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... Da, victorie! După „lupte seculare” care au
însemnat… trei decenii, în sfârșit au început lucrările de
reabilitare, consolidare și modernizare a unei clădiri
monumentale amplasate pe litoralul românesc al Mării
Negre: CAZINOUL DIN CONSTANȚA.

Lumea contemporană iubitoare de artă în construc -
ții s-a cam… plictisit de clădirile noi (interesante și ele,
în principal hoteluri și locuri de distracție, spații comer-
ciale etc.) și vrea să-și încânte ochii și cu… „vechituri”
reprezentative ale arhitecturii trecute valoroase din
toate punctele de vedere.

Constanța ca oraș, dar și cu împrejurimile care o
întregesc, reprezintă o bogată „zestre” împlinită din
vremuri trecute cu specificul lor istoric, desigur. Despre
această acumulare de vestigii și noutăți constructive se
poate vorbi mult și, mai ales, bine.

Întorcându-ne la zilele noastre, nu putem să nu fim
supărați că atâta amar de vreme (trei decenii) o ase-
menea clădire cum este Cazinoul din Constanța a fost
lăsată fără a fi fost și întreținută. Așa se face că timpul,
punându-și amprenta ca peste toate clădirile existente,
a adus clădirea într-o stare jalnică vecină cu ruina. Și
asta ca urmare a dezinteresului contemporanilor poli-
tici aflați vremelnic la putere. Ei s-au „războit” politic
pentru a obține avantaje materiale și financiare în folo-
sul acoliților lor. Edificator în acest sens este traseul
interminabil al licitațiilor și mai ales al contestațiilor
privind acest obiectiv arhitectural și funcțional.

În sfârșit, mă repet, dar nu întâmplător, pentru că
ampla lucrare a fost legal încredințată la începutul
acestui an unei firme de construcții cu o bogată „carte
de vizită”, capabilă să repună în valoare un asemenea
reprezentativ obiectiv istoric și, de ce nu, turistic.
Numeroși vizitatori interni și străini dar mai ales locui-
torii Constanței vor să se bucure și spiritual pentru că
au din plin și de ce.

AEDIFICIA CARPAȚI din București, firma câștigă-
toare finală a licitației, a lăsat în urma activității sale de
până acum lucrări monumentale, cu prioritate cele din
Capitala țării: Ateneul Român, Biblioteca Universi-
tară, Muzeul Național de Artă al României, Pala-
tul Patriarhiei, Corpul vechi al Băncii Naționale,
Biblioteca Națională, Teatrul Național București etc.

Cum s-ar spune mai direct, importanta lucrare a
Cazinoului din Constanța a intrat pe „mâini bune” și
suntem siguri că firma Aedificia Carpați va respecta
termenul de reabilitare, de doi ani, trecut în contract.

Vizitatorii Cazinoului vor beneficia, astfel, de prezența
acestei „perle” arhitecturale în peisagistica litoralului
românesc al Mării Negre.

În numerele viitoare ale publicației noastre vă vom
prezenta și detalii tehnice ale lucrărilor ce vor fi execu-
tate pentru ca acest edificiu să fie pus din nou în
valoare la nivelul său prestigios.

Ciprian Enache

VICTORIE…!!!
Au început lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare

a Cazinoului din Constanța

Eveniment

Imagine de la lansarea oficială a lucrărilor de renovare
a Cazinoului din Constanța

Cazinoul Constanța (proiect)
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Amenajare clădire pavilion
pentru secții aferente Spitalului Filantropia din Craiova 

DESCRIEREA LUCRĂRII
Construcția a fost ridicată în anul 1988, iar după

evenimentele din 1989 au fost abandonate lucrările.
Pentru clădirea abandonată au existat, de-a lungul

timpului, mai multe planuri. La începutul anilor ‘90, se
dorea realizarea unui spital pentru bolnavii de SIDA, cu
150 de paturi. Această intenție a fost și ea, la rândul ei,
abandonată din cauza lipsei de fonduri. Ulterior, proiec-
tul a fost prins în lista de investiții de la Ministerul
Sănătății pentru construirea unui spital de copii cu 150
de paturi. 

Din lipsa fondurilor de finanțare, aceste construcții
au rămas complet deschise și neprotejate, fiind expuse
intemperiilor și degradărilor.

Spitalul Filantropia a pierdut o serie de spații desti-
nate procesului medical care funcționau în clădiri ce au
fost revendicate și restituite în natură foștilor propri-
etari. Primăria Municipiului Craiova a hotărât relocarea
secțiilor din componența Spitalului în corpurile de
clădire abandonate din strada Sărari, nr. 28.

În toamna anului 2015 au început lucrările la com-
plexului din strada Sărarilor cu scopul construirii noului
Spital Municipal Filantropia, durata de realizare a
proiectului fiind de 14 luni.

Prin tema de proiectare, s-au realizat următoarele:
• consolidarea construcției în concordanță cu exper-

tiza tehnică;

• etajarea corpului A de la S+P+1 la S+P+2;
• etajarea coridorului de legătură dintre corpul A și

B de la S+P+1 la S+P+2;
• completarea etajului corpului D;
• realizarea unor coridoare de legătură la nivelul

etajului 1 între corpul C și Blocul Alimentar respectiv
între coridorul de legătură dintre corpul C și D și Spi-
talul Clinic;

• realizarea unor caje de lift pentru pacienți ali-
mente și alte necesități în fiecare corp de clădire con-
comitent cu etajarea casei scării și a liftului peste
planșeele terasă;

• desființarea scării semicirculare din traveea medi-
ană a corpului D;

• desființarea coridoarelor de legătură dintre cor-
purile B și C și C și D dinspre str. Sărari;

• suprabetonarea planșeelor terasă de la cori-
doarele de legătură dintre corpurile A, B și B și C în
vederea amplasării a două instalații de ventilare;

• realizarea unor case de scări de acces cu regim de
înălțime P+2 anexate articulațiilor A-B și B-C;

• refacerea unor planșee ale corpului A;
• realizarea unei copertine pe acces a ambulanțelor

pe latura de sud a corpului A;
• realizarea rampei de acces la demisol și a coper -

tinei de acces în corpul D.

Antreprenor: RECON SA, lider al Asocierii RECON SA, SC GETRIX SA, SC GTX PROEX INSTAL SRL,
SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA
Proiectant: SC GETRIX SA
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FINISAJELE INTERIOARE
În zonele de acces și casa scării pardoselile sunt

placate cu granit iar în restul spațiilor sunt acoperite
cu membrană din PVC antistatică și antibacteriană.
Pereții sunt finisați cu zugrăveli lavabile pe pereții
căilor de circulație s-au montat bandouri de protecție.
În zona lavoarelor pereții sunt placați cu faianță.
Tavanele sunt realizate din plafoane false din casete
dreptunghiulare de aluminiu prevopsite pe coridoare,
pentru a se permite accesul la instalații. În cabinete
medicale, vestiare și saloane plafoanele false sunt din
gips carton. Tâmplăria interioară la toate spațiile este
din aluminiu. La depozite, casele scărilor, spații
tehnice s-au montat uși metalice rezistente la foc. La
grupurile sanitare s-au realizat compartimentări și uși
din HPL.

Balustradele au fost executate din profile din oțel
zincat. La fațadă s-au utilizat panouri casetate din
tâmplărie de aluminiu, cu barieră termică, cu geam
termopan, fațadă ventilată cu panouri din fibrociment
pe structură casetată și termosistem la fațadă parțial și
soclu finisat cu tencuială mozaicată. Învelitoarea este
de tip terasă circulabilă finisată cu gresie și necircula-
bilă realizată cu membrane bituminoase. 

Instalațiile electrice, sanitare, termice, ventilație,
climatizare, curenți slabi și hidranți interiori sunt rea -
lizate în funcție de destinațiile fiecărui spațiu și

necesitățile beneficiarului. La exterior s-au realizat
rețele de alimentare cu apă, rețele de alimentare și
distribuție cu agent termic, rezervor de apă pentru
hidranții interiori, rețea de distribuție apă caldă de con-
sum menajer, rețea de distribuție apă rece, rețea de
hidranți exteriori.

S-au realizat două porți auto și o poartă pietonală
cu închidere automată, parcări cu suprafața de
173,40 mp și alei carosabile în suprafață de 247 mp
delimitate cu borduri. Aleile pietonale din pavele și tro-
tuarele din beton sunt delimitate de spațiile verzi. 

Clădirea a fost echipată cu utilajele și dotările speci-
fice mediului spitalicesc, pentru o bună funcționare a
întregii construcții. q
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Gala Premiilor de Excelență
în Educație și Cercetare la UTCB

Gala a fost onorată de prezența unor persona -
lități marcante dintre care amintim pe dr. ing. Ligia
Deca - consilier prezidențial în cadrul Departamen-
tului Educație și Cercetare al Administrației Prezi-
dențiale, prof. dr. ing. Anton Anton - membru în
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
a Camerei Deputaților din România și dr. ing.
Constantin Ionescu - director general al Institutului
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Pământului.

De asemenea, industria de construcții a fost
reprezentată la vârf prin dr. ing. Cristian Romeo
Erbașu - vicepreședinte al Federației Patronatelor
Societăților din Construcții și al PSC, ing. Iulian Liviu
Simion - prim-vicepreședinte FPSC și președinte al
Patronatului Societăților din Construcții, ing. Adriana
Iftime - director general al Federației Patronatelor
Socie tăților din Construcții.

Casa Socială a Constructorilor a fost reprezen-
tată prin Cristian Ștefănescu - director general și
ec. Claudiu Munteanu - director economic.

Din partea Federației Generale a Sindicatelor
FGS „FAMILIA” a participat dl Gheorghe Bălăceanu -
președinte.

La Gală a participat conducerea UTCB, conducerile
facultăților, studenți, cadre didactice universitare,

reprezentanți ai mass-media.
Au fost acordate 15 diplome de

excelență pentru cadrele didactice
din facultățile UTCB, respectiv un
premiu de excelență în educație și
un premiu de excelență în cerce -
tare la nivel de universitate.

Premiile de excelență au fost
acordate de doamna Consilier Pre-
zidențial, dr. ing. Ligia Deca și de
domnul prof. dr. ing. Radu Văcăreanu
- Rectorul UTCB.

Marii câștigători ai premiilor de
excelență au fost:

Ionuț Radu Răcănel - Premiul de
excelență pentru profesorul anului
2019 la UTCB;

Ilinca Năstase - Premiul de ex -
celență pentru cercetătorul anului
2019 la UTCB. q

În data de 15 ianuarie 2020, cu ocazia sărbătoririi Zilei Culturii Naționale, la Universitatea
Tehnică de Construcții București (UTCB) a avut loc „Gala Premiilor de Excelență în Educație
și Cercetare la UTCB” pentru anul 2019, eveniment aflat la cea de-a IV-a ediție și organizat cu
sprijinul Federației Patronatelor Societăților din Construcții.



Criza forței de muncă din construcții poate fi rezolvată
Având în vedere criza forței de muncă în con-

strucții, ce soluții oferă compania Dumneavoastră?
International WorkFinder recrutează forță de muncă

necalificată și calificată din Asia, în special India, Nepal,
Sri Lanka și Vietnam, oferind soluții personalizate și com-
plete pentru piața construcțiilor din România.

Care sunt avantajele angajării muncitorilor din
Asia?

Seriozitatea, anduranța și meticulozitatea sunt câteva
dintre calitățile care recomandă muncitorii asiatici pentru
domeniul construcțiilor. De asemenea, toți cei pe care îi
recrutăm au experiență internațională, cunosc
limba engleză, sunt obișnuiți cu un program de
10 ore/zi, 6 zile/săptămână, se integrează ușor și
doresc foarte mult să facă o impresie bună la locul
de muncă. Pentru a veni în România, asiaticii fac sacrificii
majore, de aceea sunt determinați să se implice și să își
respecte atât angajatorul, cât și colegii din echipă.

Ce responsabilități au angajatorii?
Personalul străin se supune legislației de muncă din

România, prin urmare angajatorii vor avea aceleași drep-
turi și obligații față de ei. Unica diferență o face faptul
că angajatorii trebuie să le ofere cazare și masă.
Avantajul major este salariul, care va fi negociat astfel
încât costurile de aducere în țară să se amortizeze destul
de repede. Per total, angajatorii vor câștiga pe toate pla-
nurile, mai ales că, din nefericire, personalul autohton nu
mai este dispus să muncească în construcții, iar dacă
alege să facă asta, are pretenții din ce în ce mai mari.

Care este procesul de angajare?
Procesul de angajare este simplu fiindcă ne ocu-

păm noi de toate etapele, iar consultanții noștri se află
în permanență la dispoziția clienților. După semnarea con-
tractului cu compania noastră, urmează ca cererea să fie
trimisă în Asia. Odată soluționată, clientul va primi CV-uri,
interviuri video și probe de lucru, conform cerințelor sale.
De îndată ce clientul alege un candidat potrivit, încep
pregătirile cu forma litățile de imigrare. Angajații pot intra
în câmpul muncii începând cu a doua zi de la sosirea în
țară, iar pentru procesul de integrare culturală, colaborăm
cu consulul Nepalului care gestionează partea de comuni-
care cu aceștia, fiind un factor de echilibru în gestionarea
tuturor situațiilor.

În cât timp puteți plasa forța de muncă în firmele
de construcții?

Procesul durează undeva între 3 și 6 luni, în funcție de
țara de origine, de specificul jobului, precum și de rapidi-
tatea cu care clientul decide asupra selecției. Noi sfătuim

întotdeauna clienții să planifice din timp astfel încât să nu
rămână descoperiți. Dacă totuși acest lucru se întâmplă,
avem posibilitatea să îi ajutăm cu personal sezo -
nier, așadar, pentru o perioadă limi tată, nu pentru 2
ani, așa cum se întâmplă în cazul unui contract standard.

Ați mai adus personal asiatic în construcții?
Am adus până acum zidari, dulgheri, fierari beto-

niști, sudori, ingineri, operatori utilaje, fini sori,
instalatori, electricieni, asfaltatori, precum și
muncitori necalificați. Firmele care ne-au ales sunt atât
din București, cât și din țară. Noi menținem contactul cu
clienții noștri chiar și după ce se încheie procesul de
recrutare și muncitorii ajung în România fiindcă vrem să
ne asigurăm că ambele părți își respectă angajamentele.

Care este factorul care vă diferențiază de compe-
tiție?

Sunt mai mulți factori. În primul rând, noi organizăm
diverse evenimente de integrare culturală pentru a
susține comunitățile asiatice. De exemplu, la ultimul
Maraton din București, am adus 50 de asiatici care au
servit băuturi răcoritoare și fructe participanților. A fost un
moment extraordinar de diversitate culturală, în urma
căruia s-au legat conexiuni. Mulți dintre asiatici își doresc
să fie implicați în evenimentele locale fiindcă au de gând
să rămână mult timp în România. Alții vin doar pentru doi
ani și, la încheierea contractului, se întorc la ei în țară. 

Apoi, echipa noastră este numeroasă și foarte
bine pregătită. Avem deja 30 de specialiști care cunosc
legislația și procesele foarte bine. Ne dezvoltăm continuu,
deschidem filiale noi, iar faptul că reușim să aducem
oamenii potriviți la locurile potrivite ne încurajează să ne
îndeplinim misiunea în fiecare zi. q

International Work Finder
Str. Grigore Manolescu 7A, et. 3, Sector 1, București
contact@work-finder.eu | www.work-finder.eu | +40 741 100 179



w Revista Construcțiilor w ianuarie ‐ februarie 202010

Țară bogată, țară săracă!

La început de an… umor negru

Ideea acestui titlu mi-a încolțit
plecând de la genericul unui mai
vechi film american intitulat „Om
bogat, om sărac”. Deci, țară
bogată, țară săracă pentru că țara
este populată, desigur, de săraci și
bogați. Încercând să descifrez inti-
mitatea expresiei de față rămân
surprins, deloc plăcut, că în zilele
noastre de după `89 sensul s-a
metamorfozat în rapacitatea cu
care unii oameni de-ai noștri au
catadicsit să-și doândească bunuri
și servicii în detrimentul altor mem -
bri ai societății în care conviețuiesc.

Și uite așa, netam-nesam, peste
noapte adică, unii s-au trezit bogați
fără scrupulele de rigoare. Nu au
avut în vedere, însă, potrivit expre-
siei „încercarea moarte n-are” că
orice început are și un sfârșit, nu
întotdeauna plăcut. Că e așa o
spune și o glumă transilvană potri-
vit căreia „no… seara mâncat bine,
beut bine, dimineața sculat mort!”

Este clar că finalul oricărui om
de pe acest pământ se rezumă la o
înhumare între 4 scânduri brute
sau, mai nou, șlefuite și lăcuite. Ei
se ghidează după faptul că nu se
știe ce-o fi pe lumea de dincolo, așa
că fac tot ce pot (chiar și lucruri
nepermise). Ce vor? Să trăiască
numai ei în momentul de față! Res-
tul sine die.

Înainte de așa-zisa Revoluție din
1989 un om avea doar o casă (nu
șase sau mai multe) și aceea cu
chirie sau privată, eventual o
mașină Dacia, Trabant, Oltcit. Mai
avea poate niște pământ primit
moștenire de la părinți sau bunici,
aflat însă și acesta la CAP sau IAS.
Unii, poate, mai aveau ceva bani la
CEC. Și cam atât. De valută și alte
obiecte prețioase, nici vorbă.

Cum, deci, în 30 de ani unii s-au
trezit cu averi fabuloase cu care îi
sfidează pe cei din jurul lor?

Răspunsul este vizibil, în mai
toate cazurile, că totul s-a realizat
prin furt, delapidare, evaziune,
excrocherie, înșelătorie… etc.

Cine au fost păgubiții? Țara și
cetățenii care o populează! De la ei
și-au însușit aceștia averile de care
dispun: averi stabile și averi mobile
pentru că… o zicătoare spune
„prostul dacă nu e și fudul, parcă
nu e prost destul”. Apropo de
mașini ultramoderne, elicoptere,
avioane și iahturi.

Țară bogată, țară săracă… Sau
ce-a fost și ce ne-a mai rămas după
trei decenii scurse până în acest
moment. Ce-am fost noi până în
`89...? O țară care prin sudoare,
muncă și privare de multe dorințe
producea în propria ogradă mai tot
ce îi asigura existența. România
fabrica atunci de la ace și mașini de
cusut până la tractoare, autoca-
mioane, autoturisme, tancuri, eli-
coptere și avioane, produse chimice,
siderurgice și metalurgice, nave
comerciale și pescadoare, mobilă,
țesături și confecții, produse agri-
cole și enumerarea ar putea conti-
nua.

Eram, deci, o țară bogată.
Eram, desigur, și asta nu conve-

nea unora din țară și mai ales din
afara ei. Cei care hulesc în prezent
fără temei tot ceea ce a făcut
„ciuma roșie” nu se gândesc nici pe
departe că ea, „ciuma roșie”, a fost
compusă din noi, cei de vârsta a
III-a, din părin ții și bunicii noștri,
din frații și surorile noastre. Ei sunt
autorii de fapt ai tuturor produselor
și serviciilor de care mai beneficiem
încă.

Te și miri cum suportă acești
tineri sau mai în vârstă să folo-
sească fără jenă spațiile în care își
desfășoară activitatea, cele în care
locuiesc, cele unde își tratează și
vindecă afecțiunile, cele din edu-
cație și multe altele, pentru că ele
sunt multe. Că ne-a convenit sau
nu este o altă problemă, pentru că
toate ne-au costat multe lucruri pe
care ni le-am fi dorit și s-ar exprima
prin două cuvinte: libertate și
democrație.

