ex aequo)

Restaurare imobil D+P+1+M
Autori: arh. Remus Hârșan, arh. Dragoș Perju -
GRAPHIC INDUSTRIAL

Colaboratori
Antreprenor: Ionuț Stoichina SIA

Beneficiar: Rubin Mayer Doru & Trandafir

Comentariul autorului
Transformarea unei foste cafenele într-un birou de avoca-
tură - iată un prilej excelent pentru restaurarea acestei
case. Amplasamentul este unul deosebit, oferind o vizibili-
tate excepțională. O atenție specială a fost acordată ilumi-
natului de exterior. Volumetria bogată e pusă în valoare de
tonuri fine de culoare cu contraste minore. La interior,
parterul și etajul au fost îmbrăcate în tapet iar mobilierul
și lămpile au fost selectate atent din magazine de antichi-
tăți. Vechea bucătărie amplasată la subsol a fost transfor-
mată într-o serie de spații pentru personal: sală de
relaxare, arhivă, spații tehnice. Mansarda grupează servi-
ciile secundare în jurul unui hol cu luminator.

Premiul secțiunii „Arhitectura construită / arhitectură, conversie și restaurare” (ex aequo)

Zorileanu 18 - Clădire rezidențială
Autori: arh. Andrei Mitrus, arh. Magda Mucenică -
K-BOX CONSTRUCTION DESIGN

Colaboratori
Structura: K-BOX Construction Design

Comentariul autorului
Clădirea de birouri precedentă, finalizată în anii ’90, era un
contrast puternic, în ceea ce privește funcțiunea și estetica
împrejurimilor sale, având în proximitate doar funcțiunea
rezidențială. Astfel, reconversia în rezidențial a survenit
natural. Scopul noii funcțiuni a fost de a rezolva inadapta-
rea vechii clădiri la vecinătăți și la cerințele actuale și a
constituit un efort de a reintegra proiectul în inima orașului,
aducându-l, în același timp, la standardele, cromatica și
design-ul timpului prezent. Limbajul arhitectural precedent
a fost revitalizat și i să oferit o notă de contemporaneitate.

Când vine vorba despre clădirile vechi – construcţii de patrimoniu sau pur şi simplu imobile de
certă valoare estetică şi istorică – adesea doar o linie foarte fină desparte rezonabilul  de absurd, şi
dictează destinul pe care clădirea îl va avea: restaurare, reconversie… iar uneori, oricât de dureros
ar suna, demolare.  Să păstrezi neatinsă o clădire veche este adesea o luptă cu morile de vânt. Dacă
structura se poate salva, integrarea în actual, modernizări subtile menite să sporească confortul şi
să facă plăcută folosirea/locuirea, toate acestea  ţin de discernământul arhitectului. Trei exemple
de inteligentă recuperare/reconversie  şi o repunere în valoare care şi-a dovedit deja eficienţa au
fost puse sub lupă (şi premiate) în cadrul Anualei de Arhitectură 2019, la secţiunea dedicată. 

Secțiunea arhitectura construită / arhitectură, conversie și restaurare, 2019

continuare în pagina 56 È
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Premiul Primăriei Municipiului București

Restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Dr. Minovici București precum și revitalizarea incintei
istorice
Autori: prof. dr. arh. Virgiliu Polizu, arh. Ruxandra Căpățână, arh. Mircea Căpățână - POLARH DESIGN

Colaboratori
Structură: dr. ing Lucian Soveja
Instalații: dr. ing Radu Polizu,
ing. Mircea Petrovan, ing. Florin
Popa
Executant: PALEX CONSTRUCȚII
& INSTALAȚII SRL
Beneficiar: Municipiul București

Comentariul autorului
Muzeul Dr. Nicolae Minovici este con-
ceput în stil neoromânesc, pe struc-
tura planimetrică a unei locuințe, cu
scopul de a adăposti colecția de
obiecte de artă populară. Utilizând
mijloacele moderne a fost posibilă
nu numai protecția monumentului, ci
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De ce iau foc așa multe clădiri în România?
arh. Horia Mihai NICOLESCU - vicepreședinte ASI, președinte Grup SIGURA

Durata de viață a unei clădiri se poate analiza în
funcție de mai multe „axe de analiză”. 

Cea mai simplistă dintre ele împarte viața unei con-
strucții care a trecut printr-un incendiu în două:

• perioada de timp până la incendiu și 
• perioada de timp de după incendiu și care începe

cu momentul declanșării acestuia. 
În acest tip de analiză, pompierii intră în scenă doar

în momentul incendiului, astfel că putem spune (fără a
greși prea mult) că în perioada de până la incendiu
aceștia nu au un rol extrem de important.

O altă axă de analiză constă în urmărirea etapelor
succesive ale conceptului securității la incendiu (SI)
prin care trece viața unei clădiri, respectiv: 

1. Definirea acestuia (se face prin consultarea unui
specialist care stabilește dimensiunea problemei SI în
funcție de dorințele Beneficiarului)

2. Proiectarea (în care acest concept se dezvoltă la
maximum)

3. Execuția (în care conceptul este realizat în practică)
4. Exploatarea (în care conceptul este validat, în

special în cazul apariției unui incendiu)
În paralel, se mai derulează și alte tipuri de activități,

pe axe separate și care se intercondiționează între ele:
1. Organizarea și interdependența dintre diversele

structuri administrative ale Statului
2. Controlul ISU vs. piața liberă
3. Diverse activități desfășurate între diverși parte-

neri „de etapă”: Beneficiarul – Asigu-
ratorul - Diversele Autorități abilitate
ale Statului - Specialistul consultant
în protecția la incendiu – Proiectantul
– Firma de execuție – Hazardul (care
nu trebuie niciodată neglijat!)

Vedem că actorii sunt numeroși și
este suficientă o simplă listare a lor și
punctarea interdependenței dintre ei
pentru a înțelege complexitatea aces-
tei analize (fig. 1).

În sfârșit, mai trebuie făcută o
precizare privind „eroarea umană”
care stă la baza aproape tuturor
incendiilor (chiar dacă nu este evi-
dentă într-o primă evaluare, eroarea
umană este responsabilă – mai vizi-
bilă sau mai ascunsă – în peste 98%
dintre aceste evenimente).

Toate aceste „axe de analiză” sunt valabile în orice
societate modernă, particularitățile de organizare ale
fiecăreia conducând însă la diferențele de eficiență din-
tre ele. În această logică, ar trebui ca și în România
(unde „teoria” este aceeași ca peste tot în lumea civili-
zată) să avem rezultate similare cu restul țărilor.
Totuși, în practică nu este așa! De ce? De ce aceleași
premise conduc la rezultate diferite la noi? Unde este
fractura dintre teorie și practică? 

Fractura dintre teorie și practică apare la noi
aproape pe toate segmentele axelor de analiză. Acest
fenomen are o multitudine de cauze, dintre care vom
încerca să discutăm câteva:

A. Cauza principală este diferența între organi-
zarea domeniului de securitate la incendiu (SI) în
țările occidentale și în România. Schema de mai jos
arată cum trebuie să fie relațiile dintre „actori” într-o
economie de piață funcțională (fig. 2).

Se observă că, în această structură, există două
direcții majore de acțiune permanentă:

– prima – de implementare permanentă a progre-
sului tehnologic și de mărire a nivelului general de
securitate la incendiu, direcție în care rolul major îl
joacă societățile de asigurări (care fac tot posibilul
că nivelul de securitate la incendiu impus clienților lor
să fie cât mai înalt, pentru a-și securiza la nivel mini-
mal eventualele pagube pe care trebuie să le achite
acestora în caz de incendiu);

Dl. Cristea, regretatul patron al REVISTEI CONSTRUCȚIILOR, mi-a pus mai demult această între-
bare. La prima vedere, răspunsul ar putea fi: „așa este situația” sau „incendiile sunt lucruri care se
întâmplă normal”. La o analiză mai atentă însă și cunoscând de peste 45 de ani realitățile domeniu-
lui de la noi, întrebarea pare justificată și merită o analiză mai atentă și un răspuns documentat. 

Pentru a înțelege complexitatea analizei, trebuie să urmărim linia cauzală a incendiilor și să
vedem unde sunt „fisurile” domeniului care justifică întrebarea din titlu. Această „linie cauzală”
reprezintă o succesiune de activități îndeplinite de diferite entități / actori (persoane fizice sau juri-
dice) care, fiecare, poate reprezenta „veriga slabă” care să conducă la incendiu. Întrucât pot fi o
mulțime de asemenea „verigi slabe”, analiza ponderii lor în capacitatea de a declanșa un incendiu
este foarte dificilă – mai ales că, de obicei, incendiul este rezultantă a mai multor factori care se mai
și potențează între ei.

