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Pentru a nu fi niciun dubiu, de la
început spun că nu există nici la noi,

și nici pe mapamond, semeni pe care
i-am putea considera… perfecți. Nimeni

nu poate atinge un astfel de deziderat:
perfecțiunea. Viața noastră ne supune la

atâtea încercări cărora nu le poți găsi
întotdeauna o rezolvare de netăgăduit.

Cercetători asidui, scriitori, inventatori, oameni de ști-
ință, savanți, au ieșit și ies din comun prin operele lor
într-un anumit domeniu de activitate, fără să fi fost nici ei
perfecți.

Sigur, fără ei și realizările lor în cele mai diverse zone
de activitate, progresele omenirii de până acum nu ar fi
fost posibile.

Și, ca exemplu, ce importanță crucială au avut desco -
perirea focului și a roții în evoluția ulterioară a atâtor și
atâtor lucruri folositoare oamenilor!

Revenind la vremurile noastre, rămânem pur și sim-
plu… „tablou” privind cum, în câteva milenii, omul a
evoluat de la cel primitiv la cosmonauți, de exemplu.
Oameni care pot merge, cunoaște și trăi pe alte planete
ale sistemului solar din care facem parte.

Iată de ce dorim să cunoaștem mai îndeaproape și
oameni între oameni ai zilelor noastre. Și poate nu dintre

cei care au atins apogeul în
domeniul lor de activitate dar
care, nu puțini la număr, ies
totuși din comun față de noi,
ceilalți.

Printre ei, nu putem să nu
punem la loc de cinste pe cei care
au durat și durează omenirii
puncte de reper ale trecerii lor
prin această viață. Mă refer cu
deosebire la constructori.

Lor, constructorilor, le dato -
răm faptul că avem spații unde
putem să ne desfășurăm activi-
tatea pe toată paleta vieții eco-
nomice și culturale.

Fabrici, platforme industriale, ansambluri de locuințe,
edificii educaționale și culturale, rețele rutiere energetice
și utilitare, monumente culturale etc.

Cine sunt deci autorii lor? Nimeni alții decât constructorii.
În paginile acestei publicații tehnice de specialitate –

Revista Construcțiilor – ați putut vedea și veți putea avea
ocazia să-i cunoașteți și de acum încolo pe cei mai
reprezentativi.

Nu întâmplător rândurile de până acum le-am consa-
crat acestei profesii onorante. Le-am inserat pentru a vedea
concret cum a decurs și decurge activitatea unui împătimit
om al șantierelor: inginerul Petre Badea, director general
al cunoscutei firme de construcții ce poartă un nume…
„edificator”: Aedificia Carpați, din Capitala României.

Am mai scris despre acest „om între oameni” în mai
multe ocazii, cu prioritate la cele care marcau împlinirea
unui număr de ani, cum este și în cazul evenimentului de
la 1 aprilie, anul acesta, când domnia sa aniversează 72
de ani, ani care au în urma lor puncte indubitabile con-
cretizate în edificii din mai toată gama construcțiilor.

În urmă cu 72 de ani, deci, pe 1 aprilie, părinții săi,
țărani get-beget, au adus pe lume un reprezentativ viitor
constructor. Ca să ajungă aici, Petre Badea a parcurs
treaptă cu treaptă întregul itinerar al școlarizării sale
începând cu clasele primare, cele liceale și în final cu
studiile superioare.

ing. Petre Badea

Ateneul Român

Teatrul Național București

Palatul Patriarhiei

Jos pălăria!
- oameni între oameni -
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Și, ca un corolar, a absolvit Institutul de Construcții din
București căpătând astfel titlul de inginer într-o profesie
care i-a marcat pozitiv întreaga sa activitate de până
acum.

Pentru cei care nu-l cunosc, inginerul Petre Badea este
mic de statură dar mare prin tot ceea ce a făcut până
acum, lăsând în urma sa construcții însemnate prin natura
lor estetică și funcțională - și asta pentru că tot am amintit
și numele firmei unde și-a desfășurat și își desfășoară pro-
fesia de constructor.

Vorbind de „oameni între oameni” în Dicționarul Limbii
Române se menționează că „om de omenie” este o per-
soană cumsecade, cinstită și ospitalieră.

În cazul de față ele sunt și atributele care pot explica
personalitatea acestui constructor. De aceea, la 72 de ani
de viață, nu putem să nu reiterăm principalele sale
reușite.

Inginerul Petre Badea împreună cu prestigiosul său
colectiv de muncă sunt cei care ne fac să ne bucurăm de
ceea ce reprezintă azi Ateneul Român, Biblioteca Uni-
versitară, Muzeul Național de Artă al României,
Palatul Patriarhiei, Corpul vechi al Băncii Naționale,
Biblioteca Națională, și enumerarea ar putea continua.

Dar lucrarea cea mai recentă prin importanța și anver-
gura ei este Teatrul Național din București. De reținut
însă și faptul că acest lăcaș poartă și pecetea celui care a
proiectat întregul ansamblu ce domină centrul Capitalei
noastre:  autorul este acad. prof. dr. arh. Romeo Belea,
autor și al altor numeroase capo dopere.

În principal ne referim însă la ansamblul TNB pentru că
acesta a cunoscut ample lucrări de consolidare, recompar-
timentare și modernizare până să ajungă la ceea ce
vedem de câțiva ani încoace.

Mai multe săli de spectacole, de repetiții, de petrecere
a timpului liber, bibliotecă, săli pentru expoziții, cabine
pentru actori etc.

Cei doi, arh. Romeo Belea și ing. Petre Badea, își
înscriu în palmaresul lor profesional adevărate opere con-
structive și de artă care înfrumusețează locurile unde sunt
amplasate și ne relaxează sufleteaște atunci când le tre-
cem pragul.

Pentru inginerul constructor Petre Badea, din ceea ce
am creionat până acum avem argumente concrete expri-
mate prin numeroase aprecieri ale mai multor autorități.
Iată câteva dintre ele: Ordinul Național Serviciu credincios
în grad de Cavaler; Medalia Cotroceni la 100 de ani (1895
– 1995) pentru opera de restaurare a Palatului Cotroceni;
Ordinul Național Serviciu credincios în grad de Ofițer,
acordat de președintele României; Placheta Camerei

Deputaților, 1996, pentru contribuția adusă la darea în
folosință a Sălii de ședinte a Camerei Deputaților; Crucea
Patriarhală, acordată de P.F. Părinte Teoctist, Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române; Titlul de Arhonte al Ortodo -
xiei, acordat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepis-
cop al Constantinopolului și Patriarh Ecumenic, cu ocazia
sfin țirii Bisericii Sf. Grigore Palama din Campusul Univer -
sității Politehnice București, ctitorită chiar de SC AEDIFICIA
CARPAȚI SA.

O veste îmbucurătoare pentru multă lume este că
firmei Aedificia Carpați i-au fost atribuite lucrările  de con-
solidare, reabilitare și modernizare a Cazinoului din
Constanța. O lucrare nu numai de anvergură dar și de
îndreptățită convingere că această construcție își va inau-
gura peste doi ani o renaștere din amintirea a ceea ce a
fost și va fi întotdeauna. Și aceasta și pentru că sub mana -
gementul inginerului Petre Badea Cazinoul din Constanța
va fi o reușită din toate punctele de vedere.

72 de ani – un munte aniversar strălucit care însoțește
cu brio cartea de vizită pentru tot ceea ce lasă constructiv
semenilor săi inginerul Petre Badea.

Ce putem spune în final?
Din toată inima, în clinchet de pahare și „jos pălăria”

un sincer, de 72 de ori, La mulți ani dlui inginer construc-
tor Petre Badea, însoțit de tradiționalele urări de sănătate
și cele bune din lume!

Ciprian Enache

Biblioteca Națională, București

Banca Națională a României Muzeul Național de Artă, București
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Propuneri de măsuri social-economice
necesare sectorului de construcții în contextul pandemiei Covid-19 

Către:

ES Domnul Ludovic Orban – Prim-ministru al Guvernului României 

Spre știință: 
Domnului Florin Câțu – Ministru al Finanțelor Publice 
Domnului Marcel Vela – Ministru al Afacerilor Interne 
Domnului Ion Ștefan – Ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
Domnului Lucian Bode – Ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
Domnului Victor Costache – Ministru al Sănătății 
Domnului Virgil Popescu – Ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
Doamnei Violeta Alexandru – Ministru al Muncii și Justiției Sociale 

Ref.: Propuneri de măsuri social-economice necesare sectorului de construcții în contextul pandemiei Covid-19 

Stimate Domnule Premier,
Stimați Membri ai Guvernului României,

Pandemia generată de Covid-19 va avea impact negativ pe termen scurt și mediu asupra sectorului de construcții din
România, având în vedere efectele deja generate sau prevăzute a se manifesta în perioada imediat următoare,
astfel: 
a) Societățile se confruntă deja cu probleme generate de necesitatea protejării sănătății și securității în muncă a personalului propriu. 
b) Anxietatea angajaților din sectorul de construcții, generată de incertitudinile ancorate în dinamica epidemiei Covid-19. 
c) Societățile se confruntă cu probleme majore legate de lanțurile de aprovizionare cu materiale și echipamente în șantier. 
d) Au apărut probleme logistice în ceea ce privește transportul forței de muncă. 
e) Există riscuri potențiale ca anumite șantiere să fie suspendate ca urmare a deciziei autorităților centrale/locale sau ca
urmare a problemelor generate de imposibilitatea utilizării forței de muncă. 
f) Societățile se confruntă cu probleme în asigurarea lichidităților financiare, acestea urmând a fi escaladate în condiții de
impreviziune a dinamicii efectelor generate de epidemia Covid-19. 
g) Impactul epidemiei va fi sever în sectorul de construcții, generând întârzieri majore și întreruperi/suspendări de activități în șantiere. 

Ținând cont de elementele prezentate anterior și de efectele negative inevitabile pentru sectorul de construcții
din România, vă propunem promovarea în regim de urgență a unui prim set de măsuri social-economice care să
limiteze pagubele prognozate, astfel: 
1. Plata în regim de urgență a creanțelor la zi către societățile de construcții (inclusiv TVA de rambursat, concedii medicale etc.). 
2. Anularea Instrucțiunii nr.1/2019 a ANAP și revenirea la Instrucțiunea nr.2/2018 a ANAP și aplicarea sa în condițiile derulării
contractelor în perioada afectată de epidemie, permițând astfel un proces corect de ajustare dinamică a prețurilor. 
3. Promovarea unor măsuri de urgență care să permită suspendarea activității în anumite șantiere fără a se aduce atingere
infrastructurii critice. 
4. Clarificarea și fluidizarea procedurii de activare a clauzei de forță majoră.  
5. Promovarea măsurilor de urgență necesare finanțării conservării/pazei șantierelor unde activitatea va fi temporar între-
ruptă/suspendată. 
6. Extinderea termenelor de execuție pentru contractele aflate în derulare atât la proiectele publice cât și la cele private, cu o
perioadă cel puțin egală cu cea aferentă pandemiei Covid-19. 
7. Asigurarea resurselor financiare pentru plata șomajului tehnic (75% din salariul net lunar) pentru următoarele 3 – 6 luni afe-
rent personalului care își suspendă temporar activitatea în contextul pandemiei Covid-19. 
8. Acordarea de credite cu dobândă nulă, garantate de stat, în vederea asigurării lichidității minim necesare activității soci-
etăților din sectorul de construcții. 
9. Suspendarea temporară a plății impozitelor pentru următoarele 3 – 6 luni. 
10. Promovarea unor măsuri care să permită eliberarea integrală sau parțială a garanțiilor de bună execuție – GBE, constituite
de societățile de construcții. 
11. Promovarea unui mecanism clar de compensare a datoriilor reciproce între agentul economic și stat. 
12. Asigurarea finanțării proiectelor pentru contractele aflate în derulare și confirmarea fermă a susținerii politicilor de investiții
publice în România. 

Suntem conștienți de efortul excepțional pe care Guvernul condus de Dumneavoastră, Domnule Prim-ministru, îl asumă pen-
tru gestionarea efectelor pandemiei Covid-19 și apreciem, de asemenea, conștientizarea arătată în planul nevoii urgente de a
gestiona și criza economico-socială subsecventă.

De aceea și societățile care acționează în sectorul de construcții sunt conștiente de necesitatea protejării forței noastre socio-
economice, a menținerii activității acolo unde condițiile o permit și revenirea cât mai curând în activitate acolo unde evoluțiile
actuale vor genera suspendări temporare de activitate. 

Cu considerație, 

Laurențiu Plosceanu, 
Președinte ARACO
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Centrul de Conferințe și Cultură
Universitatea Politehnica București 

DESPRE PROIECT
Proiectul pentru Sala de Confe -

rințe a fost realizat în anii 2008 -
2009, proiectant fiind SC Carpați
Proiect SRL iar lucrările de constru-
ire executate de SC Aedificia
Carpați SA au început în anul 2013,
fiind în plină desfășurare în mo -
mentul hotărârii de a transforma
destinația din Sală de conferințe
(Aulă) în Centru de Conferințe
și Cultură.

Conform temei inițiale, nucleul
clădirii îl constituie Sala de Confe -
rințe cu 1.100 locuri, toate celelalte
funcțiuni gravitând în jurul ei. Con-
strucția este alcătuită dintr-un sin-
gur volum care se desfășoară pe D
+ P + 2E.

Pornind de la planul circular al
Sălii de Conferințe, cu un diametru
de 34 m, a fost conceput un volum
prismatic/piramidal care îmbracă
sala permițând, prin planurile încli-
nate ale fațadelor, o iluminare pro-
prie optimă și o vizibilitate pentru
corpul Bibliotecii aflat în apropiere.

Sala de Conferințe a fost dimen-
sionată și echipată conform stan-
dardelor actuale. Au fost prevăzute
accese atât de la nivelul parterului,
cât și la nivel intermediar (cota
+3,00) și nivelul superior (cota
+8,00), pentru a asigura confortul
spectatorilor și a evita crearea
aglomerărilor în momentele de
începere și terminare ale eveni-
mentelor desfășurate și de aseme-
nea evacuarea în caz de incendiu.

Locurile pentru spectatori, dis-
puse în rânduri, în amfiteatru, au
circulații de acces perimetrale și
sunt împărțite în 3 pachete prin 2
culoare de circulație. A fost respec-
tată lățimea liberă necesară pentru
trecerea fluxurilor de evacuare,
conform Normativului de siguranță
la foc a construcțiilor și numărul
maxim de locuri dispus pe un rând,
între două circulații.

S-a considerat optimă dis-
punerea rândurilor într-o configu-
rare de segment de cerc nu doar
pentru o mai bună orientare către
scenă, ci și pentru o mai bună per-
cepție a spectatorilor.

La partea superioară a sălii a
fost prevăzut un luminator pe
structură de aluminiu cu ochiuri
mobile, care va permite atât ilu-
minarea directă, cât și ventilația
naturală și desfumarea în caz de
incendiu. Pentru reglarea luminii
naturale (necesară în cazul unui
anumit gen de manifestări), lumi-
natorul este prevăzut cu un sistem
de jaluzele acționat automat care
să permită obturarea acestuia.

A fost urmărită o dispunere flu-
entă a spațiilor, atât în plan orizon-
tal, cât și pe verticală, comunicarea
fiind realizată prin intermediul
scărilor deschise și al litfurilor
panoramice.

Ordonator principal de credit: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Beneficiarul investiției: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

Proiectant: SC CARPAȚI PROIECT SRL
Executant: SC AEDIFICIA CARPAȚI SA
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Holul constituie un spațiu de
detentă pentru circulațiile verticale
– atât cele spre nivelele superioare,
cât și spre demisol.

La cotele +3,0 și +8,00 m sunt
dispuse foyerele, în legătură cu
accesele în Sala de Conferințe.
Supanta etajului 1 se deschide spre
holul principal de intrare, asigurând
fluiditatea spațiului.

Forma circulară a sălii asigură o
acustică naturală bună. În urma
studiului privind acustica spațiului a
fost determinată atât geometria
plafonului fals, cât și materialele
din care este realizat.

Peretele din spatele ultimului
rând este izolat fonic și capitonat cu
material fonoabsorbant la suprafață
pentru a preveni formarea ecoului.
Rezultatul vorbirii trebuie să ajungă
în mod egal la auditoriu, fără ecouri
care deranjează.

Pentru scenă au fost prevăzute
dotări complexe: ecran de pro -
iecție, table glisante pe verticală,
stații sonorizare, mobilier prezidiu
etc.

A fost prevăzut un acces direct
în exterior, pentru a putea intro-
duce echipamente/decoruri de
diferite dimensiuni. În legătură
directă cu estrada se află spații
pentru culise, spații regrupare,
birouri destinate pregătirii confe -
rențiarilor, vestiare, grupuri sani -
tare.

DATE CONSTRUCTIVE
• Sc Aulă = 1.982,20 mp;
• Sd Aulă = 5.004,40 mp;
• h max. față de teren = 21,65 m.
Pentru implementarea acestor

cerințe din proiect, s-a considerat
necesară extinderea clădirii pe
latura de vest care să adăpostească
mai multe funcțiuni necesare noii
destinații: cabine tehnice, cabine
actori, cabine repetiții.

Noua extindere, adiacentă fața -
dei de vest a Aulei, se va dezvolta
pe 6 niveluri.

În zona parterului estrada exis-
tentă (incluzând extinderea) are
toate elementele necesare pentru a
deveni o scenă pentru desfășurarea
de spectacole de teatru /concerte.

SOLUȚII CONSTRUCTIVE
ȘI FINISAJE

Construcția existentă are un sis-
tem structural mixt din beton și
metal.

Demisolul este conform concep-
tului de „cutie rigidă” din beton
armat cu pereți de 60 cm, 50 cm,
40 cm și 30 cm grosime ce se nasc
dintr-un sistem de fundare de tip
grinzi întoarse continui sub pereți.

Suprastructura verticală este
alcătuită dintr-un tub central de
b.a. (care cuprinde sala de confe -
rințe), capabil să preia atât forțele
gravitaționale cât și pe cele orizon-
tale induse într-un eventual seism.

Pe lângă tubul central de beton
armat există o serie de stâlpi meta -
lici „agățați” de structura centrală și
care au rolul de a prelua încărcările
gravitaționale date de planșeele
intermediare ale foyerelor (cota
+3,00, +8,00).

Planșeul de peste demisol este
din beton armat ce sprijină pe
grinzi și pereți din beton armat iar
planșeele intermediare ale supra -
structurii sunt din tablă cutată cu
suprabetonare ce sprijină pe o
rețea de grinzi metalice.

Învelitoarea din tablă tip Lindab
este susținută de un sistem de
pane așezate pe grinzi metalice.

Noua extindere s-a realizat
printr-o construcție ușoară metalică
adosată tubului și structurii de
beton armat existent, în așa fel
încât să nu fie afectată starea de
rezistență și stabilitate a clădirii.

Fațada este realizată pe același
principiu cu fațada existentă -
casete din tablă cutată cu termoizo-
lație de vată minerală 10 cm la
interior.

Conform Studiului acustic refă-
cut, pereții sălii sunt realizați din
panouri reflectante – gips-carton lis
+ vată minerală și panouri fono-
absorbante din gips-carton perforat
cu tratament acustic + vată mine -
rală. O parte dintre aceste panouri,
conform unei geometrii recoman-
date prin acest studiu, sunt mobile,
având un dublu rol, fonoabsorbant
sau reflectant, în funcție de genul

de manifestare care va avea loc -
teatru, concert etc.

Pentru zona de scenă: pla-
fonul este suspendat reflectant,
modular, cu înălțime variabilă,
redusă spre spatele scenei. Pentru
scenă s a întocmit un proiect spe-
cial pentru mecanica de scenă,
proiect care intră în sarcina benefi-
ciarului.

Instalațiile acestui obiectiv
răspund necesităților actuale
astfel:

• Pentru climatizarea spațiilor
principale s-au folosit centrale de
tratare aer CTA cu capacitate de
4.000 mc/oră cu aer de recirculare
și Centrale de tratare de 6.500
mc/oră cu recuperare de căldură și
un Chiller de 700 KW.

• Restul spațiilor sunt prevăzute
cu instalații de climatizare în sistem
split.

• În dotarea acestui obiectiv se
regăsește o instalație de paratrăs-
net cu dispozitiv de amorsare și 2
grupuri electrogene de câte 180 kw.

• De asemenea, Centrul de Con-
ferințe și Cultură are în dotare și o
centrală de detecție și semnalizare
efracție, centrală de semnalizare
incendiu cu instalații de stins
incendiu compuse din hidranți,
drencere și sprinklere conectate la
un grup de pompare apă rece.

• Instalațiile de iluminat sala de
spectacol/aula sunt prevăzute cu
un sistem de management lumină
BMS.

• Pentru accesul pe verticală
s-au montat două ascensoare
Schindller, iar scena este dotată cu
platformă elevatoare. q
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THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION  SRL
Producție materiale de construcții de calitate superioară

• Lucrări de termoizolații pen-
tru fațade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



• Lucrări de finisaje interioare
/exterioare

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

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

cu ciment gri pentru placări cera-
mice - TS-FLEX, chit de rosturi –
SYSTEM ROST, tinci pentru perete
– TINCI GRI, tinci pentru perete –
TINCI ALB, Glet pentru încărcare
– MG20, Glet pentru finisaj – FIN-
GLET-C și Vopsea lavabilă interior
– AMBIANCE. q
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ENDURIA 500® – ENERGIE PENTRU MISTRIE 
Mortarele pentru zidării și tencuieli interioare sau
exterioare au nevoie de proprietăți specifice bune în
momentul aplicării lor, dar și după întărire. Mortarul
este esențial pentru alipirea cărămizilor sau pentru
crearea de suprafețe speciale pentru structurile de
pereți interiori sau exteriori. Rosturile, în cazul
mortarelor pentru zidărie, trebuie să fie complet
acoperite, fără spații goale, în vreme ce unitățile tre-
buie plasate astfel încât poziția lor să fie ajustată
rapid și ușor.