Ei bine, după 1990 le-am avut și
pe acestea și ne întrebăm ce-am
făcut și ce facem cu ele. Unii cred
că libertatea este ceea ce face fie-
care după capul lui neștiind sau
uitând că viața este și socială. Știți
ce spune americanul despre liber-
tate? Un lucru esențial constând
dintr-un joc de cuvinte: libertatea
este libertatea de ați lua libertatea!
Este clar că dacă nu înțelegi ce poți
face cu libertatea atunci societatea
îți ia pe drept cuvânt libertatea. Și
știți de ce? Pentru că așa cum spu-
neam, viața este socială fiind con-
cretizată în cuvântul democrație.
Adică pentru o bună desfășurare a
întregii vieți, majoritatea domi nă
minoritatea. Asta la noi, doar pe
hârtie... Pentru că drumul parcurs
până acum, în care puteam și
putem încă să ne bucurăm de foloa-
sele libertății și democrației, a fost
un drum fără cea mai vagă întenție
de a ne încadra în lumea civilizată.

Da, afirmația pare dură deoa-
rece realitatea zilelor trecute, pre-
zente sau, Doamne-ferește, viitoare
nu ne face să întrevedem soluții
spectaculoase. Unii oameni ai aces-
tor timpuri cred că jocul la întâm-
plare le convine de minune. Nu-i
interesează deloc faptul că unii,
puțini ca număr, huzuresc iar majo-
ritatea trag mâța de coadă. Ei bine,
să nu ne înșele imaginea că dacă
sfârâie grătarele unde vrei sau nu
vrei, că mașinile merg bară în bară,
că lumea se mulțumește cu puțin și
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mai ales întâmplător, viața ar fi nor-
mală și că toată suflarea țării este
„fericită și cu lacrimi pe obraz”. 

Realitatea de zi cu zi arată cu
totul altfel. Și asta o știți prea bine.

Concret. Noapte de noapte col-
căie barurile și cluburile de toate
felurile frecventate doar de „spuma”
actualei societăți.... bazate, pe ce
credeți?... pe libertate și demo-
crație!

Milionari, miliardari în lei și euro
dar mai ales odraslele lor, beizade-
lele adică, duc o viață vecină cu
dezmățul. Ca să nu mai vorbim
despre un lucru stânjenitor instau-
rat după 1990. Care anume? Se
știe clar că România din 1947 este
republică. Cu toate acestea azi nu
mai ai loc de regi și regine, prinți și
prințese, de vedete, fițe și nici mai
mult nici mai puțin de… celebrități…
Și știți în ce domenii...? Manele, fit-
ness, design, cosmetică, folclor...
restul completați-l dumneavoastră
pentru că ți se face greață de ce a
ajuns să pară pentru unii noțiunea
de celebritate.

Și pentru că am ajuns aici și ca
să punem capac la toate au apărut
o puzderie de oameni politici (mulți
dintre ei niște analfabeți din toate
punctele de vedere) să se considere
și ei profesori, doctori, savanți prin
ce fac și mai ales prin ce debitează
pe care orală. Aceștia, „pas cu pas”,
cum silabisește un celebru politician
contemporan, fac tot ce pot pentru
ca să le fie lor bine în prezent iar
nouă, poate, în viitor.

Pensii speciale, indemnizații,
premii și alte surse de a-și duce
viața liniștit de la o zi la alta.
Aceasta este singura lor deviză de
căpătâi.

Țară bogată, țară săracă!
România este, după cum se știe,

prin excelență o țară bogată din
punct de vedere al resurselor natu-
rale, materiale și, desigur, al celor
umane. Faptul că în prezent nu
vrem să le valorificăm în mod chib-
zuit ne aruncă în cealaltă extremă –
de țară săracă.

Iată de ce „deșteaptă-te române”
trebuie să fie deviza noastră pentru
tot ceea ce trebuie să facem de aici

încolo. Numai așa putem deveni o
țară bogată.

Aceasta pentru că totul poate, și
trebuie, să se concretizeze prin a
investi și, deci, a construi. Dacă nu
vom construi cât mai multe și în
toate domeniile de activitate vom fi
pe mai departe tributarii altora care
n-au scrupule în a ne exploata la
maximum slăbiciunile noastre de
țară săracă și incompetentă.

Cine are urechi de auzit ar trebui
să purceadă la alte concepții și
practici de viață și societate compe-
titivă și eficientă.

PS. Până de curând erau bani la
buget pentru a se face cât de cât
ceva. Acum nu mai sunt. Și trebuie,
vrem nu vrem, să… strângem
cureaua ca pe vremea știți dum-
neavoastră cui... Ce să-i faci „statul
pe tușă” mai mulți ani i-a înfometat
pe mulți. Așa că, în continuare, cine
poate oase roade... cine nu, altă-
dată... Pentru că la noi „rotirea
cadrelor” funcționează bine-merci
indiferent de politicienii aflați în
fruntea țării.

Ciprian Enache
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Tasarea unui depozit ecologic de deșeuri
fundat pe pământ sensibil la umezire

conf. univ. dr. ing. Ernest-Daniel OLINIC, ing. Iulia Emilia PARASCHIV -
Universitatea Tehnică de Construcții București

Proiectarea unui depozit eco-
logic de deșeuri pe un teren sensibil
la umezire reprezintă o situație par-
ticulară datorită faptului că trebuie
respectate mai multe normative
tehnice care impun anumite restric -
ții certe.

Pe de o parte, „Normativul tehnic
privind depozitarea deșeurilor”,
aprobat prin OMMGA 757/2004
impune o pantă în lungul drenurilor
care colectează levigatul de minimum
1% atât în momentul deschiderii
depozitului, cât și după umplerea
acestuia și consumarea tasării
terenului de fundare sub sarcina
transmisă de deșeurile depozitate.

Pe de altă parte, NP 125:2010
„Normativ privind fundarea con-
strucțiilor pe pământuri sensibile la
umezire” conține două prevederi
extrem de relevante din acest
punct de vedere: rețelele purtătoa-
re de apă trebuie sa aibă o pro tec -
ție dublă și calculul de tasare
trebuie să prevadă și ipoteza
inundării terenului de fundare.

Evaluarea tasărilor
pământurilor sensibile

la umezire
În cazul pământurilor normal

consolidate, tasarea se evaluează
acceptând o relație liniară între
efort și deformație (legea lui
Hooke) și este funcție de modulul
de deformație și efortul vertical
datorat suprasarcinii (σz). în cazul

pământurilor sensibile la umezire,
se evaluează efortul vertical datorat
greutății proprii (în condiții naturale
și în stare saturată) și efortul total
ca urmare a realizării construcției,
respectiv suma dintre sarcina geo-
logică și efortul datorat supra -
sarcinii. Tasarea se obține ca
diferență a tasărilor generate de
starea inițilă (sarcina geologică în
condiții naturale) și finală de efort
(după inundarea terenului de fun-
dare sau realizarea construcției).

În Anexa 5 din NP 125:2010
este prezentată modalitatea de cal-
cul a tasării suplimentare probabile
prin umezire a PSU împărțită dis-
tinct în: tasare suplimentară prin

umezire sub sarcina geologică (Img)
și tasare suplimentară prin umezire
sub încărcarea transmisă de fun-
dație (Imp). Urmărind pașii de cal-
cul din normativ, practic este
simulată inundarea terenului și
evaluat răspunsul acestuia (Img) iar
ulterior realizarea construcției pe
terenul inundat și evaluarea tasării
totale (Img+Imp). Normativul nu
prezintă evaluarea tasării probabile
în urma realizării construcției în
ipoteza menținerii condițiilor natu-
rale de umiditate a terenului de
fundare (s), o componentă extrem
de importantă în alegerea soluției
de fundare.

În figura 1 este prezentată
schema de calcul a tasării PSU și

Lucrarea prezintă rezultatele calculelor de tasare efectuate în urma realizării unui depozit eco-
logic de deșeuri pe un teren sensibil la umezire. Sunt comparate rezultatele calculelor în ipoteza
menținerii condițiilor de umiditate naturală a terenului și în ipoteza inundării terenului sensibil la
umezire ca urmare a realizării unui sistem de etanșare imperfect.

Pornind de la cerința din legislația națională în vigoare prin care se impune o pantă de minimum 1%
a drenurilor care preiau levigatul din depozit, după consumarea tasărilor depozitului, este analizată
poziția drenului pentru a fi asigurată capacitatea de transport a levigatului din momentul deschide-
rii depozitului și până la umplerea acestuia și consumarea tasărilor sub sarcina transmisă de deșeu-
rile depozitate. Un alt aspect tratat este cel legat de efortul de întindere care poate să apară în
geomembrana sistemului de etanșare de bază, ca urmare a tasării terenului de fundare.

Calculele de tasare au fost efectuate în conformitate cu „Normativul privind fundarea construc -
țiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP 125:2010” și „Normativul privind deter-
minarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici, indicativ NP 122:2010”.

Fig. 1: Calculul tasării terenului de fundare pentru un strat sensibil la umezire
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sunt evidențiate eforturile verticale
nece sare calculului, respectiv defor -
 mațiile specifice care se obțin direct
din curbele de compresiune - tasare
rezultate în urma încercărilor de
compresibilitate în edometru pe
probe la umiditate naturală și pe
probe inundate inițial.

STUDIU DE CAZ
Caracterizarea geotehnică

a amplasamentului
Pentru construcția unui depozit

ecologic de deșeuri cu dimensiunea
în plan de cca. 250 m x 300 m s-au
efectuat investigații geotehnice de
teren și laborator din care a reieșit
că terenul de fundare este alcătuit,
sub un strat de pământ vegetal cu
grosimea de 70 cm, dintr-un strat
de loess argilos - grupa B intercep-
tat până la adâncimea de 13,70 m,
urmat de un strat de argilă pră-
foasă - praf argilos, plastic consis-
tent - plastic vârtos. Apa subterană
a fost interceptată la adâncimea de
21 m.

Pe probe netulburate din stratul
de loess s-au efectuat 44 de încer-
cări de compresibilitate în edometru,
27 pe probe la umiditate naturală și
17 pe probe inundate inițial, pentru
a se determina nu numai tasarea
specifică suplimentară la umezire
sub treapta de 300 kPa (im300), ci și
rezistența structurală (σ0) și com-
portamentul materialului sub încăr-
cările aplicate.

În urma reprezentării grafice a
tasării specifice suplimentare la

umezire sub treapta de 300 kPa în
funcție de adâncime (fig. 2) s-a
remarcat că în suprafață materialul
înregistrează valori foarte mari
pentru im300, care ajung chiar la
8...10%, în timp ce, pentru adân -
cimi de 7...13 m, această valoare
scade până la 2...5%. În conse -
cință, pachetul de loess a fost
împărțit în 3 straturi de calcul.
Stratul 4 este identic din punct de

vedere granulometric dar, din cauza
umidității naturale ridicate, materi-
alul și-a pierdut sensibilitatea la
umezire (im300 = 0...0,5%).

Pentru fiecare strat de calcul
s-au determinat valorile caracteris-
tice ale parametrilor geotehnici
necesari calculului de tasare. Pe
baza încercărilor de compresibili-
tate în edometru s-au determinat
valorile caracteristice ale tasărilor
specifice sub treptele de încărcare
aplicate (εk inf, εk sup). Pentru
supraestimarea tasării au fost
selectate doar valorile εk sup și a
fost trasată curba de compresiune-
tasare carac teristică, pentru care
s-a căutat o funcție care să o
aproximeze. În figura 3 și figura 4
sunt prezentate curbele caracteris-
tice superioare obținute pe probe la
umiditate naturală si pe probe inun-
date inițial. De asemenea, sunt
indicate funcțiile care aproximează
valorile caracteristice ale tasărilor
specifice. Aceste caracteristici s-au
determinat pentru fiecare strat în
parte dar, pentru exemplificare,
sunt prezentate grafic valorile
determinate pentru stratul 1.

Fig. 2: Variația tasării specifice suplimentare la umezire im300 în funcție de adâncime

Fig. 3: Curba de compresiune‐tasare caracteristică obținută pe probe la umiditate naturală din stratul 1

continuare în pagina 16È
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Calculul tasării
terenului de fundare

Tasarea terenului de fundare s-a
calculat pe verticală pentru 27 de
puncte distribuite uniform în
am priza depozitului dar și în
vecinătatea acestuia. Încărcarea
trans  misă de deșeurile depozitate a
fost asimi lată cu două încărcări tri-
unghiulare (secțiunile marginale)
și una drept unghiulară (secțiunea
centrală).

Calculele de tasare s-au făcut
iterativ, propunând într-o primă
fază o pantă inițială a bazei depozi-
tului de 1%. În figura 5 sunt
prezentate rezultatele calcului de
tasare. Pornind de la cota terenului
natural, s-a calculat cota terenului
amenajat pentru a asigura panta
inițială de 1% și, prin calculul
tasărilor, s-a determinat forma
bazei depozitului după consumarea
tasărilor în ipoteza menținerii
condițiilor de umiditate, dar și de
saturare a terenului de fundare.

Din calculele de tasare efectu-
ate, se remarcă în primul rând valo-
rile foarte mari ale tasărilor în
centrul depozitului: 1,3 m în ipo -
teza menținerii umidității terenului
natural și 2,3 m în cazul saturării
acestuia. De menționat că aceste
valori s-au obținut pentru o pre-
siune de 360 kPa rezultată din
înălțimea depozitului de 30 m și
greutatea specifică a deșeurilor de

12 kN/m3, uniform distribuită pe o
suprafață foarte mare (250 m x 300 m).

În această ipoteză inițială, după
consumarea tasărilor, drenul care

preia levigatul din depozit va avea
pentru zona din aval o pantă mai
mică de 1% și chiar contra-pantă în
ambele ipoteze de calcul. Reiese că,
între secțiunile 13 și 22 ale calculu-
lui de tasare, panta terenului ame-
najat va trebui reprofilată astfel
încât panta după consumarea tasă-
rilor să fie mai mare de 1%.

În figura 6 este prezentat profi-
lul inițial al terenului amenajat și
este impusă, în toate secțiunile, o
pantă mai mare de 1%, după con-
sumarea tasărilor. Practic, s-a inter-
venit între secțiunile 13 și 23.
Acceptând inițial aceleași tasări ale
terenului de fundare, s-a calculat
panta terenului amenajat, care
varia între 1,6 și 3%, motiv pentru
care a fost modulată în două sec-
toare cu pante de 2 și, respectiv, 3%.

Prin reprofilarea bazei depozitu-
lui, se vor realiza excavații de până
la 2 m, prin care se va depăși

Fig. 4: Curba de compresiune‐tasare caracteristică obținută pe probe inundate inițial din stratul 1

Fig. 5: Tasările estimate în ipoteza pantei bazei depozitului de 1%

Fig. 6: Reprofilarea pantei bazei depozitului pentru obținerea unei pante >1%
după consumarea tasărilor

Æ urmare din pagina 15



stratul 1 de loess, care are sensibi -
litate ridicată la umezire. Din acest
motiv, au fost reluate calculele de
tasare iar rezultatele sunt prezen-
tate în figura 7. Se remarcă faptul
că, prin profilarea terenului cu
pante de 1, 2 și 3%, pe toată
perioada exploatării depozitului,
respectiv din momentul punerii în
operă, până la consumarea tasări-
lor terenului de fundare, drenurile
pentru preluarea levigatului vor

avea pante mai mari de 1%. Dacă
inițial secțiunea amonte va avea
panta de 1% și secțiunile aval
pante de 2 și 3%, după consuma-
rea tasărilor, secțiunea amonte va
avea pante de 2...3% și secțiunile
aval de 1..2%.

CONCLUZII
Prin profilarea terenului după

modalitatea descrisă anterior, panta
minimă de 1% a drenurilor este asi-
gurată atât în ipoteza menținerii

condițiilor de umiditate a terenului
de fundare, cât și în ipoteza satu -
rării acestuia.

Tasarea maximă de 2,3 m în
secțiunea centrală a depozitului de
deșeuri nu va duce la o alungire
semnificativă a materialelor geosin-
tetice din baza depozitului și nu le
va supune la eforturi suplimentare
de întindere.
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1. NP 125:2010 „Normativ pri-
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pământuri sensibile la umezire”;

2. NP 122:2010 „Normativ
privind determinarea valorilor
caracteristice și de calcul ale para-
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tivul tehnic privind depozitarea
deșeurilor”; 
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2016. q

Fig. 7: Tasările estimate după reprofilarea bazei depozitului



w Revista Construcțiilor w ianuarie ‐ februarie 202018

PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Mircea Șelărescu (1945 - 2010)

S-a născut la 12 ianuarie 1945.
După absolvirea liceului, a

urmat cursurile Facultății de Con-
strucții Hidrotehnice - Institutul de
Construcții București, devenind
inginer în anul 1967.

Între anii 1967-1974, a activat
la ISPIF și ICPGA, unde a proiectat:
planul de amenajare a Bazinului
hidrografic Mureșul Superior; sche -
ma de amenajare pentru comba -
terea inundațiilor la Bazinul
hidrografic Târnava Mică; îndiguirea
râului Bârlad în zona orașelor Bâr-
lad și Vaslui; combaterea inun-
daților și a excesului de umiditate în
lunca râurilor Tur și Crasna.

Din anul 1974 a devenit cadru
didactic la Facultatea de Hidro -
tehnică, ocupând funcțiile: asistent,
șef de lucrări, conferențiar, profe-
sor, susținând seminarii și proiecte
la disciplinele: Regularizări de râuri,
Combaterea inundațiilor, Ingineria
apelor subterane, Irigații și dre -
naje, Construcții hidrotehnice și a
predat cursurile: Regularizări de
râuri, Combaterea inundațiilor, Ingi -
neria apelor subterane, irigații și
drenaje.

În anul 1985 a obținut titlul de
doctor, prezentând teza: Contribuții
la studiul infiltrațiilor prin diguri de
baraje din materiale locale. 

Din anul 1992 a fost conducător
de doctorat.

De menționat că a fost directorul
Centrului de cercetare „Amenajări
hidrotehnice și gospodărirea resur -
selor de apă” din Universitatea
Tehnică de Construcții București.

În paralel cu activitatea didac-
tică, a finalizat diferite contracte de
cercetare, dintre care amintim:
Analiza influenței acumulării Ogre -
zeni asupra regimului apelor sub-
terane; Studiul soluțiilor de drenaj
pentru protecția lacului Amara;
Analiza sistemului de etanșare și
drenaj Gândești; Analiza soluțiilor
de drenaj și a regimului apelor sub-
terane din zona acumulării Lacul
Morii; Studiul solului de drenaj pen-
tru barajul Suhurlui; Studiul vari-
antelor de apărare a terenurilor din
zona lacului de acumulare de la
Porțile de Fier II; Studiul infiltrați-
ilor spre incinta excavațiilor pentru
ecluzele Agigea; Optimizarea ele-
mentelor de proiectare a puțurilor
de drenaj și a digurilor de protecție
din sistemul hidroenergetic și de
navigație Turnu Măgurele; Efectele
hidrodinamice ale apelor subterane
asupra construcțiilor metroului din
București etc.