Fig. 1
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– a doua – de control permanent al stării de func -
ționare a sistemelor de securitate la incendiu instalate
la fiecare client (proprietar de investiție) care, de fapt,
înseamnă asigurarea „eficienței” acestora. Aici, rolul
major îl joacă Proprietarul investiției, aflat sub presiu-
nea Societății de asigurare la care este înscris precum
și Pompierii din zona de jurisdicție.

Mai observăm și că, până la punerea în funcțiune a
obiectivului, Pompierii nu sunt implicați – ei având res-
ponsabilități numai în perioada de exploatare a aces-
tuia. 

La noi, însă, Pompierii sunt factor de decizie în am -
bele etape, ei având o poziție de „a fi peste tot”, anor-
mală și de „conflict de interese” (întrucât IGSU
controlează aici atât conceptul cât și execuția și
exploatarea domeniului). Această situație conduce, în
final, la două aspecte distincte dar care, acum, alte-
rează major imaginea publică și activitatea acestora:

• apariția unui sentiment de superioritate/impuni-
tate față de restul societății (care s-a văzut cu ocazia
nefericitului eveniment de la Colectiv) concomitent cu 

• inhibarea personalului ISU care, în prezent, are
prima responsabilitate (pentru că semnează și ștampi-
lează avizul sau autorizația de securitate la incendiu
fără a se bucura însă de pregătirea cea mai solidă în
domeniu) - astfel că, în situația unui incendiu, primul
anchetat este persoana fizică / „pompierul” care a
semnat și ștampilat avizul sau autorizația de securitate
la incendiu.

Dacă la acest tablou adăugăm și:
• organizarea militară rigidă a struc turilor implicate și 
• rezistența la înnoire a oamenilor domeniului, 

avem un tablou suficient de complet al motivațiilor
esențiale ale fracturii între teorie și practică de la noi.

Din păcate, această stare de lucruri nu a condus la
o revenire pe linia profesionistă a activităților (care să
vizeze o îmbunătățire a nivelului general de Securitate
la incendiu) ci dimpotrivă: din punct de vedere legis -
lativ, după incendiul de la Colectiv a fost emisă o HGR
cu nr. 925/2015 cu criteriile pentru oprirea funcționării
amenajărilor de tip comerț, cultură și turism, determi-
nate de încălcarea gravă a securității la incendiu. 

Hotărârea ar fi fost utilă dacă „piața” nu ar fi ajutată
de adoptarea ulterioară a altei legi (Legea nr.
28/2018), care a permis operatorilor economici să
func ționeze până la obținerea Autorizației de securitate

la incendiu prin afișarea unui panou
la intrare: „Acest spațiu funcțio-
nează fără Autorizația de securi-
tate la incendiu”. Panoul afișat
exonerează proprietarul / utilizatorul
funcțiunii respective, comerț / cultură
/ turim, de orice responsabilitate
întrucât victima a renunțat la orice
pretenții când a acceptat să intre în
acel spațiu. Totodată, respectiva per-
soană și-a asumat toate riscurile
existente în acea construcție / clădire
/ funcțiune, inclusiv acela de a muri!!
Deci „mortul este de vină”!! Situația
este de un absurd perfect!

B. Cadrul legislativ trebuie și el
enumarat aici, într-o deloc onorantă
poziție fruntașă! Normativul de bază,
P118-1999, nu a fost modificat, com-
pletat sau înlocuit deloc în cei 20 de
ani de la publicarea și aprobarea lui.
În tot acest interval de timp s-au

schimbat foarte multe în domeniul construcțiilor, por-
nind de la materialele de construcții, tehnologiile de
execuție și terminând cu funcțiunile, mai precis au
apărut unele că nu existau în anul 1999. Evenimentele
tragice din piață (ex: incendiul de la Colectiv) nu doar
că nu au impulsionat Ministerul de interne sau MDRAP
să facă vreo schimbare dar au determinat o aplicare ad
litteram a normei existente, renunțându-se la utiliza-
rea și aplicarea inginerească, în spiritul ei, ori a cutu-
melor.

Această abordare a apărut din mai multe motive
cumulate:

• Reglementarea tehnică este veche și are ambiguități
(unii spun că „inten ționate”…);

• Inspectoratele locale pot emite Avizele și Autori-
zațiile de securitate la incendiu doar după verificarea
proiecteleor tehnice, a documentațiilor tehnice din car-
tea tehnică a construcției și a situației din teren din
punct de vedere al respectării legislației în domeniu.

Aceasta înseamnă că prima responsabilitate este a
„pompierului” care semnează și ștampilează avizul sau
autorizația de securitate la incendiu. Deci, în situația
unui incendiu, primul anchetat este persoana fizică /
„pompierul” care semnat și ștampilat avizul sau autori-
zația de securitate la incendiu.

Legislația fiind interpretabilă, procuratura militară
poate decide atunci ca avizatorul, persoana fizică, este
responsabil și vinovat; abia după aceea apare procura-
tura civilă care anchetează proiectantul, verificatorul,
executantul, dirigintele de șantier și responsabilul teh-
nic cu execuția.

• IGSU emite diverse puncte de vedere care nu sunt
făcute publice, cu atât mai puțin oficial, astfel încât să
existe o abordare unitară a interpretărilor date norma-
tivului de bază. Ele nu sunt cunoscute nici măcar de
ISU locale și, chiar dacă ar fi cunoscute, ele nu sunt
acceptate întotdeauna deoarece „pompierul”/avizato-
rul din teritoriu interpretează altfel respectiva speță și
are ca argument, corect, răspunderea personală.

Toate aceste aspecte au creat o atmosferă de con-
fuzie și neîncredere în piață, în rândul profesioniștilor
dar și al beneficiarilor de investiții și a avut, ca urmare,
o creștere a numărului de incidente. Aceasta s-a
întâmplat și pe fondul lipsei unui control ferm în piață,
exercitat de către organele abilitate – aspect care a
condus și la macularea credibilității ISU în teritoriu în

Fig. 2
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ceea ce privește posibilitatea unui management efi-
cient de prevenire (exercitat de acest organism în
perioada de timp din viața unei construcții scursă până
la incendiu).

Aici cred că este relevantă o scurtă referire la eveni-
mentul Colectiv, eveniment care a scos în evidență toc-
mai aceste aspecte de nefuncționalitate ale IGSU, care
și-a asumat o pălărie prea mare pentru capacitățile lui.
Intervenția de acum 4 ani (prezentată de curând în
mass media) a scos în evidență aspecte de necoordo-
nare evidentă și de lipsă de exerciții seri oase pentru un
asemenea dezastru major (exercițiile festiviste făcute
cu televiziuni prietene și încheiate cu rapoarte opti-
miste s-au dovedit acum fără niciun folos). În același
timp, a arătat și incapacitatea profesională a conducă-
torilor acelora în care populația își pune speranța în
asemenea situații limită. Este deci nevoie de o schim-
bare de atitudine majoră la cele mai înalte niveluri
(cred că este relevant în această situație comentariul
făcut de președintele Băsescu la o televiziune despre
cum a condus o asemenea intervenție; să nu uităm că
Domnia-Sa are o pregătire militară iar un incendiu real
pe o navă în larg este infinit mai dificil de stăpânit
decât unul pe uscat, unde dispui de toate mijloacele de
intervenție posibile!).

C. Lipsa unei poziții ferme și coerente din par-
tea societăților de Asigurare. Încercând să își pro-
tejeze valorile asigurate și să evite plata unor daune
majore, acestea exercită – în țările avansate – o pre-
siune permanentă asupra pieței, care reprezintă moto-
rul implementării în practică a unor soluții de securitate
la incendiu din ce în ce mai performante. La noi, ele se
mulțumesc să stea „în siajul” poziției Pompierilor –
ceea ce reduce drastic eficiența lor ca „motor” al pro-
gresului tehnologic și de mărire al nivelului general de
securitate la incendiu. Rezultatul acestei poziții constă
în creșterea numărului de incendii și a pagubelor afe-
rente, ceea ce, în final, s-ar putea dovedi o poziție con-
traproductivă, chiar și pentru ele!!