Varul a fost utilizat de mii de ani ca liant în mortare și tencuieli. Prezintă o lucrabilitate și permeabilitate
mai mare și, fiind un material cu emisii de carbon reduse, este mult mai potrivit pentru construcții naturale.
Tencuiala din var se va fixa, în timp, într-un finisaj dur, rezistent la eroziune, permițând eliminarea vaporilor de
apă și mărind rezistența la penetrarea apei. Acest lucru păstrează integritatea structurală a peretelui.

CE ESTE ENDURIA 500® ?

Enduria 500® este un var hidraulic potrivit pentru aplicații mai generale în zidării cu cărămizi silico-aluminoase și
tencuieli interioare și exterioare, fiind ușor de amestecat și de utilizat, cu o capacitate de adeziune bună, acțiune
rapidă și rezistență ridicată.

DE CE UN LIANT PE BAZĂ DE VAR?

Conform studiilor efectuate de-a lungul anilor de către echipa internațională de cercetare a European Lime Association,
iată un Top 10 al celor mai întemeiate motive pentru a utiliza varul în construcții:
1.   Permite pereților să „respire”.
2.   Oferă un climat sănătos la interior.
3.   Are beneficii ecologice.
4.   Asigură o adeziune rapidă.
5.   Poate proteja materialele adiacente.
6.   Prezintă durabilitate.
7.   Are o lucrabilitate mai bună.
8.   Previne uscarea și crăpăturile prin evaporare.
9.   Are proprietăți de autovindecare.
10. Desfigurarea cauzată de ciment poate fi evitată utilizând varul.

DE CE ENDURIA 500® ?
Mortarele pe bază de var au fost întotdeauna folosite pe scară largă în lucrările de zidărie. Multitudinea de clădiri
istorice din orașele noastre stau drept dovadă a durabilității și performanței pe termen lung: 

Pentru informații suplimentare vizitați pagina de web: www.enduria.ro

Contact:
SC Carmeuse Holding SRL
Str. Carierei Nr. 127A
500052 – Brașov, România
Tel: + 40 373 303 203
E-mail: office@carmeuse.ro 

MORTARE CU ENDURIA 500®

Liant pe bază de var și ciment 
• Adeziune mai bună între mortar și cărămidă 
• Putere mai mare de retenție a apei 
• Lucrabilitate mai mare 
• Flexibilitate crescută 

TENCUIELI CU ENDURIA 500®

Liant pe bază de var și ciment 
• Mai puține straturi, mai eficient 
• Rezistență bună la compresiune 
• Lucrabilitate mare 
• Flexibilitate crescută 

BENEFICII pentru UTILIZATORUL FINAL 
• Zidărie care «respiră» 
• Eflorescență redusă 
• Mai puține crăpături 
• Rezistență la ploaie și îngheț 
• Rezistență mai bună la acțiunea

substanțelor chimice 

BENEFICII pentru UTILIZATORUL FINAL 
• Lasă aerul să circule 
• Aer sănătos în interior 
• Tencuială naturală - climat sănătos 









Sistem de protecție împotriva emisiilor de gaze volatile 
din pământ sub fundația clădirilor

CARACTERISTICI TEHNICE
ALE SISTEMULUI EVOH

Bariera compozită
AFIFLEX EVOH

Prin combinarea avantajelor
polietilenei și ale polivinilului alcool,
membrana AFIFLEX EVOH menține
flexibilitatea materialului, oferind în
același timp o barieră împotriva
gazelor volatile.

Membrana AFIFLEX EVOH este
obținută printr-o tehnologie unică,

fiind alcătuită din 7 straturi extru-
date (fig. 1).

Straturile exterioare sunt com-
puse din poliolefine (PEID, PEJD
etc.) care asigură proprietăți meca-
nice excelente și permeabilitate
foarte scăzută la apă și vapori.

Membrana EVOH se poate pro-
duce în grosimi cuprinse între 0,5 și
2,5 mm, răspunzând astfel oricărei
necesități.

Stratul intermediar este fabricat
din etilenă de vinil alcool (EVOH),
care este un copolimer de:

• etilenă ușor extrudată;
• polivinil alcool (PVA), care are

permeabilitatea extrem de scăzută
la gaze.

Concentrația de etilenă EVOH
este responsabilă pentru mai multe
proprietăți:

• cu cât este mai mare procentul
de etilenă, cu atât AFIFLEX va fi
mai flexibil;

• cu cât procentul etilenic este
mai scăzut, cu atât mai puțin oxi-
gen este capabil să treacă prin geo-
membrană.

În Tabelele 1 și 2 se pot
observa performanțele superioare
ale membranei EVOH ca rată de
transmisie a gazelor, în comparație
cu alte tipuri de membrane.

În Tabelul 1 se poate observa
rata de transmisie a oxigenului prin
diferite tipuri de membrane. Con-
form acestei comparații, membrana
tip EVOH are cea mai mică rată de
transmitere a oxigenului, realizând
astfel cea mai bună protecție împo-
triva infiltrării gazelor volatile din
pământ.

Radonul este un gaz radioactiv provenit din dezintegrarea radiului, element ce se găsește în diverse cantități
în rocile și solurile din întreaga lume. Face parte din categoria gazelor rare și este unul dintre cele mai grele gaze.

Radonul este prezent în atmosferă în cantități mici, fiind foarte diluat. Cu toate acestea, în clădirile publice și
rezidențiale, poate fi prezent în cantități mari, întrucât se poate infiltra în interior prin diferite căi: podele din lut,
fisuri în placa de beton, fisuri în fundație, cămine (colectoare), goluri ale instalației sanitare, puncte de legătură etc.

Radonul este mai greu decât aerul, având tendința să se acumuleze în părțile inferioare și mai puțin ventilate
ale clădirilor, cum ar fi subsolurile aferente acestora.

În România a început să existe o preocupare pentru emisiile de radon, având în vedere concentrații mari în
zona de centru și vest a țării. Studiile realizate arată că în România sunt 16 județe unde nivelul concentrației de
radon poate produce probleme în locuințe.

Iridex Group Plastic SRL, împreună cu partenerul său AFITEXINOV, din Franța, excelează în dezvoltarea
de noi soluții de impermeabilizare pentru provocările întâlnite în aplicațiile civile. Una dintre aceste soluții o con-
stituie sistemul EVOH, special conceput pentru reducerea emisiilor de radon cu ajutorul geomembranei compo-
zite AFIFLEX EVOH obținută printr-o tehnologie unică, ea fiind alcătuită din 7 straturi extrudate și asigurând
captarea si transportarea gazelor printr-un geocompozit de drenaj cu mini tuburi.

Iridex Group Plastic SRL vine suplimentar în întâmpinarea sistemului EVOH cu soluții tehnice adaptate de
la caz la caz, breviare de calcul, dimensionări, detalii de proiect, detalii de execuție, asistență tehnică, instalare
sau proiect la pachet. 

Fig. 1



În Tabelul 2 se regăsesc pro-
prietăți la permeabilitate ale barie-
relor de gaz din EVOH și HDPE
pentru care s-au realizat teste la
diferite gaze volatile.

Pentru aceeași grosime, mem-
brana de tip EVOH prezintă rezul-
tate mai bune decât membrana de
tip PEID (polietilenă de înaltă densi-
tate) și permite utilizarea unor
membrane mai subțiri și mai flexi-
bile ca bariere de gaze volatile.

Permeabilitatea la radon a mem-
branei EVOH de 0,3 mm grosime
este mai mică de 10-9 m/s.

Alte aplicații ale membranei
EVOH:

• Reținerea gazelor din solu-
rile contaminate

Impermeabilizarea cu membra -
na EVOH oferă o protecție rapidă și
previne emisiile de gaze volatile de
la solurile contaminate.

• Închiderea depozitelor de
deșeuri

Membrana EVOH este utilizată în
captarea și închiderea depozitelor
de deșeuri pentru a crește colectarea
de metan (în asociere cu un sistem

de drenare DRAINTUBE), pentru a
elimina mirosurile și emisiile de
compuși organici volatili (COV).
Instalarea sa este mai rapidă și mai
ușoară decât la o geomembrană
PEID cu grosimea de 2 mm.

• Barieră gaz metan
Metanul poate migra din subte-

ran la suprafață și poate intra în
clădiri. Acest fapt poate cauza acci-
dente interne. Membrana EVOH
este instalată sub fundația clădirilor
pentru a împiedica creșterea CH4 la
suprafață.

Tabelul 1: Compararea
ratei de transmisie cu oxigen

(sursa: Laborul Kuraray)

Tabelul 2: Compararea proprietăților
de barieră de gaz din HDPE și EVOH ‐ 32% MOL

cu aceeași grosime

Iridex Group Plastic poate realiza la cheie proiecte de bariere împotriva gazelor volatile și vă
sprijină în proiectul dumneavoastră cu servicii de:
• Asistență tehnică la proiectare (gra tuită)
• Transport în șantier al  materialelor achiziționate
• Instalarea materialelor furnizate



Saint-Gobain oferă soluții de izolare termică
pentru construcții eficiente energetic 

SOLUȚIA ETICS CU VATĂ MINERALĂ PENTRU IZOLAREA TERMICĂ ȘI FONICĂ A PEREȚILOR EXTERIORI

• Izolare termică și economie de energie 
Cantitatea de energie consumată pentru încălzire

depinde, printre altele, de pierderile de căldură ale elemente-
lor constructive care separă spațiul locuit de mediul exterior,
astfel că termoizolarea la exterior reprezintă cea mai efi-
cientă metodă de reducere a punților termice structurale și
de protecție a pereților. Recomandarea Saint-Gobain este ca,
în orice clădire încălzită, pereții exteriori să aibă o rezistență
termică corectată (R’) de minimum 4 m2K/W ce poate fi
obținută, de cele mai multe ori, doar prin aplicarea unui strat
de material termoizolant. Această valoare asigură un nivel
suficient de scăzut al pierderilor de căldură prin peretele res-
pectiv pe timpul sezonului rece. În acest fel, cheltuielile pen-
tru încălzire sunt reduse, peretele clădirii este protejat, iar
energia consumată pentru răcire pe timpul verii se diminu -
ează considerabil. 

Combinând vata minerală Saint-Gobain ISOVER și
adezivii Saint-Gobain WEBER special creați pentru sistemul
ETICS, se obține o izolare termică superioară a pereților exte-
riori. În cazul unui perete suport din cărămidă cu goluri sau
din beton celular autoclavizat (BCA), atunci când sistemul
webertherm prestige este prevăzut cu un strat de vată
minerală ISOVER Profi Fassade cu grosimea de 250 mm,
se poate ajunge la o valoare a rezistenței termice R de
8,46 m2K/W. 

• Rezistență mecanică și stabilitate
Sistemul webertherm prestige rezistă solicitărilor pro-

duse de greutatea proprie, sucțiunea vântului, dilatările/con-
tractările cauzate de variațiile de temperatură și umiditate a
aerului exterior și, uneori, acțiunile mecanice produse de
loviri. În general, pentru sistemele ETICS se consideră că soli-
citările cauzate de sucțiunea vântului sunt cele mai importante.
Determinarea acestor solicitări se face conform prevederilor
din Codul de proiectare CR 1-1-4/2012 - Evaluarea acțiunii
vântului asupra construcțiilor. Stabilitatea mecanică a siste-
mului ETICS este asigurată și de aderența elementelor com-
ponente. Valorile acestui parametru pentru produsele care
alcătuiesc soluția webertherm prestige respectă cerințele
standardului SR EN 13500. În cazul celor trei tipuri de vată
minerală propuse în alcătuirea sistemului ETICS, valoarea
rezistenței la tracțiune, care influențează stabilitatea
mecanică a sistemului, este de 7,5 kPa pentru ISOVER Fas-
sade și 10 kPa pentru ISOVER Profi Fassade sau ISOVER TF
Profi, valoarea minimă a rezistenței la tracțiune acceptată de
SR EN 13500 fiind 7,5 kPa. 

Pentru a garanta o stabilitate corespunzătoare a stratului
de masă de șpaclu, standardul SR EN 13500 impune ca plasa
de armare sa aibă o rezistență la tracțiune de 40 N/mm, iar
această condiție este satisfăcută de către plasa de armare din
fibră de sticlă weber mesh prestige (160 g/m2) care intră în
componența sistemului. Stabilitatea stratului de tencuială
este asigurată de aderența sa la stratul de masă de șpaclu.

Deoarece clădirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie în Uniunea Europeană,
conform ultimelor studii, reducerea consumului de energie în sectorul clădirilor constituie o măsură importantă,
necesară pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, limitând astfel încălzirea globală. 

Pentru a crește performanța energetică a clădirilor și pentru a spori confortul și condițiile de siguranță ale uti-
lizatorilor, Saint-Gobain propune pieței din România soluția webertherm prestige, un termosistem (en. External
Thermal Insulation Composite System, prescurtat ETICS), pe bază de vată minerală, certificat SR EN 13500,
destinat izolării termice și fonice a pereților exteriori.

Elementele componente ale sistemului webertherm prestige

AVANTAJELE
TERMOSISTEMULUI

webertherm prestige 

• Izolare termică și economie
de energie

• Rezistență mecanică și
stabili tate

• Rezistență la solicitările pro-
duse de variațiile de tempe -
ratură și umiditate a aerului 

• Rezistență la solicitările pro-
duse de loviri

• Siguranță la incendiu
• Protecție împotriva zgomotului
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Tencuiala decorativă weberpas silicate, de exemplu, are o
valoare a aderenței la suport de 0,3 N/mm2 (măsurată con-
form SR EN 1542:2002), suficientă pentru a rezista solicitării
de sucțiune a vântului.

• Rezistență la solicitările produse de variațiile
de temperatură și umiditate a aerului

După ce sunt instalate pe fațadă, produsele care alcătu-
iesc sistemul webertherm prestige sunt supuse variațiilor
de temperatură provocate de condițiile climatice, aceste vari-
ații putând atinge 70°C. Atunci când temperatura scade, pro-
dusele se contractă, iar când temperatura crește, ele se
dilată. Dacă aceste schimbări de dimensiuni ale produselor
componente sunt mult diferite unele față de altele, pot rezulta
solicitări mecanice între straturile de materiale care, în timp,
pot provoca apariția de fisuri și crăpături în stratul de ten-
cuială decorativă. Produsele din categoria mortarelor și a ten-
cuielilor decorative Saint-Gobain Weber au valori foarte
reduse ale coeficientului de dilatare/contractare. 

În plus, produsele din vată minerală Saint-Gobain ISOVER
din componența webertherm prestige au și ele valori mici
ale acestui coeficient deoarece au clasa de stabilitate dimen-
sională DS (70, 90), determinată conform SR EN 1604. Astfel,
dimensiunile plăcilor de vată minerală variază cu mai puțin de
1% atunci când ajung la temperatura de 70°C și sunt în con-
tact cu o umiditate a aerului de 90%. În concluzie, este puțin
probabil ca solicitările produse de variațiile de temperatură și
umiditate a aerului să cauzeze deteriorări ale componentelor
sistemului webertherm prestige.

Sistemul webertherm prestige are clasa W2 de permea-
bilitate la apă a suprafeței exterioare (suficient de redusă
pentru a evita pătrunderea de cantități semnificative de apă
către straturile interioare ale fațadei) și o valoare ridicată a
permeabilității la trecerea vaporilor de apă (Clasa V2, cf. SR
EN 7783:2012), astfel că apa nu se poate acumula în interiorul
peretelui termoizolat.

• Rezistență la solicitările produse de loviri
Sistemul webertherm prestige are cea mai mare

valoare a rezistenței la penetrare (PE500), cf standardului SR
EN 13500, dar și un nivel ridicat de rezistență la impact (I2,
fără deteriorări la 2J), cf SR EN 13497:2004). Rezistența la
compresiune, care de asemenea influențează rezistența sis-
temului la loviri, este, în cazul celor trei tipuri de vată mine-
rală propuse în alcătuirea sistemului ETICS, de 20 kPa
(ISOVER Fassade) și 30 kPa (ISOVER Profi Fassade, ISOVER
TF Profi), valoarea minimă acceptată de SR EN 13500 fiind de
10 kPa.

• Siguranță la incendiu
Euroclasa de reacție la foc a sistemului ETICS cu vată

minerală este A2-s1,d0, un nivel ce permite ca webertherm
prestige să poată fi utilizat chiar pentru fațadele clădirilor
foarte înalte, unde se cere cel mai înalt grad de siguranță la
incendiu.

• Protecție împotriva zgomotului
Un perete de fațadă în cazul unei clădiri locuite trebuie să

asigure și un nivel de protecție corespunzător față de zgomo-
tul aerian produs de sursele aflate în mediul exterior: mijloace
de transport, echipamente, vorbire. Acest nivel de protecție
este exprimat de indicele de izolare la zgomot aerian,
notat RW (atunci când este determinat în laborator) sau R’W
(atunci când este determinat în condiții de șantier). Uneori,
peretele suport are valori RW mai mici decât 48-50 dB,
care nu satisfac cerințele Normativului C 125 – 2013, însă
instalarea sistemului webertherm prestige poate mări sen-
sibil valoarea acestui parametru.

Pentru mai multe detalii despre produsele și soluțiile
Saint-Gobain, accesați:
www.isover.ro
www.rigips.ro
www.ro.weber
www.saint-gobain.ro
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BauderKARAT Air+
Pentru o mai bună calitate a aerului în oraș

Mai puțin oxid de azot (NOx) în aer înseamnă
mai puțină poluare a aerului, efecte pozitive
pentru siste mul respirator și pentru astmatici,
reducerea riscului de cancer pulmonar și mai
puțin praf fin.

Pe lângă aceste beneficii pentru oameni, există
benefi cii și pentru recuperarea vieții animalelor
și a mediului (în special a pădurii deteriorate de
ploi acide). Un „da” pentru BauderKARAT Air +
este un „da” pentru propria sănătate și un anga-
jament față de animale și de mediu.

Beneficiile BauderKARAT Air+

n Răspândește mai puține noxe în aer

n 100 m2 din această membrană de bitum
reduce poluarea anuală a unei mașini (EURO
5 la 12.000 km anual)

n Datorită substanțelor active încorporate
are efect imediat de la aplicare

n Efectele pozitive rămân aproape neschim -
bate chiar și după mai mult de 10 ani

n Ideal pentru acoperișuri fotovoltaice mulțu -
mită unei mai bune reflecții datorate
ardeziei alb-gri

Membrană bituminoasă cu o acoperire specială de substanțe active pentru neutralizarea poluanților.
Poluanții din aer emiși de vehicule, avioane, nave și producția industrială depășesc valorile limită
admise, în special în zonele metropolitane și în orașele mari. Un factor cheie poluant este grupul de
oxizi de azot (NOx). Cu membrana bituminoasă de înaltă calitate, recent dezvoltată, BauderKARAT
Air+, oferim acoperișurilor plate o altă opțiune pentru îmbunătățirea calității aerului.



Pasul 1 | Particule de oxid de
azot (NOx)
Din cauza creșterii emisiilor din
trafic și a producției in dustriale, în
straturile de aer din jur se găsesc
particule de oxid de azot (NOx). Un
strat de substanțe active special
dezvoltat și brevetat este aplicat pe
ardezia BauderKARAT Air+.

Pasul 2 | Procesul fotocatalitic
Împreună cu lumina solară, pânza
acoperită începe un proces foto-
catalitic care transformă compușii
chimici nocivi de oxid de azot în
compuși inofensivi - poluanții sunt
neutralizați.

Pasul 3 | Aer purificat
Nu există reziduri dăunătoare pe
această cale. Apa din astfel de
acoperișuri poate fi, de asemenea,
folosită pentru a uda plantele etc.
Este important pentru acest proces
ca pânza să rămână curată și ca
ingredientul ac tiv să poată reac -
ționa și cu soarele și cu aerul
ambiant. De aceea, am făcut mem-
brana hidrofilă și recomandăm o
pantă minimă de acoperiș de 2%.

BauderKARAT Air+
Funcția de purificare a aerului
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Da, da! Nu-i nimic exagerat
când spui „prostia” atâta timp cât
nu trebuie să ne „sape alții groapa”
pentru că noi am fost și suntem
„originali”: ne-o săpăm singuri…
Sau, potrivit unei expresii populare,
„ne tăiem singuri craca de sub
picioare”…

Ne plângeam cu mulți ani în
urmă că „s-au dus vremurile când,
cine vrea și nu vrea, făcea ceva
neplăcut pe capul nostru”…

Acum avem și noi „gură” și, cu
nesăbuință, orice neica-nimeni și-a
găsit vocația de a debita ceva ce i
se pare lui că ar fi plăcut tuturor. Ce
dacă există cel puțin 3 simbo luri
care sunt definitorii pentru orice
adevărată democrație: Constituția,
Curtea Constituțională și Parlamen-
tul! Totul pe hârtie! Pentru că în
realitate, la noi, afară-i vopsit gar-
dul și înăuntru nu-i leopardul! 

Constituția? O broșurică prăfuită
îngrămădită printre altele pe un raft
aflat în mai știu eu ce boxă sau sub-
sol. Credeți că este exagerat? Nu,
pentru că a o încălca cu bună știință
nu-i ceva rar la noi, românii. Din
contră, ea, Constituția, este pentru
unii un paravan după care pot face
„ce le vor mușchii lor” și nu repre-
zintă cartea de căpătâi a fiecăruia
dintre noi și pe care trebuie să o
respectăm.

Nu toți dintre noi, însă, o privim
atât de superficial pentru că, școliți
sau neșcoliți, dacă ne uităm în Dic -
ționarul Limbii Române, vom vedea
și vom înțelege ce este prostia care
din păcate ajunge uneori să cuprin -
dă mai toate sectoarele de activi-
tate.

Iată, succint, ce se menționează
în dicționar la cuvântul prost și
pros tie: ceva de calitate inferioară,
lipsit de valoare, necorespunzător,
nesatisfăcător, ceva care nemulțu-
mește, mâhnește, dăunător, lipsit

de inteligență, fără judecată, nătă-
rău, nerod…

În acest sens, ce pericol social
ne pândește dacă nu ameliorăm
sau stopăm tot ceea ce intră în
sfera cuvintelor clare și lămuritoare
în care se încadrează orice nesăbu -
ință. Și deci și prostie…

Din păcate, deși destui cunosc
sensul prostiei, se folosesc de ea
pentru a beneficia cu vârf și îndesat
deoarece nu întâmpină, cum ar tre-
bui, o ripostă a societății.