Profesorul Mircea Șelărescu a
publicat cărțile (coautor); Apărarea
împotriva inundațiilor, Ed. Tehnică,
1993; Drenaje, Universitatea Chiși -
nău, 1992. La Institutul de Con-
strucții București, pentru uzul
studenților, a publicat cărțile (coau-
tor): Hidrotehnica agricolă - Ame-
najări hidraulice pentru combaterea
inundațiilor (1975); Sisteme hidro -
tehnice complexe (1980); Îmbu -
nătățiri funciare pentru geodezie și
cadastru (1983); INFSPA - Program
de calcul pentru studiul mișcării
apei în medii tridimensionale (1984);
Drenaje (1990); Ingineria apelor
subterane - îndrumător pentru
pro iectare (1993); Combaterea

inundațiilor (1992); Regularizări de
râuri (autor) - Note de curs (1994).

De asemenea, a prezentat la
manifestări științifice peste 100 de
lucrări cu caracter tehnic, proiecte
și studii.

A fost membru în Comisia Inter-
națională de Irigații și Canalizări,
Comisia Națională a Marilor Baraje;
Comisia Națională Română pentru
Siguranța Barajelor; Comisia Cen-
trală de Apărare împotriva Incen -
diilor, Fenomenelor Meteorologice
Periculoase și Accidentelor Hidra ulice.

A fost expert atestat pentru
Construcții și amenajări hidro -
tehnice (A7, B5, D5); Construcții și
îmbunătățiri funciare (A9, B7, D7);
expert atestat de MMGA pentru
evaluarea stării de siguranță la
baraje și depozite de deșeuri cate-
goria A, B, C, D; expert coordona-
tor pentru realizarea studiilor de
impact și bilanțurilor de mediu pen-
tru 10 domenii etc.

A efectuat un studiu NATO -
Măsuri de apărare împotriva inun-
dațiilor și planificarea managemen-
tului inundațiilor la Budapesta, în
anul 1994.

Vrednic slujitor al profesiei,
corect în relațiile cu semenii, dornic
de a se autodepăși, cu realizări
care-l situează printre cei mai buni
specialiști din industria construc -
țiilor... Acesta a fost profesorul
Mircea Șelărescu – îndrăgit de cei
care l-au cunoscut.

A decedat în anul 2010. q

(Din vol. Personalități românești
în construcții ‐ autor Hristache Popescu)
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Aprecierea vulnerabilității unui pod din beton armat
la acțiunea seismică, utilizând

metoda de Analiză Dinamică Incrementală (IDA)

drd. ing. Vlad Mihai ȘIMON, SC Consitrans SRL
conf. univ. dr. ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL, Universitatea Tehnică de Construcții București,

Departamentul de Rezistența Materialelor, Poduri și Tuneluri

DESCRIEREA
STRUCTURII ANALIZATE
Obiectivul analizat este viaduc-

tul „Valea Ursului”, care se află
amplasat pe varianta de ocolire a
municipiului Iași, la km 7+900.
Acesta deservește un drum cu două
benzi de circulație, câte una pe
fiecare sens de mers.

Lungimea totală a viaductului
este de 377,90 m, având 13 deschi-
deri, în următoarea alcătuire: 27,73 m
+ 11 x 27,5 m + 27,73 m. În plan
de situație, viaductul este amplasat
pe o curbă cu raza de 800 m, iar în
profil longitudinal are o declivitate
ce variază între 1,3% și 1,6%.

În secțiune transversală, podul
are următoarea alcătuire: patru
grinzi tip „T” prefabricate din beton
precomprimat, solidarizate printr-o
placă de suprabetonare cu grosi-
mea de 18 cm, având distanța între
ele, în sens transversal, de 3 m.
Înălțimea grinzilor este de 1,60 m,
grosimea bulbului fiind de 55 cm,
iar inima are o grosime variabilă,

între 16 cm și 55 cm. Conlucrarea
acestora se face prin intermediul
unor antretoaze dispuse la jumă-
tatea deschiderii și pe reazeme
(fig. 1).

Structura de rezistență susține o
parte carosabilă cu lățimea de 7,80 m
și două trotuare, câte unul de
fiecare parte a părții carosabile, cu
lățimea de 1,75 m. Lățimea totală a
suprastructurii este de 11,30 m,
având o pantă unică în sens trans-
versal de 2,5%.

Infrastructura viaductului este
alcătuită din 2 culee și 12 pile.
Culeele sunt realizate din 3 pereți
dispuși la o distanță de 2,75 m în
sens transversal. Înălțimea pilelor
este variabilă, în funcție de cotele
terenului din amplasament, iar ele-
vațiile acestora sunt alcătuite din
trei stâlpi circulari cu diametrul de
1,20 m. Atât culeele, cât și pilele
sunt fundate indirect, pe piloți forați
de diametru 1,20 m și fișe variind
între 22 m și 25 m.

GENERAREA
ACCELEROGRAMELOR

ARTIFICIALE
Înainte de realizarea modelului

propriu-zis, în funcție de amplasa-
mentul seismic al structurii, carac-
terizat prin valoarea de vârf a
accelerației terenului ag = 0,2 g și
perioada de colț Tc = 0,7 s, s-a
generat spectrul de proiectare pen-
tru accelerații pe orizontală, consi-
derând un factor de comportare cu
valoarea 1,5.

Pe baza spectrului obținut, s-a
generat un set de 10 accelero-
grame artificiale, cu ajutorul cărora
s-a obținut spectrul mediu de
răspuns. 

Atât accelerogramele, cât și
spectrul mediu respectă următoa-
rele condiții impuse de norme [1]:

• numărul minim de accelero-
grame să fie 3;

• media aritmetică a valorilor
accelerațiilor de vârf ale accelero-
gramelor generate să nu fie mai
mică decât valoarea ag pentru
amplasamentul respectiv;

• valorile spectrului mediu cal-
culat prin medierea aritmetică a
ordonatelor spectrelor elastice de
răspuns ale accelerațiilor absolute

Cutremurele reprezintă unele dintre cele mai periculoase fenomene, deoarece nu sunt însoțite de
procese de avertizare. De-a lungul timpului, construcțiile au avut foarte mult de suferit din cauza
acestora, ceea ce înseamnă că și podurile sunt supuse efectelor acestor fenomene. Dintre efectele
care duc la degradarea sau chiar distrugerea construcțiilor, cele mai importante ar fi modificarea
proprietăților fizice ale terenului de fundare, forțele de inerție induse în structură, alunecări de
teren etc. 

Pentru reducerea efectului acțiunii seismice, proiectarea construcțiilor se bazează pe principiul
ierarhizării capacităților și al proiectării la capacitate, concept care urmărește evitarea de pierderi
de vieți omenești cu limitarea avariilor și repararea posibilă post-seism.

Având în vedere caracterul aleator al cutremurelor, este foarte dificil de determinat cea mai bună
metodă care poate fi adoptată pentru a proteja structura și a limita efectele acestora.

Prezentăm, în cele ce urmează, comportamentul unui pod la acțiunea seismică, comportament studiat
prin metoda analizei dinamice incrementale (IDA), care constă în realizarea unei analize neliniare asupra
unui model pentru o serie de accelerograme, scalate pentru diferite intervale medii de recurență.

Fig. 1: Elevația podului
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corespunzând tuturor accelero-
gramelor artificiale generate tre-
buie să nu fie mai mici cu mai mult
de 10% din valoarea corespunză-
toare a spectrului elastic de răs -
puns în amplasament Se(T).

MODELUL REALIZAT
PENTRU ANALIZĂ

Pentru obținerea răspunsului
seismic al structurii, s-a realizat un
model 3D cu elemente finite. Spre
deosebire de structura reală, pen-
tru acest model s-a considerat că
podul se află în palier și aliniament.
O vedere 3D a modelului realizat
este prezentată în figura 4.

Tablierul a fost modelat cu ele-
mente de tip grindă dreaptă care
înglobează toate caracteristicile
geometrice ale secțiunii. Pentru
această analiză, nu s-a ținut cont
de interacțiunea teren - structură,
pilele fiind considerate încastrate la
bază. Pentru a se ține cont de po -
ziția axei neutre a secțiunii în raport
cu celelalte elemente, s-au folost
link-uri rigide care să facă legătura
între acestea.

Pentru aparatele de reazem s-au
folosit dispozitive de izolare seis-
mică de cauciuc cu miez de plumb,
Lead Rubber Bearings (fig. 6).
Acestea au fost modelate cu link-uri
tip Rubber Isolators cu comportare
neliniară, caracteristicile acestora
fiind luate din [2].

ANALIZA PROPRIU-ZISĂ
ȘI INTERPRETAREA

REZULTATELOR
Pentru îndeplinirea scopului final

al acestui studiu (realizarea curbelor
IDA), este necesar să se realizeze o
serie de analize Time-History pen-
tru fiecare accelerogramă în parte,
scalată corespunzător pentru dife -
rite cutremure. Cutremurul de
proiectare a fost considerat cel de
225 ani, iar intervalele medii de
recurență sunt: IMR = 10, 50, 100,
225, 475, 970, 2.475 ani. Factorul
de scalare s-a calculat cu următoa-
rea formulă, conform [3]:

unde: TRc – intervalul mediu de
recurență pentru care se calculează
factorul de scalare;

TNRC – intervalul mediu de
recurență pentru cutremurul de
proiectare;

k – exponent, care în cazul de
față s-a considerat 0,3.

Curbele IDA s-au construit pen-
tru deplasarea la partea superioară
a celei mai înalte pile și pentru
rotirea din articulația plastică a ace-
leiași pile. Pentru ca analiza să fie
cât mai corectă, este necesară defi-
nirea unor articulații plastice, a
căror lungime se determină con-
form [4]. Definirea acestora este
prezentată în figura 7.

După efectuarea tuturor analize-
lor Time-History, se trece la con-
struirea curbelor IDA, care arată

Fig. 4: Vedere 3D a modelului cu elemente finite

Fig. 5: Conexiunile dintre infrastructură și suprastructură

Fig. 7: Definirea articulației plastice

Fig. 2: Spectrele de răspuns corespunză‐
toare celor 10 accelerograme și spectrul

de proiectare

Fig. 3: Spectrul mediu, spectrul de proiectare
și limitele impuse de norme [1] (spectrul de
proiectare majorat, respectiv redus, cu 10%)

Fig. 6: Dispozitive de izolare cu miez de
plumb (LRB)

(1)

continuare în pagina 22È
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răspunsul structurii pentru diferite
niveluri de scalare a acțiunii seis-
mice. Este necesară realizarea mai
multor curbe de răspuns pentru
fiecare accelerogramă în parte, ast-
fel încât, pentru același nivel de
intensitate seismică, să se obțină o
gamă mai largă de răspunsuri (fig. 8).

În figura 9 se prezintă curbele
IDA pentru rotirea din articulația
plastică. Acestea sunt reprezentate
începând cu IMR = 225 ani deoa -
rece, până atunci, eforturile în
structură sunt prea mici, iar articu-
lația plastică nu se formează.

După ce s-au realizat curbele de
răspuns pentru structura analizată,
se trece la determinarea, printr-o
metodă probabilistică, a posibilității
ca un eventual seism să producă
daune mai mari decât o acțiune
determinată. Probabilitățile vor fi
determinate cu ajutorul densității și
funcției de repartiție log-normale,
care se vor determina pentru
fiecare interval mediu de recurență. 

Parametrii care determină aceas -
tă funcție sunt media și abaterea
standard, cu ajutorul cărora se
poate determina funcția, a cărei
expresie este cea din formula 2.

unde:
σ – abaterea standard a vari-

abile ln(x);
μ – media variabilei ln(x).
Apoi, prin integrare, se obține

funcția de repartiție log-normală,

aceasta fiind cea care arată și pro -
babilitatea ca un eventual seism să
producă anumite daune. Expresia
acesteia este evidențiată în
ecuația 3.

Deoarece funcția de repartiție
are scopul de a determina probabi -
litatea de nedepășire a unui anumit
nivel, este necesară definirea aces-
tor puncte, după cum este prezen-
tat în figura 10.

Probabilitățile de nedepășire se
vor raporta la limitele IO, LS și CP
de pe curba moment-curbură.
Acestea reprezintă, conform [3]:

IO – Immediate Occupancy, este
un nivel care nu pune în pericol
sănătatea vieților omenești, ele-
mentele structurale nu sunt afec-
tate;

LS – Life Safety, este un nivel la
care elementele nestructurale pot fi
afectate, pot avea loc accidente din
cauza acestora, dar riscul de
amenințare a vieților omenești este
foarte redus;

CP – Collapse Prevention, este
un nivel la care au loc avarii ale ele-
mentelor structurale.

După analiza rezultatelor, s-a
constatat că articulațiile plastice se
formează începând cu acțiunea
seismică corespunzătoare IMR =
225 ani.

În continuare, se vor prezenta
funcțiile de repartiție care arată
probabilitatea ca rotirile din articu-
lațiile plastice să depășească limi -
tele prezentate anterior. Se vor
prezenta doar funcțiile corespunză-
toare IMR = 970, 2.475 ani,
deoarece pentru aceste intervale se
înregistrează cele mai mari valori.

S-a determinat probabilitatea de
nedepășire a nivelului IO, care este
de 94,8%. S-a considerat doar
acest nivel, deoarece probabilitatea
de nedepășire pentru celelalte
niveluri (LS și CP) este de 100%
(fig. 11).

Pentru IMR = 2.475 ani, proba-
bilitatea de nedepășire a nivelului
IO este de 31,4% (fig. 12).

CONCLUZII
În această lucrare a fost ana -

lizată comportarea unui pod din
beton armat la acțiunea seismică,

Fig. 8: Curbele IDA pentru deplasarea la partea superioară a celei mai înalte pile

Fig. 9: Curbele IDA pentru rotirea în articulația plastică (pila cea mai înaltă)

Fig. 10: Diagrama forță‐deplasare (aceeași
diagramă este folosită și pentru diagrama

moment‐curbură)

(2)

(3)

Æ urmare din pagina 21



utilizând metoda de analiză dina -
mică incrementală. Inițial, a fost
generat un set de 10 accelero-
grame compatibile cu spectrul de
proiectare corespunzător amplasa-
mentului podului, după care a fost
creat un model cu elemente finite.
Pentru acest model, s-au realizat
70 de analize neliniare Time-His-
tory, fiecare accelerogramă fiind
scalată corespunzător intervalului
mediu de recurență. Pentru ca
rezultatele obținute să fie cât mai
aproape de realitate, la baza pilelor
s-au definit articulații plastice.

După obținerea rezultatelor,
s-au construit curbele IDA pentru
ca, ulterior, să se determine proba-
bilitatea ca un anumit cutremur să
producă daune mai mari decât o
acțiune determinată.

În urma analizării rezultatelor,
s-a constatat că structura are o
comportare foarte bună, având o
probabilitate de 94,8% de nede-
pășire a nivelului de performanță
IO, pentru IMR = 970 ani, respectiv
31,4% pentru IMR = 2.475 ani.
Acest lucru înseamnă că siguranța
vieților omenești nu este pusă în
pericol și nici nu au loc degradări

ale elementelor structurale, pentru
intervalele medii de recurență con-
siderate.
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Identificarea unor modalități de colaborare 
interinstituțională pentru specialiști mai bine

pregătiți în măsurători terestre și cadastru
prof. univ. Ana Cornelia BADEA - Facultatea de Geodezie,

Universitatea Tehnică de Construcții București

Mediul academic din România,
care pregătește specialiști în dome-
niul Inginerie geodezică, exclusiv la
specializarea „Măsurători Terestre
și Cadastru (MTC)” este constituit
din 11 instituții de învățământ
superior. Absolvenții acestei spe-
cializări au studii bazate pe disci-
pline care ajută la consolidarea
fundamentelor cadastrului (partea
tehnică, economică și juridică) -
instrumente și metode de măsurare,
topografie, cartografie, sisteme
informaționale specifice domenii lor
de activitate, GIS.

Totodată, absolvenții cunosc și
noțiunile juridice de bază, absolvind
cursul de instituții de drept și legis-
lație funciar cadastrală.

Pe lângă pregătirea tehnică de
specialitate din facultate, este
foarte util ca viitorii specialiști să
beneficieze și de cunoașterea celor
mai noi tehnologii și soluții software
existente în cadrul firmelor de pro-
fil, de aceea este necesar ca mediul
privat să se alăture facultăților
pentru a organiza împreună work-
shop-uri tehnice. Sunt în acest sens
binevenite mai ales parteneriatele

Administrațiile locale au nevoie de servicii bazate pe date digitale cu referință spațială - în spe-
cial pentru modernizarea infrastructurii de transport, extinderea zonelor construite, protejarea
zonelor verzi, dezvoltarea serviciilor de utilități publice, impozitarea corectă a proprietăților etc. -
în toate aceste activități fiind implicați geodezi. Analizele spațiale și statisticile efectuate asupra
unor zone de interes oferă plusvaloare acestor sinteze, care pot fi utilizate pentru stabilirea de stra-
tegii de dezvoltare, management eficient, administrare judicioasă a zonelor construite sau libere.

Astfel, scopul comun al instituțiilor publice și private din România - cu legătură în domeniul
măsurătorilor terestre și cadastrului - este de a instrui, respectiv angaja, absolvenți cât mai bine
pregătiți și de a avea în mod continuu specialiști activi, care să poată rezolva probleme tehnice
complexe. 

Pentru a contribui la atingerea acestui deziderat se pot identifica mai multe modalități de cola -
borare interinstituțională. Pot afirma că aceste aspecte mă preocupă în mod normal, în calitate de
cadru didactic, dar cred că se poate face mai mult și încerc să mă implic pentru a identifica aceste
posibilități, din perspectiva funcției de vicepreședinte UGR. 

prof. Ana Cornelia BADEA 

Ana Cornelia BADEA este profesor universi‐
tar la Facultatea de Geodezie, Universitatea
Tehnică de Construcții din București, deține
atestatul de abilitare în domeniul Inginerie
Geodezică din aprilie 2017, fiind directorul
Centrului de cercetare „Măsurători Geode ‐
zice Inginerești și Infrastructuri de Date
Spațiale” – MGIIDS.
Este reprezentantul UTCB la FIG (Federația
Internațională a Geodezilor), fiind delegat în
comisiile 3 (Spatial Information Manage‐
ment), 7 (Cadastre and Land Management),
8 (Spatial Planning and Development).
Este vicepreședinte al Uniunii Geodezilor din
România și președinte al comitetului edito‐
rial al Journal of Geodesy, Cartography and
Cadastre.
Activează ca membru al ASRO TC 359 și este
implicată în activități de evaluarea
proiectelor, pentru diferite apeluri naționale
și internaționale.
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de practică în beneficiul studenților,
multe dintre firme sau persoanele
fizice autorizate dorind să acorde
astfel sprijin mediului academic. În
condițiile în care numărul stu-
denților din domeniul cadastrului a
scăzut an de an, pentru a se putea
asigura în viitor forța de muncă
specializată, alături de universități
este bine să se implice și sectorul
privat și ANCPI, mai ales pentru
promovarea acestei profesii și a
importanței ei pentru societate.

La Facultatea de Geodezie
(geodezie.utcb.ro), prezentările
inter active organizate în cadrul
Centrului de Cercetare „Măsurători
Inginerești și Infrastructuri de Date
Spațiale” (ccmgiids.utcb.ro) s-au
bucurat de succes, existând o par-
ticipare largă din partea studenților,
aceste activități putând fi conside -
rate drept exemple de bună prac-
tică în acest sens.