D. Intrarea pe piață a multor produse îndoiel-
nice este o altă cauză a creșterii numărului incendiilor
în România, aceasta având loc ca o consecință a „dera-
pajelor” și nenumăratelor obstacole care apar pe par-
cursul drumului lung și greoi al autorizării unor
materiale, produse și sisteme specifice – funcționale și
valabile în țări cu tradiție dar neacceptate ca atare în
România (ex. toboganele de evacuare). Pe de altă
parte, sunt acceptate pe piață produse de proveniență
îndoielnică, fără documente de calitate autentice și
verificabile și care își dovedesc ineficiența în exploa-
tare. Aici, organismele de urmărire a pieței au vina
principală și ar trebui reorganizate. 

E. Simultan cu acest fenomen, se manifestă și lipsa
de profesionalizare a multor firme (care au primit
prea ușor autorizarea din partea ISU) care pun în
operă noile tehnologii și lipsa de exigență la PIF a
acestor lucrări din partea membrilor comisiei de recep -
ție. Trebuie înțeles că o tehnologie nouă și mai efi-
cientă presupune și un corp profesional pe măsură
(atât în punerea în operă cât și la recepția finală). Din
păcate, aici își spun cuvântul cu prisosință „Dorel” și
dictonul „lasă că merge și așa!”

F. Lipsa de cunoștințe în do meniu a majorității
Arhitecților (rezultată din reticența de cooperare
manifestă a zonelor profesionale și de învățământ:
IAIM și OAR) cu consecințe grave în întocmirea Scena-
riilor de Securitate la Incendiu – SSI (vezi maternitatea
Giulești, clubul Colectiv ș.a.) – și care a condus la o

„antantă” toxică cu verificatorii de genul „ștampilă con-
tra bani”. Aici ar trebui pusă o întrebare organelor
de decizie: de ce nu se verifică periodic de MDRAT
nivelul de cunoștințe al Arhitecților OAR cu drept de
întocmire a SSI, așa cum procedează IGSU cu oricare
alte firme de specialitate?

G. Lipsa de cadre suficiente și pregătite cores-
punzător ale ISU – care conduce, de multe ori, la con-
troale formale în teritoriu! Aici se manifestă lipsa
îndelungată a:

• instruirii periodice a cadrelor din departamentele
Avizare-Autorizare, așa-numitele „reciclări”.

• angajării unor cadre tinere, absolvente recente
ale Universităților de arhitectură și construcții.

H. De asemenea, lăcomia AG și corupția existentă
în piața Construcțiilor, unde investitorii (români și străini)
au „învățat” că se poate „face Securitate la Incendiu”
cu sume nefiresc de mici, cu sacrificarea cores pun -
zătoare a calității (care aici se traduce prin „siguranță
la foc”). Această situație există, din păcate, și în majo-
ritatea țărilor avansate!

Toate aceste aspecte enumerate mai sus au condus
la situația actuală a acestui domeniu, cu exemple de
notorietate tragică (vezi maternitatea Giulești sau dis-
coteca Colectiv - care poate fi considerată un „studiu
de caz” al domeniului). 

Revenind la întrebarea din titlul articolului, mai tre-
buie prezentată și o altă axă de analiză: perioada de
exploatare a obiectivului aflată în responsabilitatea
Beneficiarului, a societății de asigurare și a pompierilor
din zonă. Aici, cele mai importante măsuri sunt
cele operaționale, care conduc la formarea unei cul-
turi solide de securitate la incendiu.

La noi, în prezent și în pofida unor responsabilități
clare trasate de către de legislația în vigoare (Legea
370 și restul), este manifestă lipsa de responsabilitate
a proprietarilor de investiții, care nu urmăresc / nu fac
contractele de mentenanță necesare cu firmele de spe-
cialitate pentru a avea permanent toate sistemele de
securitate la incendiu în stare perfectă de funcționare,
dar și a organelor ISU care nu verifică aceste situații,
aplicând imediat penalizările prevăzute de lege. Dacă
amintim aici doar situația faimoaselor panouri cu
„Acest spațiu funcționează fără Autorizația de
securitate la incendiu” – discutată mai sus – devine
evidentă înțelegerea greșită și dedicarea insuficientă a
eforturilor acestei instituții în direcția prevenirii în
teren. 

Aceste situații denotă, de fapt, o altă carență gene-
rală a societății românești: lipsa unei culturi reale de
securitate la incendiu! Toate ființele umane (indivi-
duale sau organizate în structuri, gen companii) au
nevoie de creșterea nivelului de securitate (vezi pira-
mida necesităților a lui Maslow) dar primul pas care
trebuie făcut este acela ca ele să conștientizeze
riscurile și să le accepte. (Știți cum se spune: ca să
poți rezolva o problemă, trebuie – în primul rând
– să recunoști existența ei! Altfel, ea nu există pen-
tru tine și poți dormi liniștit!)

Problema conștientizării riscurilor apare în 3 timpi
(fig. 3). 

Noi ne ocupăm, preponderent, de timpii II și
III – în mod firesc - având în vedere condițiile finan-
ciare de supraviețuire cărora trebuie să le facem față.
În același timp însă, experiența de până acum a arătat
că prevenirea este mai ieftină decât tratamentul
și așa apar necesare campaniile de prevenire și
conștientizare a riscului în cadrul populației. 
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Analiza comparativă a societății românești cu toate
societățile avansate de pe glob a arătat - fără niciun
dubiu – că factorul educațional este predominant
în „fasonarea” unei societăți moderne, capabile
să facă față provocărilor lumii de mâine - o lume
mult mai descentralizată și mai participativă, o socie-
tate mai diversificată decât cea actuală. În paralel fie
spus, lumea de mâine a început deja să apară de azi,
cu o rapiditate de dezvoltare înfricoșătoare și pe care
cei mai mulți dintre contemporani nu o conștientizează
încă. În ultima jumătate de secol, factorul educațio-
nal se dovedește, din ce în ce mai mult, factorul-
cheie într-o poziționare a societății românești pe
o poziție onorabilă în toate domeniile lumii de azi
și de mâine. Din păcate, acest element a fost neglijat
la noi într-o asemenea măsură în ultimii 30 de ani,
încât astăzi ne confruntăm cu tot felul de situații de
criză în majoritatea domeniilor esențiale ale dezvoltării
României – situații de criză care ar fi putut fi evitate în
cea mai mare parte dacă factorii de decizie le-ar fi rea-
lizat la vreme și ar fi luat măsurile corective care se
impuneau atunci!

Din asemenea perspectivă, atât structurile de stat
responsabile cât și Asociațiile profesionale de profil
(ASI, ARTS, ARISI și altele) au o răspundere morală
suplimentară față de societate în ceea ce pri-
vește educația cetățenilor în spiritul conștienti-
zării riscului. 

Aici, cred că este interesant de analizat și un docu-
ment de sinteză emis chiar de IGSU, intitulat: STUDIU
IGSU pe perioada 2003-2010, privind statistica
incendiilor la locuințe și gospodării cetățenești.
Este o dare de seamă care confirmă tocmai concluziile
noastre de mai sus. Din acest studiu, extragem câteva
concluzii relevante pentru subiectul prezent, care arată
clar că IGSU nu s-a preocupat în egală măsură și de
etapa I (cea până la apariția incendiului, respectiv pre-
venirea):

1 - Pericolele enumerate mai sus sunt agravate de
următorii factori cu tendință din ce în ce mai mare de
manifestare, în ultimii ani:

- grad scăzut de educație preventivă a cetățe-
nilor........;

2 - Concluziile studiului pot fi utilizate în: ..............
derularea activităților de pregătire a compo nen -
ței preventive din serviciile publice voluntare
pentru situații de urgență, planificarea și des-
fășurarea activităților de informare preventivă a
cetățenilor.

3 - Se impune a se colabora cu mass-media în acți -
unile de informare preventivă a cetățenilor, mai ales
având în vedere gradul ridicat de analfabeți și
tendința din ce în ce mai acută de abandon șco-
lar. Acest fapt determină căutarea unor soluții audio-
vizuale de prezentare a măsurilor de prevenire a
incendiilor la locu ințe, distribuirea de pliante,
broșuri și manuale fiind ineficientă în aceste con-
diții.

Din cele de mai sus, rezultă că
IGSU nu și-a îndeplinit integral rolul
asumat de coordonator național al
politicii de prevenire. Este cunoscut
faptul că mai bine faci prevenire
decât tratament! În acest sens,
IGSU nu a fost consecventă până
la capăt: a vrut să „fie peste tot” ca

să obțină rezultatele globale scontate pe tot domeniul
asumat al securității la incendiu dar a lăsat partea de
prevenire în responsabilitatea altor instituții ale Statu-
lui (dându-le acestora numai indicații), astfel încât să
nu poată fi acuzată de lipsă de eficiență și în acest
domeniu! Din păcate, o politică națională este un tot
coerent și nu poate fi spartă pe bucăți, funcție de inte-
rese subiective sau de grup! Așadar, de aici rezultă că
fiecare ar trebui să facă ceea ce știe cel mai bine:
societatea civilă să facă prevenirea iar pompierii să
facă intervenția!