Ca și în expresia întâlnită nu
numai prin zonele rurale: „Lasă
maică, ce să faci! Ei cu ale lor, noi
cu ale noastre!”. Adică acei care se
ascund sub plapuma prostiei merg
mai departe și beneficiază de tole-
ranța celorlalți. Altfel nu se explică
lipsa de reacție la ceea ce se întâm-
plă în zilele noastre. Curg din nou
pe tobogan șiroaie de dosare
penale cu iz politic pentru a dis-
trage atenția de la problemele care
ar trebui rezolvate cât mai curând.

Dacă au fost și sunt dosare de
ce nu s-au rezolvat la timp și cine
nu a făcut asta? De ce nu suportă
consecințele juridice? Se așteaptă o
conjunctură „benefică” unui perso-
naj sau partid politic?

Unii, deloc neinteresați, ne
agasează zi și noapte cu alegeri
anticipate. De ce? Ghiciți și dum -
nea voastră! În Constituție se spune
clar că anticipatele nu se fac decât
în situații cu totul deosebite. Dacă
anticipatele aduc aceeași majori-
tate parlamentară și personajul
care ar trebui să respecte Consti-
tuția (nu ca până în prezent) vrea
în continuare majoritatea în Parla-
mentul și Guvernul său? Mai putem
spera, atunci, la ceva normal și nu
la creșterea si dezvoltarea prostiei?!

Vedeți, aceasta este, vrem, nu
vrem, explicația fundamentală a

sensului prostiei din care unii, al
căror număr este în continuă creș-
tere, profită de lipsa de intransi -
gență socială.

Și când te gândești la câte sunt
de făcut în România pentru a ieși
din sărăcia care s-a instaurat în
zilele de față... Adică producție și
produse „made in Romania”, edificii
administrative, școli, spitale, spații
de cultură și de recreație etc. care
au la bază, evident pentru toată
lumea, și care se subscriu unui
cuvânt expresiv: construcțiile. Fără
ele nimic nu poate fi urnit din loc.

Trebuie să vrem cu adevărat o
Românie modernă, puternică din
punct de vedere economic, o țară
partener de colaborare cu alte țări
dar în condiții benefice, reciproc
avantajoase și nu de „tarabă de
desfacere” a unor produse și servicii
îndesate în principal în domeniul
consumului.

Și când te gândești cât de pildu -
itor sună prima strofă a Imnului
României îți vine să-ți iei câmpii
(ceea ce unii o și fac) și să nu mai ai
ce face în fața prostiei, ignoranței
existente din belșug pe meleagurile
noastre.

PS: Covid-19 a pus capac la
toate. Sperăm că și prostiei, pentru
că nimeni nu prevede ce-o să mai
fie. Punct.

Ciprian Enache

PROSTIA… „made” in România!

Ciprian Enache

SOS



La fixarea lămpilor, burlanelor, consolelor, jaluzelelor exterioare, copertinelor, pergolelor prin termoizolație apar,
deseori, probleme de hidroizolare și distrugerea barierei termice.
Dezvoltând gama de fixări Isofamily, EJOT a rezolvat aceste probleme prin crearea unor soluții de fixare
sigure și etanșe.

EJOT® Iso-Dart: fixare sarcini ușoare, recomandat maximum 15 kg forfecare pe
fiecare punct de fixare 

Beneficii:
• Conductivitate termică redusă: 0,002 W/K con form
TR 025.
• Rozeta EPDM asigură etanșare la ploaie conform DIN
EN 12155.
• Fixare pe beton, cărămidă plină sau cu goluri.

Vedeți mai jos detalii referitoare la fixările cu
EJOT® Iso-Dart.

EJOT ® Iso-Bar: fixări agrementate pentru sarcini medii și grele de până la
600 kg/punct

Beneficii:
• Conductivitate termică redusă datorită cămășii din
fibră de sticlă.
• Etanșeitate permanentă la ploaie și umezeală
conform DIN EN 12155.
• Lungimi între 200 mm – 380 mm, pentru grosime
izolație de până la 300 mm.
• Instalare rapidă cu mortar chimic, se poate tăia la
lungimea dorită.
• Fixare pe beton, cărămidă plină sau cărămidă cu
goluri.
• Agrementat în Germania DIBT Z - 21.8-2083.

Vedeți mai jos detalii referitoare la fixările cu
EJOT® Iso-Bar.

Soluții de fixare
pe sisteme termoizolate cu polistiren sau vată minerală

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

Tel.: +40 248 2238 – 86 / fax: +40 248 2238 ‐ 84 | E‐mail: infoRO@ejot.com | Web: http://www.ejot.ro
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Reconfigurând frontierele urbane

Revista Construcțiilor: KADRA este un business antre-
prenorial românesc pornit de la zero care continuă să
crească sănătos și solid. Dacă ar fi să faceți un scurt isto-
ric al companiei, care ar fi cele mai importante momente
prin care aceasta a trecut?
Andreea Strugaru: Istoria Alu-

term începe în 1993, anul în care s-a
înființat în orașul Cluj-Napoca prima
firmă care își propunea să revoluțio-
neze piața construcțiilor din România,
oferind soluții și tehnologii avangar-
diste prin parteneriatele cu furnizori
europeni.

Pe măsură ce anii au trecut am rea-
lizat că în industria construcțiilor
contează cel mai mult echipa, colabo-
rarea perfectă dintre antreprenor,
constructor, arhitect, furnizor și
beneficiar. Prin urmare, pe parcursul
anilor, am dezvoltat parteneriate stra-
tegice importante, cum au fost cele cu
CAME SpA sau RECORD AGTATEC, am
introdus ca o noutate absolută pe piața din România – siste-
mul de plată cu cardul bancar la stațiile automate de plată a
parcărilor, în urma unui proiect de cercetare-dezvoltare des-
fășurat de divizia tehnică Aluterm. Ne-am construit propriul
sediu în Cluj-Napoca – centru logistic și clădire de birouri, am
câștigat un proiect pe fonduri nerambursabile EBERD pentru
proiect complex de transformare organizațională și profesio-
nalizare a firmei. În anul 2000 am deschis primul punct de
lucru din București, prima dată ca birou comercial, iar din
2003 am deschis și depozitul București care deservește
astăzi tot sudul României. În 2005 am schimbat numele fir-
mei în Aluterm Group și am împărțit activitatea în două divizii
comerciale  separate, Siatec și Makroplast. În 2009, am des-
chis punct de lucru și în Bacău, iar în 2010 am pus pe picioare
Parkomatic. Între anii 2011-2014 au apărut nevoi noi în
piața construcțiilor: protecția la foc, evacuarea fumului,
renovarea spitalelor publice și dezvoltarea rețelelor private
etc. Firma a încheiat atunci noi parteneriate cu producă-
tori europeni consacrați și a importat tot mai multe pro-
duse specializate pe aceste nevoi: cortine rezistente la foc,
actuatoare pentru trape de fum și luminatoare, uși
automate ermetice, sisteme de management al parcări-
lor etc.

În 2019 Aluterm Group devine KADRA, compania tre-
când printr-un proces de reidentificare, în urma căruia
întreaga organizație a adoptat un nou model de business.
Astfel, dintr-o companie care era împărțită în mai multe divi-
zii, s-a trecut la o singură organizație centrată pe soluții
integrate. Cele trei divizii ale companiei – Siatec, Parkomatic
și Makroplast s-au transformat în linii de business, integrate
ca soluții complementare în orice aplicație din domeniul con-
strucțiilor civile și industriale.

Revista Construcțiilor: Compania și-a schimbat modelul
de business și identitatea de brand, integrând toate divi-
ziile de activitate într-un singur proces de business. Care a
fost scopul acestui rebranding?

Andreea Strugaru: În urma unei analize atente, ne-am
dat seama că timp înseamnă transformare. Iar transformarea
e valabilă atât pentru oameni, cât și pentru companii. Că
transformarea e semn de viață, de sănătate pentru orice
organism/organizație și că e inevitabilă. Iar atunci când e ghi-
dată de un plan, transformarea înseamnă evoluție.

Am început în anul 1993, în Cluj-Napoca, motivați de do -
rința schimbării și de încrederea în tehnologiile de acces dez-
voltate în Europa de Vest. 25 de ani mai târziu, după sute de
proiecte finalizate și mii de lecții învățate, suntem în conti-
nuare cei care aduc în România inovația în sistemele
automate de acces, fie că este vorba de soluțiile de automa-
tizare a ușilor și porților, de sistemele de management al par-
cărilor sau de sistemele automate de evacuare a fumului.
După acești 25 de ani de acumulări, am simțit că a sosit tim-
pul să aducem numele la nivelul renumelui, astfel încât Alu-
term Group a devenit KADRA. Acces Engineering.

Obiectivul remodelării companiei a fost acela de a le oferi
partenerilor noștri o soluție integrată în ariile în care ne-am
specializat, fără însă a pierde beneficiile serviciilor noastre
specializate în fiecare domeniu de aplicare.

KADRA a devenit cupola sub care am adunat cele mai
inovatoare soluții de inginerie de acces, o echipă de profesio-
niști, care a îmbrățișat viziunea noastră antreprenorială și 25
de ani de experiență. Am decis să facem un upgrade organi-
zațional al afacerii, astfel că am integrat toate diviziile de acti-
vitate (Siatec, Parkomatic și Makroplast) într-un singur proces
de business, care funcționează sinergic, oferind clienților
soluții integrate de consultanță, proiectare și execuție în ceea
ce privește soluțiile automatizate de acces în clădiri, spații
publice sau rezidențiale. KADRA  înseamnă așadar o redefinire
a noastră în piață sub o nouă identitate de brand, o reconfigu-
rare a proceselor interne pe noi coordonate tehnice.

Revista Construcțiilor: KADRA oferă clienților săi soluții
integrate de consultanță, proiectare și execuție în ceea ce
privește soluțiile automatizate de acces în clădiri, spații
publice sau rezidențiale. Practic nu sunteți doar furnizori
de produse, ci asigurați și consultanță și mentenanță. Cât
de mult vă diferențiază acest lucru față de competitori?
Andreea Strugaru: Diferențierea vine mai ales din faptul

că nu vrem să vindem un produs, ci mai degrabă să găsim cea
mai bună variantă de răspuns pentru nevoile beneficiarului.
Unii își doresc ca soluțiile să răspundă la cerințe pur funcțio-
nale (ex: o ușă automată cu sistem de evacuare de urgență
proiectată pentru un trafic intens de persoane), alții își doresc
să aibă o durată de viață cât mai lungă a sistemelor montate
ca să-și optimizeze costurile pe toată durata de viață a clădi-
rilor, alții își doresc o intrare cu ștaif (ex: o ușă automată ca o
carte de vizită a unei clădiri luxoase) și așa mai departe. Noi
nu suntem aici să instalăm căi de acces automatizate, suntem
aici pentru a-i găsi clientului cea mai bună variantă pentru
necesitățile sale. Acest lucru înseamnă personalizare, croială
pe măsura fiecăruia.

Un alt aspect ține de faptul că misiunea noastră nu se
încheie odată cu semnarea procesului verbal de recepție a
lucrării. Dacă clientul dorește, îl putem însoți pe toată durata
de viață a produsului. Odată sistemul de management al
parcării instalat sau ușa automată pusă în funcțiune, pare că

Dacă spui despre o companie că are, ca Linii de business, accesul automat (uși, porți, ferestre), sisteme de
management al parcărilor și sisteme de trape de fum, luminatoare și policarbonat, schițezi deja un profil intere-
sant. Dacă acestui profil îi adaugi și un nume - KADRA - aproape oricine înțelege că vorbești despre excelență în
domeniu. KADRA nu este o noutate pe piața românească, ci unul dintre cei mai constanți furnizori de noutăți,
cupola sub care se adună „cele mai inovatoare soluții de inginerie de acces, o echipă de profesioniști care au
îmbrățișat viziunea noastră antreprenorială, și 25 de ani de experiență".

Andreea Strugaru, Marketing Manager, și Radu Opriș, Business Development Manager, ne deschid porțile
către povestea din spatele a ceea ce este, astăzi, KADRA.

Andreea Strugaru ‐
Managing Partner

KADRA



proiectul s-a încheiat, însă toate soluțiile noastre au un puter-
nic caracter tehnic și necesită întreținere. La fel ca un autotu-
rism... dacă ai grijă de el, durează mai mult și funcționează
mai bine. Unii se bucură de aceste soluții inginerești 5 ani,
alții 20. De aceea, am înființat departamentul de mentenanță
în cadrul companiei.

Revista Construcțiilor: Când ați pornit Parkomatic, în
urmă cu 12 ani, nu existau sisteme automate de parcări în
România - sunteți practic deschizătorii acestui drum. Ne
puteți spune care au fost cele mai mari provocări / greu-
tăți / dificultăți cu care v-ați confruntat atunci?
Radu Opriș: Orice produs sau sistem

nou intrat într-o piață aproape inexis-
tentă se lovește în primul rând de
necunoașterea acestuia de către
poten țialii clienți. Aici, vorbind de un
produs tehnic, cu atât mai mult au fost
necesare foarte multe ore de discuții,
de cele mai multe ori cu scopul de con-
știentizare a potențialului client asupra
avantajelor integrării acestuia. De ase-
menea, am bătut împreună cu echipa
mii de kilometri, pentru a acoperi
întreaga țară, de multe ori distanțele
între proiectele (puține la număr) fiind
și foarte mari. Întreg acest proces a
fost o mare provocare pentru noi, dată
fiind încrederea pe care noi o aveam deja în necesitatea ime-
diată de acoperire a acestui sector. Eram și suntem și acum
mult în urma statelor din jurul nostru în ceea ce privește
organizarea traficului auto, respectiv a tututuror avantajelor
care decurg din acesta.

Revista Construcțiilor: Care sunt proiectele funcționale
pe care le-ați implementat în acești ani și de care sunteți
cel mai mândri?
Radu Opriș: Aș începe cu unul dintre cele mai mari, res-

pectiv City Park Mall Constanța, unde avem 2.500 de locuri cu
multiple intrări și ieșiri, multe puncte de plată, acces în și din
bulevarde aglomerate; apoi, la un număr de peste 2.000 de
locuri, una dintre cele mai importante clădiri de birouri din
România, The Office Cluj, cu un flux foarte mare de mașini în
anumite intervale orare, accesul acestora făcându-se major
prin intermediul LPR (recunoaștere număr de înmatriculare).
Aș aminti apoi cea mai securizată parcare de tiruri din Europa
de est, A&O Truck, clasificată 4 lacăte, aici integrând sisteme
de siguranță auto dintre cele mai complexe existente în
Europa; nu mai puțin de 5 aeroporturi în România, și enume-
rarea ar putea continua.

Revista Construcțiilor: În curând, veți inaugura la Cluj-
Napoca un sediu nou, aflat în Parcul TETAROM 1. Cât de
important este să fiți prezenți în incinta celui mai impor-
tant business-park din oraș?
Radu Opriș: Ne simțim foarte bine aici, am fost primiți în

contextul apartenenței noastre la direcția de dezvoltare știin -
țifică și tehnologică a acestuia. Practic, aici suntem parte a
unui HUB de inovație, având acces la un networking de cali-
tate, care urmărește desigur și strategia noastră pe termen
lung.

Revista Construcțiilor: Noul sediu ce se va deschide în
Cluj se compune din depozitul central de marfă și o clădire
de birouri, care va găzdui și un showroom cu soluțiile de
automatizare, unde veți expune toate sistemele și ingine-
riile de acces pe care le realizați. Cât de important este
pentru un business ca al dumneavoastră să le arătați cli -
enților toate beneficiile sistemelor pe care le puneți la dis-
poziție?
Radu Opriș: Deși suntem mândri de realizările noastre

existente deja în piață, vizibile practic pentru oricine, demer-
sul de a organiza un showroom complet și complex este rele-
vant pentru multitudinea de sisteme și procese pe care noi le
putem automatiza, toate acestea putând acum fi „palpabile”
într-un singur loc. De asemenea, și clădirea noastră este

dotată cu ultimele tehnologii din domeniul accesului, astfel
încât produsele se pot vedea și „la lucru”.

Gradul de tehnologizare al acestor sisteme - respectiv sof-
turile care le administrează - necesită o prezentare completă
pentru a fi corect interpretate (înțelese), iar pentru aceasta
ne-am pregătit o zonă dedicată, în care colegii noștri pot face
demonstrații și apoi configurăm personalizat fiecare proiect în
parte.

Revista Construcțiilor: Urmează să lansați în curând
prima aplicație de smart mobility pentru parcări, menită
să ușureze parcarea, să fie și simplu de utilizat, dar să și
aducă beneficii atât pentru șoferi, cât și pentru adminis-
tratorii parcărilor. Ce ne puteți spune despre ea? Cât timp
va sta în testare? Când va fi disponibilă pentru clienți?
Radu Opriș: Este un demers firesc al dorinței noastre de

a tehnologiza și moderniza sistemele existente.  De aseme-
nea, ne place să fim pionieri acolo unde avem încredere că
putem realiza o plus valoare pentru piață, pentru colaborato-
rii noștri și, desigur, în cazul acestui produs, pentru toți parti-
cipanții la traficul acestei țări. Este vorba de o aplicație prin
intermediul căreia toți șoferii vor fi mult mai bine informați,
vor putea accesa mult mai simplu parcările, efectuând plata
simplu și rapid. Aș rezuma prin două cuvinte: comoditate și
modernism. Acum suntem în teste cu aceasta, vrem să ne
asigurăm de buna ei funcționare înainte de lansarea în piață,
pe care o prognozăm în a doua parte a anului.

Revista Construcțiilor: Aplicația va fi o premieră pentru
piața din România. Cu ce alte premiere la nivel național vă
mai mândriți?
Radu Opriș: Aminteam mai sus de reușita implementării

proiectului unic în Europa de Est, a unui sistem integrat de
acces auto și pietonal la cea mai securizată parcare de tir-uri.

Andreea Strugaru: Am proiectat o ușă curată pentru
saloanele spitalelor și am încheiat un parteneriat cu o mare
fabrică europeană de uși, care o produce după proiectul nos-
tru. Am fost primii care au introdus plata cu cardul la automa-
tele de plată ale parcărilor. Pentru asta am dezvoltat un
proiect împreună cu o importantă bancă românească. Această
dezvoltare ne-a diferențiat puternic de competitorii noștri,
asigurându-ne un avans de 2 ani. Am adus în România prima
ușa rotativă din bronz și, din câte știm, suntem singurii care
au reușit, în colaborare cu partenerul nostru RECORD, să
obțină o soluție atât de rafinată și sofisticată, în același timp.

Revista Construcțiilor: Pornit în Cluj, business-ul s-a
extins foarte mult și în alte orașe. În care dintre ele aveți
cele mai mari proiecte implementate și care sunt acele
proiecte?
Radu Opriș: Firesc, date fiind numărul investițiilor imobi-

liare și specificitatea acestora, Bucureștiul este orașul cu cele
mai mari proiecte, iar aici aș aminti: Globalworth Tower, Glo-
balworth Campus, Landmark, Unirii View, Spitalul Gomoiu,
Regina Maria – maternitatea Băneasa, Pasajul Basarab- stație
de tramvai, Renault Office.

În Cluj ne mândrim cu: The Office (clădire de birouri), Pla-
tinia (proiect mixt), Iquest (office), Bosch (întreprindere),
Emerson (întreprindere), Novis Plaza (clădire de birouri), par-
cări publice Unirii și Mihai Viteazul etc. În Timișoara amintim
sediile Incubox, Nestle, Palas, Iulius Mall, Ischo, aeroporturile
din Bacău, Sibiu, Oradea. De asemenea, în zona Moldovei la
proiectul Palas Iași regășiți câteva dintre cele mai frumoase și
complexe uși rotative din portofoliu, la fel și la Timișoara.

Revista Construcțiilor: Spuneți deoseori că pentru dum-
neavoastră KADRA este „locul de joacă” unde vă duceți în
fiecare zi cu plăcere. Așadar, cu ce vă „jucați” acum?
Radu Opriș: Spunem asta, pentru că așa simțim în raport

cu ceea ce facem, cred că este un demers firesc atunci când
se întâlnesc pasiunile cu job-ul și acestea concomitent cu
oamenii frumoși din echipă, la fel de pasionați și încrezători în
direcția pe care ne-am propus împreună să o urmăm. Acum
suntem în mână cu telefonul, cu WhatsApp-ul pornit, suntem
cu diverse culori de cabluri în jurul nostru, câteva desene teh-
nice, toate acestea făcând să funcționeze ce ne-am propus. q

Radu Opriș ‐
Managing Partner

KADRA

• Telefon: 0372 368 355
• E-Mail: contact@kadra.ro
• Web: kadra.ro



Centrul de Birouri și Servicii
Maraton a primit acest premiu
în cadrul prestigiosului concurs
Eurobuilds Award. Clădirea, în
care au fost utilizate sistemele
de aluminiu ALUPROF SA, a
câștigat premiul Eurobuild
Award la categoria New Office
of the Year!

Juriul concursului a luat în conside -
rare la evaluarea sa, printre altele,
reputația proiectului, ocuparea, ca -
litatea proiectului și a specificațiilor,
precum și certificarea BREEAM /
LEED. Clădirea de birouri proiectată
de biroul CDF Architekci, al cărui
investitor și dezvoltator este Skan-
ska Property Poland Sp. z.o.o., a
învins 13 clădiri concurente din Cra-
covia, Varșovia, Wrocław și altele.
Acesta nu este primul premiu câști-
gat de clădirea Maraton în cadrul

unui concurs de arhitectură. În anul
2018 s-a aflat printre cele 10 clădiri
premiate în cadrul concursului
„Clădirea anului cu sistemele
Aluprof”.