Au dorit în ultimii ani să se
implice activ - pentru a contribui la
completarea pregătirii tehnice a
studenților - firme precum ESRI
România, TOPGEOCART, GISCAD,
EKD Software etc. Pe lângă activi-
tățile de tip workshop, la care au
fost prezenți specialiști din mediul
privat, au existat și prelegeri
tehnice ale unor personalități din
domeniu, care au manifestat
deschidere pentru a dezvolta, în
fața viitorilor colegi, subiecte de
interes: „Coordonare și realizări în
activitatea ANCPI-CNC” (dr. ing.
Ileana SPIROIU - director general
adjunct ANCPI) sau „Aspecte speci-
fice în activitatea de evaluare” (dna
Anuța STAN - vicepreședinte ANEVAR).

Cu siguranță că multe astfel de
activități - precum exemplul amintit
anterior - au loc în toate centrele

universitare care pregătesc specia -
liști. Trebuie menționat că, prin
aceste activități de diseminare -
împreună cu studenții - și cadrele
didactice au ocazia de a afla infor-
mații despre cele mai noi teh -
nologii, putând insera ulterior
aceste aspecte actuale în cursurile
de specialitate, pentru că procesul
de învățare are un caracter de con-
tinuitate, mai ales în ceea ce
privește activitatea profesională. 

Din perspectiva învățării con-
tinue, o modalitate de colaborare
identificată, care ar putea fi exploa-
tată pentru actualizarea permanentă
a cunoștințelor de specialitate, este
posibilitatea de organizare - în
cadrul centrelor universitare, dar
sub egida unei uniuni profesionale
reprezentative la nivel național - a
unor cursuri de specialitate care să
sprijine formarea profesională con-
tinuă a celor care activează în
domeniu. În acest mod, tehnolo -
giile noi ar putea fi prezentate în
mod structurat, succint, precum și
produsele software sau metodele
de lucru aferente. Participarea
periodică la aceste cursuri nu ar
trebui percepută cu reticență sau ca
o constrângere, ci dimpotrivă, ca o
oportunitate plăcută de a discuta în
mod organizat, dar liber, asupra
unor probleme profesionale, de a
afla lucruri actuale și, de ce nu, de
a „rupe ritmul” puțin și de a socia -
liza cu cei care practică aceeași
meserie.

O altă modalitate de colaborare
ar putea fi cea dintre mediul acade-
mic și ANCPI. Îmbunătățirea nivelului
de cunoștințe al viitorilor specialiști
din domeniu poate fi stimulată prin
recunoașterea diferențiată în cadrul
procesului de autorizare a ingine rilor

absolvenți, care au și studii de mas-
ter în specialitate, față de cei care
au absolvit numai studiile de licen -
ță, luând ca exemplu alte țări în
care se aplică această abordare.
Este necesar acest lucru deoarece
în cadrul studiilor de licență sunt
transmise, în cadrul curriculei de
specialitate, elementele de bază,
iar la un masterat de specialitate se
aprofundează tehnici și tehnologii
moderne, prin urmare și nivelul de
cunoștințe al absolvenților de pe
cele două cicluri de pregătire uni-
versitară diferă.

Un subiect de actualitate este
înregistrarea proprietăților în cartea
funciară. Aplicația informatică dez-
voltată pentru a răspunde servi -
ciilor prestate la nivelul OCPI este
e-Terra3. Nu este de ajuns ca stu-
denții să cunoască aspectele legis -
lative și specificațiile tehnice aflate
în continuă schimbare, ci trebuie să
și aibă acces individual online, în
condiții de siguranță, la aplicația
informa tică e-Terra3 gestionată de
ANCPI, astfel încât, în cadrul orelor
de aplicații practice, să poată expe-
rimenta efectiv fluxul de lucru,
componentele și funcționalitățile
aplicației. Există șanse ca această
problemă să fie rezolvată în curând.
Totodată, activarea unor intern-
ship-uri în cadrul OCPI-urilor ar
putea constitui o altă formă de
îmbunătățire a cunoștințelor absol-
venților.

Având în vedere aspectele men -
ționate se poate concluziona că
mediul academic alături de ANCPI,
de Uniunea Geodezilor din România
și de firmele din domeniu trebuie să
facă eforturi continue de a identifica
cele mai bune posibilități de colabo-
rare, totul pentru un deziderat comun:
specialiști mai bine pregătiți. q 
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TOP GEOCART prezintă Leica Disto Family -
seria de distomate versatile și precise

TOP GEOCART răspunde prompt așteptărilor profesioniștilor în domeniu prin familia de echipamente Leica Disto.
În calitate de pioneri și inventatori ai distomatului, Leica Geosystems este obligată să țină ștacheta sus în

ceea ce privește calitatea și fiabilitatea acestor echipamente.
Noile echipamente rezolvă provocările 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 echipa-
ment adaptabil la nevoile lucrătorilor din teren,chiar și după vânzarea inițială.

Gama de echipamente Leica Disto Family
cuprinde lasermetre (distomate) de diferite
precizii și distanțe de măsurare, cu posibili-
tatea preluării datelor din teren din interior
și/sau exterior, echipamente cu posibilitatea
măsurării detaliilor pe pozele realizate sau
chiar cu posibilitatea măsurării în teren a
unghiurilor orizontale dintre două direcții
vizate cu distomatul, cum este cazul pentru
Leica Disto S910. 

Leica DISTO S910 este primul LDM care captează măsurători multiple, precise, în trei dimensiuni dintr-o sin-
gură locație, îmbunătățind radical eficiența sarcinilor comune de măsurare.

SmartBase
Smart Base - un pivot biaxial integrat cu placă de circuite - este inovația hardware-cheie. Combinat cu un

laser mai puternic, un senzor de înclinare 360° și un nou software, SmartBase permite S910 să măsoare dis-
tanțele și unghiurile dintre mai multe puncte.

SmartBase facilitează
noi funcții de măsurare la
distanță:

• Point to Point (P2P):
măsurați distanța dintre
două puncte, chiar dacă
sunteți la sute de metri de
țintă. Măsurați punctul 1
apoi punctul 2, iar S910
afișează distanța dintre ele.
Lățimi, înălțimi, diagonale,
goluri… nu contează: măsu -
rați doar punctul de început
și sfârșit și se afișează dis-
tanța.

• Zona inteligentă: tra -
geți colțurile oricărui poligon
pentru a determina zona
zidurilor, podelelor, chiar și
a unor forme de acoperiș
com plexe.

TOP GEOCART va continua să reprezinte un partener de încredere pentru specialiștii constructori și de
măsurători terestre din România, prin oferirea de soluții moderne și convenabile, prin deschiderea de a colabora
cu soluții tehnice și de tip „know how” Leica Geosystems și prin participarea la proiecte comune de cercetare
și diseminare. q
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SCURT ISTORIC
RUINELE FOSTELOR „CASE DOMNEȘTI”
Construcția Mănăstirii „Radu Vodă” din București a

fost începută în timpul domniei lui Alexandru Mircea
Voievod în 1568 și a fost terminată în timpul domniei
lui Mihnea Turcitul în anul 1585.

Situate la vest față de biserică și la nord-vest față
de corpul C4 - chilii, despre ruinele „fostelor case dom-
nești”, chiar „palatul domnesc” - după unele surse
(călugărul Nichifor Dascălul) putem spune că avem
extrem de puține informații și fără consistență. Infor-
mațiile care provin de la acest călugăr sunt extrem de
importante, deoarece, până în prezent, constituie una
dintre puținele surse care descriu ceva mai amănunțit
fortificațiile lui Sinan-Pașa de la București. Datorită
acestor relatări, se crede că ar fi putut exista - pe locul
actualelor ruine - un palat zidit de Mihnea-Vodă (pala-
tio prope sub urbe munasterium, conform altei surse -
Walther), care ar fi fost transformat de Sinan, astfel
încât în locul palatului ar fi apărut un castel în care
puteau intra 10.000 de oameni.

Ceea ce se poate spune cu siguranță este că, indife-
rent de funcțiunile avute, aceste ruine au făcut parte
din configurația veche a corpurilor de chilii (demolate,
se pare la 1880), acest lucru putându-se proba prin
studiul planului general de săpături arheologice (anii
1953-1954) anexat.

Despre regiunea de vest a Colinei de la Radu Vodă
(zona studiată în prezenta documentație) săpăturile

arheologice au identificat resturi de clădiri din secolul
al XVI-lea, însă refăcute târziu și deranjându-le pe
acestea, motiv pentru care sunt greu de identificat.

SĂPĂTURI ARHEOLOGICE
ANALIZE ȘI RELEVEE DE PARAMENT

Înainte de începerea lucrărilor de execuție, în
toamna anului 2014 - perioada 20-31 octombrie, s-au
desfășurat lucrări de cercetare arheologică preventivă
pe fațada nord-vestică a Caselor Domnești, care au
evidențiat suprafețe de parament cu rosturi atent exe-
cutate, în unele locuri fațada fiind acoperită cu frescă.

Premiile
Trienalei Naționale de Restaurare

ediția VIII 2019

Consolidare, restaurare și punerea în valoare
a beciurilor fostelor Case Domnești - mănăstirea „Radu Vodă”

COD LMI: B-II-m-A-19498.02 - „Case domnești - ruine" - sec. XVI-XIX

Premiul pentru punerea în valoare publică a unor vestigii medievale

continuare în pagina 34È

Amplasament: Str. Radu Vodă, nr. 24 A, sector 4, București
Finanțator: MĂNĂSTIREA „RADU VODĂ”

Proiectant general: SC ABRAL ART PRODUCT SRL
Proiectant specialitate arhitectură: SC SPA INOVATIONS SRL
Șef proiect complex / Coordonator: arh. Aurel Ioan BOTEZ
Șef proiect arhitectură: arh. George Bogdan TEODORESCU
Arhitectură: arh. Ionuț TUDOSE, arh. Mihai FLONDOR, arh. Alex BRBEANU, arh. Octavian COSTIN
Proiectant specialitate structură: prof. dr. ing. Mircea CRIȘAN
Proiectant specialitate instalații: ing. Iulian CRISTEA
Arheologie: dr. arh. Gheorghe Manucu ADAMEȘTEANU
Studiu geotehnic: ing. Mihai MAFTEIU
Ridicare topografică: ing. Ștefan RĂDULESCU
Antreprenor: SC PAUL CONSTRUCT IMPEX SRL
Dirigenție lucrări: ing. Paul DONE
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De asemenea, s-au identificat ferestrele astupate
din interior. Aceste observații au determinat revizuirea
conceptului de intervenție, prin refacerea sistematizării
vecinătăților și punerea în valoare a zidului nord-vestic
al Caselor Domnești.

În perioada iulie - septembrie 2015, au fost efectu-
ate sondaje arheologice sub supravegherea dr. arh.
Gh. Manucu Adameșteanu, pentru stabilirea situației
zidurilor și a incintei. S-au realizat astfel șase casete
arheologice în interiorul incintei, una pe toată supra-
fața încăperii care adăpostea scara de acces (gârliciul)
și două în exterior (una adosată zidului 1, cealaltă la
intersecția zidurilor 4 și 5), având drept scop realizarea
unei fazeologii și cronologii, verificarea structurii și ca -
lității construcției din perimetrul investigat și stabilirea
nivelmentului necesar proiectului de amenajare a lapi-
dariului.

SĂPĂTURI ARHEOLOGICE. CONCLUZII
Odată cu încheierea lucrărilor de cercetare arheo-

logică, finalizate prin două rapoarte de cerecetare
arheologică preventivă (2014 și 2015), s-a dovedit a fi
indicată realizarea unor modificări la proiectul avizat și
autorizat.

Urmare a sondajelor efectuate în campania 2014,
s-a identificat pe paramentul peretelui de N-V un decor
de cărămizi aparente, nesmălțuite, dar frumos
așezate, încât par a fi implantate în masa groasă de
mortar ce le leagă.

În unele locuri paramentul de cărămidă este acope-
rit de o tencuială subțire tip frescă. Aceste informații,
coroborate cu golurile de ferestre tip metereze ale
peretelui de N-V, în prezent astupate de masivul de
pământ, au determinat modificarea proiectului prin
refacerea sistematizării către N-V a curții și punerea în
valoare a feței exterioare a peretelui de N-V, prin
„dezvelirea” sa.

Odată cu această modificare, se impun măsuri de
stabilizare a terenului către nord prin amplasarea unor
piloți forați, subiect tratat la specialitatea rezistență.

Sondajele efectuate în campania 2015 au pus în
evidență elementele constructive ale zidurilor cer -
cetate, care au permis stabilirea unor succesiuni în
construirea acestora, precum și intervenții asupra con-
strucției în diverse etape de existență.

S-a constatat, astfel, că peretele dinspre S-V, între
axele 1’ și 2, prezintă un gol de ușă. Această obser-
vație, coroborată cu releveele de parament realizate
odată cu săpăturile arheologice în zona fostului gârlici
(axe 3 și 4, respectiv C și D) determină modificarea
proiectului. Conform concluziilor rezultate în urma
săpăturii arheologice din zona Gârliciului, zidurile din
axele 3 și 4 sunt realizate în plan înclinat, fapt ce ar fi
determinat lucrări de subzidire realizate până la
înălțimi de aprox. 3,20 m. În urma acestor observații
s-a renunțat la orice intervenție asupra spațiului fostu-
lui Gârlici, caseta arheologică astupându-se la
finalizarea cercetării. Accesul în clădire se modifică,
prin deschiderea golului de ușă identificat în paramen-
tul peretelui de S-V.

DESCRIEREA SOLUȚIEI DE INTERVENȚIE
Lucrările de consolidare și amenajarea Lapidariului

au impus realizarea următoarelor intervenții.
Pe laturile pivniței aflate în contact cu terenul a fost

montată pe verticala pereților (prin realizarea unei
săpături la adâncimea fundațiilor existente) o mem-
brană cu dublu rol: împiedicarea accesul direct al apei

la perete, dar în același timp facilitând ventilarea feței
pereților din zona de contact cu masivul de pământ.

Perimetral s-a realizat un trotuar din bolovani de
râu așezați pe o șapă umedă, având o pantă de 1,5%
pentru scurgerea apelor pluviale.

Zidurile vechi au fost plombate prin tehnica rețese -
rilor locale de profunzime, scoaterea cărămizilor
degradate pentru realizarea strepilor făcându-se cu
deosebită atenție. S-au reconstituit arcele arcadelor
peretelui median, cu zidărie nouă folosind cărămidă
format epocă, dar cu marcarea intervenției. La reface -
rea arcadelor s-a avut în vedere modul de punere în
operă specific sec. XVI, cu rosturi mari de mortar de
var hidraulic și cu grosimea cărămizilor de 45 mm.

În ideea restituirii imaginii inițiale a spațiului inte-
rior, au fost desfăcute soclurile de zidărie adăugate
atât la zidul median, cât și la zidurile de S-E și N-V (la
acesta din urmă, soclul acoperind parțial vechile feres -
tre). Ferestrele existente, atât pe peretele de N-V, cât
și pe cel de S-V, au fost redeschise prin sistematizarea
care a modificat radical configurația terenului.

S-a coborât nivelul de călcare, conform informațiilor
arheologice. Pardoseala s-a realizat din cărămidă,
montată pe o placă flotantă din beton armat. Totodată
s-a asigurat ventilarea paramentului prin executarea
unui rost perimetral (canal de aerare) de cca 10 cm
lățime, umplut cu pietriș decorativ și marcat print-o
bandă led.

Diferitele niveluri ale zidurilor au fost uniformizate
prin completare cu zidărie nouă. Pe întreg perimetrul
crestei zidurilor care definesc Sala Principală - Lapida -
riul s-a executat o cursivă din beton aparent (periat
pentru zona de călcare), sub care au fost prevăzute
spații pentru ventilarea interiorului - protejate cu
plasă.

Balustradele cursivei sunt din sticlă securizată.
Pentru închiderea părții superioare a Lapidariului, s-a
propus o acoperire cu sticlă așezată pe o structură
metalică din grinzi transversale și longitudinale, care
sprijină pe cursiva menționată și pe zidul median. S-a
ales această soluție, pe de o parte, datorită lipsei unor
urme ale unor eventuale boltiri a pivnițelor, iar pe de
altă parte, datorită necesității de expunere a funcțiunii
de Lapidariu odată cu parcurgerea cursivei nou create.

Coronamentele zidurilor celorlalte încăperi rămase
îngropate, care nu sunt protejate la partea superioară,
au fost protejate cu o copertină din beton periat, având
o pantă de 1,5%.

Accesul în Lapidariu s-a realizat prin redeschiderea
golului peretelui de S-V. q

Æ urmare din pagina 32
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Sisteme moderne de fațade metalice
Analize termice și de impact asupra mediului

prof. univ. dr. ing. Adrian CIUTINA, drd. ing. Raluca BUZATU, drd. arh. Daniel M. MUNTEAN -
Universitatea Politehnica Timișoara

prof. univ. dr. ing. Viorel UNGUREANU - Universitatea Politehnica Timișoara, Academia Română, Filiala Timișoara

Diverși autori au demonstrat că
în prezent sectorul construcțiilor
este responsabil pentru o bună
parte din cantitatea totală de ener-
gie consumată, a emisiilor de dioxid
de carbon și a deșeurilor [1-3]. În
ultima decadă de timp procentul a
crescut până la valori importante de
aproximativ 50% din valoarea
totală. Energia necesară funcționă-
rii la parametrii optimi a unei clădiri
reprezintă aproximativ 90% din
total, restul fiind energia înmagazi-
nată a diverselor materiale. Prin
urmare, tendințele actuale sunt de
a reduce energia operațională,
chiar dacă crește cantitatea ener -
giei înmagazinate.

Pornind de la conceptul dez-
voltării durabile [4] structurile
metalice din profile cu pereți subțiri
formate la rece reprezintă o
variantă structurală atractivă deoa-
rece îmbină prefabricarea, greutatea
redusă, execuția rapidă cu posibili-
tatea de reutilizare sau reciclare [5].
Sistemele metalice de fațadă se
încadrează în tendințele actuale, în
sectorul construcțiilor oferind soluții
robuste și sustenabile, ce cores -
pund nevoilor din prezent oferind
un confort termic interior adecvat.

Panourile moderne de tip san-
dwich puse la dispoziție de către
producători îndeplinesc condițiile
actuale de performanță atât din
punct de vedere energetic cât și
termic prin variații ale grosimii și
tipu lui de material termoizolant ce
se pot adapta diverselor sisteme
structurale. Aspectele arhitecturale

sunt îndeplinite de o gamă destul
de largă de finisaje exterioare și
interioare. Alte avantaje ale unui
astfel de sistem sunt date de posi-
bilitatea industrializării, panourile
fiind elemente prefabricate, modu-
lare, permițând o execuție rapidă.
De asemenea, ele sunt adaptabile
diferitelor forme și pot fi demontate
și reutilizate ușor.

Lucrarea prezintă analiza a
patru soluții moderne de elemente

de fațadă, ce pot fi adaptate pe o
structură metalică din profile cu
pereți subțiri formate la rece. Siste-
mele alese oferă rezistențe termice
similare.

Analiza termică consideră trans-
ferul termic și bilanțul energetic.
Studiul este completat de o analiză
de impact asupra mediului conside-
rând elementul din faza de pro-
ducție, utilizare, până faza de
sfârșit a ciclului de viață.

În contextul accentului care se pune în prezent pe impactul construcțiilor asupra mediului, am
supus analizei comparative patru sisteme modulare de închidere de tip sandwich adaptabile unei
structuri metalice. Acestea oferă o soluție constructivă flexibilă, modulară, cu fabricare rapidă,
perioadă scurtă de execuție și dezasamblare ușoară.