Chiar dacă acest aspect ar putea părea contrapro-
ductiv - la prima vedere – cred că sunteți de acord cu
mine cel puțin cu ideea că „un om educat și conștienti-
zat face cât alți doi” iar scopul nostru ca specialiști ai
domeniului securității la incendiu trebuie să fie acela ca
oamenii să ne ceară sprijinul nu din frică ci din
convingere! Astfel, nu vom lucra numai cu clienți
ci vom avea și parteneri de viziune asupra socie-
tății, pe care o vom putea modela mai ușor împreună!

În loc de concluzie:
Care ar fi măsura cea mai importantă de luat pentru

schimbarea acestei situații? Din analiza de mai sus,
rezultă clar că este nevoie de un complex de măsuri
radicale care se referă la aproape toate domeniile
societății românești! Din această cauză, nimeni nu a
„îndrăznit” să îl abordeze serios în ultimii 30 de ani! Ar
fi însemnat pentru orice guvernare să „se pună rău” cu
ministere importante sau parteneri politici care le asi-
gurau stabilitatea la putere și nimeni nu avut curajul să
își asume această acțiune cu consecințele imediate ris-
cante și previzibile. Această măsură ar fi putut fi asu-
mată numai de către un guvern puternic și inteligent,
ceea ce nu a fost cazul în această perioadă la noi
(guvernele noastre au fost ori „puternice” dar nu inte-
ligente ori invers!).

Situația aceasta se apropie acum de un punct de
„non retour”, ceea ce înseamnă că vom ajunge în
curând într-o situație în care „trebuie tăiată coada pisi-
cii” și făcută o opțiune clară la nivel național: ori înce-
pem să aplicăm (gradual dar hotărât) acest complex
de măsuri radicale ori mersul României către Occident
intră într-un impas fără ieșire în acest domeniu. Soluția
este una singură și fără alternative! Trebuie pornit pe
acest drum, dificil și cu reacții imprevizibile din partea
structurilor care vor fi afectate, iar aici, un manage-
ment inteligent și de bună credință al acestui proces
poate să îi atenueze șocurile și să îl ducă la succes!

Și cum orice drum începe cu primul pas; care ar fi
acesta? Părerea mea este că primul pas în deblocarea
acestei situații este reîmpărțirea responsabilităților din
domeniul Securității la Incendiu, prin care responsabi-
litățile IGSU să se restrângă la acțiunile „post-incen-
diu”; este domeniul în care personalul IGSU are cea
mai mare expertiză! Dacă s-ar face acest prim pas,
restul elementelor ar începe să se „așeze” singure, în
timp și cu concursul specialiștilor tehnici ai IGSU care
ar coordona această trecere prin relocarea lor la pri-
mării – unde ar putea și ar avea la îndemână și toate
instrumentele necesare acestei transformări. q

Fig. 3
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Sistemul de țeavă de gaz flexibilă corugată
din oțel inoxidabil (CSST) Gastite®

Gastite® este sistemul de țeavă de gaz flexibilă
corugată din oțel inoxidabil (CSST) certificată DVGW G
5616 și SVGW 18-034-06 și agrementată MDRAP. Folo-
sind Gastite® economisiți timp și bani la montaj, bene-
ficiați de flexibilitate în design și execuție, precum și de
siguranță sporită în exploatare.

Sistemul Gastite® reduce drastic nevoia de piese
intermediare, în special coturi, permițând realizarea de
trasee continue de până la 90 de metri fără a fi nece-
sare lucrări de îmbinare. Țeava, chiar de diametru
mare, se poate îndoi pentru punere în operă cu mâna.
Greutatea redusă a țevii Gastite® ușurează mult munca
instalatorilor de gaze.

Racordurile metal pe metal cu etanșare în trei puncte
fără garnitură sunt facil de realizat și nu lasă loc pentru
greșeală. Odată racordul realizat și testat, va asigura
etanșeitate în orice condiții de mediu și chiar la depla-
sări mecanice sau mișcări seismice.

Faceți-vă munca mai ușoară la montajul traseelor
de gaz! Reduceți timpul de montaj cu cca 75% prin
adoptarea sistemului flexibil și ușor Gastite® CSST.

Cu sistemul nostru patentat de etanșare în mai multe
puncte de contact, fitingurile Gastite® XR2 necesită un
cuplu de strângere minim ceea ce face montajul rapid și
ușor. Doar sistemul Gastite® XR2 oferă o etanșare de
încredere, metal pe metal, fără O-ringuri și fără garnituri,
iar componentele XR2 de alamă se pot refolosi.

Pentru lucrări mici oferim și sistemul Starter Set,
un pachet în care găsiți țeava Gastite® și un set de
fitinguri XR2 pentru a realiza lucrări de alimentare pen-
tru consumatori casnici sau mică industrie/comerț.

Avantajele Gastite®:
• Agrementat MDRAP;
• Economie de 75% la timpii de execuție;
• Calitate Made in USA;
• Siguranța în exploatare în zonele seismice;
• Se poate ascunde în șlițuri ventilate.
Sistemul de țeavă de gaz flexibilă din inox Gastite®

este testat și certificat pentru gaz natural și gaz lichefiat
conform:

• Normele Europene DIN, DIN EN 15266:2007,
„Sistem de țeavă de inox corugată pentru clădiri pen-
tru gaz cu o presiune de până la 0,5 bar”;

• DVGW G-5616:2012 „Sistem de țeavă corugată
din inox”;

• SVGW18-034-06 și regula G1 pentru Elveția;
• Agrement cf DVGW TRGI și TRF pentru aplicații

industriale pentru montaj interior până la 100 mbar
sau până la 500 mbar cu traseu în aer liber (G 5616);

• Agrement Tehnic MDRAP 016-05/3798-2019 pen-
tru treapta de presiune joasă. q
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Descrierea lucrărilor:
Biserica cu hramul „Sf. Arhangheli

Mihail și Gavriil” din satul Plopiș este
monument istoric înscris în Lista
Monumentelor Istorice din 2016, la
poziția nr. 318, cu codul MM-ll-m-A-
04604, și de asemenea înscris pe
Lista patrimoniului UNESCO.

Biserica este construită la sfârșitul
secolului al XVIII-lea - începutul seco-
lului al XlX-lea, ilustrînd îndemânarea
meșterilor care au ridicat-o. Cu
dimensiuni importante, având în plan
lungimea de 17,70 m și lățimea de
7,04 m, edificiul se compune din
următoarele spații: pridvor cu stâlpi și
arcade fasonate decorative, pronaos,
naos și altar de formă poligonală cu
lățime mai mică decât lățimea naosu-
lui. Lăcașul este sfințit la data de 12
noiembrie 1811, așa cum apare în
documentul găsit la piciorul prestolu-
lui: „Sfințindu-se acesta sfântă bise-
rică în anul Domnului 1811,
noiembrie 12 ... Această biserică s-au
făcut nouă de popa Damian”. În ace-
lași loc au fost găsite și cele 49 de
monede, care au fost depuse câte
una de fiecare familie din satul Plopiș.

Tot în anul 1811 a fost executată
pictura de către Ștefan Zugravul. Se
păstrează fragmentar zone de pictură
pe bolta naosului, unde se pot identi-
fica imaginea Sfintei Treimi, scene
din Apocalips sau scene din Ciclul
Patimilor realizate într-o paralelă
moralizatoare specifică programelor
iconografie din bisericile maramu-
reșene. Aceluiași pictor i se datorează
și pictura tâmplei și cafasului, dar și
pictura unor icoane, printre care și
cea de pe masa altarului.

Naosul are pe latura de vest un
balcon, așa-numitul „cafas”, care a
fost executat ulterior anului ctitoririi,
probabil în anul 1901, când biserica a
fost reparată. Pridvorul și pronaosul
au planșee din lemn, naosul are o
boltă trilobată, iar altarul are o boltă
compusă dintr-un tronson semicircu-
lar și o calotă semisferică. Înălțimea
bisericii ajunge la 39,20 m de la pla-
nul de referință, respectiv nivelul par-
doselii în dreptul soleii.