Parte integrantă
a peisajului urban

Clădirea Maraton, a cărei denumire
provine de la numele străzii Mara-
tońska, aflate în apropiere, a fost
proiectată ca o clădire de birouri cu
6 niveluri. Construită în plan, în
forma literei „H”, formează două
curți exterioare. Cea nordică are
caracter public și joacă rolul unei
piețe urbane, iar cea sudică se află
pe partea cu locuințe. Diverse
lățimi ale elementelor verticale ale
fațadei și ritmul regulat al pano -
urilor evidențiază rosturile orizon-
tale și alungesc optic fațada

principală. Această soluție a fost
utilizată în scopul unei mai bune
adaptări a proiectului la contextul
urban, în special în raport cu pro-
porția clădirii Academiei de Edu-
cație Fizică, învecinate cu clădirea
Maraton. Pe de altă parte, zona
adâncită a fațadei vestice face legă-
tura cu linia clădirilor învecinate
Maraton Gardens. Investiția este
dominată de nuanțe delicate (gri,
alb și negru), raportându-se la
culorile construcțiilor învecinate. 

Sistemele Aluprof

Clădirea Maraton a meritat dis-
tincția pentru cea mai bună clădire
de birouri din Polonia, printre altele
datorită soluțiilor arhitecturale
moderne utilizate. Fațada clădirii a
fost modelată prin utilizarea sis-
temului de fațadă montant-traversă
MB-SR50N HI+ cu nivel ridicat de
izolare termică. Sistemul este des-
tinat construirii fațadelor cortină
precum și acoperișurilor, lumina-
toarelor și altor structuri spațiale
similare. Avantajul sistemului este
posibilitatea proiectării fațadelor cu
linii de separare înguste vizibile,
asigurând totodată durabilitate și
rezistență structurii. 

Pentru a ieși în întâmpinarea
nevoilor arhitecților, care doresc să
configureze spații elegante, func -
ționale și totodată sigure, inginerii
ALUPROF au creat sistemul MB-
78EI, care a devenit baza pereților
ignifugi translucizi. Acest tip de
pereți ignifugi, utilizați în clădirea
din Poznań, permit proiectarea și
construirea liberă a unor suprafețe
foarte mari de pereți despărțitori
interiori (inclusiv fără șprosuri),
păstrând rezistența deplină la foc.
Pereții fără montanți verticali, cu

Clădirea Maraton din Poznań
cu sistemele ALUPROF,
cea mai bună clădire
de birouri din Polonia



module transparente, permit mări -
rea optică a spațiului din interiorul
clădirii, iar în combinație cu liber ta -
tea organizării zonelor de incen diu
și garanția condițiilor corespunză-
toare pentru evacuarea persoa -
nelor, asigură excelente condiții de
vizibilitate și siguranță.

Clădirea de birouri a fost de aseme-
nea dotată cu uși exterioare fabri-
cate cu sistemul MB-70HI cu
barieră termică. Structura specială
a sistemului reduce fluxul de căl-
dură, limitează convecția și radiația
termică. Ușile moderne și rezis-
tente din aluminiu, pe lângă gradul
ridicat de izolare, se caracterizează
prin designul elegant și nivelul ridi-
cat de siguranță.

Modern înseamnă inteligent

Clădirea Maraton, amplasată în
centrul orașului Poznań, are certifi-
cat LEED la nivel PLATINIUM.
Semnul distinctiv al clădirii este sis-
temul de umidificare a aerului cu
ajutorul unui lanț de duze pentru
atomizarea apei. Este alimentat cu
energie termică, mai ieftină decât
tradiționala energie electrică.

Astfel, proiectanții și constructorii
au asigurat utilizatorilor aer umidi-
ficat, care este important pentru
sănătatea și productivitatea aces-
tora.

Suprafața de birouri a acestei
clădiri cu 6 etaje se ridică la 25.000
m2, creând nevoia unei distribuiri
eficiente a energiei. În acest scop, a
fost utilizat sistemul inteligent de
management al clădirii BMS. Dato -
rită senzorilor de mișcare montați
în spațiile comune, a avut loc
reducerea necesarului de ener gie în
clădirea de birouri cu 50% pe tim-
pul nopții. 

Lista facilităților pentru utilizatorii
clădirii este închisă de bogata
ofertă gastronomică și de servicii,
parcarea cu 300 de locuri aflată pe
două niveluri subterane și parcarea
pentru biciclete, cu vestiare și
dușuri. 

Premiu după premiu,
certificat după certificat

Acesta nu este primul premiu câști-
gat de clădirea Maraton în cadrul
concursului de arhitectură. În anul
2018 s-a aflat printre cele 10 clădiri

premiate în cadrul concursului
„Clădirea anului cu sistemele
Aluprof”.

„Suntem mândri că sistemele arhi-
tecturale din aluminiu furnizate de
noi pentru construirea clădirii de
birouri stau drept mărturie a avan-
tajelor lor tehnologice. Rezultatele
perfecte la concursuri, premiile și
certificatele obținute sunt efectul
unui proces de proiectare bine gân-
dit, profund orientat către nevoile
utilizatorilor și protejarea mediului
natural. Să fim parte a acestui pro-
ces este o distrincție și o motivare
pentru a munci susținut în conti -
nuare pentru a ne perfecționa sis-
temele.” – declară Bożena Ryszka,
Director de Marketing și PR în
cadrul ALUPROF SA.

Clădirea a primit de asemenea cer-
tificatul „Building without Barriers”
de la Fundația Integration. Acest
lucru înseamnă că este complet
adaptată nevoilor persoanelor cu
dizabilități, părinților și copiilor
acestora, persoanelor în vârstă sau
persoanelor din alte țări. Investiția
din Poznań este una dintre cele 10
amplasamente de spații de cowork-
ing Skanska și Business Link. q
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Sănătatea angajaților, partenerilor, expozanților și
vizitatorilor Centrului Expozițional ROMEXPO și asi-
gurarea unui climat sigur pentru desfășurarea activi-
tăților de business se află în topul priorităților
companiei noastre. De aceea, având în vedere actualul
context epidemiologic mondial, precum și Hotărârea
nr. 6 din 6.03.2020 a Grupului de suport tehnico-
 științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe
teritoriul României, ROMEXPO amână desfășurarea mani -
festărilor expoziționale programate în perioada 2 - 5 aprilie:
CONSTRUCT – AMBIENT EXPO, ROMTHERM, MOBILA
EXPO, EXPO FLOWERS & GARDEN, ANTIQUE
MARKET și anulează ediția de primăvară a
MODEXPO.

„Pentru a evita orice fel de risc și pentru a veni în
întâmpinarea eforturilor statului român de a împiedica
răspândirea noului virus, am hotărât amânarea târgu-
rilor programate în perioada 2 - 5 aprilie pentru inter-
valul 14 - 17 mai. Monitorizăm îndeaproape situația și

suntem în contact permanent cu autoritățile statului”, a
declarat Mihai Costriș, director general ROMEXPO.

Programul expozițional ROMEXPO pentru 2020 nu
va suferi modificări majore. Echipa ROMEXPO va con-
tinua să pregătească târgurile programate în luna mai,
precum și pe cele din sezonul expozițional de toamnă,
astfel încât toți vizitatorii și expozanții care vor lua
parte la acestea să beneficieze de o experiență pozi-
tivă.

Totodată, în situația în care fenomenul epidemiolo-
gic va lua amploare și autoritățile responsabile vor soli-
cita și vor impune alte pachete de măsuri specifice,
ROMEXPO se va supune acestora și va informa cu
promptitudine toți expozanții, partenerii și participanții
la manifestările organizate în Centrul Expozițional.

Să ne revedem cu bine în Orașul din mijlocul
orașului!

ROMEXPO amână desfășurarea manifestărilor
expoziționale din perioada 2- 5 aprilie 2020

Informații suplimentare găsiți la: Tel: 0758 039 413 | 0758 837 759 | +40 21 207.70.00/int. 1160, int. 1221 | www.romexpo.ro

Stimați colegi constructori,

Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), alături de Casa Socială a Constructorilor și Federația
Generală a Sindicatelor Familia, în calitate de parteneri sociali, a solicitat Guvernului României – având în vedere
starea de urgență decretată în data de 16.03.2020 – extinderea măsurilor de protecție socială a angajaților și pe
perioada stării de urgență. 

Casa Socială a Constructorilor asigură protecția angajaților din sectorul construcții în perioada întreruperii activității
din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, în conformitate cu Legea 215/ 1997 privind înființarea Casei
Sociale, însă legea nu este aplicabilă în situația excepțională cu care se confruntă astăzi România. 

Modificarea urgentă a legii ar permite acordarea unei indemnizații salariaților cu contract individual de muncă, în
cuantum lunar de 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de bază brut, pe perioada pandemiei.

Modificarea propusă nu afectează bugetul de stat, dar sprijină angajatorii și implicit angajații în depășirea perioadei
pandemiei Covid-19. 

Valentin Petrescu
Președinte FPSC

În sprijinul angajatorilor și angajaților din construcții
- SOLICITARE ADRESATĂ GUVERNULUI ROMÂNIEI - 
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Consiliul Tehnic Superior (I)
acad., prof. ing. Nicolae Noica

Argument

„Lumea nouă va începe atunci
când se va stabili legea dreaptă a
colaborării între indivizi pe baza
competenței, iar nu pe caste și
clase sociale, cum este acum, unde
cei capabili sunt aruncați și ameste-
cați în mulțimea celor săraci, când
va fi o activitate creatoare, când
morala va fi aceea a interesului
general.”

inginer șef A. Smântânescu -
„Administrația, o nouă știință

experimentală”, Buletinul
Societății Politehnice, august 1920

Perioada de început a marilor
lucrări de șosele, căi ferate, lucrări
de artă, porturi, clădiri publice,
lucrări edilitare de la sf. sec. XIX și
începutul sec. XX, inaugurată în
anul 1881 prin realizarea primei căi
ferate Buzău - Mărășești, proiectată
și executată în întregime de ingi -
nerii români, a impus ca o necesi-
tate organizarea pe baze moderne
a Consiliului Tehnic al Lucrărilor
Publice, care să avi ze ze proiectele
lucrărilor, să întocmească regle-
mentările tehnice și să orienteze
activitatea de construcții din țară.

Înainte de 1830, lucrările pu -
blice în Muntenia și Moldova se
reduceau numai la „dregerea” dru-
murilor naturale și „facerea” de
poduri peste râuri, unde circulația
nu se putea face prin vad. Aceste
lucrări se executau însă într-un
mod empiric, fără planuri sau pro-
iecte și fără nicio supraveghere
tehnică.

Despre un început de organizare
a lucrărilor publice poate fi vorba
de-abia în 1832, când Regulamen-
tul organic va prevedea și cele din-
tâi principii de creare a unui
serviciu al drumurilor, însă acest
serviciu, ca și celelalte servicii de
lucrări publice, se organizează mai
temei nic abia cu 15-20 ani mai
târziu.

Cel mai însemnat pas, însă, în
organizarea lucrărilor publice în
Țara Românească se face în anul
1847. Acum se înființează, în baza
ofisului nr. 161/feb. 1847, Direcția
Lucrărilor Publice pe lângă Ministe-
rul din Lăuntru. Această direcție era
alcătuită, conform Regulamentului
întocmit, din 4 despărțiri (secții):

• despărțirea I inginerească;
• despărțirea II a lucrărilor de po -

duri și drumuri;
• despărțirea III de Arhitectură;
• despărțirea IV a lucrărilor Idrao-

lice.

Chiar de la înființarea acestei
direcțiuni s-a simțit nevoia unui
organ de consultare; într-adevăr,
art. 7 al regulamentului prevedea,
„la întâmplare de vreun plan mai
serios sau vreo nedomerire în
pricini tehnice departamentul va
aduna pe toți inginerii secțiilor
despărțiri, care supt numirea de
Comitent al lucrărilor publice, vor
cerceta acel plan și vor chibzui
asupra nedomeririi”. Se preciza că
comitetul se putea completa și cu
alți ingineri și arhitecți ai statului ca
„membri consultativi”.

De la crearea, în 1847, a Comi -
tetului lucrărilor publice, va exista
întotdeauna un organ care, sub
diferite denumiri, își va da avizul și
va exercita un control asupra lucră -
rilor publice.

Conform ordinului 5601 al Mi -
nistrului din Lăuntru, marele vornic
Alex. Villara, Comitetul lucrărilor
publice se întrunește în ziua de 20
august 1848 într-una din sălile
Palatului de stat și hotărăște ca
ședințele comitetului să aibă loc
marți, joi și sâmbătă, în fiecare
săptămână, de la „ora 11 la ora 3
d.a.”. După prima ședință de lucru
se încheie și primul jurnal, sub
deviza pașoptistă „Justiție și Frater-
nitate”. La ședință au participat ca

Contribuția adusă de Consiliul Tehnic, de mai bine de un secol, la realizarea unor lucrări de con-
strucții remarcabile, cât și valoarea inginerilor și arhitecților care l-au reprezentat de-a lungul tim-
pului sunt argumente suficiente pentru a ne determina să prezentăm mo mentele marcante din
cadrul formării acestui organism.

Credem că avem și datoria să facem această pre zen tare, la împlinirea a 100 de ani de la reorga-
nizarea Consiliului Tehnic Superior al României Mari din inițiativa marelui inginer Anghel Saligny, pe
atunci Ministru al Lucrărilor Publice.

Restituiri
În perioada aceasta care și-a încetinit ritmul și ne îngăduie momente de reflecție, vă provocăm să

ne întoarcem împreună privirea spre momentele care au marcat așezarea României pe axa moderni-
tății din punctul de vedere al construirii - sub formă de reglementare riguroasă și control, aplicabile
tuturor lucrărilor publice executate de administrațiile publice aflate sub controlul statului, și, prin
puterea de exemplu, aliniind lucrările cu titlu privat. Au trecut, de atunci, peste 100 de ani.

Demersul istoric ne este minunat favorizat de dl acad., prof. ing. Nicolae Noica și de al domniei-
sale volum „Consiliul Tehnic Superior și lucrările aprobate de acesta la 100 de ani" - „valoroasă resti-
tuire, blindată exemplar cu documente și comentarii", menit să ne ajute a descoperi articulațiile și
personalitățile marcante ale acestei instituții cu o structură modernă și puternică și cu exigențe
nenegociabile, care ne-ar fi folositoare încă și astăzi.

Alina Zavarache
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membri: inginerul Gheorghe I Rose -
tti, inginerul I. Balzano, inginerul I.
Marsillion și arhitectul Jules Villa -
crosse.

Credem că este locul să amintim
câteva date despre Gh. I. Rosetti
(1817 - 1872), absolvent al Școlii
de Poduri și Șosele din Paris în anul
1840. El a fost tehnicianul care s-a
implicat major în activitatea de
construcții din țara noastră în epoca
de pionierat a anilor 1841-1859. Și
dacă nu ne-am teme că vom fi acu-
zați de părtinire pentru tagma
noastră inginerească, ne-am per-
mite să-l punem alături de spătarul
Mihail Cantacuzino, pentru ctitoria
sa – șoseaua București – Ploiești –
Câmpina – Brașov, ce a deschis
atâtea posibilități Văii Prahovei. De
aceea, pentru liniștea ce-o oferă
această vale atâtor mii de vizitatori
tineri și bătrâni la fiecare sfârșit de
săptămână, merită a-i rezerva mă-
car câteva clipe, în amintirea noas-
tră.

În aceeași perioadă, în Moldova,
în anul 1849, se întărește prin ofisul
2374/21 septembrie 1849 „Așeză -
mântul organic al Departamentului
lucrărilor publice”. Pentru a putea
aprecia preocupările de îndrumare
a activității de construcții, acum
140 de ani, să reținem câteva din-
tre prevederile așezământului mai
sus amintit, pentru actualitatea lor.
Astfel, articolul 16 arată: „Potrivit
legiuirilor statornicite pentru înfru-
musețarea orașelor, Departamentul

va alcătui modeluri de planuri de
zidiri, potrivite cu osebitele locali-
tăți”, cu alte cu vinte preocuparea
de tipizare a construcțiilor funcție
de specificul local.

De asemenea, articolul 18 pre-
ciza: „Departamentul va pune în
regulă ca antreprenorii de zidiri,
după ispita ce le va face, clasi-
ficându-i în meșteri și calfe să le
deie certificat doveditor meșteșu-
gului lor, care după a ceas ta vor fi
supuși și regulilor ce se vor așeza
de către el, fără care nici vor fi slo-
bozi a lucra meșteșugul lor”.

Comentând acest articol în anul
1914, inginerul Nestor Urechia spu-
nea: „Cititorii noștri citind cu aten -
țiune art. 18 vor fi observat că
Ministerul Lucrărilor Publice din
Moldova, în anul 1849, a reglemen-
tat o chestiune pe care Ministerul
nostru de astăzi n-a fost încă în
stare s-o reglementeze, și anume
exercitarea profesiunii de antre-
prenor”.

În anul 1914!... amară obser-
vație.

Ce să mai zicem noi, as tăzi, în
anul 2018!?

Comitetul lucrărilor publice va
mai trece, între anii 1851 și 1862,
printr-o serie de schimbări din
punct de vedere al atribu țiilor și
denumirii (Comisia sistematică,
Comisia tehnică).

La 10 august 1862, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza semnează
Decretul nr. 627, prin care se
aproba prima organizare a Ministe-
rului Lucrărilor Publice din România
și a personalului subordonat, în
conformitate cu propunerile făcute.

Ministerul cuprindea:
A. Administrația centrală alcă-

tuită din secția secretariatului ge -
neral, secția contabilității și alte
patru secții;

B. Corpul tehnic compus din:
I – Consiliul tehnic al lucrărilor

publice atașat administrației cen-
trale, alcătuit dintr-un inspec tor
general cl I, patru inspectori gene-
rali cl II și un inginer șef secretar al
consiliului;

II – Serviciul tehnic exterior de
șosele, poduri, râuri și zidiri publice.

Se cuvine să subliniem că, odată
cu organizarea primului Minister al
Lucrărilor Publice, a fost instituit și
Consiliul tehnic al lucrărilor publice,
atașat ministerului. Formarea aces-
tui consiliu era apreciată ca o îmbu-
nătățire esențială și neapărată în

administrația lucrărilor publice, el
fiind alcătuit din funcționari de
superioritate morală și științifică.

Membrii Consiliului tehnic al
lucrărilor publice, la 1862, erau
inginerii Alexandru Costinescu,
Panaite Donici, Constantin Ani-
noșeanu și Carl Vairah, cărora, în
baza Decretului 612/16.08.1862
semnat de Al. Ioan Cuza, li se
oferise gradul de inspectori generali
cl II, iar ca secretar figura inginerul
Ștefan Lespezeanu. Salariul Ingi -
nerilor inspectori generali cl II era
de 2.500 lei (lei aur).

Iată și o parte din însărcinările
acestui organism: „Examinarea
tutu ror proiectelor înaintate pentru
executare, avizarea tuturor ches -
tiunilor tehnice și administrative
care îi erau puse în dezbatere de
minister, inspectarea lucrărilor pe
teren și verificarea recepțiilor”.

Consiliul aviza în mod special
lucrările deosebite.

Menționăm în acest sens un do -
cument impresionant care conține
semnăturile membrilor Consiliului
tehnic al lucrărilor publice, în anul
1865, când se dă în concesiunea
firmei Barklay construirea a 19
poduri metalice de șosea. Aceștia
erau Dimitrie Frunză, Petrache Poe-
naru, Alex. Costinescu, Alex. Orăscu,
Panaite Donici, Constantin Ani-
noșeanu, Gh. I. Rosetti și Ștefan
Lespezeanu. Documentul este apro -
bat și poartă sem nătura domnitoru-
lui Alexandru Ioan Cuza.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza
ing. Panaite Donici ‐ prim‐ministrul
Lucrărilor Publice

continuare în pagina 34È



w Revista Construcțiilor w aprilie 202034

Odată cu formarea și numirea
Guvernului Lascăr Catargiu, la 11
mai 1866, în schema acestuia a
apărut un nou minister: Ministerul
Agriculturii, Comerțului și Lucrărilor
Publice. Sub această formă va func -
ționa Ministerul Lucrărilor Publice
până după declararea țării ca
Regat. La 30 martie 1882, dez-
voltarea mare a lucrărilor publice,
ce se executau de acest minister, a
impus separarea Ministerului Lucră -
rilor Publice de acela al Agriculturii
și Comerțului.

După separarea Ministerului
Lucrărilor Publice ca departament
aparte, a urmat acea perioadă de
lucrări mari de șosele, căi ferate,
lucrări de artă, porturi, clădiri pu -
blice, lucrări edilitare, lucrări hidra -
ulice etc. Este perioada realizării
căii ferate București - Fetești, a
silozurilor de la Brăila și Galați, a
primei fabrici de ciment portland în
țară la Brăila, a podului peste
Dunăre la Cernavodă, a clădirii
Școlii Naționale de Poduri și Șosele,
a Ateneului Român și a Palatului
Băncii Naționale etc.

La toate aceste lucrări, Consiliul
tehnic al lucrărilor publice va fi che-
mat să-și aducă contribuția sa com-
petentă. Dezvoltarea activității sale
a dus la sporirea numărului de
membri care, de la 4 în anul 1880,
ajunge la 9 în anul 1898. De
asemenea, a fost nevoie ca pe
lângă consiliu să se organizeze
secretariatul și serviciul de studii și
verificări, cu personalul necesar
(ingineri, conductori, desenatori etc.).

Consiliul tehnic al lucrărilor pu -
blice a avut ca președinte, între anii
1879-1890, pe inginerul Spiridon
Iorceanu (1835 - 1903), unul dintre
remarcabilii noștri tehnicieni de la
sfârșitul secolului al XIX-lea. Să
amintim numai că a scris primul
manual de construcții și întreținere
a drumurilor din țara noastră
(1869) și a fost președintele juriului
internațional creat pentru exami na -
rea proiectelor prezentate la con-
cursul internațional pentru realizarea
podurilor peste Dunăre.

În anul 1890, componența Con-
siliului era următoarea: președinte,
Spiridon Iorceanu; membri Con-
stantin Zeuceanu, Pandele Țerușanu,
Petre Ene, secretar Nicolae Șerbă-
nescu. 