Studiul prevede o analiză a transferului termic ce include schimbarea de fază, gradul de atenuare
a amplitudinii, raportul dintre aceasta și temperatură (TAV) și bilanțul energetic. Considerând o
abordare sustenabilă, studiul este completat de o analiză de impact asupra mediului ce ia în consi -
derare materialele din faza de producție până în faza finală a ciclului de viață.

Deși sistemele analizate au caracteristici similare, rezultatele demonstrează o anumită variație a
parametrilor. Bilanțul energetic arată că energia furnizată este dată primordial de necesarul de
încălzire, prepararea apei calde menajere și aportul solar. Energia totală emisă este în egală măsură
formată din energia generată prin transmisie, ventilare și energia apelor reziduale. Scenariul pen-
tru ciclul de viață (LCA) arată că fazele finale ale ciclului pentru fiecare sistem, au un rol important
în impactul asupra mediului înconjurător, inversând clasamentul inițial al sistemelor.

Tabelul 1:  Stratificațiile sistemelor de fațadă
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DESCRIEREA
SISTEMELOR DE FAȚADĂ
În cadrul analizei au fost consi -

derate patru sisteme de fațadă de
tip panou sandwich oferite de diverși
producători de pe piața actuală.
Alegerea sistemelor s-a bazat pe
două criterii importante: (i) modu-
laritate și (ii) timpul scurt de insta-
lare. Sistemele au fost subîmpărțite
pe două categorii în funcție de tipul
materialului termoizolant. Ele sunt
prezentate în Tabelul 1, în funcție
de stratificație, grosime totală,
rezistență termică (R) si transmi -
tanță termică (U=1/R).

Toate sistemele de închidere
propuse sunt de tip panou sand-
wich, ele putând fi adaptate ușor
unei structuri metalice ușoare cu
elemente din profile cu pereți sub-
țiri. Alegerea sistemelor integrate
contribuie la proiectarea sustena -
bilă a clădirilor actuale atât în faza
de fabricare cât și în faza finală a
ciclului de viață (End of Life – EOL)
considerând multiple avantaje:

• modularitate;
• adaptabilitate;
• prefabricarea atât pentru ele-

mentele structurale cât și pentru
cele de închidere;

• timp redus de execuție;
• dezasamblare rapidă și posibi -

litatea de a colecta separat deșe -
urile la finalul ciclului de viață,
conducând la reutilizarea și reci-
clarea materialelor.

Astfel, sistemul permite dezasam -
blarea în totalitate a componentelor
originale, pe diferite scenarii EOL:
deoarece elementele metalice
structurale pot fi cu ușurință reci-
clate sau chiar reutilizate, scenariul
final pentru componentele de închi-
dere este mai complex datorită
foilor de tablă și a materialului ter-
moizolant sau a tuturor elementelor
necesare montajului. În consecință,
studiul prezentat este concentrat
pe analiza performanței la transfer
termic și a impactului asupra mediu -
lui pentru sistemele de fațadă alese.

ANALIZA
TRANSFERULUI TERMIC
Sistemul modular de bază ales

are dimensiunile în plan de 5 m x 5 m
(fig. 1 și 2). Clădirea reprezintă un
spațiu pe două nivele cu un acope-
riș în două ape capabil să acomodeze
o rețea de panouri fotovoltaice.
Fațada sudică (fig. 1) se constituie
aproape în totalitate dintr-un ele-
ment vitrat pentru a asigura ilumi-
natul natural al spațiului interior.
Pentru a controla radiația solară,
vitrajul este completat de elemente
de umbrire formate din lamele cu
celule fotovoltaice înglobate.

Calculul eficienței termice a unei
incinte este determinat de o serie
de factori, în principal de radiația
solară directă receptată prin golu-
rile fațadei și de capacitatea de
înmagazinare a căldurii la nivelul
elementelor de învelitoare. Alți fac-
tori importanți în echilibrul ener-
getic sunt:

• schimbul de fază;
• amplitudine;
• raportul temperatură / ampli-

tudine (TAV).
Analiza termică a fost efectuată

cu ajutorul platformei online de cal-
cul Ubakus [6] și componenta de

evaluare energetică înglobată a
Graphisoft Archicad 21 [7]. Urmă-
toarele date au fost introduse și
aplicate asupra modelului de bază
prezentat mai sus, amplasat în
Timișoara:

• Temperatura interioară: 20°C
cu umiditate 40%;

• Temperatura exterioară: -5°C
cu umiditate 60%;

• Arie construită: 30,37 m²;
• Arie utilă: 24,60 m²;
• Suprafața anvelopei: 124,44 m²;
• Procentaj suprafață vitrată: 6%.
Vată minerală 1 (MW1) 
Simularea cu programul de

analiză (fig. 3a) a arătat că trans-
mitanța elementului are valoarea
U = 0,168 W/m²K. Astfel, canti-
tatea maximă de căldură înmagazi-
nată este de 47 kJ/m²K cu o
capacitate termică a straturilor
interioare de 19,7 kJ/m²K și o
rezistență termică totală de 5,943
m²K/W. Această valoare este apro-
ximativ de trei ori mai mare decât
cea prevăzută în normativele
actuale din România. Schimbarea
de fază (fig. 3b) se petrece după
6,7 ore cu o atenuare a amplitudinii
de 7,9 și TAV 0,126.

Fig 1: Vedere 3D a modulului de bază

Fig 2: Plan de nivel, secțiune verticală prin modul

Fig. 3: a) ‐ Profilul curbei de temperatură pe element (închidere la 15:00, 11:00 și 07:00;
deschidere la 19:00, 23:00 și 03:00)¸ b) Schimbarea de fază

(roșu ‐ temperatura exterioară; albastru ‐ temperatura interioară)

continuare în pagina 38È
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Vată minerală 2 (MW2) 
Cel de-al doilea sistem, MW2

(fig. 4a), arată o valoare a trasmi-
tanței de U = 0,161 W/m²K. Căl-
dura înmagazinată atinge 47 kJ/m²K
cu o capacitate de stocare termică
a straturilor interioare de 19,8
kJ/ m²K și având per total o rezis-
tență termică de 6,193 m²K/W.
Schimbarea de fază are loc după
6,7 ore (fig. 4b) cu o atenuare a
amplitudinii de 8,3 și raportul TAV
de 0,12.

Poliizocianurat 1 (PIR1) 
În cazul sistemului PIR1 (fig. 5a),

rezultă o transmitanță U = 0,171
W/m²K. Căldura înmagazinată atin -
ge 46 kJ/m²K cu o capacitate de
stocare termică a straturilor inte-
rioare de 21 kJ/m²K și demon-
strând o rezistență termică totală
de 5,850 m²K/W. Schimbarea de
fază are loc după 8,2 ore (fig. 5b)
cu o atenuare a amplitudinii de of
8,3 și TAV de 0,122. Avantajul prin-
cipal pentru folosirea unui miez de

poliizocianurat este o reducere con-
siderabilă a grosimii totale a stratu-
rilor exterioare.

Poliizocianurat 2 (PIR2)
Pentru sistemul PIR 2 (fig. 6a),

transmitanța atinge 0,167 W/m²K.
Căldura înmagazinată a elementu-
lui atinge 46 kJ/ m²K cu o capaci-
tate de stocare termică a straturilor
interioare de 21 kJ/ m²K. Rezis-
tența termică totală este de 6,001
m²K/W. Schimbarea de fază are loc
după 6,7 ore (fig. 6b) cu o ate-
nuare a amplitudinii de 7,2 și TAV
de 0,117.

Bilanțul energetic
Pentru evaluarea energetică a

celor patru sisteme, următoarele
date operaționale au fost conside -
rate în programul de calcul:

• aportul de căldură uman: 70
W/utilizator;

• apă caldă de consum: 60
l/zi/utilizator

• umiditate: 2 g/zi/utilizator;
• utilizare spațiu: 6.264 ore/an;
• iluminat: sistem LED;
• încălzire: 1.500 W capacitate

nominală corp de încălzire electric
inclusiv pentru încălzirea apei calde
menajere. Tip control: control
temperatură cu senzor interior -
temperatura interioară: 20°C cu
umiditate 40%.

Rezultatele analizei sunt prezen-
tate în Tabelele 2 și 3. Graficele
prezintă cantitatea de energie
emisă de clădire (partea inferioară)
cât și energia necesară/primită de
fiecare sursă în parte; energia
absorbită din mediul înconjurător
precum și din surse interne (parte
superioară), pe parcursul unei luni
(în cazul prezentat) sau săptă mâni,
conform alegerii.

Conform ecuației de echilibru,
graficele pentru cantitatea de
energie emisă (output) și pentru
energia primită (input) trebuie să
fie egale. Axa verticală a graficului
arată cantitatea de energie iar cea
orizontală arată săptămânile anului.

În general cantitatea de energie
necesară provine în mare parte din
necesarul de încălzire (peste 50%
din total), aport solar si apă caldă
menajeră. Alte surse reprezintă sub
7% din totalul necesar. Energia
emisă se bazează în principal pe
transmisie - 30%, ventilație - 45%
și pierderile conexe - 10%. Aceste
procentaje arată felul în care aceste
valori ar putea fi optimizate. În
acest caz, sursele cu recuperare de

Fig. 4: a) Profilul curbei de temperatură pe element (închidere la 15:00, 11:00 și 07:00;
deschidere la 19:00, 23:00 și 03:00); b) Schimbarea de fază

(roșu ‐ temperatura exterioară; albastru ‐ temperatura interioară)

Fig. 5: a) Profilul curbei de temperatură pe element (închidere la 15:00, 11:00 și 07:00;
deschidere la 19:00, 23:00 și 03:00); b) Schimbarea de fază

(roșu ‐ temperatura exterioară; albastru ‐ temperatura interioară)

Fig. 6: a) Profilul curbei de temperatură pe element (închidere la 15:00, 11:00 și 07:00;
deschidere la 19:00, 23:00 și 03:00) b) Schimbarea de fază

(roșu ‐ temperatura exterioară; albastru ‐ temperatura interioară)

Æ urmare din pagina 37
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Prin achiziționarea companiei
Sormat, cu sediul în Rusko -
Finlanda, Grupul Ejot și-a lărgit
aria de expertiză în domeniul
tehnologiei de fixare.

Sormat este unul dintre marii pro-
ducători europeni de produse de
fixare și ancorare din Europa de Nord,
având peste 80 de angajați. „Privim
această achiziție ca o pe o nouă etapă
în dezvoltarea afacerii din domeniul
sistemelor de fixare care deschide
calea către noi zone de aplicație și
grupuri țintă din industria construcții-
lor” declară Christian Kocherscheidt,
Director Executiv și acționar în cadrul
grupului EJOT.

Sormat Oy continuă să funcțione -
ze că filială independentă sub condu-
cerea actuală.

„Această achiziție continuă să crească influența pozitivă recentă a companiilor germane asupra industriei din
sud-vestul Finlandei. La Sormat, ne-am luat angajamentul să ducem produsele, procesul de fabricație și dis-
tribuția internațională la nivelul următor în calitate de membri ai Grupului EJOT”, spune Ismo Laitakari, Director
General al Sormat.

DESPRE EJOT

EJOT este un grup de companii
specializate în tehnologia avansată de
fixare, pentru construcții și industrie.

EJOT produce o gamă largă de ele-
mente inovatoare de fixare, cum ar fi
șuruburile pentru metal și plastic, o
gamă completă de elemente de fixare
pentru învelitori acoperișuri și pereți,
fațade ventilate, pereți cortină,
precum și programul de fixare Ejotherm®‚
„Sisteme de izolare termică exte-
rioare”.

EJOT înseamnă peste 3.300 de
angajați în 33 de filiale și o istorie de
peste 90 de ani. În Europa, nume -
roasele noastre companii de vânzări
și birouri garantează un contact direct
cu clienții și disponibilitatea rapidă a
produselor noastre. 

Serviciile și produsele EJOT sunt
disponibile și la nivel mondial, cu cen-
tre de producție și birouri de vânzări
în America de Nord, de Sud și în Asia.
Disponibilitatea globală este garan-
tată și de calitatea de membru al
Alianței Global Fastener Alliance
(GFA), un joint-venture al întreprin -
derilor de familie care lucrează în
tehnologia de fixare.

EJOT a achiziționat Sormat în 2017

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

De la achiziția Sormat până în prezent, a fost lansată noua
generație de ancore mecanice S-KA+, cu un design complet nou,
noi caracteristici și performanțe mecanice îmbunătățite în
medie cu 40%.

Această nouă gamă de ancore mecanice propulsează EJOT și
Sormat printre primii 3 mari producători.
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căldură pot reduce cantitatea de
energie necesară. 

Se poate observa că MW2 are
necesarul net de energie pentru
încălzire a spațiului cel mai scăzut,
3.597 kWh/a (anual) spre deose-
bire de PIR2 unde valoarea netă este
cea mai mare 3.658,2 kWh/a. Mai
mult decât atât, sistemele cu miez
de vată minerală (MW1 și MW2) au

un grad de etanșeitate sporit față
de soluțiile PIR, având mai puține
infiltrații sau pierderi de căldură.

Tabelul 3 sintetizează perfor-
manțele sistemelor alese. Ca o con-
cluzie generală, toți parametrii
evaluați prezintă valori similare, cu
variații de 5-6%. Soluția MW2 pre -
zintă rezistența termică cea mai
bună (transmitanța cea mai mică)

și implicit consumul de energie și
valoarea TAV cele mai reduse. În
contrast, soluția PIR2 are ampli-
tudinea și capacitatea termică a
straturilor interioare cele mai ridi-
cate.

ANALIZA IMPACTULUI
ASUPRA MEDIULUI

Analiza de impact asupra mediu-
lui a fost realizată prin Abordarea
pe Ciclu de Viață a sistemelor de
fațadă (LCA), luând în considerare
toate etapele parcurse de către un
produs până ajunge în faza de
sfârșit a ciclului de viață (începând
cu extracția de materii prime, pro-
ducția, punerea în operă și ajun -
gând la dezasamblare, procesarea
deșeurilor și debarasarea acestora
după demontarea/demolarea clădirii).

Analiza LCA pentru sistemele de
fațade a fost realizată folosind pro-
gramul software SimaPro (8) ple-
când de la anumite condiții de
margine cum ar fi materiale ter-
moizolante identice sau cu propri-
etăți identice:

• temperatura interioară: 20°C
cu umiditate 40%;

• sistemele de închidere sunt
alcătuite din panouri sandwich cu
aceeași valoare a transmitanței de
0,17 W/m2K;

• excluderea din calcul a ener -
giei utilizate în timpul procesului de
construire (de exemplu, energia
provenită din consumul de combus-
tibil al mașinilor și utilajelor tehno-
logice); 

• excluderea din calcul a con-
sumului de energie datorat trans-
portului panourilor sandwich (de la
producător în șantier) și montării
acestora pe structură; 

• includerea în calcul a emisiilor
pe termen lung. 

Scenariul pentru Ciclul de Viață
include, ca date de intrare, aceleași
materiale componente și aceleași
cantități utilizate precum în cazul
analizei transferului termic. Datele
referitoare la faza de Sfârșit a
Ciclului de Viață, reprezentând sce-
nariul pentru reciclarea, reutilizarea
și eliminarea deșeurilor la sfârșitul
ciclului de viață al clădirii, au fost
apreciate în funcție de condițiile
actuale din România pentru eli -
minarea materialelor de închidere
pentru structuri. Tabelul 4 pre-
zintă componentele fiecărei soluții
de fațadă analizată, precum și can-
titățile aferente și scenariul de
eliminare a fiecărui strat compo-
nent din panourile sandwich.

Tabelul 2: Bilanțul energetic
Æ urmare din pagina 38

continuare în pagina 42È
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Figura 7 prezintă impactul
asupra mediului în stadiul de pro-
ducție al soluțiilor analizate, în timp
ce figura 8 face referire la impactul
asupra mediului al celor patru
soluții analizate rezultat din analiza
LCA la sfârșitul ciclului de viață.
Impactul asupra mediului este
exprimat prin eco-puncte, definite
de metoda pentru LCA, Eco-indica-
tor 99 [8].

Rezultatele sunt grupate în trei
categorii principale de impact:
impactul asupra resurselor naturale
(de asemenea divizat în utilizarea
terenurilor, a mineralelor și uti-
lizarea combustibililor fosili), cali-
tatea ecosistemului (împărțită în
schimbări climatice, radiații, afecta -
rea stratului de ozon, eco-toxicitate
și acidificare / eutrofizarea apelor)
și sănătatea umană (împărțită în
conținut de substanțe cancerigene,
conținut de substanțe organice res-
piratorii și conținut de substanțe
anorganice respiratorii).

Scorul total pentru fiecare sis-
tem de închidere analizat este
prezentat în Tabelele 5 și 6. Siste-
mele de închidere cu scorul cel mai
mare sunt soluțiile cu cel mai mare
impact asupra mediului. Toate cele
patru sisteme de fațade au obținut
valori similare ale scorului total.

Comparând rezultatele obținute
după încheierea fazei de producție
cu cele obținute în urma LCA, se
poate observa că luând în conside -
rare EOL, scorul total al fiecărui sis-
tem de fațade este redus, fapt
datorat reutilizării și reciclării
diferitelor materiale componente în
proporție de până la 30%. Mai
mult, analiza pe Ciclu de Viață a
sistemelor poate schimba clasifica-
rea soluțiilor ca impact asupra
mediului: soluția PIR1 prezintă un
scor total mai mare în stadiul de
producție, în timp ce analiza LCA
relevă scoruri PIR1 și PIR2 egale.

Rezultatele mai demonstrează
faptul că, în ansamblu, toate cele
patru sisteme de fațade se
dovedesc scoruri asemănătoare,
atât în stadiul de producție, cât și la
sfârșitul ciclului de viață. Cu toate
acestea, dintre soluțiile analizate,
sistemul de fațadă cu cel mai mic
impact asupra mediului pentru faza
de producție este diferit de cel cu
impactul cel mai scăzut pentru
sfârșitul ciclului de viață, datorită
reutilizării și recuperării energiei din

Tabelul 3: Performanța sistemelor de fațadă

Tabelul 4: Stratificare, cantități/mp
și scenariul pentru Faza de Sfârșit a Ciclului de Viață a sistemelor de fațade

Fig. 7: Impactul sistemelor de fațade asupra mediului (după faza de producție) [8]

Fig. 8: Impactul sistemelor de fațade asupra mediului
(inclusiv faza de Sfârșit a Ciclului de Viață) [8]

Æ urmare din pagina 40
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materialele componente ale sis-
temelor. Se poate observa că pen-
tru faza de producție soluția cu
minimul de eco-puncte este soluția
MW2, urmată de soluția PIR2.

Rezultatele înregistrate în urma
analizei sistemelor de fațadă pe
întreaga lor durată de viață, luând
în considerare și Sfârșitul Ciclului
de Viață, arată că soluția PIR2 este
clasată pe ultimul loc în ceea ce
privește impactul asupra mediului,
având cel mai însemnat impact
asupra mediului dintre toate cele
patru sisteme de fațade analizate.
Totuși, soluția MW2 (bazată pe o
termoizolație din vată minerală) a
rămas soluția care a însumat mi -
nimul de eco-puncte și în urma
analizei LCA, astfel demonstrând că
este sistemul de fațadă care are cel
mai mic impact asupra mediului, în
raport cu celelalte soluții analizate,
din faza de producție până la Sfâr -
șitul Ciclului de Viață.