Au fost prevăzute lucrări de con-
solidare a tălpilor, a pereților din
bârne de lemn și a celor transversali
după verificarea stării de conservare

a lemnului, tratându-se zonele dis-
truse de insecte, și a dislocărilor struc -
turii prin consolidarea cu buloane și
agrafe a structurii din lemn.

Au fost prevăzute lucrări privind
revizuirea șarpantei și a învelitorii din
șindrilă ale bisericii și turnului, revizu -
irea pardoselii din piatră și a ferestrelor,
precum și instalația de para  trăsnet.

Elementele din piatră ale soclului
se vor repara prin taselarea zonelor
degradate și înlocuirea zonelor unde
elementele din piatră lipsesc cu piatră
similară ca textură cu piatra origi-
nară. Urmează să se execute repa-
rația pardoselilor din dale de piatră
păstrându-se stereotomia originară,
iar piesele care se vor adăuga, acolo
unde este cazul, vor fi confecționate
manual din piatră. A fost prevăzută
realizarea unui sistem de încălzire cu
corpuri de tip ventiloconvectoare
înglobate în pardoseală.

Se propune întărirea intersecției
grinzilor principale pentru a îmbună-
tăți modul de descărcare a celor doi
stâlpi ai turnului din zona pronaosului
spre naos. Se vor realiza încorsetări
metalice strânse cu buloane. q

Premiile
Trienalei Naționale de Restaurare

ediția VIII 2019

Restaurare, consolidare și punere în valoare
a bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a utilităților anexe

Premiul pentru acuratețea restituirii formelor originare
ale unui monument de excepțională valoare arhitecturală și istorică

Amplasament: Jud. MARAMUREȘ, com. ȘIȘEȘTI, sat PLOPIȘ, nr. 109
Beneficiar: PAROHIA ORTODOXĂ PLOPIȘ
Finanțator: Programul Operațional Regional 2014 -2020 - Axa prioritară 5 - Prioritatea de investiții 5.1. -
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Proiectant general: SC RESTITUTIO SRL
Șef de proiect: arh. Călin HOINĂRESCU
Arhitectură: arh. Elena COSTACHE, proiectant Mădălina DINU
Structură: ing.  Zoltán ȘANDOR, ing. Mihai SAVU
Instalații electrice: SC ZIMA CONSTRUCT SRL
Instalații termice și sanitare: SC TIVAC SERVICII SRL, ing. Ruxandra STAICU
Antreprenor general: SC TAINA LEMNULUI SRL - meșter Vasile POP
Diriginte: ing. Cornel CONDURACHE
Consultant: SC DUOPART CONSULTING SRL - av. Alina STOICA, ing. Ionuț STOICA, ing. Răzvan ION, ec. Diana ION

Cea de-a VIII-a ediție a Trienalei Naționale de Restaurtare – TNR 2019, desfășurată la finele lunii septem-
brie, ne-a deschis o binevenită „fereastră” spre parte dintre lucrările de restaurare ale membrilor UNRMI (48)
finalizate sau în curs de finalizare din ultimii trei ani, reunite în expoziția organizată în parteneriat cu Teatrul
Național „I.L. Caragiale” din București. Despre evenimentul în sine am povestit în numărul de octombrie al
Revistei Construcțiilor. Pentru a nu rămâne datori, și întrucât demersurile de restaurare a patrimoniului con-
struit merită o mai mare atenție din partea noastră, a tuturor, revenim cu descrierea lucrărilor premiate, ca
demers valoros din punct de vedere social și estetic, dar și ca exemplu de bună practică în domeniu.
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Restaurare și conservare
în legislația românească

arh. ing. Aurora TÂRȘOAGĂ

Pornind de la prima vizită în șantier și TEMA DE
PROIECTARE, care ar trebui realizată de un specialist
cu experiență în domeniu, arhitectul este cel care are
sarcina să creeze un demers coerent de la început
până la finalul execuției. Arhitectul specializat în res-
taurare/ conservare pornește de la cercetarea istorică
arhitecturală, relevarea și identificarea sistemelor de
construcție specifice obiectului studiat, hotărăște
studiile și ana lizele necesare pentru diagnosticarea
acestuia, ca să poată să-și constituie echipa de specia -
liști pentru proiectare.

Evident, situațiile diferă de la caz la caz. Dacă un
releveu se poate realiza cu metodele nou apărute, pen-
tru analizele detaliate și realizarea unui Proiect Tehnic
și a Detaliilor de Execuție, în adevăratul sens al dis-
cuției, sunt imperios necesare, în multe cazuri, o schelă
și o asistență minimală de muncitori pentru decoper-
tări, săpături sau toaletare vegetație. Cum documen-
tația pentru obținerea Autorizației de Construire este în
fapt un Extras din Proiectul Tehnic și cum avizul de la
Ministerul Culturii se obține pe baza Proiectului Tehnic,
apare evidentă obligația realizării Proiectului Tehnic

fără a avea schelă pentru construc țiile înalte sau săpă-
turi manuale și mecanizate, după caz, pentru inter -
venții de decopertări / eliberare de vegetație în cazul
siturilor arheologice.

Schela se poate amplasa numai după obținerea
Documentației Tehnice pentru Organizarea de Șantier,
iar pentru amplasarea pe zone ce aparțin domeniului
public aceasta necesită obținerea de avize și acorduri
speciale, ce se obțin pe baza unor documentații spe-
ciale. Cum închirierea sau achizionarea schelei și acti -
vitatea respectivă de montare înseamnă un buget
consistent, acesta intră practic în devizul executantului
și nicidecum al Proiectantului.

La fel, în cazul cercetării arheologice, necesare
atunci când vorbim de intervenții pe sit arheologic,
avem nevoie de săpătură manuală și parțial meca -
nizată, după caz, activități ce nu pot fi susținute de
Proiectant. Bugetul de cercetare fiind foarte mic,
acesta abia ajunge pentru plata cercetătorului, în cel
mai fericit caz. Din păcate, cei mai mulți nu știu că nu
doar de cercetătorul arheolog, istoric, istoric de artă,
geolog și inginer topo etc. ai nevoie pe un șantier în sit
arheologic, ci și de muncitori necalificați pentru săpă-
tură sau calificați, în cazul în care mânuiesc utilajele
necesare diverselor cercetări.

Practic, Proiectul Tehnic pentru proiectele de res-
taurare/ conservare se realizează parțial sau „orienta-
tiv”, sau „din experiență”, cum spun unii dintre colegii
noștri, fapt pentru care în execuție apare componenta
de lucrări neprevăzute într-un procent mai mare decât
cel agreat de Beneficiarul – instituție de stat, de maxi-
mum 10%. 

Institutul Național al Patrimoniului folosește printr-un
ordin intern procentul de 20-21% din valoarea esti-
mată de execuție la C+M, pentru lucrări diverse și
neprevăzute, dar acest procent nu este recunoscut ofi-
cial de toate instituțiile Statului, în mod special la pro-
iectele ce se derulează în prezent pe fonduri europene.

Mai mult, proiectarea în restaurare la proiectele ce
se derulează pe fonduri europene nu acceptă ca eligi-
bile sume mai mari de 10% din C+M pentru ceea ce
înseamnă Studii de teren, expertizele tehnice pe spe-
cialități, DALI/SF și Proiectul Tehnic cu Detaliile de Exe-
cuție, alături de Verificarea proiectului, Asistență
tehnică pe perioada de execuție, Dirigenție pe toate
specialitățile și Consultanță. 

Aceste rânduri sunt rezultatul unor momente extrem de dificile ale ultimilor ani în proiectarea și
execuția de restaurare / conservare.

Un proiect de restaurare și conservare, de intervenție pe o clădire existentă, la un moment dat,
trebuie să se subordoneze unei proceduri diferite în legislație, față de construirea unui imobil nou.
Acest lucru nu se întâmplă, în prezent, în România. 

Stema României Mari – amplasată la intradosul Arcului de Triumf
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În condițiile în care activitatea de cercetare se
impune, atât pe perioada realizării proiectului, cât și în
execuție, necesitatea realizării analizelor pe zone și
specialități este iminentă. Mai mult, necesitatea reali-
zării unor analize apare frecvent pe parcursul cercetă-
rilor și pe măsură ce se înaintează cu execuția –
restaurarea / conservarea, în mod special pentru com-
ponentele artistice – frescă, tencuieli de epocă/ mor-
tare, piatră. Nefiind bugetate corespunzător, nu toate
acestea pot fi asimilate în zona diverse și neprevăzute,
fapt pentru care o nouă autorizare complică execuția,
inclusiv definirea proiectării.