Apoi Consiliul tehnic al lucrărilor
publice va avea ca președinte, între
anii 1891-1895, pe inginerul Petre
Ene, iar între 1896-1900 pe ingi -
nerul Pandele Țerușanu.

Printre membrii Consiliului în
această perioadă întâlnim pe: Con-
stantin Zeuceanu, Constantin Miro-
nescu – directorul Școlii Naționale
de Poduri și Șosele, Nicolae Zahari-
ade, Grigore Tasian-Dimitrescu,
Edmond Beller, Constantin Dinescu,
Grigore Cerkez, Alexandru Davi -
d escu și Nicolae Șerbănescu.

Un moment însemnat, însă, în
organizarea Consiliului tehnic al
lucrărilor publice are loc în anul
1901, după numirea ca ministru al
lucrărilor publice în guvernul Dimi -
trie Sturdza a inginerului construc-
tor Ion I.C. Brătianu (14 februarie
1901 - 18 iulie 1902).

Atunci, prin Decretul Regal nr.
1405/29 martie 1901 – publicat în
Monitorul Oficial nr. 4 din 7 aprilie
1901 – Regele Carol I a aprobat
„Regulamentul pentru organizarea
Consiliului Superior Tehnic al Minis-
terului lucrărilor publice”.

Consiliul Superior Tehnic era
prezidat, în conformitate cu arti-
colul 1 al regulamentului, de minis -
trul Lucrărilor Publice sau, în lipsă,
de vicepreședinte, care se numea
prin decret regal. Consiliul avea în
componență nouă membri, care se
numeau tot prin decret.

Imediat, prin Decretul Regal nr.
1718 din 10 aprilie 1901, după pro-
punerea făcută de ministrul Ion I.C.
Brătianu, în baza regulamentului de
organizare, ingi nerul inspector gene -
ral cl I Anghel Saligny este numit
vicepreședinte al Consiliului Supe-
rior Tehnic.

În același timp, prin Decretul
Regal 1725/10 aprilie 1901, tot la
propunerea ministrului, Mihail M.

Romniceanu, inginer inspector ge -
neral cl I și Ion B. Cantacuzino,
inginer inspector general cl II din
cadrul de activitate al corpului
tehnic, au fost numiți membri ai
Consiliului.

Prima Ședință a Consiliului
Superior Tehnic a avut loc în ziua de
11 aprilie 1901, fiind prezidată de
ministrul Ion I.C. Brătianu. Cu
acest prilej s-a subliniat necesitatea
întocmirii de urgență a „regulamen-
tului special”, care să stabilească în
detaliu modul în care Consiliul Su -
perior Tehnic va proceda la „exa -
minarea și rezolvarea chestiunilor
ce-i vor fi supuse” – articolul 7.

De fapt, Consiliul Superior Teh -
nic va fi condus de inginerul inspec-
tor general cl I Anghel Saligny, timp
de 17 ani, el punându-și amprenta
asupra conduitei acestuia, prin
competența și cinstea pe care le va
impune, dar și prin grija pentru
cheltuirea banului public.

Totodată, sunt numiți membri în
Consiliul Superior Tehnic Elie Radu,
Constantin Mironescu, Emil Micles -
cu, Mihail M. Romniceanu, I. B.
Cantacuzino, Nicolae N. Hârjeu,
Theodor Dragu, Alexandru Cottescu
și D. Poenaru (secretar). Ulterior, la
consiliu se vor atașa și arhitecții
Petre Antonescu și Duiliu Marcu.

Ceea ce a caracterizat mai mult
această epocă au fost marile lucrări
edilitare și de înfrumusețare a
orașelor și comunelor noastre. S-au
executat foarte multe lucrări de
poduri, alimentare cu apă, canali-
zare, uzine și rețele electrice, clădiri
pentru instituții publice, hale etc.
De asemenea, s-au executat lucrări

Palatul Ministerului Lucrărilor Publice (astăzi Primăria Municipiului București),
clădirea în care au avut loc toate ședințele Consiliului Tehnic Superior
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importante de ridicări de planuri și
de sistematizare a orașelor și
comu nelor.

Din actele aflate la arhiva Con-
siliului Superior Tehnic rezultă că
acest organ a examinat proiectele
acestor lucrări, cerând modificări
când era necesar și completându-le
cu observații și îndrumări care au
ajutat la executarea lucrărilor în
bune condițiuni.

Din numărul impresionant de
lucrări analizate de Consiliul Supe-
rior Tehnic sub conducerea lui
Anghel Saligny amintim: clădirea
Ministerului Lucrărilor Publice
(astăzi Primăria Municipiului
București), clădirea Camerei De -
putaților (astăzi Palatul Patriarhiei);
palatele administrative din orașele
Craiova, Galați, Constanța, Ploiești;
palatele de justiție din orașele
Focșani, Galați, Buzău, Pitești,
Turnu Severin; Cazinoul din Con-
stanța; alimentările cu apă ale
orașelor București, Brăila, Con-
stanța, Iași, Târgoviște, Turnu Se -
verin, Tulcea; canalizările din
orașele Botoșani, Tecuci, Craiova,
Constanța, precum și planurile de
sistematizare ale câtorva localități
cu regulamentele lor de construcții.

În același timp, Consiliul ana-
lizează și o serie de chestiuni spe-
ciale legate de buna funcționare a
domeniului lucrărilor publice.

Merită să reținem modul în care
Consiliul a înțeles să soluționeze
problema, atât de actuală și astăzi,
a rabaturilor prea mari făcute de
antreprenori la licitațiile organizate
pentru construirea diverselor lucrări
publice. Astfel, Consiliul Superior

Tehnic a hotărât prin Jurnalul 22,
încheiat în urma ședinței din 21
februarie 1914, ca să se ceară
garanția de 6% când rabatul nu
întrece 10%, iar de aici înainte
garanția să fie de 6% plus rabatul
făcut peste 10%.

Despre aspectele cercetate și
măsurile dispuse cu prilejul ana -
lizării proiectelor unor edificii și
lucrări publice deosebite și consem-
nate în jurnalele încheiate în urma
ședințelor respective, vom vorbi în
prima parte a acestei lucrări [„Con-
siliul Tehnic Superior și lucrările
publice aprobate de acesta la 100
de ani”, Ed. Vremea, 2018].

După Marea Unire din anul
1918, a început o amplă acțiune de
organizare instituțională a servicii-
lor Ministerului Lucrărilor Publice,
dar și de elaborare a unor norme și
regulamente de funcționare, pentru
a se putea executa refacerea
lucrărilor distruse de război, dar și a
lucrărilor noi pentru consolidarea
țării unite. Având în vedere impor-
tanța acestor lucrări și contribuția
ce avea de dat la ele Consiliul
Tehnic Superior, inginerul inspector
general Anghel Saligny, pe atunci
Ministru al Lucrărilor Publice, a
hotărât organizarea, pe baze noi, a
acestei instituții.

Astfel, el supune Consiliului de
Miniștri, condus de Ion I.C. Bră-
tianu, prin raportul nr. 23919/2
decembrie 1918, un proiect de lege
relativ la „Consiliul Tehnic Supe-
rior”. După aprobarea sa în ședința
guvernului – Jurnalul nr. 1120 din
decembrie 1918 – proiectul va fi
promulgat prin Decretul Regal nr.

3796 din 21 decembrie 1918, sem-
nat de Regele Ferdinand.

Consiliul Tehnic Superior deve-
nea astfel, prin lege, „organul teh -
nic consultativ și de control al
Ministerului Lucrărilor Publice, pen-
tru toate lucrările publice ce se exe-
cută de către diferitele administrații
publice puse sub controlul statului”
(articolul 1). 

Această organizare, care a con-
stituit un moment de răscruce și un
adevărat salt calitativ în activitatea
de construcții din România, este
deosebit de sugestiv reflectată în
„Regulamentul relativ la organi-
zarea și funcționarea Consiliului
Tehnic Superior” – aprobat prin
Decretul Re gal nr. 3797/21 decem-
brie 1918. Din acest document
rezultă că Consiliul Tehnic Superior
avea atribuții, conform articolelor
12-21, privind:

a) Examinarea și aprobarea
tuturor:

• proiectelor pentru tot felul de
construcții elaborate de toate ad -
ministrațiile statului și așeză min tele
publice;

• proiectelor tip după care se
execută mai multe lucrări identice,
oricare le-ar fi valoarea unitară;

• programelor generale de lucrări;
• planurilor de sistematizare, regu -

lamentelor de alinieri, chestiunilor
privind edilitatea urbană și rurală;

b) Analizarea și soluționarea
chestiunilor tehnice speciale;

c) Exercitarea controlului și
inspectării tehnice, funcție de
însărcinarea dată de minister;

d) Studierea și întocmirea dife -
ritelor norme tehnice pentru exe-
cutarea diferitelor lucrări și instalații,

Palatul Tribunalului din Focșani

Regele Ferdinand
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caietelor de sarcini tip pentru
lucrări și furnituri tehnice, caiete de
sarcini speciale și în general tot
felul de prescripții tehnice.

Avizele Consiliului Tehnic Supe-
rior, aprobate de Ministerul Lucră -
rilor Publice, deveneau obligatorii
pentru toate administrațiile statului.

În noua organizare, Consiliul se
compunea dintr-un președinte și 17
membri, între care 4 ingineri
inspectori generali în activitate,
secretarul general al M.L.P., directo-
rul general al Căilor Ferate Române,
directorul general al porturilor și
căilor de comunicații pe apă, direc-
torul general de Poduri și Șosele,
directorul Școlii Naționale de Poduri
și Șosele, doi directori din adminis-
trația Căilor ferate, doi arhitecți și
patru ingineri inspectori generali
sau ingineri șefi din serviciile M.L.P.
sau profesori la Școala Națională de
Poduri și Șosele.

Pe lângă Consiliu funcționa
Direc țiunea Consiliului Tehnic Su-
perior, cu personalul tehnic și
administrativ necesar pentru studi -
erea, pregătirea și punerea la punct
a problemelor tehnice.

Prin Decretul Regal 3802/21
decembrie 1918, se hotărăște:

- art. 1. Dl inginer insp. gen. cl. I
Elie Radu e numit pe ziua de 1 ianu -
arie 1919 președinte al Consiliului
Tehnic Superior;

- art. 2. Dnii inginer insp. gen.
Carcalechi Sergiu, Zanne Iuliu și
Cosmovici Gheorghe sunt numiți
membri ai Consiliului;

- art. 3. Dl inginer insp. gen. cl.
II Vasilescu-Karpen N. e numit, pe
aceeași zi, director al Direcției Con-
siliului Tehnic.

Consiliul Tehnic Superior astfel
constituit, în baza Decretului Regal

de organizare și a Decretelor
Regale de numire, își începea acti -
vitatea, acum 100 de ani, sub
președinția inginerului inspector
general Elie Radu, care, după 40 de
ani de continuă și prestigioasă acti-
vitate în înfăptuirea atâtor lucrări
mărețe, fusese chemat de colegul
său Anghel Saligny la această înaltă
demnitate.

Consiliul era format din perso-
nalități ale lumii tehnice din țara
noastră, precum: Elie Radu, Ale-
xandru Davidescu, Sergiu Car-
calechi, Iuliu Zanne, Gheorghe
Cosmovici, Victor Bruckner, Ion
Vardala, Emil Balaban, Grigore
Stratilescu, Ion Ionescu-Bizeț, Gh.
Panait, V. Voiculescu, R. Baiulescu,
Duiliu Marcu, Petre Antonescu,
Constantin Bușilă, P. Panai tes cu,
Constantin Răileanu, A. Dumitres cu,
P. I. Ciocâlteu, Nicolae Vasilescu-
Karpen.

Între anii 1931 și 1934, pre-
ședintele Consiliului Tehnic Supe-
rior a fost inginerul inspector
general Ion Vardala, iar între 1934
și 1944, inginerul inspector general
Nicolae Vasilescu-Karpen, rectorul
Școlii Politehnice.

Dintr-un document aflat în Fon-
dul Ministerului Lucrărilor Publice –
Consiliul Tehnic Superior, dosar
1972/1944, reiese că între 1 ianu -
arie 1919 și 31 decembrie 1943,
Consiliul Tehnic Superior a discutat
și rezolvat aproximativ 6.109 ches -
tiuni de natură diferită și anume:

• proiecte de linii ferate, de tram -
vai și funiculare;

• proiecte de poduri pentru căi
ferate, pentru șosele;

• baraje, ziduri de sprijin;
• studii și proiecte relative la ali-

mentarea cu apă și canalizarea
orașelor;

• clădiri publice, localuri pentru
administrații, teatre, spitale;

• uzine electrice și rețele electrice;
• planuri de sistematizare;
• diferite chestiuni, ca de exem-

plu: condiții generale pentru între-
prinderi de lucrări publice, mijloace
de ameliorare a șoselelor din țară,
organizarea corpului arhitecților
etc.

Din aceste chestiuni, circa
14,5% au fost aprobate astfel cum
au fost prezentate, circa 63,5%
s-au aprobat cu observații, reco-
mandări pentru perfecționarea teh -
nică în vederea siguranței și unei
funcționalități sporite și cca. 22%
s-au respins.

Printre primele lucrări publice
cercetate de Consiliul Tehnic Supe-
rior au fost proiectele pentru refa -
cerea podurilor distruse în urma
Războiului Mondial, precum: podul
peste Borcea, podul peste Siret la
Cosmești și podul peste Argeș pe
linia București - Giurgiu.

Apoi vor fi analizate proiectele
pentru o serie de edificii publice:
Palatul de Justiție din Ploiești,
Palatul de Justiție din Galați, clădi-
rea Școlii Politehnice Timișoara,
clădirile Institutului și clinicilor Uni-
versității din Cluj, Palatul Adminis-
trativ Câmpulung, Palatul Regal
(astăzi Muzeul Național de Artă),
clădirea Școlii Superioare de
Război, Palatul Ministerului Admi -
nistrației și Internelor, alimentări cu
apă în orașele Sibiu, Cluj, Brăila,
Dorohoi; planuri de sistematizare
ale orașelor București, Constanța,Elie Radu
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Oradea, Alexandria, Câmpulung,
Bacău, Fălticeni, Turnu Măgurele și
altele.

Despre măsurile și prevederile
dispuse cu prilejul analizării pro -
iectelor și încheierii jurnalelor Con-
siliului vom vorbi în partea a doua a
lucrării.

Activitatea Consiliului Tehnic
Superior este un model de ceea ce
înseamnă grija față de siguranța și
funcționalitatea lucrărilor de con-
strucții realizate, dar și grija față de
cheltuirea banului public, model ce
ar trebui avut în vedere și de politi-
cienii noștri de astăzi.

Iar o astfel de activitate nu
putea fi promovată decât de per-
sonalități ale lumii noastre tehnice,
caracterizate prin competență și
cinste, adevărați patrioți precum
Anghel Saligny, Elie Radu, Alexan-
dru Davidescu, Victor Bruckner, Ion
Vardala, Ion Ionescu-Bizeț, R. Baiu-
lescu, Petre Antonescu, Duiliu
Marcu, Petre I. Ciocâlteu, Nicolae
Vasilescu-Karpen, despre care vom
vorbi în ultima parte a lucrării.

Astăzi, societatea românească
are nevoie de o amplă acțiune de
educație și promovare a ade-
văratelor valori – corectitudine,
competență, cinste – pentru a
depăși starea de neîncredere și
lipsa de responsabilitate apărute la
noi.

Una dintre căile pentru a crea un
climat de încredere o reprezintă și
valorificarea experienței sociale
trăite și tezaurizate în opera înain-
tașilor.

Avem, de aceea, nevoie de mo -
dele pe care să le urmăm.

De modelul unor oameni ca Pro-
fesorul inginer, inspector general
Anghel Saligny, care a înțeles
năzuințele epocii sale și, printr-o
activitate competentă și respon -
sabilă, a creat instituții trainice,
cum a fost Consiliul Tehnic Supe-
rior, și lucrări trainice, cu care
astăzi ne mândrim.

Am datoria să amintesc că în
anul 1998, ocupând funcția de Mi -
nistru al Lucrărilor Publice, și
cunoscând rolul determinant al
Consiliului Tehnic Superior în dez-
voltarea lucrărilor publice în țara
noastră între anii 1901 și 1948, am
hotărât reînființarea acestui orga -
nism, Consiliul Tehnic Superior, în
cadrul Ministerului Lucrărilor Publi -
ce și Amenajării Teritoriului.

Din păcate, după anul 2001, un
guvern care nu a înțeles ce rol
revine lucrărilor publice și amena-
jării teritoriului în dezvoltarea unei
țări a desființat Ministerul Lucră rilor
Publice și Amenajării Teritoriului și
odată cu acesta și Consiliul Tehnic
Superior ce fusese recreat. Și ne
mai mirăm că în domeniul con-
strucțiilor lucrurile nu funcți onează
– autostrăzi prăbușite, lipsa măsu -
rilor pentru apărarea împotriva
inundațiilor și alunecărilor de teren,
ca să nu mai vorbim de protecția la
eventualele cutremure de pământ. 

Cred că avem obligația să ară-
tăm că, dacă astăzi putem cunoaște
activitatea Consiliului Tehnic Supe-
rior la un secol de la crearea sa,

datorăm acest lu cru Arhivelor Na -
ționale. Acestei instituții, condusă
de mari perso nalități ale culturii
românești, care a păstrat cu grijă și
respect tezaurul de identitate al
neamului nostru și căreia, din
păcate, de peste 150 de ani, nu
suntem capabili să-i oferim un local
propriu.

Pentru a avea o imagine clară a
fondului Consiliului Tehnic Superior,
arăt că în Arhivele Naționale se află
peste 2.500 de dosare ce cuprind
peste 300.000 de file. Aproape 70%
din acest fond nu este cercetat.

Și dacă mai adăugăm că în
Arhivele Naționale se găsesc circa
30.000 fonduri și colecții de docu-
mente create de instituțiile țării în
peste șase sute de ani, adică mai
bine de 350.000 de metri liniari
(350 km) de do sare, vom înțelege,
sper, ce tezaur neprețuit avem.

Desigur, lucrarea de față nu s-ar
fi putut finaliza dacă nu ar fi existat
câteva personalități cărora ținem să
le exprimăm întrea ga noastră recu-
noștință.

Domnului academician Mugur
Isă rescu, guvernatorul Băncii Națio -
nale a României, pentru sus ținerea
oferită de-a lungul timpului și pen-
tru felul în care înțelege să promo-
veze istoria acestei țări.

Înaintașilor noștri cunoscuți și
necunoscuți, care, de-a lungul tim-
pului, au participat cu pricepere și
suflet la realizarea remarcabilelor
lucrări cu care astăzi ne mândrim.

Se cuvin mulțumiri aparte spe-
cialiștilor de la Arhivele Naționale,
Biblioteca Academiei Române –
Cabinetul de Manuscrise și Cabine-
tul de Stampe, Fundației Academia
Civică, care cu multă dăruire au
grijă de aceste documente inesti-
mabile.

Le mulțumesc în mod aparte
pentru sprijinul acordat la elabo-
rarea acestei lucrări domnilor
Emanuel Budescu și Claudiu
Turcitu, precum și doamnelor Oana
Dimitriu, Robertina Mareș, Veronica
Vasilov, Virginia Ion, Carmen Săn-
dulescu, Andreea Cârstea, Elena
Iordan și Lucica Albinescu. Dar și
Domnului arhitect Mihai Tulbure,
pentru informațiile oferite privind
clădirile realizate în orașul Botoșani.

(Va urma)Sediul central al Arhivelor Naționale din București
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Restaurare pictură: pictor Mircea Munteanu
Executant: SC TROIA SRL
Consultant: SC DUOPART SRL
Finanțator: P.O.R. - axa 5.1

ISTORIC:
Biserica cu hramul „Buna Vestire” a fost construită în prima jumătate a secolului XVIII, fiind finalizată în vara

anului 1723, în timp ce pictura a fost executată un an mai târziu. Având influențe brâncovenești, a fost ctitorită
de Gavril Drugănescu, mare vornic de Târgoviște, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat. Sistemul construc-
tiv este format din zidărie de cărămidă cu pereți groși, avea acoperire prin calote sferice și semisferice, șarpantă
de lemn și învelitoare din sită. Biserica are plan dreptunghiular în formă de navă, înglobând principalele spații
reprezentative bisericilor de secol XVIII: pridvor, pronaos, naos și altar. În 1841, sunt realizate intervenții sem-
nificative ce modifică imaginea originară a bisericii: închiderea pridvorului, adăugarea de ferestre, închiderea
spa țiilor la partea superioară, adăugarea unui fronton clasic peste pridvor etc., urmând ca în 1939 - 1942 aceasta
să treacă printr-un nou proces de restaurare, de această dată sub îndrumarea arhitectului G. M. Cantacuzino
care redeschide pridvorul. În urma cutremurului din 1977, biserica este parțial consolidată. În prezent, biserica
păstrează forma hibridă de la 1841 și toate modificările necorespunzătoare realizate atunci.

SCURTĂ DESCRIERE A LUCRĂRILOR:
Lucrările de consolidare și restaurare cuprind următoarele categorii mari de lucrări:
• consolidare structurală în conformitate cu variantele recomandate de expertiza tehnică;
• reparații și remedieri locale ale zidurilor structurale și nestructurale, șarpantelor, cornișelor;
• remodelarea volumetrică interioară a pronaosului și naosului, prin refacerea arcelor, bolților și calotelor

semisferice (conform martorilor existenți), cu structură ușoară din lemn și tencuială tip frescă;
• în interior, refacerea coloanelor și arcelor de susținere a zidului de compartimentare dintre pronaos și naos,

conform martorilor existenți;
• restaurarea picturii interioare și exterioare;
• montarea unei pardoseli din dale de piatră - pe straturi de rupere a capilarității, cu rost perimetral;
• demontarea tâmplăriei de PVC care închide arcele pridvorului;
• lucrări pentru eradicarea umidității de capilaritate prin hidroizolație verticală și orizontală;
• înlocuirea actualei tâmplarii cu una din lemn de stejar;
• restaurarea ancadramentelor din piatră (curățare, taselare și hidrofobizare);
• refacerea profilaturii interioare și exterioare (arcade, brâu, cornișă, firide etc.);
• tencuieli interioare și exterioare cu mortare de restaurare și adaos hidrofobizant;
• remodelare volumetrică a șarpantei din lemn conform tablou votiv; prevederea unei învelitori din tablă de

cupru, montată cu falțuri duble orizontale;
• instalații electrice, interioare și exterioare, curenți tari și curenți slabi;
• sistematizare verticală, cu amenajare exterioară - trotuare, alei, dalaje, plantații.