În ceea ce privește categoria de
impact, toate cele patru soluții, atât
în stadiul de producție, cât și în sta-
diul final al ciclului de viață, au un
impact mai mare asupra resurselor
naturale, ceea ce se traduce prin
nivelul ridicat de fabricație a pro-
duselor componente prin utilizarea
energiei.

CONCLUZII
Lucrarea a prezentat o analiză

comparativă a patru sisteme de
fațadă existente pe piața euro-
peană, adaptabile pentru structurile
metalice realizate din elemente cu
pereți subțiri formate la rece. Cele
patru sisteme au fost alese pe baza
valorilor rezistenței termice simi-
lare. 

În urma bilanțului energetic, ter -
mic și a analizei impactului asupra
mediului, se pot trage următoarele
concluzii:

• pornind de la valori similare
ale rezistențelor termice, cele patru
sisteme de fațadă prezintă valori
similare ale schimbării de fază, ate-
nuării amplitudinii și raportului
amplitudinii de temperatură;

• energia emisă de locuință este
datorată primordial ventilației, apei
menajere și transmisiei. Astfel, o
izolare mai bună, împreună cu utili-
zarea unor schimbătoare de căldură
mai performante pot reduce ener-
gia pierdută a clădirii; 

• defalcarea balanței energetice
demonstrează că responsabilitatea
consumului energiei furnizate este
împărțită între încălzire, prepararea
apei calde și absorbția radiației
solare incidente. Pentru a reduce
consumul de energie convențională
furnizată pot fi utilizate suplimentar
sisteme generatoare de energie
verde;

• rezultatele arată o anumită
variație a parametrilor termici ana -
lizați, cum ar fi atenuarea amplitu-
dinii și a TAV. Soluția MW2 prezintă
cea mai bună valoare a componen-
tei nete a balanței energiei termice
și cea mai mică valoare TAV;

• analiza LCA de impact asupra
mediului demonstrează că pentru
sistemele analizate sfârșitul ciclului
de viață joacă un rol important în
impactul asupra mediului, inver-
sând clasamentul inițial al acestora.
Totuși, acest lucru depinde de sce-
nariile previzionate pentru faza de
sfârșit a ciclului de viață;

• alegerea sistemului de fațadă
pentru realizarea clădirii poate fi
făcută pe baza rezultatelor analize-
lor, luând în considerare atât capa -
citatea termică a sistemelor, cât și
impactul global asupra mediului în
urma evaluării pe ciclu de viață.

Recunoaștere
Această lucrare a fost susținută

de un grant al Ministerului Român
al Cercetării și Inovării, CCCDI –
UEFISCDI, proiect numărul PN-III-
P1-1.2-PCCDI-2017-0391/CIA_CLIM
– Clădiri inteligente adaptabile
efectelor schimbărilor climatice, din
cadrul PNCDI III.
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Tabelul 5: Impactul asupra mediului – în faza de producție

Tabelul 6:  Impactul asupra mediului – la Sfârșitul Ciclului de Viață
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Tendințele în design interior și exterior
sunt prezentate la CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 2020

Târgul internațional de tehnolo-
gii, echipamente, utilaje și mate-
riale pentru construcții, amenajări
interioare și exterioare, decorațiuni
și piscine are loc în luna aprilie
2020, în Pavilionul B2 și pe platfor-
mele exterioare ale Centrului Expo-
zițional ROMEXPO.

Manifestareare unește firme de
top în construcții și amenajări inte-
rioare care prezintă cele mai noi
produse și tehnologii apărute în
acest sector.

Expozanții participă la CON-
STRUCT – AMBIENT EXPO 2020
cu utilaje industriale și echipa-
mente de șantier, sisteme pentru
construcții și amenajări interioare
sau exterioare, servicii de proiec-
tare, consultanță, design, antrepre-
noriat și execuție. 

În plus, vizitatorii sunt așteptați
cu sfaturi utile despre utilizarea
corectă a materialelor de construc -
ții, modalitatea de combinare a
culorilor, precum și despre alegerea

accesoriilor ideale pentru fiecare
spațiu amenajat.

În cadrul târgului este organi-
zată și cea de-a doua ediție a Con-
ferinței Construct – Ambient, un

eveniment la care sunt așteptați
designeri, producători și antrepre-
nori români din domeniile conexe,
presa de profil, cât și studenții și
absolvenții de la facultățile de Arhi-
tectură și Design.

CONSTRUCT - AMBIENT este
organizat de ROMEXPO, împreună
cu Camerele de Comerț și Industrie
din România și se desfășoară con-
comitent cu: ROMTHERM - Expo-
ziția internațională pentru instalații,
echipamente de încălzire, răcire și
de condiționare a aerului, MOBILA
EXPO - Târg de mobilă cu vânzare,
EXPO FLOWERS & GARDEN -
Expoziția Internațională de flori,
amenajări peisagistice, horticultură
și grădinărit, ANTIQUE MARKET I
- Târgul de obiecte de artă și anti-
chități și MODEXPO I - Expoziția
internațională de țesături textile,
îmbrăcăminte, pielărie, blănărie,
încălțăminte și marochinărie, acce-
sorii.

Informații suplimentare des-
pre noutățile prezentate la târg
se găsesc pe: www.construct-
ambientexpo.ro. q

Construirea și decorarea unei locuințe presupune timp, resurse financiare, sfaturi de la specialiș-
tii din domeniu, precum și o atentă selecție a materialelor și accesoriilor necesare.

Amenajarea este influențată atât de preferințele personale, cât și de direcțiile trasate de profe-
sioniști. Dacă ai decis să îți reamenajezi casa, te ajutăm să te inspiri din tendințele în designul exte-
rior și interior lansate la CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 2020.
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Dacă are, totuși, loc intrarea prin efracție,
cel mai mare aliat al nostru este timpul.
Cu cât este nevoie de mai mult timp pen-
tru forțarea elementelor de securitate, cu
atât mai probabil este ca infractorul să se
retragă sau să fie prins. Dacă elementele
meca nice de siguranță i se par greu de
învins, adesea făptașul renunță la încer-
carea de a intra înăuntru. Se poate, deci,
deduce că mare parte a intrărilor prin
efracție rămân fără efect tocmai datorită
celor mai diversificate tehnici de secu -
rizare a ferestrelor și ușilor. Însă, aici se
naște întrebarea - cum să ne dăm seama
că produsul respectiv înde plinește, efectiv,
cerințele clasei de rezistență la efracție?
Ne oferă câteva sfaturi în această direcție
specialistul companiei ALUPROF.

În evul mediu, ferestrele sau ușa de la
intrare erau testate de cavaleri. Una dintre
cele mai populare metode era încercarea
de spargere a ușii prin forțele proprii.
În prezent există metode mai rafinate de
confirmare a eficienței la efracție a unui
anumit produs. Ușile și ferestrele anti -
efracție sunt testate mai ales de instituții
abilitate, precum institutele poloneze
ITB, IMP și ROMB S.A., instituția germană

PIV și cea olandeză SKG-IKOB. La achiziți -
onarea unui anumit produs antiefracție
merită să verificați dacă deține un docu-
ment emis de un institut corespunzător
care să îi ateste caracteristicile.

Forțarea ferestrelor are loc, cel mai ade-
sea, prin balansarea acestora; de aceea,
un rol cheie revine sistemelor de profile
pentru ferestre și mecanismelor montate
în ele.

Statisticile poliției spun că infractorii intră cel mai adesea în clădiri pe ferestrele și ușa de la balcon. Însă nu sparg
geamurile. Își fac treaba în liniște, forțând eficient ferestrele. Pentru a preveni această situație, merită să folosiți soluții
care îmbunătățesc siguranța clădirii.

Barieră
din aluminiu

pentru
infractori



„În sistemele ALUPROF folosim cele mai
inovatoare soluții, care permit utilizarea și
reglarea în condiții de confort. Aluminiul se
caracterizează printr-una dintre cele mai
ridicate rezistențe dintre toate materialele
din care sunt construite ferestrele” -
declară Bożena Ryszka, Marketing Manager
ALUPROF SA.

La achiziționarea unui anumit produs antiefracție merită să verificați
dacă deține un document care să îi ateste caracteristicile,

emis de un institut corespunzător.
Structurile din aluminiu ale ferestrelor și
ușilor companiei ALUPROF se bazează pe
soluții de sistem standard: MB-60, MB-70,
MB-86 și MB-104 Passive, în care au fost
folosite elemente ce măresc rezistența la
efracție din exterior, precum: sticlă anti -
efracție, elemente antibalansare și acce-
sorii dedicate acestui tip de utilizare.

„Sistemele noastre includ clase de rezis-
tență la efracție între RC1 și RC3. Sunt
disponibile, de asemenea, soluții speciali-
zate de ferestre în clasele RC3i și RC4, ce
pot fi utilizate în situațiile în care este
necesară rezistența la forțarea ferestrelor
din interior (clasa RC3i) sau pentru încă -
perile care necesită protecție sporită
(clasa RC4)” - adaugă Bożena Ryszka.

PROTECȚIA UȘILOR DE TERASĂ
ȘI A SPAȚIILOR VITRATE MARI
Ușile de terasă sunt o soluție elegantă și
atemporală. Dacă ne decidem pentru
spații vitrate mari, ar trebui să avem
garanția că structura lor va fi nu numai
stabilă, ci și sigură. Ar trebui să acordăm
atenție profilului rezistent și accesoriilor
care protejează împotriva efracției.

„Structurile antiefracție pot fi executate în
cadrul ușilor de terasă liftant-glisante
MB-77HS și pereților montant - tra versă,
care au la bază sistemul MB-SR50N sau

MB-T50. O completare pentru acest tip de
produse în portofoliul ALUPROF sunt
rulourile antiefracție” - ne precizează
Bożena Ryszka.

Alegerea structurilor corespunzătoare nu
înseamnă, însă, totul. Merită să nu uităm
de montajul profesionist, datorită căruia
toată construcția va fi așezată corect în
perete.

În luarea deciziei de folosire a structurilor
antiefracție, trebuie să fiți conștienți că, în
funcție de clasă, acestea protejează mai
ales împotriva infractorilor ocazionali, care
folosesc forța sau unelte general disponi-
bile. La confruntarea cu „profesioniști”,
dotați corespunzător și având suficient
timp, niciun produs nu are vreo șansă.
Sarcina structurilor antiefracție este
întârzierea eficientă a momentului de
forțare a acestora, înlesnind intervenția
proprietarilor sau a poliției.
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Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (V)
ARHITECTURA CONSTRUITĂ - ARHITECTURA SPAȚIULUI PUBLIC

Premiul secțiunii „Arhitectura construită / arhitectura spațiului public”

substandardPLUS
Autori: arh. George Marinescu,

arh. Maria Daria Oancea - ATELIER
AD HOC

Colaboratori
Confecții metalice: BRUT CON-

CEPT și ATELIERELE BOGMAN
Contributori: OAR prin Timbrul

Arhitecturii, RUVIX.RO și donații
individuale

Beneficiar: Direcția de Asistență
Socială Sector 2, București

Comentariul autorului
Proiectul reprezintă un exercițiu

de redefinire a limitei, care se folo -
sește de resursele umane și materi-
ale disponibile pentru a îmbunătăți
condițiile de locuire ale persoanelor
care folosesc zilnic adăpostul de
noapte din Pantelimon. Ca reacție
la prezența excesivă a gardurilor în
spațiul public bucureștean, proiec-
tul propune o nouă formă a delimitării realizată din 48 de unități de depozitare, o zonă de colectare adresată
cartierului, un umbrar și o jardinieră. Prezența echipamentelor extinde accesul la bunurile personale pe toată

durata zilei și completează programul noc-
turn de funcționare al adăpostului, îmbu nă -
tățind posibilitățile de utilizare a spațiului
pentru fiecare locatar și transformând delimi -
tarea existentă dintr-un spațiu de separație
într-unul de legătură. 

Limita este negociată între două tipuri de
spațiu public redefinind relația cartier - adă-
post: strada – destinată utilizării în comun, și
adăpostul – cu acces controlat, aflat în grija
administrației publice.

Proiectul transformă o situație de margine
(socială și spațială) într-un spațiu cu utilizări
multiple, realizând un cadru posibil pentru
adăpostire și interacțiune, care ajută la actu-
alizarea parțială a condițiilor de locuire,
transformând un adăpost (oficial) temporar
într-unul (informal) semi-permanent.

Este ușor să gândim construcțiile de sine stătătoare, cu estetica lor, cu funcționalități bine arti-
culate intern și elegant plasate în cadrul restrâns disponibil. Proiecte care să placă, și care să devină
de referință pentru creatorii lor. Este ceva mai complicată adaptarea la specificul mai larg al zonei,
dar și acest aspect se rezolvă, de cele mai multe ori. O piatră de încercare pentru arhitecți și urba-
niști rămâne spațiul public! Pentru că spațiul public vorbește despre conectare și interacțiune la
nivel comunitar, despre integrarea prietenoasă a unor „chestii” necesare dar nu întotdeauna cu
potențial estetic, „rele necesare” ale traiului în comun. Nu este surprinzător, sub acest aspect, pre-
miul obținut de proiectul substandardPLUS în cadrul Anualei de Arhitectură 2019, la secțiunea
„Arhitectura construită/arhitectura spațiului public”.

Nivelul ridicat de conectivitate și interacțiune caracterizează și nominalizările – numeroase și cu
adevărat frumoase -  ale acestei secțiuni.

Secțiunea arhitectura construită / arhitectura spațiului public 2019

continuare în pagina 50È
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Nominalizare la secțiunea „Arhitectura construită / arhitectura spațiului public” 

Ted’s coffee box
Autori: arh. Călin Radu, arh.

Dan Enache, arh Alice Ioniță -
LAMA ARHITECTURA

Beneficiar: TED’S COFFEE CO.

Comentariul autorului
Esențializarea cafenelei și bran-

dului TED’S COFFEE CO. se decan -
tează în acest modul autosuficient.
Se poate amplasa în orice spațiu
urban, spre a-și îndeplini scopul:
servirea cafelei to-go. Forma și
culoarea elementului duc cu gândul
la bobul de cafea. Adiacent, se multi-
plică și asociază, în funcție de spațiul
urban, numărul de banchete de
exterior specifice TED’S. Închis,
box-ul pare un monolit impenetrabil
din Cor-ten. Deschis, devine primitor
prin ridicarea închiderii ce se trans-
formă în copertină protectoare și
revelarea nuanțelor, materialelor căl-
duroase specifice brandului, din
miezul monolitului.

Nominalizare la secțiunea „Arhitectura construită / arhitectura spațiului public” 

Accesibilitate în zona turistică Clăbucet-Cioplea-Predeal Parcare P1, Parcare terană „Fulg de Nea”
Autori: arh. Octavia Popeea, arh. Iustin Popescu, arh. Vlad Bârlădeanu, urb. Andrei Nicolae, arh.

Alexandru Măntoiu, ing. Raluca Păcurar, arh. Șerban Cilea, arh. Flavia Bușcan, arh. Ilinca Moroianu,
arh. Andreea Năvîrcă, ing. Mihail Gh. Popescu, ing. Teodor Cojanu, ing. Marian Chirianu -
OOPY ARHITECTURA

Colaboratori
Proiectare structură: PLAN 31 RO
Proiectare instalații sanitare: ANTALEXCO
Proiectare instalații electrice: NVP PROJECT AMBIENT INSTAL
Proiectare instalații HVAC: VISION INVEST
Proiectare drumuri și platforme: URBAN TRAFIC
Beneficiar: Primăria Predeal

Comentariul autorului
Tema proiectului a fost reabilitarea a

două străzi, amenajarea unei parcări
terane și construirea a trei parcări eta-
jate P+2E+T în orașul Predeal, zona
pârtiei Clăbucet. Finalizate în acest
moment sunt străzile, parcarea terană
și o parcare etajată - P1, care face
obiectul acestei prezentări. În urma
realizării acestor lucrări prezentate, în
zona Clăbucet - Cioplea, condițiile de
acces la pârtia de schi s-au îmbu nă -
tățit, creând astfel un impact pozitiv,
atât asupra mediului înconjurător cât și
asupra turiștilor și localnicilor.

Æ urmare din pagina 48

continuare în pagina 52È



Materiale de construcții
de calitate superioară

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

Produsele marca THERMOSYSTEM  sunt produse de cea
mai bună calitate, fabricate la standarde europene, acestea
fiind agrementate și avizate de laboratoare 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 proiectului și de nevoile sale specifice. 

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

Colaborăm cu dezvoltatori imobiliari, constructori, distri-
buitori, depozite de materiale. 

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).

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.”

• Recomandări THERMOSYSTEM pentru lucrări de termoizolare a fațadelor
Pentru lucrări de termosistem, noi vă recomandăm următoarele produse: TS 1 FIBRE DE ARMARE - adeziv pentru polisti-

ren expandat, extrudat, OSB și VATĂ BAZALTICĂ, ULTRATHERM – adeziv polistiren profesional armat cu fibre, TS 1 - adeziv
polistiren special aditivat, GRUND TENCUIALĂ DECORATIVĂ, TENCUIALĂ DECORATIVĂ ELASTOMERICĂ aspect bob de orez /
aspect scoarță de copac. 

• Recomandări THERMOSYSTEM pentru lucrări de finisaje interioare /exterioare
Pentru lucrările de finisaj, vă recomandăm următoarele produse: Șapă de încărcare C16, Șapă autonivelantă – NIVEL

UNO, Adeziv FLEXIBIL cu ciment alb pentru marmură, granit și piatră naturală - MARMOFLEX, Adeziv FLEXIBIL cu ciment
gri pentru placări ceramice - TS-FLEX, chit de rosturi – SYSTEM ROST, tinci pentru perete – TINCI GRI, tinci pentru perete –
TINCI ALB, Glet pentru încărcare – MG20, Glet pentru finisaj – FINGLET-C și Vopsea lavabilă interior – AMBIANCE. q

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
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Nominalizare la secțiunea „Arhitectura construită / arhitectura spațiului public” 

Masterplan - Campus Universitar Oradea
Autori: arh. Radu-Petre Năstase - ADEST ARCHITECTURE

Colaboratori
arh. Alexandra Cocoș, urb. Alexandra Colțoș, arh. Radu Mocanu, arh. Mădălina Mușat, arh. Alexan-

dru Ostache, urb. Andra Tănase
Beneficiar: Primăria Municipiului Oradea - Universitatea Oradea

Comentariul autorului
Zona centrală a campusului

este formată din construcții ce fac
parte din patrimoniul arhitectural
al orașului Oradea, fiind dispuse
simetric în jurul unei piețe centrale
circulare. Restul zonei este carac-
terizat prin ansambluri indepen-
dente, cu funcțiuni variate. Specific
zonei este modul de construire
urban de tip deschis, cu imobile
situate în retragere față de alinia-
ment și regim de înălțime mediu. 

Conceptul are la bază ideea
unei spine verzi cu rol conector pe
întreaga lungime a campusului.
Această spină unește partea
istorică și zonele noi propuse, con-
ferind un aspect unitar din punct
de vedere compozițional. 

Sunt amenajate piețe și scu -
aruri de diferite dimensiuni, cu
diferite roluri: de relaxare, tranzit,
întâlnire, distribuire a fluxurilor de
pietoni, conectare a diferitelor
funcțiuni etc. Zonele funcționale ale campusului sunt conectate printr-un spațiu verde major, ce oferă totodată
un cadru prielnic pentru activitățile de recreere. Campusul este ușor accesibil: în partea de N se propune o nouă
linie de tramvai ce conectează orașul pe direcția E-V, în timp ce autobuzul circulă pe direcția N-S. În interiorul
campusului, un sistem integrat de piste de biciclete conectat la rețeaua de trasee a orașului facilitează
„deplasarea blândă” - una dintre componentele esențiale ale Design-ului Durabil.