O altă problemă majoră care îngreunează și desta-
bilizează realizarea unui proiect de restaurare/ conser-
vare este generat de aspectul binecunoscut și
împământenit de a licita fazele de proiectare. Această
neînțelegere a problematicii, dublată de legea licitații-
lor, care nu diferențiază specificul diverselor proiecte,
creează grave practici în execuție, care duc la dis-
trugeri irecuperabile de patrimoniu național imobil. 

Vorbim aici de proiecte care au suportat organiza-
rea de licitații ce au dus la o evoluție fragmentată și
nefirească în care lucrările au fost realizate în faza
DALI/SF de un proiectant, în faza PT/DE de alt proiec-
tant, iar asistența tehnică, de al treilea proiectant. În
acest mod ducem în derizoriu bunele practici ale
proiectării și ajungem să nu înțelegem cine este
răspunzător de rezultatele mai puțin bune, ne temem
să intervenim cu corecții pentru că avem de-a face
apoi cu modificare de soluție ce trimite proiectul înapoi
la faza DALI! 

Ca arhitect și specialist, consider că această proce-
dură rezultată ca urmare a unor practici simple pre-
luate aleatoriu din legile licitațiilor, fără a cunoaște
implicațiile tehnice nefaste asupra obiectivelor studiate
ce se doresc a fi conservate/ restaurate, înseamnă dis-
trugere în masă a obiectivelor, fără să ne amintim de
ceea ce este DREPT DE AUTOR, cu drepturile și obli-
gațiile sale pentru acest domeniu de nișă în construcții.

Mă refer strict la obiectiv, la monumentul istoric, fie
el construcție civilă, de for public sau sit arheologic.
Cercetarea, studierea și intervenția pe acesta are o
logică nescrisă de abordare, o coerență și desfășurare
care nu poate fi întreruptă sau fragmentată pentru că
noi avem nevoie de produsul final și mai ales de modul
complex și complet cum îl vom transmite mai departe
generațiilor viitoare.

Faptul că toate instituțiile de specialitate, ordinele
mai mult sau mai puțin profesionale acceptă rușinate și
comentând doar în mediile științifice aceste practici
infame care ne distrug practic patrimoniul imobil, nu
reacționează cu propuneri temeinice pentru modifica-
rea legislației, în coroborare evidentă cu practicile
internaționale în domeniu, mă revoltă și-mi dezvoltă
credința că necunoașterea chiar și-n domeniul proiec-
tării, restaurării, conservării și execuției are dimensiuni
grobiene.

Orice intervenție pe monumente, clădiri nominali -
zate ca monumente de arhitectură, sau simplu, clădiri
din zone protejate, clădiri istorice sau clădiri cu valoare
ambientală și locală, necesită un proiect complex și
complet.

Acest proiect are sau ar trebui să aibă la bază o
TEMĂ DE PROIECTARE, corect realizată, funcție de
necesități, la solicitarea Beneficiarului, dar întocmită cu
sau alături de un Proiectant arhitect, cunoscător sau
atestat în domeniul restaurării.

În cazul lucrărilor de stat, redactarea acestei TEME
se poate externaliza, acolo unde nu există specialiștii
respectivi, după ce se cunosc exact bugetele existente,
nevoile Beneficiarului, dar evident și problemele fizice
ale imobilului, în toată complexitatea lor.

Sunt situații fericite când beneficiarii își permit să
comande și să sprijine acest demers anevoios în ge -
neral, mai ales în mediul privat, dar și situații în care
nu există fonduri suficiente decât pentru maximum o
Intervenție de Urgență, care să protejeze temporar un
obiectiv.

Intervențiile de Urgență sunt limitative și conform
legii ar trebui să se realizeze în regim de urgență, pe
specialități, după caz, cu un memoriu / raport tehnic,
documentar foto, un memoriu cu lucrări de intervenții
propuse, documentație ce trebuie avizată de Direcția
de Cultură local sau, după caz, la Ministerul Culturii, și
autorizată în regim de urgență de primăria locală, ast-
fel încât Beneficiarul să poată asigura imobilul în vede-
rea prevenirii unor distrugeri majore sau irecuperabile.
În tot acest timp, orice Beneficiar trebuie să aibă ală-
turi Proiectantul atestat, cu experiență în domeniu, iar
calificarea sa trebuie să fie o garantare că intervențiile
sunt conforme cu tratarea urgențelor solicitate. 

În practica curentă, ca să putem expertiza cât mai
detaliat un imobil, ne folosim de această fază – IU, în
special la lucrările private, astfel încât proiectul la faza
DTAC/PT să fie cât mai complet, iar lucrările nepre-
văzute să fie cât mai mult eliminate pentru o ges-
tionare financiară cât mai exactă.

Proiectarea în restaurare/ conservare / consolidare
cu punere în valoare a elementelor valoroase de patri-
moniu rămâne mai departe o „cenușăreasă” a proiec-
tării, iar în acest moment în școlile și universitățile
noastre de profil nu i se dă însemnătatea care-i revine,
ca motor al moștenirii culturale și naționale atât de vi -
tregite, cu o rată a distrugerii mai mare în ultimii 29 de
ani.

Acest tip de proiectare este o nișă, care nu poate fi
completată într-un birou de arhitectură modernă cu o
simplă „consultanță”, cum tocmai mi s-a solicitat în
ultimele luni de colegi merituoși în domeniile lor de
proiectare, dar care nu înțeleg ce-nseamnă consolida-
rea pentru restaurare și conservare, nu înțeleg că
imaginea unui imobil – monument istoric sau nu –, un
imobil reprezentativ pentru un tip de arhitectură venit
din altă epocă trebuie înțeles ca atare, iar intervenția
adusă trebuie să-i conserve existența în coordonatele
sale constructive și estetice, cu îmbunătățiri tehnolo -
gice discrete și compatibile cu originalul, care să nu
impieteze istoria ca moștenire imobiliară culturală.

O altă problemă ce a apărut în special la proiectele
cu fonduri europene, în acest domeniu, este recoman-
darea cu titlu de respectare în execuție a fișelor
tehnice și a coordonatelor tehnice din caietele de
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sarcini, a rețetelor materialelor ce urmează a fi folosite
în execuție, ca rezultat al analizelor făcute în faza de
cercetare. Diagnosticarea materialelor componente ale
construcției, precum și modul cum s-au conservat în
timp ne indică practic folosirea unui anumit tip de
materiale compatibile cu cele originale. Pe lângă aces-
tea, detaliile de execuție și conceptul general de
proiectare indică anumite detalii, echipamente sanitare
și electrice ce impun un anumit tip de intervenție, de
multe ori personalizat. Aceste solicitări sunt deseori
nerespectate de Antreprenor, care argumentează
nerespectarea cu oferta subevaluată de la licitație, ca
să poată „prinde lucrarea”, indiferent de finalizare.

În contextul în care RECEPȚIA se face, în realitate,
cu sau fără ACORDUL sau RECOMANDAREA PROIEC-
TANTULUI, autor al proiectului, iar calitatea în execuție
este o iluzie și nu un fapt ce ar trebui să existe, con-
form legii, în fiecare șantier de restaurare, apar rezul-
tatele pe care le putem vedea la tot pasul.

Peste toate aceste probleme, apare componenta de
MENTENANȚĂ, care, există ca terminologie, și deseori
și scriptic este menționată de proiectanții restauratori
responsabili la Recepția finală, într-un document sepa-
rat sau anexat caietelor de sarcini, dar care nu este
nicidecum înțeleasă la adevărata ei valoare de Benefi-
ciari, mai ales reprezentanții diverselor instituții ale
statului. 

Mentenanța rămâne extrem de importantă pentru
viața unui monument imobil sau de for public sau orice
imobil existent restaurat/ reabilitat, pentru că întreți-
nerea corectă și intervențiile punctuale pot gestiona pe
timp îndelungat aspecte tehnice care pot proteja de
situațiile distructive ce pot apărea ulterior ca urmare a
intemperiilor, sau altor incidente. De aceea, mente -
nanța este recomadat să fie realizată de aceeași firmă
care a realizat execuția, pe o perioadă cuprinsă între
5-10 ani, astfel încât să se mențină o monitorizare
atentă ca urmare a unor tratamente / intervenții reali -
zate, corect sau nu, în execuție. 