Premiile
Trienalei Naționale de Restaurare

ediția VIII 2019

Consolidare, restaurare și punere în valoare cu integrare în circuit
turistic a bisericii „Buna Vestire” Drugănești, județul Giurgiu

Premiul pentru caracterul interdisciplinar al restaurării unei biserici de zid
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Problemele infrastructurii rutiere din România continuă
Problemele infrastructurii rutiere

în România sunt aceleași de ani de
zile: slaba capacitate adminis-
trativă a statului, în special ama-
torismul, fuga de responsabilitate și
incompetența crasă a oficialilor
CNAIR, pregătirea dezastruoasă
a proiectelor (cu studii de fezabili-
tate de foarte slabă calitate, făcute
acum 10-12 ani pe genunchi, pe
repede-nainte, multe din birou, fără
studii de teren serioase, pe norma-
tive vechi), documentații de licitație
cu multe erori și inadvertențe
care generează numeroase con-
testații câștigate la CNSC și în
instanță (peste 60% dintre contestații
sunt admise, conform monitorizării
noastre), prelungind procedurile de
evaluare oferte, desemnare câști -
gător și atribuire contract cu lunile,
chiar ani întregi! 

Toate acestea (și sunt doar
câteva probleme majore) generea -
ză blocaje greu de deslușit în exe-
cuție: probleme cu relocările de
utilități, exproprierile suplimentare,
modificări (adiționări) de contract
care nu sunt asumate de CNAIR,
descoperiri de tot felul de obstacole
în teren (lilieci, urși, cimitire, gropi
de gunoi, halde de steril, dealuri
care o iau la vale și multe altele)
sau aspecte pur tehnice de con-
strucție (modificări de proiect teh -
nic sau inaplicabilitatea în teren a
studiului de fezabilitate, optimizări
ale antreprenorilor care nu țin sau
soluții tehnice din documentația
inițială care nu sunt suficiente pen-
tru ca autostrada să nu o ia la
vale).

Pe lângă aceste piedici pur teh-
nice, vin cele strict politice: lipsa de
viziune, schimbarea planurilor /
priorităților în funcție de locul de
naștere al ministrului Transpor-
turilor (degeaba avem Master Plan

General de Transport, hulit sau
slăvit în funcție de cum le convine
politicienilor sau „conducătorilor”
din MT și CNAIR), neasumarea
deciziilor dificile pe contracte com-
plicate, chiar răzbunări stupide pe
contracte finalizate (vezi refuzul
recepției și inaugurării care au
gene rat „muzeele” de autostradă
pe A10 Sebeș - Turda sau A1 Lugoj -
Deva).

Ce este cel mai grav: nu vedem
nicio schimbare majoră de atitu-
dine, nicio reformă reală. Șeful
CNAIR se alege tot prin mandat pe
4 luni, prin numire directă, fără
concurs, prin rotația cadrelor. Șefii
vechi (Neaga, Ioniță, Scarlat) sunt
reșapați și puși pe posturi călduțe
sau chiar de decizie după ce fac
praf și pulbere proiectele majore
când sunt în fruntea CNAIR.

Nimic nu se schimbă, toată
incompetența și prostia se reci-
clează într-un cerc vicios al dezas-
trului.

Așadar, și în 2020 ne așteptăm
la aceleași rezultate slabe spre
dezastruoase. Aceleași licitații cu
sute, chiar mii de clarificări, multe
contestații rezultate din documen-
tația catastrofală, împreună ducând
la timpi de peste 2 ani de zile de
adjudecare. Aceleași șantiere blo-
cate în tot felul de detalii (lipsă
exproprieri pentru câte-un stâlp de
curent sau țeavă de gaz/apă, gropi
de gunoi sau alunecări de teren),
probleme care sunt pasate ca un
cartof fierbinte între antreprenori și
autorități.

Și, per total, aceeași viteză de
inaugurare a loturilor de auto -
stradă. Dacă anul trecut am avut,
cu chiu cu vai, 43 de km noi de
autostradă, exact cât am preconizat
noi la începutul anului în scenariul

realist, deși politicienii, șefii CNAIR
și miniștrii Transporturilor promi -
teau de la 100 până la 180 de km
(!!!), anul acesta vom avea, cel mai
probabil, și mai puțini: doar 17,9 km
(lotul Iernut - Chețani din A3) plus
5,35 km (ciotul de la granița de
vest la nord de Oradea, tot pe A3),
deci 23,25 km în scenariul realist.

Dar să fim optimiști! DACĂ
antre prenorul se va mobiliza și
DACĂ autoritățile vor rezolva bloca-
jele de pe șantier (groapa de gunoi,
relocările de stâlpi LEA), atunci, cu
chiu cu vai, putem spera că la final
de an vom folosi (pe bretelele
scurte din nodul Sebeș) și cei 17
km ai lotului 1 din A10 Sebeș -
Turda. De asemenea, tot printr-o
minune, am putea vedea o inaugu-
rare parțială între Alba Iulia Nord și
Teiuș, tot pe A10, aproximativ 8 km.
Și, printr-o mare, mare, foarte
mare minune, cu mari eforturi ale
antreprenorului, am putea circula
pe primii 16,3 km de autostradă din
Moldova, parte din Centura Bacău.

Deci, putem visa, în cel mai
optimist scenariu, la aproape 65
de km noi în 2020, însă probabil
vom avea parte doar de 23,25 km.

Ionuț Ciurea

Ionuț Ciurea ‐ vicepreședinte
Asociația Pro Infrastructură
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Soluții tehnice pentru proiecte de infrastructură
Soluția propusă de Hünnebeck pentru proiectele de

infrastructură este reprezentată de sistemul InfraKit,
care se află în plină dezvoltare, cea de-a doua gene-
rație a acestuia, InfraKit L&M fiind lansată pe piață cu
ocazia târgului Internațional Bauma 2019 – cel mai
mare târg din lume dedicat sectorului construcțiilor.  

InfraKit este un sistem modular utilizat la con-
struirea de poduri, tunele și lucrări inginerești; este
foarte flexibil, atât în adaptarea formei, cât și în distri-
buția încărcărilor, componentele sale putând fi dispuse
variabil. Alături de celelalte sisteme Hünnebeck, Infra-
Kit H, L&M acoperă toate solicitările de infrastructură
printr-o singură soluție globală. 

Sistemul InfraKit H a fost folosit pentru prima dată
în țara noastră la turnarea unei grinzi perete în cadrul
proiectului CET Turceni în anul 2010. După această
aplicație, sistemul InfraKit H a început să fie solicitat
din ce în ce mai des de către companiile din România,
fiind utilizat în unele dintre cele mai im portante pro-
iecte de infrastructură.

Dintre cele mai semnificative lucrări la execuția
cărora s-a apelat la InfraKit pot fi amintite: Podul
Calafat - Vidin, Centura ocolitoare Arad, autostrada
Orăștie - Sibiu, Pasaj suprateran „Mihai Bravu”, Pasaj
Suprateran „Ciurel”, Pasaj superior la Gara de Vest Plo-
iești, Stația De Metrou și Depoul „Valea Ialomiței” etc. 

Ca și Infrakit H, sistemul InfraKit L&M este tot
un sistem modular care vine să completeze și să întă-
rească din punct de vedere tehnic și economic soluțiile
existente.

Hünnebeck România a implemen tat cu succes în
2020 prima aplicație practică a sistemului InfraKit
L&M în cadrul proiectului „Penetrație Splaiul Indepen-
denței - Ciurel - Autostrada București – Pitești”, în pre-
zent cel mai mare proiect de infrastructură din
București.

„Nu este deloc o întâmplare că prima aplicație a
celei de-a doua generații InfraKit se implementează
în România, având în vedere că primele șantiere ale

sistemului InfraKit H au fost de asemenea în țara
noastră, echipa locală fiind foarte bine pregătită să
răspundă celor mai pretențioase și dificile lucrări de
artă”, menționează domnul Daniel Sturz – Manager
Proiect Infrastructură și Manager de produs InfraKit.

Prima etapă a acestui proiect, Străpungere Ciurel -
Nod Rutier Virtuții,  se apropie de finalizare iar în acest
context, pentru încadrarea în timp a lucrărilor rămase,
s-au impus soluții tehnice facile, ușor de pus în operă și
cu un consum de manoperă minim. Astfel, la construi-
rea structurii 116B pentru realizarea lisei de trotuar
s-a apelat la o solu ție inovatoare, concepută cu ajuto-
rul sistemului InfraKit L&M, soluție care a permis
realizarea lisei de trotuar în condiții de siguranță depli -
nă, rapid și sigur, finalizarea lucrărilor încadrându-se în
graficul prestabilit.  

Soluția aplicată în cadrul structurii 116b constă într-un
ansamblu de juguri și conectori InfraKit care permit
turnarea lisei de trotuar fără a fi necesar accesul sub
tablierul metalic. Un beneficiu la fel de important pen-
tru constructor a fost turnarea lisei de trotuar în patru
etape de betonare, ceea ce a permis reutilizarea echi-
pamentului de cofraj cu un efort minim. Astfel, dacă la
prima etapă de cofrare a fost necesar montajul cofra-
jului la poziție, pentru următoarele etape de betonare
a fost suficientă așezarea unităților de cofraj pe roți,
mutarea acestora la noua poziție realizându-se în
decurs de câteva secunde, urmată de ajustarea
ansamblelor de cofraj la noua poziție de cofrare.

Atunci când ritmul șantierul im pune și se întrunesc
toate condi țiile tehnice de rezistență și stabilitate,
acest ciclu de cofrare/deco frare poate fi restrâns chiar
și la o zi, obținându-se astfel costuri minime și rapidi-
tate în execuție în condiții de deplină siguranță. 

Soluția de cofrare InfraKit permite ajustarea cofra-
jului pe orice direcție cu un efort minim de timp, fără a
fi implicate utilaje de ridicat sau alte echipamente
scumpe și greu accesibile. q

Sistemul Hünnebeck InfraKit H

Sistemul Hünnebeck InfraKit L&M
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Consolidarea unei structuri de sprijin
utilizând tehnologia barelor autoforante

Înainte de începerea realizării lucrărilor, în urma elaborării expertizei tehnice s-a constatat că zidul construit
în perioada anilor 1960 - 1970 este degradat și afectat de fenomene de instabilitate, pericolul în zona afectată
fiind major; pierderea stabilității zidului de sprijin punea în pericol circulația pietonală și putea determina blo-
carea circulației auto în localitate și către o stațiune montană cu potențial turistic deosebit.

Din aceste motive a fost necesară intervenția în prima urgență cu lucrări de consolidare a zidului, proiectarea
și execuția lucrărilor de consolidare fiind reali zate de către GEOSOND SA.

Soluții aplicate: consolidarea zidului de sprijin cu
micropiloți și ancore autoforante injectate și o grindă din
beton armat la partea superioară a zidului, execuția de
drenuri forate, decolmatarea barbacanelor, reparații ale
paramentului din piatră brută al zidului. 

Ținând seama de prevederile Expertizei s-au execu-
tat lucrări ce se referă atât la structura propriu-zisă a
zidului cât și la cele necesare pentru consolidare, după
cum urmează:

• dezafectarea parapetului existent și demolarea părții
superioare a zidului;
• execuția de micropiloți verticali/înclinați autoforanți
injectați executați la partea superioară a zidului de
sprijin;
• execuția de ancore autoforante injectate la partea
superioară a zidului;
• grindă de beton armat la partea superioară a zidului;
• grindă pentru parapet din beton armat;
• execuția de drenuri forate și decolmatarea barba-
canelor; 
• reparații la paramentul zidului de sprijin - cca. 50%
din suprafață.

Evoluția din ultimii ani în domeniul construcțiilor, cât și dezvoltarea unor echipamente tehnolo -
gice specifice au permis apariția și aplicarea unor tehnologii și materiale moderne ce pot fi folosite
cu succes pentru construirea, întreținerea și dezvoltarea infrastructurii și a sistemelor de transport.

În acest context, în cele ce urmează se prezintă lucrările de intervenție în prima urgență pentru
consolidarea unui zid de sprijin într-o zonă de munte din țara noastră. 

ing. Petre UȚĂ, ing. Ionuț CIOCANIU, ing. Iustin ENE



Micropiloții au fost executați prin forare verticală în corpul zidului de sprijin. Zidul a fost ancorat pe două
nivele, la partea superioară și la partea centrală, ancorele fiind înclinate la 45o și având lungimea de 15 m. Pen-
tru execuția micropiloților și ancorelor s-au folosit bare autoforante de tip Ischebeck Ø40/16 mm, fixarea cape-
telor acestora fiind realizată cu plăci metalice și piulițe. Prin tehnologia de execuție cu injectare în două etape a
suspensiei de ciment, cu presiuni până la 20 bar, s-a realizat totodată și îmbunătățirea și consolidarea terenului adiacent.

Partea superioară a zidului de sprijin s-a demolat și s-a înlocuit cu o grindă din beton armat. Capetele micro-
piloților și ancorelor, respectiv elementele de prindere ale parapetului au fost fixate și înglobate în grindă. S-au
refăcut zonele deteriorate prin înlocuirea blocurilor de piatră degradate sau instabile, noile blocuri fiind fixate cu
mortar de ciment. Ulterior execuției acestor lucrări, s-a realizat montarea parapetului, refacerea bordurii și a tro-
tuarului pietonal, respectiv refacerea structurii asfaltice. 

Durata de execuție a lucrărilor a fost de șase săptămâni, dificultățile întâmpinate pe parcursul execuției
lucrărilor fiind majore deoarece s-a lucrat sub trafic cu restricții pentru a permite accesul locatarilor din amonte
la casele lor.

Concluzii: Prin lucrările de consolidare realizate în regim de urgență s-a rezolvat într-un timp scurt o pro -
blemă majoră privind accesul la proprietăți, stabilitatea și siguranța în exploatare a străzii și a construcțiilor adi-
acente din amonte, cât și siguranța auto și pietonală în zona afectată. 

Exemplul prezintă soluții tehnice de consolidare bazate pe tehnologii recente care asigură o productivitate
sporită, în special în cazurile în care lucrările au caracter de intervenție reclamate de deteriorări structurale sau
cedări ale terenului care survin și evoluează foarte rapid.

În plus, din punct de vedere arhitectural s-a reușit menținerea specificului zonei de munte.
În faza de proiectare, pentru astfel de lucrări ar fi de dorit să se țină mai mult seama de posibilitățile tehnice de

execuție care să permită accesul utilajelor fără să se distrugă aspectul natural al zonei și să se încadreze în peisaj. q

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

Tel/fax: + 40 (21) 319 48 44; Mobil: +40 744 55 00 14/ +40 749 12 08 45
www.geosond.com; office@geosond.com; birou@geosond.com
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Fațade cu panouri prefabricate din beton - MacRes,
pentru sisteme de sprijin din pământ armat 

MacRes este un sistem din pământ armat având para-
ment vertical din beton, care poate fi folosit atât ca zid de
sprijn clasic cât și ca aripă sau chiar culee de pod la structuri
rutiere, structuri feroviare, lucrări hidrotehnice sau de
inginerie civilă.

În România sistemul a fost utilizat, în principal, ca zid de
sprijin pentru susținerea terasamentelor, închiderea culeelor
înecate și cu rol de aripă. În ultimii ani acest sistem a fost
intens folosit la câteva proiecte importante, cum ar fi:
Autostrada A1 Lugoj – Deva, Autostrada A1 Timișoara - Lugoj,
Autostrada A10 Sebeș - Turda, Autostrada A3 București –
Ploiești etc.

Combinând cunoștințele geotehnice de inginerie struc-
turală și performanțele soluțiilor dezvoltate de-a lungul anilor
de Maccaferri, sistemul MacRes a fost conceput să aducă o
serie de avantaje exclusive antreprenorilor și beneficiarilor:

• Costuri reduse față de sisteme similare existente pe
piață, traduse în eficiență economică totală a lucrării;

• Rapiditate și simplitate la punerea în operă;
• Durabilitatea structurii și gradul mare de siguranță în

exploatare;
• Flexibilitatea structurii și capacitate ridicată de absorbție

la sarcini mari;
• Adaptabilitate în condiții limită de amplasament;
• Versatilitate pentru a se integra cu ușurință în diferite

contexte arhitecturale. 
O bună parte dintre beneficiile soluției MacRes, față de alte

sisteme de pământuri armate, sunt date de faptul că armarea
masivului de pământ se realizează cu ajutorul benzilor sintetice
Paraweb, produse testate și certificate pentru performanțe dura-
bile de minimum 120 ani, în locul geogrilelor extrudate, împletite
sau sudate, ale căror costuri măresc valoarea investiției.

Așa cum se poate observa în figura 1, principalele com-
ponente ale sistemului sunt panourile prefabricate și armă-
tura sintetică. Alături de acestea, prezintă un mare grad de
importanță calitatea materialului de umplere și betonul de
egalizare din bază.

În continuare vom face o prezentare mai detaliată a
principalelor elemente ce compun soluția de sprijin MacRes,
pusă la dispoziție de câtre compania Maccaferri.

Panourile MacRes. În vederea adaptării la orice geome-
trie, Maccaferri produce o gamă largă de panouri având
dimensiuni și geometrii diverse. În general, panourile MacRes
se execută din beton clasa C35/45, iar în cazul zonelor sau
zidurilor foarte solicitate se încorporează în panouri elemente
din oțel cu rol de ranforsare.

Prin așezarea panourilor se obține un parament cu rosturi
verticale, capabile să absoarbă posibile deformații generate de
tasări ale fundației, suprasarcini din trafic, mișcări seismice etc.

O atenție deosebită se acordă modului de realizare a
conexiunii între benzile de armare și panourile de fațadă. Pen-
tru acest lucru se folosesc elementele de prindere circulare,
având diametrul de cca. 15 cm, executate din benzi de armă-
tură sintetică Paraweb. Acestea sunt încastrate pe jumătate în
panou, asigurând un transfer eficient al eforturilor din benzi
către elementele de fațadă. În funcție de necesitățile proiec-

tului, tipul și numărul de elemente
de prindere pe un panou poate
varia. 

Armătura sintetică Paraweb.
Aceasta se execută din benzi
având miez din fibre de poliester
de înaltă rezistență, protejate
într-o teacă din polietilenă, de
asemenea, de înaltă rezistență
(fig. 3). Lățimea benzilor variază
între 45 mm și 90 mm iar rezis-
tența lor între 20 kN și 100 kN.

În șantier benzile sunt livrate
sub formă de role, cu lungimea de
50 m – 100 m.

În anul 2020 se împlinesc 7 ani de la înființarea societății Maccaferri România SRL, ca reprezentanță națională
a companiei Officine Maccaferri. Firma „mamă” a luat ființă în anul 1879 ca un mic business de familie, ajungând
astăzi o referință tehnică în proiectarea și dezvoltarea de soluții pentru control erozional și structuri de
susținere, fiind prezentă în peste 140 de țări, cu mai mult de 30.000 de angajați.

Produsele și soluțiile companiei sunt bine cunoscute pe piața mondială, dar și pe cea locală, chiar dinainte de
înființarea reprezentanței Maccaferri din România, prin intermediul parteneriatelor cu societăți de profil, care au
implementat soluții de succes în multe și importante proiecte de infrastructură și de protecție a mediului.

Maccaferri este o referință pentru gama sa de produse din împletituri din sârmă de oțel dublu răsucită, având
ca principal exponent clasicul gabion, împreună cu produsele sale derivate: saltele de gabioane, gabioane sac,
gabioane Jumbo, gabioane Strong-Face, gabioane pre-umplute CubiRock și întreaga paletă de sistemele inte-
grate de Terramesh (T-System, T-Green, T-Mineral) etc.

Pe lângă structurile de sprijin clasice, care utilizează și combină în diferite modalități produsele din plasă de
sârmă dublu răsucită și geogrilele, compania Maccaferri a dezvoltat un sistem de sprijin din pământ armat
denumit MacRes, ce folosește panouri prefabricate din beton ca elemente de fațadă și benzi sintetice de armare.

Fig. 1: Secțiune tip zid de sprijin din pământ armat MacRes

Fig. 2: Panou din beton 1,50 m x 1,50 m
Fig. 3: Armătura sintetică

Paraweb



Pentru realizarea de structuri de susținere stabile, efici ente
și rezistente în timp, alegerea corectă a panourilor, a be n  zilor
de armare și a materialului de umplere se face în funcție de
caracteristicile geotehnice ale pământurilor și de solicitările
asupra întregului sistem. De aceea, pentru fina lizarea în
condiții optime a unui astfel de sistem, Maccaferri completează
oferta de materiale cu o serie de servicii de specialitate:

1. Asistență tehnică la proiectare. Proiectarea acestui
tip de structuri de pământuri armate este reglementată în
România de GP 093 – 2006 „Ghid privind proiectarea struc-
turilor de pământ armate cu materiale geosintetice și meta -
lice”. Datorită specificațiilor și particularităților metodologiei
de calcul prezentate în cadrul ghidului menționat, Maccaferri
acordă asistență dedicată proiectării acestui tip de structură,
chiar și atunci când se utilizează softuri de calcul consacrate.
Maccaferri România poate realiza și oferi asistență gratuită la
dimensionarea acestui tip de structuri, în conformitate cu
normele în vigoare din țara noastră. 

2. Asistență tehnică la producția de prefabricate.
Prefabricatorul primește de la personalul tehnic Maccaferri
setul complet de documentație tehnică legată de producția de
panouri MacRes, set complet de cofraje, desene finale pentru
tipurile de panouri necesare și dispunerea acestora, progra-
mul complet de producție în șantier și programul de încărcare
și transport.