Nominalizare la secțiunea „Arhitectura construită / arhitectura spațiului public” 

Deschis Gastrobar
Autori: arh Tamina Lolev, arh Vlad Stoica, urb. Iulian Canov - Wolfhouse Productions

Colaboratori: ing rezistență Alexandru Radu, foto Marius Vasile
Beneficiar: Space Echo Entertaintment

Comentariul autorului
Deschis Gastrobar este o amenajare unică a unui

acoperiș de hală industrială. Acesta este amplasat
pe o clădire veche a Industriei Bumbacului transfor-
mată în centru pentru industrii creative.

Spațiul este un bar panoramic și o zonă de eveni-
mente publice, satisfăcând nevoile de agrement și
evenimente culturale ale cartierului Timpuri Noi.
Conceptul de design al acoperișului este construit pe
trei trăsături specifice: (1) un context urban unic, cu
vederi panoramice asupra cartierului cu istorie
comunistă și post-comunistă și asupra râului Dâm-
bovița, (2) patrimonial industrial al fostei fabrici de
bumbac, (3) sinergiile cu comunitatea creativă din
vecinătate.

Câteva dintre elementele definitorii ale amenajă-
rii sunt: configurația pentru serile de film, silueta
industrială a acoperirilor și Dudeney Table, o masă
modulară multifuncțională bazată pe puzzle-ul geo-
metric al matematicianului Henry Dudeney.

Æ urmare din pagina 50
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Cum te mai poți salva dintr-o clădire înaltă
în caz de incendiu?

arh. Horia Mihai NICOLESCU - președinte ASI, președinte SIGURA Grup

La începutul lunii decembrie
2019, o explozie de gaz a declanșat
un incendiu puternic la partea
superioară a unei clădiri înalte de
locuințe cu 12 etaje din Presov (al
treilea oraș ca mărime din Slovacia,
situat la 400 km est de capitala
Bratislava), soldat cu 5 morți și
peste 40 de dispăruți.

Numai intervenția hotărâtă a
pompierilor militari locali, echipați
cu tobogane HUDEC EUROACE S-1-
F/N de evacuare, a permis limitarea
pagubelor umane.

Atât ziarele locale cât și cele
centrale din Slovacia și Austria au
relatat pe larg cazul.

Acest incident punctează, încă o
dată, necesitatea stringentă a dotă-
rii echipelor de salvare cu tehnica
cea mai eficientă în domeniu, exis-
tentă pe plan mondial.

Trebuie gândit că niciun efort
investițional nu este prea mare
atunci când este vorba despre sal-
varea unor vieți omenești. De
exemplu, în incendiul din Presov,
Slovacia, cu ajutorul toboganelor
HUDEC EUROACE au putut fi
evacuate rapid și în siguranță
39 de persoane!

Nu putem să nu ne amintim de
incendiul relativ recent care a avut

loc în Londra, într-o clădire similară
și în care, în lipsa unor asemenea
sisteme de evacuare rapidă, au
murit foarte mulți oameni, arși de
vii. A fost o tragedie cumplită care a
zguduit întreaga lume a siguranței
la foc și a dovedit – încă o dată – că
principala datorie a celor care con-
cept sisteme de securitate la incen-
diu este protejarea vieții umane,
CU ORICE PREȚ! Subliniez acest
aspect, pentru că, în cele mai multe
cazuri, aspectul financiar este cel
care împiedică dotarea clădirilor cu
cele mai eficiente sisteme de secu-
ritate (detecție, stingere, evacu are)!
Să nu uităm că, oricând și oriunde,
putem fi chiar noi victi mele!!

Deși și în România a existat o
încercare de introducere a acestui
sistem de evacuare încă înainte de
1989, din motive necunoscute
intenția nu s-a mai concretizat. Din
acest motiv, Grupul de firme
SIGURA prin Școala PROMETEU a
simțit nevoia readucerii în atenție a
sistemului în România și, în această
direcție, trebuie reamintită Sesiu-
nea 11 a Școlii PROMETEU (struc-
tură constituită încă din 2009 de
către Grupul de firme SIGURA în
colaborare cu Asociația de Securitate

la Incendiu) care, pe data de 8
decembrie 2016, a prezentat și a
făcut și o aplicație practică cu
aceste tobogane în București, la
sediul Facultății LUMINA din sec-
torul 3 al Bucureștiului (este de
subliniat că școlile sunt un domeniu
în care acest tip de evacuare poate
fi extrem de folositor).

Ele sunt simplu de instalat și de
manevrat, fiind accesibile unor per-
soane fără pregătire tehnică de
specialitate. De aceea, în situația
actuală din România, structurile
responsabile ar trebui să fie intere-
sate de aceste dispozitive de eva-
cuare și ar trebui să echipeze
fiecare unitate ISU cu un asemenea
echipament de o deosebită utilitate
în practica acestora.

Acest tip de aplicație există pre-
tutindeni în lume, în special datorită
dezvoltării noilor moduri de trans-
port (trenuri rapide, avioane etc.)
care au impus găsirea unui nou
mod de evacuare mai compact,
sigur și care să nu țină cont de
caracteristicile individuale ale per-
soanelor evacuate). Astfel, se utili-
zează la evacuarea persoanelor din
turnuri de control, clădiri înalte de
birouri, școli, la echiparea auto -
scărilor unităților de pompieri etc.

Clădire cu 12 etaje ‐ Presov, Slovacia
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Utilizarea toboganelor HUDEC EUROACE la evacuare din școli, clădiri, turnuri de control etc.
continuare în pagina 56È
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ALCĂTUIREA
TOBOGA NELOR HUDEC,

PE CÂTEVA TIPURI

• Tipul EUROACE S-1
Toboganul de evacuare cu spi-

rală verticală EUROACE S-1 (fig. 1)
este potrivit pentru instalarea sta -
ționară în clădiri. Având o lungime
maximă de 90 de metri și o viteză
de coborâre de 1,5 m/s, acesta face
posibilă evacuarea rapidă în condiții
sigure și crește sentimentul sigu-
ranței pentru persoanele din interi-
orul clădirii.

Pentru a opera toboganul de
evacuare este nevoie să îndepărtați
carcasa exterioară în care se află
toboganul, să deschideți fereastra
și să lăsați capsula de la capătul
toboganului să coboare gradual
către sol. Când capsula atinge solul
și corpul toboganului atârnă în
modul corect trebuie doar să împin-
geți în sus cadrul de metal și să îl
extindeți în afara ferestrei, fiind
astfel gata de utilizare. Timpul
mediu necesar operațiunilor des -
crise mai sus este de 1-2 minute.

Greutatea toboganului este de
1,4 kg pe fiecare metru. Toate
piesele și componentele cum ar fi
șuruburile folosite la instalare sunt
ancorate pe podeaua clădirii.
Piesele metalice utilizate la insta-
lare și montaj sunt proiectate să
suporte o încărcătură suficient de

mare și nu se deformează la forțe
de până la 1.000 kg. Drept conse -
cință, toboganul de evacuare este
suficient de solid pentru persoane
care sunt evacuate una după cea-
laltă.

• EUROACE S-1-F/N
Toboganul vertical mobil de eva -

cuare EUROACE S-1-F/N (fig. 2)
este folosit de unitățile de pompieri
în combinație cu nacela unei plat-
forme hidraulice sau cu o scară

Evacuare școală în Austria Evacuare tren rapid în China

Fig. 1: EUROACE S‐1
Materialele utilizate sunt:
• țeavă rotundă sau pătrată din oțel și profile
pătrate din oțel pentru structura metalică
• țesătura din poliester de înaltă rezistență și
având tratament special de întârziere la
flacără EUROACE S‐1‐F/N

Æ urmare din pagina 55
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placă turnantă. Este conectat la
nivelul cadrului de intrare și această
conexiune este atașată la grilajul și
nacela platformei aeriene pentru
scară. Este conceput pentru o alti-
tudine operațională de până la 90
de metri și o viteză de coborâre de
1,5 m/s. Din doi în doi metri există

un fermoar de ieșire, fiind astfel
ajustabil pentru uz individual între
3 m și lungimea maximă de 90 de
metri. Odată montat dispozitivul,
evacuarea se poate face în mod
continuu.

• EUROACE-R
Într-o situație de urgență tobo-

ganul înclinat de evacuare fixat
diagonal EUROACE-R (fig. 3) per-
mite evacuarea rapidă a întregului
personal (ce include și persoane cu
dizabilități). Cu o înclinare de 45 de
grade și o altitudine maximă de 40
de metri, utilizarea acestui sistem
de evacuare este recomandată
pentru clădiri cu un număr redus de
niveluri.

Pentru folosire trebuie doar să
îndepărtați carcasa ce conține tobo-
ganul, să deschideți fereastra, să
aruncați pe sol frânghia de ghidaj
fixată pe capătul de jos al toboga -
nului și să lăsați corpul acestuia să
se extindă treptat prin atârnare.
Operatorul de pe sol va trage prima
dată de frânghia de ghidaj ce a fost
aruncată, apoi va trage corpul
toboganului către ancora deja
instalată pe sol, va agăța capătul de
jos al toboganului de ancoră și va
trage de frânghia scripetelui pentru
a extinde și stabiliza corpul tobo-
ganului.

Acest corp este o structură
dublă pe toată lungimea sa. Al doi-
lea strat al învelișului – din nailon –
este de asemenea foarte rezistent.

Fig. 3: EUROACE R
Este sistemul cel mai utlizat
pentru unitățile de învă ‐
țământ în Europa. Are avan‐
tajul unui ambalaj compact,
care se poate așeza direct
sub parapetul ferestrelor din
clădirea oricărei școli.
Punerea în funcțiune nu
necesită decât eforturile a
maximum 2‐3 elevi.

Fig. 2: EUROACE S‐1‐F/N

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
Dacă acceptăm ideea că eficiența unui sistem de protecție la incendiu consistă în capacitatea acestuia

de a minimaliza pierderile de vieți omenești și de bunuri materiale, atunci întreaga filozofie a domeniului
„securității la incendiu” se poate citi într-o altă cheie, care nu coincide 100% cu filozofia general acceptată azi în
lume și care împarte domeniul în prevenire și stingere. În acest fel, scopul real și final al securității la incendiu
este ușor estompat și este „acoperit” de alte direcții și activi tăți conexe; ca și cum un zgomot de fond acoperă
linia melodică principală și te împiedică să o auzi clar și distinct.

Judecând prin această nouă paradigmă, reiese că acestor „rude sărace” ale domeniului nu li se acordă atenția
cuvenită (discuțiile care există de 4 ani în mediile oficiale asupra cazului COLECTIV sunt concludente; aici zgomo-
tul făcut de alte direcții încearcă să acopere me lodia principală: salvarea vieților cu orice preț.)

Și dacă acceptăm acest punct de vedere, atunci hai să vedem dacă în această viziune facem tot posibilul pen-
tru a nu avea victime umane sau dacă, nu cumva, ne astupăm urechile la „melodia principală”!

Acest articol se vrea o pledoarie pentru ideea că niciun efort sau nouă abordare nu trebuie respinsă aprioric
dacă acceptarea lor poate salva oameni de la o moarte cumplită: aceea de a fi arși de vii într-un incendiu!

Ideea toboganelor de evacuare nu este foarte nouă și este aplicată deja și în alte domenii, în toată lumea,
pentru evacuarea urgentă a persoanelor: avioane aflate în situații limită, turnuri de control, școli, trenuri rapide
suspendate, clădiri înalte care nu au altă soluție etc. A existat și la noi în țară o asemenea tentativă înainte de
1989, care a sucombat însă rapid și fără urmări. De ce nu poate fi utilizată această soluție și în România de azi? q
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(Continuare din nr. 148, iunie 2018)

Timpul redus de pierdere a
capacității portante a elementelor
unei structuri metalice supuse la
acțiunea directă a flăcării impune,
în mod firesc, mărirea rezistenței la
foc prin soluții de protecție pasivă.

Protecția pasivă contra focului
se realizează în special prin izolarea
elementelor și structurilor metalice
din oțel cu ipsos armat și/sau mate-
riale termoizolatoare cu diferite
grosimi, în funcție de rezistența la
foc impusă de specificul și desti-
nația clădirii.

Proprietățile oțelului
care afectează mărirea

și distribuția temperaturii
Pentru a înțelege comportarea

unei structuri de rezistență la
incendiu, trebuie studiate proprie -
tățile materialelor componente la
temperaturi ridicate.

Proprietățile termice care afec -
tează ridicarea și distribuția tem-
peraturii într-o secțiune a unui
element structural din oțel sunt
conductivitatea termică și căldura
specifică.

Conductivitatea termică influen -
țează creșterea temperaturii într-un
element de construcție din oțel la
aplicarea fluxului de căldură pe una
dintre fețele exterioare. În timpul
incendiului, această proprietate
poate fi considerată identică pentru
majoritatea tipurilor de oțel.

În figura 4B se indică variația
conductivității termice în funcție de
temperatură și relațiile aferente
determinării analitice în funcție de
cele două intervale de variație a
temperaturii, până la 900°C și după
această temperatură. Conductivi-
tatea termică a oțelului este de 100
de ori mai mare decât a majorității
materialelor de protecție la foc.

Temperatura diferită în secțiunile
din oțel va afecta negativ rezistența
și rigiditatea acestui material. 

Influența temperaturii din timpul
incendiului va deveni semnificativă
numai în cazul când intervine
aprinderea generală și începe etapa
incendiului complet dezvoltat.

Căldura specifică a oțelului este
o caracteristică ce descrie canti-
tatea de căldură de intrare nece-
sară pentru a ridica cu un grad o
unitate de masă a metalului.

În figura 4 este reprezentată
variația căldurii volumetrice speci-
fice (produsul dintre căldura speci-
fică și densitatea oțelului) în funcție
de temperatură.

Pentru majoritatea oțelurilor
structurale valoarea căldurii speci-
fice crește gradat cu temperatura.
În diagramă se observă o creștere
bruscă pe un interval îngust de tem -
peratură (în jurul valorii de 700°C).

Căldura specifică se va considera,
în calcul, cu o bună aproximare,
600 Jkg/K, datorită împrăștierii
mari a datelor în acest domeniu
îngust.

Fig. 4: Protecție la foc a elementelor structurale metalice cu plăci din ipsos armat (A, C).
Proprietățile oțelului care influențează distribuția temperaturii (B).

Ipsos armat
PROTECȚIE LA FOC A CONSTRUCȚIILOR METALICE (II)

prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI
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Difuzivitatea termică este măsura
eficienței disipării căldurii prin oțel
și este raportul între conductivi-
tatea termică și produsul între den-
sitate și căldura specifică.

Difuzivitatea termică mare con-
duce la un transport rapid de căl-
dură prin oțel, de la suprafața
încălzită în restul elementului.

Proprietățile mecanice
ale oțelului influențate

de incendiu
Modulul de elasticitate al oțelului

va descrește cu mărirea tempera-
turii (la oțelurile feritice descrește
liniar până la 500°C). Analizând
curbele caracteristice pentru oțel la
diferite temperaturi, se observă clar
influența defavorabilă a tempera-
turii de incendiu asupra capacității
portante a elementelor din oțel.

Rezistența la deformare (limita
de elasticitate), care stă la baza
concepției structurilor la sarcini de
exploatare, este reprezentată de un
punct de pe curba caracteristică de
la care se observă o creștere pro-
nunțată a deformației, la o mărire
nesemnificativă a efortului. La tem-
peraturi ridicate (600°C) această
caracteristică se diminuează, (curba
capătă o formă rotunjită).

Rezistența la întindere a oțelului
laminat la cald are o variație ase -
mănătoare cu temperatura ca și
rezistența la curgere. Oțelul tras la
rece are modificările de rezistență
diferite de oțelul laminat la cald. El
pierde din rezistența la întindere la
temperaturi relativ coborâte. Rezis-
tența de curgere a oțelului este
diminuată cu 50% la temperatura
de 600°C.

Dilatarea termică, proprietate
de deformație a oțelului, care vari-
ază în funcție de temperatură, este
caracterizată de un coeficient de
dilatare. Coeficientul de dilatare
termică este considerat, în princi-
pal, același pentru toate oțelurile
structurale. Valoarea acestui coefi-
cient crește cu temperatura. Peste
650°C el descrește spre zero (tinde
la 0 la 815°C) ca apoi să crească
din nou. 

Se remarcă valori scăzute pen-
tru oțelul ecruisat.

Valoarea dilatării termice, în
funcție de temperatură, este dată
de relația:

a = (11+0,0062 T)·10-6 (1)
în care:
a - coeficient de dilatare termică;
T - temperatura oțelului.
Curgerea lentă este deformația

dependentă de timp a oțelului, ca -
racterizată de trei perioade: pri-
mară, secundară și terțiară.

În prima perioadă se aplică
încărcarea și apare o deformație
continuă descrescătoare după defor -
marea elastică. Urmează o defor-
mație care continuă la o rată
constantă, pentru o temperatură
dată. În final, perioada terțiară
începe în momentul creșterii ratei
deformării, creștere ce va continua
până la cedarea prin rupere.

La temperaturi ridicate, provo-
cate de incendiu, deformația pre -
zintă o rată variabilă a deformării,
influențată de temperatură și de
durata incendiului.

Cedarea survine după o defor-
mare mărită și se declanșează la o
anumită valoare a încărcării.
Rezistența la foc a oțelului

protejat cu ipsos armat
Similar celorlalte materiale de

construcție, oțelul pierde din rezis-
tența mecanică la temperaturi
înalte. Poate fi indicată o tempera -
tură critică la care rezistența este
atât de redusă, încât coeficientul de
siguranță la cedare este mai mic
decât 1.

Calculul cedării elementelor de
construcție din oțel se reduce la
calculul temperaturii din aceste ele-
mente. Temperatura critică (stan-
darde americane) pentru stâlpii
structurali din oțel (și alte ele-
mente) este 538°C.

Cercetările au demonstrat că, la
incendiu, tem peratura dintr-un stâlp
de oțel este în funcție de ra portul
greutate/perimetru încălzit.

Conceptul de perimetru încălzit
este indicat în figurile 4 și 5.

Fig. 5: Exemple la elementele structurale din oțel pentru determinarea raportului D/A
(perimetru încălzit desfășurat și secțiunea profilului).

Rezistența la foc a elementelor metalice protejate cu ipsos armat este influențată de:
• masa profilului din oțel, caracterizat prin secțiunea A (cm2)
• suprafața expusă căldurii degajate de incendiu, caracterizată prin perimetrul placării D (cm)
• grosimea protecției la foc cu plăci din ipsos armat h (cm)
Rezistența la foc este direct proporțională cu A și invers proporțională cu D. În vederea
stabilirii grosimii necesare placării (h), care corespunde clasei de rezistență la foc, se
determină raportul D/A al elementelor din oțel.

continuare în pagina 60È
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Prevenirea micșorării rapide a
capa cității portante a unui stâlp de
oțel se realizează prin protecția
acestuia cu materiale rezistente la
foc (de exemplu, plăci din ipsos
armat).