Iar ca paleta de probleme să se închidă, apare
aspectul Standardelor de cost și al Normativelor pentru
proiectare și execuție pe domenii și specialități, inclu-
siv pentru restaurarea și conservarea componentelor
artistice - frescă, pictură murală, lemn, lemn pictat,
metal, vitraliu, piatră și tencuieli de epocă, elemente
decorative stucatură și ceramică, zidării de epocă din
piatră și cărămidă etc. 

Standardele de cost nu pot fi aplicate, în acest
domeniu, nici pentru proiectare și nici pentru execuție,
cu mici excepții sau parțial. Aceasta înseamnă, din
punctul meu de vedere, că trebuie să avem Normative
dedicate fiecărui domeniu, specialitate în parte. 

Institutul Național al Patrimoniului a realizat de-a
lungul ultimilor ani o serie de studii pe acest domeniu,
pe câteva specialități cum ar fi pictura murală și piatra.
Astfel, la fiecare lucrare pe specialități încercăm alături
de devizist să particularizăm în funcție de situație
aceste Normative care nu au în prezent decât girul in sti -
tuției sus numite. Salutăm intențiile bune, dar consi -
derăm că aceste proceduri trebuie discutate atent cu

factorii implicați, inclusiv cu reprezentanții firmelor de
execuție, cu experiență în acest domeniu al restaurării.

Față de legislația existentă în vigoare, în conformi-
tate și în completarea ei, consider importantă necesita-
tea unei dezbateri tehnice proiectanți - executanți, cu
privire la acest domeniu al restaurării și conservării
obiectivelor cu valoare patrimonială locală și națională,
în vederea reorganizării autorizării acestor proiecte,
urmând fazele de proiectare existente, dar cu finalizare
și completare la începerea șantierului/ execuției.

În acest context, consider că:
• proiectarea în restaurare trebuie concepută astfel

încât Proiectantul autor al DALI-ului să aibă dreptul și
obligația de a continua proiectul în fazele următoare de
proiectare, inclusiv asistența tehnică din partea proiec-
tantului;

• componența documentației predate trebuie clar
definită pe tipuri de lucrări și specialități;

• studiile: 
1. de teren - ridicarea topo a sitului și împrejurimi-

lor, geotehnice, geoelectrice, de rezistența materiale-
lor, cu tot sistemul de analize specifice de laborator și
foraje speciale,

2. cercetările istorice – arhitecturale, analizele bio-
logice, chimice, fizice, geologice, petrografice si mine-
ralogice, inclusiv cele speciale pe lemn, stratigrafice și
dentrocronologice, pe metal și vitraliu, 

3. cercetarea și supravegherea arheologică cu tot
ce înseamnă cercetare de arhivă și realizare rapoarte
de specialitate,
să fie definite printr-o metodologie tehnică specifică
clară, pe problematici, cu o evaluare financiară prede-
finită, pe baza unui Normativ specializat, pe etape de
intervenție, identificate corespunzător;

• modificările punctuale ale intervențiilor la proiec-
tul complex de restaurare/ conservare să fie atent
monitorizate, fără a se relua procedura de reautori-
zare;

• modalitate de simplificare a autorizației de con-
struire pentru intervenții reprezentând lucrări de
reparații la  acoperiș / înlocuire parțială sau totală pen-
tru învelitoare, cu respectarea materialelor tradi -
ționale, reparații și înlocuiri de echipamente instalații,
fără modificări conceptuale sau totale; lucrări de
reparații punctuale pentru pavimente, tencuieli simple,
desprăfuire și biocidări, lucrări monitorizate atent de
un proietant de specialitate – Arhitect, cu eliminarea
avizelor și acordurilor ce îngreunează atât financiar, cât
și ca timp finalizarea unei execuții punctuale;

• mentenanța să devină o etapă obligatorie după
execuția de restaurare / conservare, clar definită atât
tehnic, cât și financiar, realizată fiind de Proiectantul
arhitect, autor al proiectului de restaurare, funcție de
tipul intervenției, de tipologia obiectivului și de peri -
oada de timp delimitată. q
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PPTT, de mai bine de un deceniu și jumătate în slujba
intereselor patronale din industria de tâmplărie termoizolantă

Vocea comună a patronatului
este puternică și se poate auzi
foarte clar

În alocuțiunea rostită cu ocazia
împlinirii a 15 ani de activitate, Valentin
Petrescu, președinte al PPTT, a afir-
mat că: „Patronatul este ca un vehi-
cul. Te poate duce oriunde, dacă îl
folosești. Cum e mai bine? Să mergi
pe jos sau cu mașina? În prima
variantă, ajungi tot acolo, în cel mai
bun caz, dar mult mai târziu. Noi am
ales cea de-a doua cale. Am echipat
mașina cu toate accesoriile, am luat
toate autorizațiile de intrare în locu-
rile supuse unor restricții, inclusiv
internaționale, dacă ar fi să amintim
doar apartenența la cluburi renumite,
cum ar fi IFT Rosenheim sau Eurowin-
door. Suntem deja într-un parc auto
select! Oare un singur pieton ar putea
face asta? Sunt sigur că nu. Am ajuns
aici după o muncă asiduă. A fost
foarte greu, dar ne mândrim cu rezul-
tatele obținute. Sunt foarte multe
lucruri pe care ar trebui să le trecem
în revistă, dintre care pot fi amintite
câteva: participare gratuită la târguri
internaționale pentru membrii PPTT;
deschiderea centrului de evaluare a
competențelor, în colaborare cu
Minis terul Educației Naționale; orga-
nizarea unei serii de conferințe profe-
sionale, la nivel național; participarea
la elaborarea și traducerea de norma-
tive și standarde vitale pentru buna
desfășurare a activității din branșă.

Suntem conștienți că mentalitatea
eronată indusă în cei 40 de ani de
comunism nu poate fi corectatată
ușor. Sigur, acest proces va dura mai
multe generații. Le suntem datori
însă acestora să punem piatra de
temelie. De aceea ne implicăm, noi,
cei 135 membri ai PPTT, iar pentru
aceasta vă mulțumesc. Oare nu ar
trebui să luăm exemplul țărilor care
nu au avut parte de această pată
neagră în istorie și care ridică asocia-
tivitatea la nivel de politică de afa -
ceri? Sunt convins că numai împreună
vom putea să avem rezultate notabile
pentru breasla noastră, pentru că o
voce comună este puternică și se
poate auzi foarte clar, față de câteva
voci disparate, care au toate șansele
de a se pierde în mulțime”.

Cea mai importantă misiune a
unui patronat și, implicit, a membrilor
echipei executive a acestuia, este
constituită de grija permanentă de a
asigura un mediu concurențial corect.
Aceasta se traduce inclusiv prin încu-
rajarea adoptării unui cadru legislativ
(legi, norme, normative, standarde
etc.), care să încurajeze dezvoltarea
sănătoasă a afacerilor și să constituie
un factor stimulant pentru inițiativa
privată. De aceea consider că cel mai
important lucru în activitatea patro -
natului este implicarea. Fără o dedi-
care permanentă și constantă, este
greu să ai succes într-un asemenea
demers, mai ales în România, unde

tradiția patronală a fost întreruptă
pentru mai mult de 50 de ani, ima -
ginea publică a unor astfel de organi-
zații a avut mult de suferit din cauza
propagandei negative practicate de
guvernele autoritare din perioada
anterioară lui 1989, iar interesul com-
paniilor pentru reunirea forțelor în
vederea atingerii unor obiective
comune a fost, la momentul inițial,
foarte scăzut. De aceea, fără o impli-
care continuă - deseori dezinteresată,
cel puțin din punct de vedere finan-
ciar - realizările cu care ne mândrim
în prezent ar fi fost imposibile.
Desigur, mai sunt foarte multe lucruri
de făcut pentru a depăși barierele
menționate anterior și a face din
patronatul nostru un partener de dia-
log realmente puternic, capabil să-și
impună punctele de vedere - raționale
și argumentate - în discuțiile cu auto -
ritățile publice. Este obiectivul orică -
rei astfel de organizații, de a deservi
în mod impecabil interesele mem-
brilor săi, cu atenție maximă la

Sloganul Patronatului Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT) - reprezentând singura
organizație de profil relevantă pentru industria de ferestre și uși din România - cu care asociația
s-a afișat în ultimul timp, respectiv „Produse de calitate, oameni calificați” reflectă în modul cel mai
fidel cu putință elementele-cheie ce stau la baza codului etic pe care s-a fundamentat, încă de la
înființare, dezvoltarea acestei entități.