3. Servicii logistice. În baza datelor definite de antre-
prenorul general al lucrării, Maccaferri contribuie la stabilirea
programelor de încărcare, transport și producție în șantier și
urmărește calibrarea acestuia în funcție de necesitățile
șantierului.

4. Servicii de asistență tehnică la punerea în operă.
Echipa de specialiști Maccaferri rămâne permanent în contact
cu antreprenorul și echipele de montaj, pentru derularea con-
formă a proiectului sau pentru adaptarea proiectului la
condiții noi, dacă este nevoie.

În încheiere vă prezentăm câteva imagini din timpul exe-
cuției acestui tip de structură.

Soluție MacRes la Autostrada A1
Lugoj ‐ Deva lot 4;

Contractor: Asocierea UMB ‐ Tehnostrade;
Înălțime maximă 12,5 m

Soluție MacRes la Autostrada A10
Sebeș ‐ Turda lot 3;

Contractor: Asocierea Tirrena Scavi ‐
Condotte Aqua; Înălțime maximă 9,5 m

Soluție MacRes pentru descongestionarea trafi‐
cului rutier Bruges, Belgia;

Beneficiar: Municipalitatea Orașului Bruges;
Înălțime maximă 14 m
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Stația totală Leica Viva TS16, în România prin TOP GEOCART

Specialiștii Leica Geosystems înțeleg, respectă și promovează utilizarea unor tehnologii de măsurare
și captare a datelor geospațiale care să garanteze obținerea datelor necesare din teren, rapid și precis.

Astfel, evoluția recentă a cer -
cetării tehnologice în domeniul
măsurătorilor terestre și con-
strucțiilor a dus la configurarea și
lansarea stației totale topografice
Leica Viva TS16, însoțită de
software-ul Leica Captivate, o
soluție completă care trans-
formă datele complexe din teren
în modele 3D. 

Cu aplicații ușor de utilizat și
tehnologia touch screen familiară,
orice obiect măsurat sau proiectat
poate fi vizualizat în toate dimen-
siunile. Leica TS16 oferă oame-
nilor din teren ceva mai mult de
un impuls, indiferent dacă lucrea -
ză cu stații totale, cu GNSS sau cu amândouă. Leica TS16, cu controllerele CS20 sau CS35, este soluția ideală
pentru șantiere și cadastru, acolo unde nu mai este necesară prezența unui asistent.

În timp ce Leica Captivate preia și modelează datele în teren, Leica Infinity procesează datele în birou. Un
transfer fluent al datelor asigură reușita proiectului. Leica Captivate și Leica Infinity conlucrează pentru a
îmbina datele măsurate anterior cu editarea și prelucrarea lor rapidă și eficientă.

Leica Viva TS16 se adaptează în mod automat
la orice condiții de mediu și, indiferent de dificultatea
sarcinii propuse, această stație totală depășește
așteptările în domeniu.

Astfel, o gamă variată de aplicații poate fi
acoperită, deoarece această stație totală se
adaptează cu acuratețe, fiind recunoscută pentru
capacitatea atotcuprinzătoare de a vedea imaginea
în ansamblu, fapt ce permite stabilirea condițiilor
potrivite pentru orice mediu de lucru în mod cât mai
precis.

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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Noul BAUER BG 15 H ValueLine
compact - flexibil - eficient

Noua generație de utilaje de
foraj rotativ BAUER BG 15 H conti-
nuă să se bazeze pe motoarele die-
sel Caterpillar, de 186 kW, pentru
înaltele lor performanțe și pentru
consumul redus de combustibil.

Optimizarea reglajului instalației
hidraulice conduce de asemenea la
creșterea eficienței forajului zilnic și
la reducerea consumului de com-
bustibil.

Pentru adâncimi de foraj tubat
de până la 21 m, prin folosirea unui
troliu cu un singur strat, se asigură
o scădere deosebită a uzurii și creș-
terea semnificativă a duratei de
viață a cablurilor.

Un pas important pentru această
clasă de mașini este posibilitatea de
a utiliza tuburi cu lungimi de până
la 4 m, astfel noul BG 15 H atin-
gând cote unice de eficiență.

Noul BAUER BG 15 H este dispo-
nibil în două configurații diferite,
fiind extrem de flexibil și versatil:

• modelul „Standard”, care poate
atinge o adâncime de foraj de 32 m;

• modelul „Upgrade”, care poate
atinge o adâncime de foraj de 44 m
și poate fi echipat și cu sistemul de
foraj cu șnec continuu, CFA.

Un punct forte al noului BG 15 H
este șasiul de bază întărit, BT 50,
complet reproiectat de Bauer, care
oferă o gamă largă de beneficii de
performanță și stabilitate, chiar și
pentru mașinile de foraj mai mici.

Platforma de service integrată
permite accesul facil la toate punc-
tele de întreținere și service de pe

șasiul superior și, în același timp,
îndeplinește cele mai înalte stan-
darde de siguranță și protecție a
muncii.

Un tunel central adânc servește
ca platformă centrală de service,
dar asigură și o înălțime de trans-
port de numai 3,3 m. În combinație
cu o lățime de transport de doar
2,5 m, acest sistem este în prezent
unic în întreaga lume.

Alte noutăți ale reproiectării se
concentrează pe confortul operato-
rului. Conform noului concept de
operare, toate funcțiile esențiale de
lucru pot fi controlate prin joystick.
Afișajele, comenzile și scaunul ope-
ratorului formează o unitate ergo-
nomică.

Toate aceste calități ale noului
BG 15 H au fost demonstrate cu
ocazia probelor de la Freising,
Germania. q

La BAUER IN HOUSE 2018, BAUER Maschinen GmbH a prezentat noua mașină de foraj rotativ BG 15 H,
complet reproiectată, marcând astfel un nou început în dezvoltarea modelelor din seria ValueLine.

Soluție inovatoare de ultimă generație, îndeplinește în mod specific cerințele unei mașini extrem
de funcționale și rentabile în segmentul de mașini de foraj mici și cu dimensiuni de transport foarte
compacte.

Creșterea eficienței, mobilității, flexibilității și sporirea confortului conferă mașinii BAUER BG 15 H
toate avantajele necesare pentru a face față provocărilor micilor șantiere de construcții.
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Baterii de TRACȚIUNE pentru electrostivuitoare

Electrostivuitoarele utilizate pe șantiere și în depo-
zite folosesc baterii de tracțiune de 12V, 24V, 48V sau
80V asamblate prin înserierea mai multor elemente de
2 volți cu plăci tubulare. Bateriile de tracțiune sunt
montate în cutii de tablă protejate contra coroziunii.
Există mai multe standarde utilizate pentru clasificarea
și identificarea elementelor și bateriilor de tracțiune. În
România, cel mai răspândit standard se numește DIN.
Mai rar, putem întâlni și baterii construite conform
standardului British.

Durata de viață a bateriilor de tracțiune depinde de
intensitatea cu care sunt folosite, respectiv numărul de
cicluri de încărcare/descărcare. 

Bateriile de tracțiune construite cu plăci tubulare și electro-
lit lichid necesită întreținere pe toată durata de viață, respectiv
verificarea și completarea periodică a nivelului de electrolit prin
adăugare de apă distilată sau apă demineralizată și încărcarea
electrică cu un redresor specializat, după utilizare, la sfârșitul
unui schimb de lucru. Deoarece există o mare varietate de
baterii de tracțiune, atunci când este necesară înlocuirea unei
baterii de tracțiune vechi cu una nouă, este necesară culegerea
anumitor informații care vor permite identificarea modelului de
baterie echivalent pentru înlocuire. Este important de subliniat
că nu întotdeauna este necesară înlocuirea completă a bateriei.
Atunci când se constantă că performanțele bateriei de trac -
țiune au scăzut, înainte de a decide înlocuirea bateriei, este
recomandată o inspecție și evaluare a stării bateriei de către
un specialist. Cu această ocazie se va determina dacă toate
elementele bateriei sunt uzate sau dacă numai unul sau mai
multe elemente prezintă deficiențe. Inspecția va evalua și sta-
rea de uzură a cutiei și a legăturilor dintre elemente. 

Pentru a comanda o baterie nouă, posesorul bateriei va comunica furnizorului de baterii informații suficiente
pentru identificarea bateriei care va fi achiziționată.

Majoritatea bateriilor de tracțiune au o etichetă lipită pe cutie care conține toate informațiile necesare pentru
a identifica în mod unic bateria.

Dacă bateria nu este etichetată sau dacă eticheta este deteriorată sau ilizibilă, se poate furniza numele și indi-
cativul echipamentului. De cele mai multe ori cu această informație se poate identifica tipul bateriei necesare. 

CARANDA BATERII SRL este prezentă pe piața din România din 1991. În septembrie 2021 va sărbători 30
de ani de activitate. Cunoscută în special pentru bateriile auto, CARANDA BATERII SRL a investit în ultimii 10
ani în diversificarea portofoliului de baterii industriale pentru a răspunde segmentelor de piață care folosesc
baterii de tracțiune și semitracțiune pentru electrostivuitoare,  lize electrice și utilaje de construcții, bate-
rii staționare pentru UPS, baterii deep-cycle pentru vehicule electrice ușoare, cărucioare, biciclete și
mopede electrice și baterii speciale pentru înmagazinarea energiei produse din surse regenerabile eoliene și
solare. 



Ca exemplu, în imaginea din dreapta este vorba despre eticheta unei
baterii de 80V (formată din 40 elemente de 2V) de capacitate 930Ah. Tipul
elementelor care compun bateria este 6 PzS 930. Acest tip de element este
denumit conform standardului DIN și are dimensiuni (înălțime, lățime, lun-
gime) standard.

Caranda Baterii SRL are o echipă experimentată de specialiști care
oferă servicii de evaluare, regenerare, reparare și înlocuire  a bateriilor de
tracțiune. Este suficient să trimiteți o cerere scrisă pe adresa de email
oferte@caranda.ro. Un membru al echipei CARANDA BATERII vă va con-
tacta pentru a vă oferi o soluție optimizată.

Baterii de SEMITRACȚIUNE pentru lize ridicătoare și utilaje speciale

Pentru echipamentele echipate cu propulsie electrică (lize electrice, aspira-
toare industriale) care utilizează baterii de semitracțiune vă putem oferi 4 game
de produse din portofoliul nostru:

• Baterii de semitracțiune cu plăci plane și electrolit lichid. Capacități
cuprinse între 50Ah și 180Ah și 300 de cicluri la DOD 80% 

• Baterii de semitracțiune cu plăci tubulare și electrolit lichid. Module de
6V și 12V cu capacități cuprinse între 50Ah și 210Ah și 1200 de cicluri la DOD
80%.

• Baterii de semitracțiune cu GEL. Module de 6V și 12V cu capacități
cuprinse între 50Ah și 180Ah și 700 de cicluri la DOD 80% 

• Baterii de semitracțiune AGM. Module de 12V cu capacități cuprinse între
45Ah și 70Ah și 400 de cicluri la DOD 80% 

Pentru oferte puteți trimite un email pe adresa oferte@caranda.ro în care veți specifica tipul aplicației și echi-
pamentul pentru care solicitați baterii. Vă vom contacta în maximum 12 ore pentru a culege toate informațiile nece-
sare și a vă oferi cea mai bună soluție din punct de vedere calitate/cost. Puteți de asemenea să vizualizați oferta
noastră de baterii de semitracțiune pe WEB la adresa: https://www.caranda.ro/semitraction/tab-semitractiune/ q
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Revista Construcțiilor: Cominco Oltenia acti-
vează pe piața construcțiilor din România din 1999. La
20 de ani de la acel moment de început, cât de departe
ați ajuns? Câte domenii specifice aveți capacitatea să
abordați astăzi?

Florin Rusu: Obiectivul nostru încă de la început a
fost acela de a construi o firmă solidă în jurul unui
nucleu de oameni responsabili, devo tați. Nu am urmărit
nici creșterea cifrei de afaceri și nici pe cea a profitului.
Acestea au evoluat natural ca urmare a calității muncii
depuse, a seriozității și a respectului acordat clienților,
partenerilor și salariaților noștri. Chiar și așa, dacă ar fi
să comparăm strict cifrele anului recent încheiat, 2019,
cu primul an întreg al existenței noastre pe piață, am
constata că cifra de afaceri a crescut de peste 42 ori în
timp ce numărul de salariați doar de 3 ori. Aceasta
demonstrează că am aplicat o politică managerială
corectă și că nu am neglijat investițiile. Am alocat
sume importante în dotarea firmei cu mijloace de pro-
ducție moderne dar în același timp am acordat o mare
atenție specializării lucrătorilor noștri.

Ca domenii principale de activitate putem enumera:
• lucrări de geniu civil, inclusiv hale industriale la cheie;
• terasamente și infrastructură pentru lucrări de

drumuri;
• structuri din beton armat;
• construcții metalice (fabricație și montaj);
• construcții edilitare (inclusiv stații de epurare,

stații de pompare și rezervoare apă).
Revista Construcțiilor: Cu câți angajați lucrați în
prezent? Și cu ce specializări?
Florin Rusu: În prezent avem peste 200 salariați

din următoarele meserii: dulgheri, fierari, betoniști,
zidari, lăcătuși, sudori, mecanici, șoferi ș.a.

Revista Construcțiilor: Un moment important
pentru companie a fost, după cum ne spuneați în
numărul din decembrie al revistei, implementarea
Standardului EN1090-2 „Execuția structurilor de oțel
și a structurilor de aluminiu”. Care a fost prima
lucrare de anvergură în baza acestei certificări?

Florin Rusu: Implementarea standardului EN
1090-2 cu TUV SUD, cel mai reputat organism de
inspecții și consultanță tehnică activ pe piața locală, a
reprezentat un moment cheie privind vizibilitatea
noastră la nivel european pe specializarea „Execuția
structurilor de oțel”. Unul dintre proiectele cele mai
importante datorate acestei certificări a avut drept client
final HOLCIM OBOURG - Belgia. Cu această ocazie am
beneficiat de un nou audit de terță parte, de această
dată de la firma SECO Belgium, iar concluziile auditului
mă fac mândru de toată munca noastră în direcția asta.

Revista Construcțiilor: Ați executat acest proiect
(inclusiv partea de montare) integral cu personal
propriu?
Florin Rusu: În acest caz nu ni s-a solicitat, dar

faptul că montajul a fost realizat de o altă firmă și nu
am primit nicio observație referitor la calitatea execu -
ției în fabrică mă îndreptățește să afirm că toate efor-
turile noastre sunt răsplătite și merg în direcția bună.
Referitor la capacitatea noastră de montaj în străină-
tate vă pot spune că cea mai mare provocare a consti-
tuit-o fabricația și montajul a 1.100 tone de structuri
metalice la Uzinele Renault din Revoz, Slovenia. Acolo,
cu oamenii noștri, cu macaralele și nacelele noastre
dislocate din țară, am reușit să montăm în 4 luni
întreaga cantitate.

Revista Construcțiilor: Care ar fi cuvintele-cheie
cu care convingeți un posibil beneficiar să apeleze la
capacitatea de producție pe care o aveți la Coltești?
Florin Rusu: Nu avem nevoie de cuvinte cheie sau

magice! Capacitatea noastră de producție se prezintă
singură prin oamenii săi și prin ceea ce realizează.
Toate auditurile de terță parte care au avut loc, atât de
la organismele de certificare cât și de la clienți, con-
firmă asta.

Revista Construcțiilor: Dar un constructor - fie el
tânăr absolvent sau muncitor cu experiență - să se
alăture organizației pe care o conduceți?
Florin Rusu: Cuvinte cheie: muncă, profesionalism,

corectitudine, respect.

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

O scurtă trecere în revistă a evoluției companiei vâlcene, cu provocările apărute pe parcurs și cu
bine-meritatele satisfacții, ne-o face dl Florin Rusu, directorul general al Cominco Oltenia SA.

COMINCO OLTENIA SA:
Respect față de partenerii de afaceri, respect față de muncă

www.cominco-oltenia.ro



Revista Construcțiilor: Pentru acest an, ce pro-
iecte aveți în lucru? Acoperă toate domeniile de
activitate ale companiei? 
Florin Rusu: Portofoliul de contracte în derulare

pentru acest an ne îndreptățește să credem că vom
depăși cu bine turbulențele create în piață de diverși
factori perturbatori. Singurul domeniu în care la
momentul acesta lucrăm la ralanti sunt terasamentele,
dar vom recupera cu siguranță.

Revista Construcțiilor: Planuri de investiții în dotări? 

Florin Rusu: Avem cam tot ce ne trebuie la acest
nivel. Trebuie să întreținem echipamentele din dota re
așa cum am făcut-o și până acum, iar dacă va apărea o
oportunitate de investiții cu fonduri europene, nu vom
ezita. Ne pregătim pentru viitor, trebuie să ținem pasul!

Revista Construcțiilor: Cu provocarea de a ne
povesti, într-un număr viitor, despre cea mai spec-
taculoasă lucrare specială care poartă semnătura
Cominco Oltenia, încheiem dorindu-vă spor pe
măsura angajamentelor asumate. 
Florin Rusu: Cu mare drag. q

Uzinele Renault din Revoz, Slovenia
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Gânduri pentru abordarea analizei structurale
prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

prof. dr. ing. Alexandru CĂTĂRIG - membru corespondent al ASTR, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Analiza structurală are, în mod obișnuit, trei etape
principale: analiza generală, analiza preliminară,
analiza finală.

Analiza generală
Obiectivele acestei etape sunt:
• precizarea subansamblurilor portante verticale;
• distribuția rațională a rigidității, pe orizontală și

verticală, a fiecărui subansamblu;
• stabilirea interacțiunii dintre subansamble verti-

cale (cadre, pereți structurali, tuburi etc.).
Analiza preliminară
Obiectivele acestei etape sunt:
• determinarea stărilor de eforturi și deformații în

regim static și dinamic (analize modale);
• evaluarea efectelor torsiunii generale;
• precizarea secțiunilor cu mecanism de disipare a

energiei, inclusiv conceptul acestora, în cazul analize -
lor seismice.

Analiza finală
Această etapă cuprinde precizarea eforturilor de

proiectare considerând acțiunile finale.
În cazul acțiunii seismice precizarea se va face în

funcție de macro și microzonare (perioada proprie
teren sau perioada de colț) și tipul de structură. 

Analiza structurală poate fi statică sau dinamică.
Analiza statică:
• liniară …elastică – de ordinul I;
• neliniară …elastică – de ordinul II,

– de ordinul III;
…elastic-neliniară;
…elasto-plastică;
…plastică (biografică);
…stadiul ultim;
…reologică(variația în timp a unor proprietăți).

Analiza dinamică:
…elastic-liniară,
…elastic-neliniară,
…fără/cu amortizare.

În cadrul analizei structurale se va pune un mare
accent pe aprecierea proprietăților mecanice ale mate-
rialelor structurale luate în considerare.

Valabilitatea rezultatelor unei analize structurale
depinde de aproximațiile implicate în stabilirea mode -
lelor matematice pentru structură, fundație și teren și
în selectarea combinațiilor de încărcare periculoase.

Alegerea modelului matematic aproximant și inter-
pretarea rezultatelor constituie fazele cele mai grele
ale unei analize structurale.

Astfel, în cazul analizei dinamice, structurile, indife -
rent de gradul lor de complexitate, au, în realitate, o
infinitate de grade de libertate dinamică. Obiectivul
principal în selectarea modelului matematic aproxi-
mant constă în reducerea sistemului cu o infinitate de
grade de libertate la un număr finit de grade de liber-
tate, care să concentreze însă comportarea fizică esen -
țială a sistemului.

Echilibrul forțelor (funcții de timp) dintr-o structură
complexă cuprinde echilibrul între forțele dinamice
perturbatoare aplicate din exterior, respectiv forțele de
inerție, forțele de amortizare (externe și interne) și
forțele elastice aduse de elementele deformate ale
structurii.

Condiția aceasta de echilibru este valabilă atât pen-
tru structuri liniare cât și pentru structuri neliniare. 

Probleme generale de analiză structurală
la proiectare /expertizare

În cadrul activității de proiectare/expertizare se va
căuta surprinderea prin calcul a posibilelor abateri din-
tre situația ideală (conform proiect) și cea reală (struc-
tură realizată în situ) cu diverse abateri de execuție (pe
linia geometriei și a calității materialelor structurale).

Având în vedere că activitatea de analiză structu-
rală se realizează aproape 99,9% asistată de calcula-
tor, o importanță decisivă o are controlul ordinii de
mărime a rezultatelor. După cum se știe, rezultatele
unui calcul automatizat depind atât de modelarea fizică
cât și de calitatea programului de calcul utilizat. Astfel,
chiar dacă o structură este recalculată de câteva ori,
poate apărea aceeași greșeală de modelare și eroare
cauzată de calitatea (exactitatea) aparatului matema -
tic implementat în programul de calcul.

Pentru a elimina acest pericol major de incertitudine
și pentru predimensionarea structurii sunt necesare în
continuare metode aproximative inginerești.

Schematizări utilizate
• Schematizarea - modelarea structurală
Aceasta realizează transpunerea construcției vir-

tuale, obținute prin concepția structurală, într-un
model de calcul care să aproximeze cât mai corect
realitatea materială.

Analiza structurală, în mare parte, se bazează pe
aceste schematizări - modele calculabile, adică mate-
matice. Astfel, se vor adopta modele pentru: mate-
riale, structuri (elemente, legături), interacțiuni,
acțiuni etc.

Arta construcțiilor, în etapa actuală de dezvoltare, ridică probleme noi și complicate în special
sub aspectul calculului, atât izvorâte din tendința de a realiza construcții ecologice, ușoare (flexi-
bile), ieftine, frumoase, durabile, cât și legate de noțiunea de risc. 

Riscul, adică posibilitatea apariției daunelor, este inseparabil asociat cu existența umană. Daune
apar, pe de o parte, din cauze naturale (furtuni, cutremure, erupții vulcanice etc.) și, pe de altă
parte, din efectul lateral al realizărilor tehnologice umane.