În urma studiilor experimentale
au fost deduse relațiile rezistenței
la foc a secțiunilor din oțel protejate
cu materiale izolante ușoare:

R = (C1·W/D+C2)·h          (2)
în care:
R - rezistența la foc a stâlpului

din oțel (minute);
C1, C2 - constante specifice mate -

rialului de protecție sau în funcție
de densitatea protecției;

W - greutatea stâlpului de oțel
(kg/ml);

D - perimetru încălzit desfășurat (cm);
h - grosimea protecției contra focu -

lui (cm).

O protecție eficientă contra fo -
cului, a elementelor structurale din
oțel se obține cu ipsos-carton.

Pe baza rezultatelor acumulate
în testele la foc, Flemington propu -
ne o relație empirică pentru deter-
minarea rezistenței la foc a stâlpilor
protejați cu placi din ipsos-carton:

în care:
R - rezistența la foc în minute;
W’ - greutate/lungime a stâlpu-

lui din oțel și a protecției din ipsos
carton (kg/ml);

h - grosimea protecției din ipsos
carton (cm);

D - perimetrul încălzit desfășurat,
definit ca perimetru interior al pro-
tecției la foc – în figura 5, D = 2(a+b).

Greutatea totală a stâlpului și a
protecției din ipsos-carton se va
determina cu relația:

W’ = W + 50·hD/144        (4)
în care:
W - greutatea stâlpului de oțel

pe unitatea de lungime (kg/ml).
Celelalte semnificații sunt iden-

tice ca la relația precedentă.
Pentru îmbunătățirea compor tă -

rii la foc a plăcilor de ipsos-carton
se va folosi armarea cu fibre anor-
ganice (fibre de sticlă).

Fixarea plăcilor de protecție din
ipsos carton se face astfel încât să
se evite desprinderea lor în timpul
incendiului. 

Împiedicarea creșterii tempera-
turii elementelor din oțel se poate
obține prin placarea cu plăci din
ipsos armat antifoc sau plăci de
protecție la foc din ipsos armat.

Plăcile antifoc au fețele exteri -
oare tratate cu material armat cu
fibră de sticlă, rezistent la foc.

Rezistența la foc a elementelor
metalice protejate cu ipsos armat
este determinată de următorii fac-
tori:

• masa profilului din oțel, carac-
terizată prin secțiunea A (cm2);

• suprafața expusă căldurii
degajate de incendiu, caracterizată
prin perimetrul placării D (cm);

• grosimea protecției la foc cu
plăci din ipsos armat sau plăci din
tencuială din ipsos h (cm).

Rezistența la foc este direct pro-
porțională cu secțiunea A și invers
proporțională cu perimetrul încălzit D.

Raportul D/A la elementele de
construcție din oțel este determi-
nant, în vederea stabilirii grosimii
necesare placării și corespunză-
toare clasei de rezistență la foc.

În figura 5 se indică relații pen-
tru determinarea raportului D/A.

Protecția la foc a grinzilor și stâl -
pilor din oțel se realizează cu ele-
mente metalice intermediare prinse
cu șuruburi sau direct cu cleme.

Fixarea cu ajutorul clemelor este
mai economică și se folosește la
elemente zvelte.

În figura 6 se prezintă exemple
de protecție la foc a pereților auto-
portanțl cu schelet metalic cu plăci
din ipsos armat pozate dublu sau
triplu, în funcție de rezistența la foc
ce trebuie obținută.

(Va urma)

Fig. 6: Exemple de protecție la foc cu plăci din ipsos armat a pereților autoportanți cu
schelet metalic. Proiecție axonometrică a peretelui cu schelet simplu și plăci duble din

ipsos armat (A); Perete cu schelet dublu rigidizat cu plăcuțe de ipsos carton și plăci duble
din ipsos armat (B); Perete schelet simplu și trei rânduri de plăci de ipsos armat (C).

(3)

Æ urmare din pagina 59
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În acest studiu, firmele de arhitectură rezidențială
de vârf și-au oferit viziunea pentru următorii 10 ani în
ceea ce privește amenajarea locuinței, caracteristicile
sistemelor și produselor, proiectarea cartierului și a
comunității, bucătării și băi. Tendințele cheie pe care
le-au identificat sunt popularitatea în creștere a
designului universal, creșterea atenției asupra unui
mediu de viață sănătos, dezvoltarea și accentul său pe
un design îmbunătățit, popularitatea crescândă a
bucătăriilor ca obiectiv al activităților casnice.

Evoluția pieței locuințelor
Studiul urmărește tendințele de amenajare a

locuințelor începând din anul 2005 prin sondaje
trimestriale la aproximativ 500 de firme de arhitectură
rezidențială. Întrucât acel an inaugural al sondajului a
fost aproape de apogeul ultimului boom al locuințelor,
acest sondaj a avut posibilitatea de a urmări piața
locuințelor începând de la unul dintre cele mai puter-
nice boomuri, și continuând  prin cea mai puternică
încetinire a locuințelor de la Marea Depresiune din anii
1930. În decursul acestui deceniu de tranziție s-au evi-
dențiat mai multe teme în proiectarea locuințelor.
Aceste teme sunt descrise mai jos:

• Viața în aer liber s-a extins în popularitate. Sti -
lurile de viață au devenit mai relaxate (informal), iar
casele reflectă acest lucru. Camerele de sufragerie for-
male și camerele de luat masa dispar, înlocuite cu
camere de zi mari și multifuncționale, încăperi cu
funcție specifică (birou, joacă, de uitat la televizor) și

amenajări în spații deschise. Cu această mișcare spre
informalitate s-a evidențiat creșterea interesului pen-
tru viața în aer liber. În timp ce punțile (decks) inițiale,
terasele și grătarele exterioare au fost în centrul
atenției, această tendință s-a extins la bucătăriile exte-
rioare și chiar camerele în aer liber complet mobilate.

• Schimbarea tiparelor de muncă a încurajat
creșterea birourilor de acasă. În timpul recesiunii, fon-
durile companiilor i-au forțat pe mulți să muncească
sau să vâneze loc de muncă din casele lor. În plus,
avansările tehnologice au făcut ca telecomunicația să
fie o opțiune mai fezabilă pentru mulți lucrători. Drept
urmare, chiar dacă locuințele erau tot mai mici în
perioada de declin a locuințelor, birourile din casă au
crescut în popularitate.

• Proiectele rezidențiale au fost integrate în insta-
lații cu utilizare mixtă. Odată cu declinul s-a produs
dispariția marilor dezvoltări de locuințe ale tractului
suburban. În locul lor, activitatea locativă a avut loc în
proiecte mai mici, deseori legate de alte activități co -
merciale. Această abordare a necesitat deseori o dez-
voltare cu o densitate mai mare și a oferit facilități
suplimentare rezidenților din apropiere.

• Tehnologia a fost încorporată în bucătării și băi.
Marea Recesiune a coincis cu o perioadă de inovație
tehnologică. Mulți consumatori și-au înlocuit desktop-
ul tradițional cu laptopuri, tablete și smartphone-uri.
Acest lucru a creat necesitatea de a furniza infrastruc-
tura caselor pentru a sprijini toate aceste dispozitive.

Tendințe în proiectarea locuințelor în SUA
pentru deceniul viitor

Deși este evident că proiectarea caselor din SUA va suferi modificări
destul de importante în următorul deceniu, este la fel de probabil ca
aceste schimbări să fie determinate în principal de către evoluțiile eco-
nomice și demografice fundamentale și mai puțin de către inovații tehno-
logice asemănătoare cu cele din filmele științifico-fantastice. Îmbătrânirea
populației, relansarea după prăbușirea pieței locuințelor din ultimul dece-
niu și o redresare economică foarte lentă, care îngreunează posibilitatea
familiilor tinere de a deveni proprietari de locuințe, sunt toți factori care
vor contura viitorul proiectării locuințelor în SUA.

În fiecare trimestru, sute de firme de arhitectură din SUA împărtășesc
datele actuale ale proiectelor lor, pentru a dezvălui tendințele noi și emer-
gente în proiectarea rezidențială, oferind o privire incisivă asupra princi-
palelor caracteristici cheie ale proprietarilor și cumpărătorilor. Arhitecții și firmele lor se bazează pe
Sondajul efectuat de Institutul American de Arhitecți privind tendințele de proiectare a locuinței
(AIA Home Design Trends Survey - HDTS) pentru a educa proprietarii de case despre tendințele
actuale pe care ar putea să le exploreze și, în cele din urmă, să se poziționeze ca profesioniști
cunoscuți în industria construcțiilor și remodelării de case.

Ileana Howard
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În plus, preocupările din ce în ce mai mari cu privire la
sustenabilitate au crescut cererea consumatorilor de
dispozitive de conservare a energiei și a apei, iar
tehnologiile emergente au facilitat adesea gestionarea
acestor sisteme în casă.

Forțele care influențează deceniul următor
În timp ce se anticipează ca ciclurile economice vor

fi mult mai puțin accentuate în următorul deceniu, mai
multe forțe demografice vor modela cererea de
locuințe în anii următori. Primul dintre acestea este
îmbătrânirea generală a populației și, mai precis,
tranziția generației Baby Boom în anii de pensionare.
Deși creșterea populației se va încetini în următorii ani,
ponderea persoanelor de 65 de ani sau mai mari în
SUA va crește dramatic, în raport cu numerele actuale,
reprezentând aproximativ două treimi din creșterea
netă a populației în următorul deceniu.

„Generația X” (Gen Xers), definită de unii experți ca
fiind în prezent cu vârste cuprinse între 31 și 50 de ani
(iar de alții, ca cei între 35 și 50 de ani), reprezintă o
pro blemă demografică pentru sănătatea viitoare a
pieței locuințelor. Acest grup a fost, de asemenea, cel
mai puternic lovit de recesiunea de locuințe, adesea
pentru că tocmai intrau în proprietatea casei pe
măsură ce piața se prăbușea. În timp ce rata națională
de proprietari de locuințe a scăzut de la 69% la mai
puțin de 64% în ultimul deceniu, ratele au scăzut cu
aproximativ două ori mai mult decât ritmul pentru
familiile din Generația X.

Totuși, cea mai mare preocupare pentru condițiile
viitoare ale pieței locuințelor este concentrată pe ge -
nerația „Millennial”, cea mai mare generație din istoria
Statelor Unite. Economia slabă a avut cel mai mare
efect asupra acestei generații în ceea ce privește
întârzierile în formarea familiilor independente, în
căsătorie sau în formarea de parteneriate și în a avea
copii. Acest lucru a limitat nevoia de case suplimentare
și cererea înclinată spre închirierea acelor gospodării
milenare care au fost formate.

Pe ansamblu, se observă, ca o consecință, înce-
tinirea generală a creșterii populației și reducerea ce -
rințelor de noi locuințe. Ca atare, o pondere mai mare
a investițiilor rezidențiale în anii următori va fi dedicată
îmbunătățirii locuințelor existente, mai degrabă decât
construirii de noi locuințe. În ultimele decenii, aproxi-
mativ 60 la sută din cheltuielile pentru locuințe au fost
dedicate construirii de noi case, spre deosebire de
menținerea și îmbunătățirea fondului de locuințe exis-
tent. Această cotă se schimbă și, într-un deceniu, ar
trebui să vedem că raportul a trecut cu 60% din chel-
tuielile dedicate fondului de locuințe existent.

Influențe emergente
asupra proiectării de locuințe

O piață a locuințelor în decurs de redresare, însoțită
de evoluția modelelor demografice la nivel național, va
determina în mare parte tendințele emergente de
proiectare a locuințelor până în 2025. După cum au
fost identificate de firmele de arhitectură din sondaj,
unele dintre aceste tendințe sunt deja în vigoare și vor
continua să se dezvolte în timp ce altele sunt încă în
stadiile incipiente ale adopției.

• Extinderea continuă a caracteristicilor de design
universal și accesibilitate în toată casa. Designul uni-
versal, o serie de principii care încurajează un mediu
mai accesibil, a fost bine articulat timp de două
decenii. Cu toate acestea, avem acum o mare gene -
rație de gospodării care începe să se gândească mai
serios la nevoile de locuințe pentru anii următori. În
următorii 10 ani, majoritatea Baby Boomers vor împlini
65 de ani; gospodăriile care rămân implicate activ în
proiecte de îmbunătățire a locuințelor se vor gândi din
ce în ce mai mult la modul de încorporare a caracteris-
ticilor de accesibilitate în proiectele pe care le între-
prind.

• Concentrare sporită asupra unui mediu de casă
sănătos. Preocuparea emergentă pentru problemele de
sănătate a mediului este tot mai mult concentrată pe
mediile rezidențiale. Un sondaj recent privind con-
sumatorii la nivel național a constatat că un sfert dintre
proprietarii de locuințe au fost cel puțin bănuitori că
locuința lor ar putea cauza probleme de sănătate, în
timp ce un procent suplimentar de 20 la sută nu știa
dacă este preocupat sau nu. Întrucât chiriașii au o
capacitate mai mică de a-și controla mediul rezidențial,
aceștia exprimă niveluri de îngrijorare și mai mari. Ca -
litatea aerului din interior reprezintă principalul punct
de pe lista preocupărilor legate de sănătatea locuinței,
dar sunt menționate frecvent calitatea apei și materi-
alele sau substanțele chimice potențial dăunătoare din
casă. O mai bună conștientizare a consumatorilor și o
neîncredere din ce în ce mai mare față de guvern și
industrie sunt susceptibile de a împinge problemele de
sănătate a locuinței la un nivel și mai mare de conști-
entizare.

• Dezvoltarea infill promovează locuințe mai mici,
mai bine proiectate. Construirea în locații consacrate,
care sunt mai accesibile pentru locuri de muncă, opțiu-
nile de transport public și activitățile comerciale a cres-
cut, deoarece multe gospodării tinere prezintă un
interes redus față de subdiviziunile tradiționale de
locuințe din locații mai îndepărtate. Clădirea în aceste
locații mai accesibile este de obicei mai scumpă, astfel
încât locuințele sunt deseori mai mici și au designuri
mai inovatoare. Arhitecții rezidențiali consideră că
această tendință va continua. Gospodăriile mai mici
pot avea un interes redus pentru locuințele mai mari și
pot în schimb să caute locații mai bune, și locuințe cu
caracteristici de design mai personalizate.
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• Bucătăriile rămân un obiectiv principal al activi -
tăților casnice. Chiar și în perioada de încetinire a
locuințelor, întrucât gospodăriile au redus multe carac-
teristici ale locuinței, puțini arhitecți rezidențiali au
raportat o atenție mai mică la dimensiunea și caracte -
risticile bucătăriilor. Bucătăriile au evoluat în centrul
familial al majorității caselor și, pe măsură ce piața de
locuințe se redresează, arhitecții rezidențiali rapor -
tează și mai mult acest aspect. Deoarece spațiul fami -
lial conectat la spațiul de bucătărie a devenit standard
în majoritatea caselor noi, centralitatea bucătăriei față
de operațiunile casnice este destinată să crească în
continuare.

Evident, alți factori vor avea o influență majoră
asupra modului în care sunt proiectate locuințele în
următorul deceniu. Noile descoperiri tehnologice,
evoluția codului clădirii și a problemelor de regle-
mentare și schimbarea preferințelor consumatorilor
pentru caracteristicile și materialele locative sunt con-
siderente evidente care vor influența proiectarea
locuinței. Totuși, arhitecții rezidențiali consideră că
modificările caracteristicilor de proiectare sunt incre-
mentale și, în general, reflectă tendințele sociale și
economice care stau la bază.

Tendințe în construcții nerezidențiale
Se preconizează că clădirile nerezidențiale vor

reflecta schimbări similare cu locuințele în următorul
deceniu. Membrii grupului AIA oferă perspectiva lor
asupra modului în care pot evolua clădirile, descrisă
mai jos.

Îmbunătățirile tehnologice cresc eficiența. Cincizeci
și nouă la sută dintre arhitecți foloseau ventilația natu-
rală în proiectele lor, iar 75 la sută se așteptau să facă
acest lucru până în 2016. (Raportul către clădiri mai
sănătoase McGraw - Hill Construction SmartMarket
Report, 2014)

Tehnologiile emergente continuă să fie din ce în ce
mai importante în proiectare și construire. Noile
tehnologii nu numai că fac clădirile mai eficiente, dar
pot crește și eficiența persoanelor care folosesc
clădirile. Arhitecții anticipează că va fi o creștere sem-
nificativă a importanței sistemelor de tehnologie de ilu-
minat (de exemplu, LED) în următorii cinci până la 10
ani. Aceste schimbări nu numai că contribuie la
creșterea eficienței energetice a clădirilor prin
scăderea utilizării energiei electrice, dar, de asemenea,
îmbunătățesc mediul de lucru pentru oamenii care
lucrează acolo prin mai multă lumină naturală. În plus,
41 la sută dintre respondenții sondajului anticipează o
creștere semnificativă a importanței sistemelor auto -
matizate, ceea ce poate contribui, de asemenea, la
scăderea consumului de energie prin produse precum
luminile activate de senzori de mișcare.

Concentrarea asupra conservării
Șaizeci la sută dintre firmele de arhitectură antici-

pează că eficiența apei va fi una dintre principalele pri-
orități ale clienților, sub aspectul sustenabilității, în
următorul deceniu. (Întrebarea specială a Indexului de
facturare din aprilie 2015)

Odată cu reducerea consumului de energie prin uti-
lizarea noilor tehnologii, conservarea altor resurse na -
turale va crește în viitor în industria de proiectare și
construcții. Patru din zece firme de arhitectură respon-
dente se așteaptă ca conservarea apei să crească sem-
nificativ în importanță în următorii cinci până la 10 ani,
în timp ce 38% dintre firme anticipează că proiectările
și modernizările de eficiență energetică vor face la fel.
De fapt, în unele jurisdicții, codurile care guvernează
multe dintre aceste probleme există deja. De aseme-
nea, se preconizează că energia solară și eoliană vor
crește în importanță pentru proiectarea clădirilor în
următorul deceniu.

Noile metode de proiectare și construire
schimbă procesul de construcție

Peste șapte procente dintre firmele de arhitectură
au folosit BIM pentru lucrări facturabile în 2013, în
creștere de 10% față de 2005. (2014 Firm Survey)

Instrumentele și metodele pe care arhitecții le uti-
lizează pentru proiectarea clădirilor continuă să
evolueze. Utilizarea de software de modelare a infor-
mațiilor de construire, deși este deja răspândită, va
continua să crească în următorul deceniu. În plus, 22%
dintre firmele respondente se așteaptă ca proiectarea /
construirea și alte tehnici alternative de livrare a
proiectelor să crească semnificativ în importanță, față
de tehnicile de construire slabe. Aceste tendințe
vorbesc de o eficiență sporită atât în   procesul de
proiectare a clădirii, cât și pe parcursul întregului ciclu
de viață al clădirii.

Inovația în materiale
permite opțiuni extinse de proiectare

De la 5,5 la 8 la sută din totalul consumului anual
de energie din SUA provine din construcții și materiale
din construcții (Provocarea 2030 pentru produse).

În viitor, eficiența nu se va regăsi numai în pro -
iectarea clădirilor, ci și în produsele care sunt utilizate
la construirea clădirilor respective. Tehnologia a dus la
dezvoltarea de produse care nu contribuie numai la
creșterea eficienței clădirilor (de exemplu, materiale
regenerabile și cu întreținere redusă) - care, antici-
pează 28% dintre firmele care răspund, va crește sem-
nificativ în importanță în următorii 5-10 ani, dar și
produse care permit noi moduri de proiectare, cum ar
fi prin materiale compozite și noi tehnologii de sticlă și
vitraj. q

Ileana HOWARD - Florida, SUA
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