Creat după modele occidentale de un grup restrâns de entuziaști în anul 2002, PPTT a traversat
intervalul de timp care a trecut de atunci într-o manieră exemplară, reușind să depășească, rând pe
rând, o serie de probleme reale, pornind de la reticența firmelor locale de a se înscrie într-un patro-
nat, trecând prin lipsa de interes pentru dialog a autorităților guvernamentale și terminând cu defi-
ciențele inerente de organizare ale unei economii emergente, cum este cea a României.

Valentin Petrescu ‐ președinte PPTT



respectarea legalității și la îndepli -
nirea exigențelor formulate de clienți.
O afacere bună este aceea în care
patronul este mulțumit de profit,
angajatul de salariu, iar beneficiarul
de produs. Orice dezechilibru în
această ecuație generează probleme,
mai devreme sau mai târziu. 

Deși vom întâmpina diverse difi-
cultăți pe parcurs, consider că per-
spectivele mișcării patronale din
domeniul tâmplăriei termoizolante
sunt optimiste, acestea fiind generate
de realizările pe care le-am avut în
ultima perioadă, dintre care OUG nr.
114/2018 este cea mai importantă.
Semnarea Acordului cu Guvernul,
după cum spuneam la data respec-
tivă, a avut loc într-o zi istorică,
într-un loc istoric și a reprezentat un
moment istoric. Prevederile legate de
remunerarea personalului, finanțarea

lucrărilor, fondul de garantare, stimu-
lentele pentru companiile care des-
fășoară activități de export - unele
dintre acestea deja incluse în ordo-
nanță, iar altele urmând să fie legife -
rate, au constituit o victorie fără
precedent, care ne încurajează să
continuăm pe calea pe care am pornit
în urmă cu aproape două decenii. În
viitorul apropiat, ne concentrăm pe
soluționarea altor probleme acute,
cum ar fi adoptarea normativului de
siguranță la incendiu (la care, din
păcate, întârzierile sunt inacceptabil
de mari), a celui referitor la folosirea
și montarea vitrajelor (C47), precum
și a normei de certificare a compani-
ilor din domeniul construcțiilor. 

Suntem conștienți că avem de
parcurs un drum greu și anevoios
pentru a ne impune punctul de
vedere, oricât de argumentat ar fi

fost acesta, întrucât niciodată nu a
fost ușor - cu atât mai puțin în
prezent, dat fiind contextul politico-
economic național și internațional.
Un lucru este cert: nu vom capitula și
ne vom lupta pentru interesele mem-
brilor, indiferent de tipul sau compo-
nența guvernului cu care vom negocia.

Referitor la relațiile cu organiza -
țiile - locale și internaționale -, vă pot
spune că situația este oarecum etero-
genă. Pe plan local, lucrurile stau
excelent, grație apartenenței noastre
la FPSC, în cadrul acestei federații
consemnând rezultate deosebite.
Același lucru, deși la o scară diferită,
este valabil inclusiv în ceea ce
privește UGIR. Din păcate, nu putem
face afirmații similare cu privire la
succesul înregistrat prin înscrierea
patronatului nostru în FAECF - struc-
tură care face parte din Eurowindoor.
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Practic, în perioada în care am avut
această experiență, nu am reușit să
fructificăm suficient de bine poziția
respectivă, pentru a justifica efortul
financiar asumat. 

Cel mai important obiectiv al PPTT
pe termen scurt și mediu este
menținerea avantajelor asigurate
domeniului construcțiilor, prin OUG nr.
114/2018. Susținem cu tărie necesi-
tatea păstrării prevederilor respec-
tive. Deși perfectibilă, actuala formă a
Ordonanței nu ar trebui retrasă în
integralitatea sa, deoarece efectele
sale benefice s-au resimțit deja în
2019 atât în ceea ce-i privește pe
salariați, cât și companiile, care au
reușit să soluționeze oarecum pro -
blema forței de muncă. De aseme-
nea, încasările la bugetul de stat au
fost mai mari, inclusiv datorită efec-
tului pe care această lege l-a exercitat
împotriva evaziunii fiscale. Admitem
că forma actuală ar trebui corectată,

existând scăpări, cum ar fi, de pildă,
omiterea unor coduri CAEN. De
asemenea, o prioritate ar fi și aceea a
adoptării normei C47 pe segmentul
vitrajelor, precum și a normativului de
siguranță la incendiu P118 în noua sa
variantă, conform cerințelor actuale,
deoarece se resimte necesitatea unei
reglementări mai precise. De aseme-
nea, certificarea operatorilor din
domeniul construcțiilor este un lucru
foarte important de realizat. Avem
mult de lucru pentru perioada urmă-
toare, însă, în același timp, dispunem
de forța și voința necesare pentru a
duce la bun sfârșit toate misiunile
propuse.

Mircea Eliade în „Încercarea labi -
rintului” spunea: „Trebuie deci să
răspundem, într-un fel sau altul, prin
opera noastră, momentului istoric în
care trăim”. 

Hai să alegem să răspundem pozi-
tiv provocărilor, eu fiind convins de
colaborarea și solidaritatea breslei

care va putea conduce la rezultate
notabile pentru noi toți. 

Multe dintre principiile noastre
sunt comune și sunt convins că prin
colaborare și unirea forțelor vom
reuși să ducem prestigiul breslei la un
alt nivel, atât în plan profesional, cât
și în plan economic, iar vocea noastră
va putea fi auzită mai intens la nivelul
autorităților și la nivel internațional. 

Mă bucur că suntem împreună, că
ne putem baza pe implicarea dum-
neavoastră și vă mulțumesc foarte
mult tuturor că ne-ați fost alături în
proiectele dezvoltate de PPTT. 

Fiind în preajma Sărbătorilor de
Iarnă, vă adresez cele mai frumoase
gânduri, dorindu-vă un Crăciun Fericit
alături de cei dragi și un An nou plin
de sănătate, bucurie și realizări
remarcabile, cu mult succes în dez-
voltarea afacerilor!

Valentin Petrescu
Președinte

PPTT s-a constituit într-un susținător fervent al sustenabilității

Lőrincz Barnabás, director executiv al PPTT: „Însușindu-ne rolul de
reprezentant al breslei de tâmplărie termoizolantă din România și
reprezentând în egală măsură atât producătorii, cât și furnizorii de sisteme,
noi am acționat permanent în interesul tuturor membrilor patronatului.
Probabil că un exemplu ilustrativ din acest punct de vedere este reprezen-
tat de anularea așa-numitului «brevet de invenție al pereților cortină»,
acționând pe căi legale, in justiție. De pe poziția de membru fondator al
clusterului pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal
cu zero - Pro-nZEB, PPTT s-a constituit într-un susținător fervent al suste -
nabilității, așa cum este acest concept modem definit in cadrul directivei
europene a eficienței energetice în imobile. Având în vedere faptul că,
începând cu anul 2021, toate clădirile noi vor trebui să se încadreze în
această paradigmă și ținând cont de propunerile unor membri, am luat
decizia de a ne implica activ în direcția respectivă, cu atât mai mult cu cât
produsele din categoria tămplăriei termoizolante au un impact direct și masiv asupra consumului de electricitate afe -
rent unei construcții. În demersul nostru, am fost însoțiți de o serie de instituții prestigioase și suntem încrezători că
obiectivul menționat anterior va fi atins. Tot de racordarea industriei locale la piața internațională, mai ales în contex-
tul globalizării și al orientării către export a producătorilor din România, sunt legate și eforturile noastre de participare
la o serie de expoziții internaționale (Batimat - Franța, Made Expo - Italia etc.) a membrilor PPTT, acțiuni care au
bene ficiat de finanțare de la bugetul de stat.

Astfel, participarea la eveniment cu tot ce presupune aceasta (spațiu de expunere, dotări, transport al exponatelor
etc.) a fost gratuită pentru membrii PPTT. Am încercat să oferim o expunere cât mai mare companiilor pe piețele
externe si să le oferim, astfel, oportunitatea de a stabili noi parteneriate de afaceri. În opinia noastră, pentru
creșterea competitivității atât pe piețele externe, cât și pe cea internă, unde firmele au început să concureze cu com-
panii străine, este necesară și benefică o îmbunătățire continuă a nivelului de informare a celor implicați în domeniu.
În sprijinul acestui demers, PPTT organizează deja de câțiva ani conferința «Specialiștii ferestrelor, fațadelor și gea-
mului termoizolant», organizația noastră implicându-se, de asemenea, în demararea unui curs de masterat pentru
pregătirea inginerilor în proiectarea și execuția de ferestre și pereți cortină”. 

Lőrincz Barnabás ‐ director executiv PPTT
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diverse teme, interviuri, comen-
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