Identificarea sursei riscurilor aferente tehnologiei umane, evaluarea gravității daunelor generate
din ele, precum și aplicarea unor măsuri adecvate pentru micșorarea lor necesită analize profunde.
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Tipurile de modele matematice utilizate sunt:
– modele continue pentru rezolvări analitice (exacte);
– modele discrete - cu diferențe finite,

- elemente finite,
- elemente de frontieră.

• Schematizarea legăturilor (îmbinărilor) și
reazemelor

Tipurile de legături (reazeme, îmbinări, noduri)
întâl nite la structuri speciale respectă tipurile de legă-
turi de la structurile clasice, adică avem:

– legături punctuale (ideale) sub formă de articulații
(perfecte, cu frecări, elastice),

– legături tip încastrări perfecte și elastice,
– legături tip simplă rezemare (perfectă, elastică),
– legături tip dimensiuni finite în variante rigide

(perfecte), elastice.
• Schematizarea acțiunilor
Orice cauză capabilă să genereze stări de solicitare

mecanică într-o construcție poartă numele de acțiune.
Caracteristica de bază a structurilor de rezistență

este aceea de a prelua și de a rămâne un tot unitar
întreg în urma solicitărilor care apar din acțiuni perma-
nente sau temporare, pe toată durata exploatării acesteia.

Schematizarea comportării materialelor
Pentru realizarea structurilor de construcții se utili-

zează diverse materiale structurale în funcție de cerin -
țele de siguranță, rezistență, durabilitate, estetică și
costuri implicate.

Principalele materiale structurale utilizate în pro iec -
tarea structurilor speciale sunt:

• beton structural (greu sau ușor) simplu, armat și
precomprimat (utilizând pentru armare materiale din
oțel sub formă de bare, toroane, cabluri, profile, fibre
sau materiale pe bază de sticlă și carbon);

• ferociment;
• oțel (obișnuit, superior) și aluminiu;
• lemn natural sau produse superioare;
• plastice sub forme rigide (armate cu fibre - sticlă

și carbon) și moi (diverse folii);
• sticlă structurală;
• compozite (mixte) sub forme stratificate și fagure.
În cazul structurilor existente istorice materialele

structurale sunt: lemn, zidărie, elemente metalice.
• Lemnul: Pentru calcule din acțiuni neseismice se

recomandă metoda rezistențelor admisibile. Epruve -
tele extrase vor fi analizate de către laboratoare ates-
tate în acest sens.

• Zidăria: Există o mare varietate de zidării la
aceste structuri. Astfel avem:

– zidărie din piatră,
– zidărie din cărămidă,
– zidărie mixtă (piatră + cărămidă).

În cazul acțiunii concomitente a încărcării perma-
nente și a celei seismice, se recomandă utilizarea
rezistențelor medii (care sunt practic duble față de cele
precizate în norme).

• Elementele metalice: Capacitatea de rezistență
din acțiuni neseismice se va determina cu metoda
rezistențelor admisibile. Pentru elemente din oțel, în
lipsa unor încercări de laborator la solicitări la întin-
dere, compresiune și încovoiere, valoarea rezistenței
se va lua 1.000-1.700 daN/cmp, iar pentru solicitări la
lunecare, aceasta se va limita la 600-800 daN/cmp.
Pentru elemente din bronz și fontă se vor utiliza valori

de calcul furnizate de către un laborator de speciali-
tate.

Aproximarea comportării în timp a materialelor se
face prin utilizarea modelelor reologice, care sunt:

– fundamentale (elasticitate, plasticitate, vâscozitate) și 
– tehnologice (ductilitate, maleabilitate, duritate etc.).
Modele reologice fundamentale sunt:
• Modelul rigid (EUCLID);
• Modelul elastic (HOOKE);
• Modelul plastic (SAINT VENANT);
• Modelul vâscos (NEWTON);
• Modelul lichid (PASCAL).
Proprietățile reologice se definesc riguros prin

experimentări. Aceste experimentări pot fi sub sarcini
statice progresive de scurtă durată sau sub sarcini sta-
tice de lungă durată.

În vederea analizei structurale, modelele reologice
sunt compuse utilizând legarea în serie sau în paralel.

Analiza structurală practică
Pentru orice structură, cu încărcare dată, se reco-

mandă în prima instanță o analiză structurală simplă,
obținând astfel ordinul de mărime al eforturilor.

Esența analizei structurale constă în reprezentarea
pe cuprinsul formei structruale a unei linii de presiune
(în cazul structurilor plane) sau a unei suprafețe de
presiune (în cazul structurilor spațiale), obligate să
treacă prin puncte sau linii bine precizate.

Deși majoritatea structurilor sunt construcții spa -
țiale, în prima aproximație se va urmări reducerea lor
la sisteme plane de rezistență, utilizând modele alcătuite
din bare pentru care metodele de analiză sunt mai sim-
ple, mai intuitive și mai ușor de aplicat decât cele refe -
ritoare la plăci plane, curbe (membrane) sau blocuri.

În toate cazurile se va căuta transmiterea solici -
tărilor pe drumul cel mai scurt în terenul de fundare.

Schematizarea barelor construcțiilor, pentru analiza
structurală, se va face prin reprezentarea sistemului de
axe ale barelor indicându-se prin simboluri conven -
ționale modul lor de rezemare.

Se va urmări ca schema structurală de analiză să fie
cea mai simplificată posibil, dar prin aceste simplificări
să nu obținem rezultate care se abat în afara unor limi -
te admise de la comportarea reală a structurii. 

PROBLEME GENERALE
DE ANALIZĂ DINAMICĂ

În momentul de față există programe de calcul pen-
tru analiza tensiunilor și deformațiilor generate în orice
tip de structură când aceasta este supusă unor încărcări
dinamice arbitrare. Încărcarea statică poate fi privită ca
un caz simplu al formei speciale de încărcare dinamică.
Pentru cazul structurilor liniare apare ten dința de a face
distincție între componentele dinamice și cele statice ale
încărcării aplicate, spre a evalua răspunsul separat la
fiecare tip de încărcare și apoi de a suprapune răspun-
surile celor două componente spre a obține efectul total.

Termenul dinamic poate fi definit simplu ca „variind
în timp”. Astfel, o încărcare dinamică este orice încăr-
care a cărei mărime, direcție sau poziție se modifică în
timp. Similar, răspunsul dinamic al unei structuri, adică
tensiunile și deformațiile rezultante, de asemenea, se
modifică în timp. 

Pentru determinarea răspunsului structural la încăr-
cări dinamice sunt disponibile două abordări fundamentale

continuare în pagina 62È



w Revista Construcțiilor w aprilie 202062

diferite: deterministă și nedeterministă (stochastică).
Alegerea metodei care se aplică în fiecare caz depinde
de modul în care se definește încărcarea.

Dacă variația în timp a încărcării este complet cunos-
cută, chiar dacă ea poate fi puternic oscilatorie sau
neregulată, avem încărcare dinamică prescrisă. Analiza
răspunsului oricărui sistem structural la o încărcare dina -
mică prescrisă se definește ca o analiză deterministă.

Atunci când variația în timp a încărcării nu e complet
cunoscută, dar poate fi definită din punct de vedere sta-
tistic, aceasta este denumită ca încărcare dinamică
aleatoare. Analiza structurală la acțiunea dinamică
aleatoare se definește ca o analiză nedeterministă.

În general, răspunsul structurii la orice încărcare
dinamică se exprimă fundamental în funcție de
deplasările structurii. 

Astfel, o analiză deterministă conduce la o istorie în
timp a deplasărilor corespunzătoare, la istoria încăr-
cării prescrise. Alte aspecte ale răspunsului structural
determinist, precum tensiuni, deformații, eforturi etc.,
sunt obținute, de regulă, într-o fază secundară a
analizei, din configurațiile deplasărilor stabilite anterior.

O analiză nedeterministă furnizează informații sta-
tistice asupra deplasărilor care rezultă din încărcarea
definită statistic. În acest caz variația în timp a
deplasărilor nu este determinată și celelalte aspecte
ale răspunsului, ca tensiuni, eforturi etc., trebuie eva -
luate direct prin analiza nedeterministă independentă
și mai puțin din rezultatele referitoare la deplasări.

Aproape toate tipurile de sisteme structurale pot fi
supuse pe durata vieții lor la o formă sau alta de încăr-
care dinamică.

Din punct de vedere analitic este potrivit să se
împartă încărcările prescrise sau deterministe în două
categorii de bază: periodice și neperiodice.

Încărcările periodice sunt încărcări repetitive care
arată aceeași variație succesivă în timp pentru un mare
număr de cicluri. Cea mai simplă încărcare periodică
este variația sinusoidală, având denumirea de armo -
nică simplă. Asemenea încărcări sunt caracteristice, ca
efecte, mașinilor rotative cu masa neechilibrată.

Încărcările neperiodice pot fi fie încărcări de tip
impuls de scurtă durată, fie încărcări de lungă durată
de formă generală. O rafală sau o explozie este o sursă
tipică de încărcare de tip impuls. Pentru asemenea
încărcări pot fi folosite forme speciale simplificate de
analiză. Pe de altă parte o încărcare generală de lungă
durată, așa cum poate rezulta dintr-un cutremur, poate
fi tratată numai prin procedee de analiză dinamică
complet generale [1], [2], [3].

Carcateristici esențiale
ale unei probleme dinamice

O problemă structurală dinamică diferă de echiva-
lenta sa la încărcări statice din două puncte de vedere
importante.

Prima diferență de notat este prin definiție natura
variabilă în timp a problemei dinamice. Deoarece
încărcarea și răspunsul sunt funcții de timp, este evi-
dent că o problemă dinamică nu are o singură soluție,
precum o problemă statică. Inginerul structurist tre-
buie să stabilească o succesiune de soluții, corespun-
zător tuturor momentelor care prezintă interes în
istoria răspunsului. Astfel, o analiză dinamică este, evi-
dent, mult mai complexă și consumatoare de timp
decât o analiză statică.

O a doua deosebire, fundamentală, între proble -
mele statice și cele dinamice ar fi aceea că în cazul
problemei de statică, pentru o anumită încărcare apar
eforturi și deplasări care depind direct de forța dată și
pot fi calculate funcție de aceasta, îm mod univoc.
Forțele de inerție, care se opun accelerațiilor structurii,
reprezintă cea mai importantă caracteristică distinctivă
a unei probleme de dinamica structurilor. Dacă forțele
de inerție reprezintă o parte semnificativă din sarcina
totală echilibrată de forțele elastice interne din struc-
tură, atunci caracterul dinamic al problemei trebuie
luat în considerare la rezolvarea ei. Dacă însă mișcările
structurii sunt atât de lente încât forțele de inerție
devin neglijabile, analiza pentru orice valoare dorită a
timpului poate fi efectuată prin proceduri de analiză
structurală statică, chiar dacă încărcarea și răspunsul
pot fi variabile în timp.

Recomandări practice
pentru analiza dinamică

• Pentru orice structură se recomandă, într-o primă
fază, discuții considerând sistemul structural ca având
un singur grad de libertate dinamică, adică sistem la
care deplasarea poate fi reprezentată prin amplitudi-
nea unei singure coordonate. 

Această abordare se recomandă din două motive:
– Comportarea multor sisteme structurale concrete

din realitatea practică poate fi exprimată în termenii unei
singure coordonate astfel încât soluția cu un singur
grad de libertate furnizează un rezultat final adecvat.

– La structurile liniare de forme mai complexe răs-
punsul total poate fi exprimat ca o sumă de răspunsuri
ale unei serii de sisteme cu un singur grad de libertate.

• În analiza sistemelor liniar elastice cu mai multe
grade de libertate, utilizând metoda suprapunerii modale
(modurilor), răspunsul total se exprimă ca suma răs-
punsurilor individuale în diferitele moduri de vibrare.
Calculul răspunsului fiecărui mod implică o analiză
tipică pentru un sistem cu un singur grad de libertate.

Procedura superpoziției nu este aplicabilă la sisteme
neliniare, pentru care se va aplica procedura de inte-
grare pas cu pas.

• În cazul structurilor de mari dimensiuni o discuție
specială apare la analiza seismică. Se recomandă utili-
zarea unei accelerograme din care rezultă o excitare
sub forma mișcării reazemelor. Mișcarea din cutremur
a reazemelor se exprimă utilizând cele trei compo-
nente ale accelerației translaționale. Pentru răspunsul
structurilor de mari dimensiuni cu neliniarite ușoară se
admite procedeul suprapunerii răspunsurilor calculate
separat pentru fiecare componentă acționând simultan
toate părțile fundației structurii. În aceste cazuri (la
structuri cu peste 6.000 de grade de libertate) se reco-
mandă aplicarea metodei de reducere a lui RITZ sub
formă de iterare în subspațiu! Se menționează pentru
această ipoteză următoarele:

a. În realitate reazemele vor fi supuse, în afara
mișcărilor de translație ale terenului, la mișcări de
rotire. Având în vedere că nu există date despre
măsurători cu privire la magnitudinea și caracterul
componentelor de rotire ale terenului, de acest efect se
ține seama doar prin considerarea ca ordin de mărime
(magnitudine), în care mișcările de rotație au fost
deduse ipotetic din componente de translație.
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b. Un factor de care, în general, nu se ține seama la
definirea forțelor efective dezvoltate de un cutremur într-o
structură de mari dimensiuni este acela că mișcările de
teren de la baza structurii pot fi influențate de mișcările
proprii ale acesteia. Cu alte cuvinte mișcările induse la
baza unei structuri pot fi diferite de mișcările de câmp
liber, care s-ar observa în absența structurii. Această
interacțiune teren - structură, adică efectul ei, este de
mică importanță dacă terenul de fundare este tare și
construcția este flexibilă (acoperiș suspendat, clădiri
înalte din oțel etc.). În acest caz structura poate trans-
mite în teren doar puțină energie și mișcarea de câmp
liber este o măsură adecvată a deplasărilor fundației.
Dacă structura este grea și rigidă (monumente istorice și
clădiri obișnuite din beton armat, zidărie, piatră etc.) și
cu rezemare pe un strat de fundare moale, o cantitate
considerabilă de energie va fi returnată de la structură la
terenul de fundare și mișcările de la bază pot diferi sensi-
bil de condițiile de câmp liber.

c. Acționarea simultană din excitații seismice a
tuturor părților fundației structurii presupune negli-
jarea mișcărilor de rotire, adică considerarea terenului
sau a rocii de fundare ca fiind rigide [4], [5].

PROBLEMA ȘAIBELOR
ÎN ANALIZA STRUCTURALĂ

La analiza dinamică a clădirilor se consideră că plan -
șeele sunt rgide în planul lor. Prin această ipoteză, în
planul planșeelor apare mișcare de corp rigid, reducând,
în consecință, numărul gradelor de libertate dinamică.

Conceptual, șaibă rigidă este o noțiune relativă,
pentru că depinde de raportul dintre rigiditățile plan -
șeului și ale elementelor de rigidizare.

Influența flexibilității planșeului asupra comporta-
mentului la seism al construcțiilor a fost și este studiat,
în vederea aprecierii corecte a siguranței structurale.

La clădiri joase, tip clădiri istorice, s-a observat că
primele două moduri, influențate de vibrațiile planșeu-
lui (inclusiv planșeul de acoperiș), aduc cele mai mari
contribuții la generarea forței tăietoare totale la baza
structurii. La clădiri lungi și înguste, cu pereți de capăt
rigizi, inflența flexibiltății planșeului (planșeul apare ca
o grindă lată) are o importanță mare. Considerarea fle-
xibilității planșeelor influențează caracteristicile dina-
mice ale clădirii (frecvențele și formele modale proprii,
factorii de participare etc.), afectând valorile și dis-
tribuția forțelor laterale totale considerate pentru ana -
liza structurală.

S-a observat la clădiri din beton armat cu planșee
prefabricate, considerate în proiect ca șaibe rigide, dar
comportându-se flexibil, că anumite cadre s-au încăr-
cat mai puternic. De asemenea, s-a observat la struc-
turi alcătuite din cadre sau pereți structurali că
deformațiile diferențiate din planul planșeelor pot
gene ra momente de torsiune, în cadre sau pereți,
neașteptate [6], [7], [8].

În cazul construcțiilor înguste cu înălțime medie,
având pereți structurali la capete, respectiv cadre din
beton armat între ele, cu planșee considerate în trei
ipoteze: șaibă infinit rigidă, șaibă flexibilă analizată
liniar elastic, respectiv șaibă flexibilă analizată elasto-
plastic, s-au observat [1]:

• considerarea flexibilității șaibei modifică puțin
perioada fundamentală și forța tăietoare de bază;
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• șaiba infinit rigidă subevaluează forțele tăietoare
preluate de stâlpi;

• analiza post elastică schimbă atât distribuția forței
tăietoare de bază între pereții structurali și stâlpi cât și
pe înălțime;

• momentul încovoietor maxim în șaibă rezultă, în
analiza elasto-plastică, în zona stâlpului central.

Câteva considerente privind analiza structurală
practică sunt: 

• efectul amortizării asupra determinării formelor
modale și frecvențelor proprii se acceptă a fi mic;

• planșeul se consideră flexibil doar pe direcție transver-
sală, pe direcție longitudinală admițându-se ca fiind rigid;

• în majoritatea cazurilor este suficientă determina-
rea frecvenței fundamentale.

ASPECTE PRIVIND ANALIZA
CONSTRUCȚIILOR TIP TURN

Efectele vibrațiilor
Efectele vibrațiilor unei construcții asupra persoa ne -

lor din interior se datorează frecvenței, accelerației și
vitezei de inversare a accelerației.

Pentru unele persoane sensibile, accelerații de
ordinul a 0,001 g devin insuportabile. Există însă și o
corelație între sensibilitatea la accelerație și frecvență.
La frecvența de 1 Hz, majoritatea persoanelor sunt sen -
sibile la accelerații de ordinul 0,001 g, dar numai o șe -
sime sesizează accelerațiile de 0,001 g. La frecvența
de 0,5 Hz, numai accelerații de ordinul 0,003 g sunt
sensibile. Nu se poate stabili un criteriu general asupra
acestei corelații.

Este unanim recunoscută ca un criteriu de sensibilitate
corelația dintre accelerație și viteza de inversare a acesteia.

Pentru construcțiile turn, vibrațiile produse de vânt
sunt cele mai importante. Ele se datorează pulsațiilor
vântului în jurul unei viteze fundamentale sau formării
unor vârtejuri ritmice cauzate de clădirile învecinate.

Limitarea vibrațiilor
Pentru a limita vibrațiile se poate acționa fie asupra

cauzelor ce le provoacă, fie protejând construcția sau
reducând reacțiunile acesteia.

Vârtejurile pot fi diminuate prin forme corespunză-
toare, adică disipatoare de energie (grilaje, tratarea
suprafeței, amplasarea de elemente suplimentare sub
formă elicoidală etc.) [9], [10], [11].

Diminuarea reacțiunilor construcției se obține prin măsuri
constructive și sporirea coeficientului de amortizare.

Frecvența proprie are o influență puternică asupra
efectului dinamic. Săgeata construcției este invers pro-
porțională cu rigiditatea și, în consecință, cu pătratul
frecvenței proprii, deci este mai puternic influențată de
frecvența proprie decât de încărcarea cu vânt.

Accelerația depinde de deformația produsă de
viteza fundamentală a vântului. Rafalele cu frecvență
mică contribuie puțin sau deloc la sporirea accelerației. 

Frecvența proprie descrește odată cu înălțarea cen-
trului de greutate al construcției. Dacă, de exemplu, se
dublează rigiditatea structurii unei construcții, frec vența
se ridică de la 0,1 Hz la 0,14 Hz, săgeata se reduce de
2,3 ori, forțele de accelerare se reduc de 1,2 ori, iar
viteza de inversare a acelerației crește de 1,1 ori.

Dacă aceleiași construcții i se dublează masa la par-
tea superioară, menținându-i-se rigiditatea, frecvența

scade la 0,07 Hz, săgeata crește însă de 2,3 ori, în
schimb accelerația și viteza de inversare a accelerației
se reduc de 1,7 și respectiv de 2,2 ori.

Accelerația este invers proporțională cu rădăcina
pătrată a coeficientului de amortizare. 

Cele expuse conduc la recomandarea ca la pro -
iectarea unei construcții turn să se acorde și pe mai
departe prioritate considerentelor arhitectonice, func -
ționale și economice, dar să se aibă în vedere o cât mai
bună amortizare interioară. Asupra amortizării interioare
se poate acționa prin materialele de construcție, prin
sistemul structural, prin terenul de fundare și prin
radierea energiei vibratorii în terenul fundației.

Amortizarea aerodinamică prezintă importanță
numai față de vârtejuri. Amortizarea prin materialele
de construcție este prea mică față de cheltuielile pe
care le implică. Adăugarea unor aditivi în beton crește
coeficientul de amortizare al acestuia de la 0,4% la
4%. Mai importantă este amortizarea obținută prin
introducerea frecărilor în rosturile structurii. Terenul de
fundare oferă în general o amortizare de 5%. Cel mai
important factor de amortizare este însă adâncimea la
care sunt îngropate fundațiile. La o adâncime de 3-5 m
coeficientul de amortizare se ridică până la 85%, față
de 6-19% al unor blocuri cu fundații la adâncime mică.

În esență, amortizarea vibrațiilor structurilor tip
turn rigide se datorează, în primul rând, sistemului de
fundare, iar amortizarea construcțiilor flexibile (coșuri
de fum, antene etc.) se datorează în special materi-
alelor de construcție.

În primul caz, amortizarea poate fi îmbunătățită
prin dispozitive amortizoare, constând din înalțarea
centrului de greutate, iar în al doilea caz, prin dispozi-
tive de amortizare care sporesc masa vibrantă (solida-
rizare cu elemente mai rigide) [12], [13].

Structuri tip turn
pentru captarea energiei eoliane

În cazul structurilor tip turn utilizate pentru
captarea energiei eoliene cu diverse sisteme de elice,
încărcările de considerat în analiza structurală provin
de la:

• greutatea proprie a agregatului;
• acțiunile vântului și seismului;
• acțiuni climatice.
Simularea prin calcul a comportării dinamice a

structurii în exploatare reprezintă partea cea mai
importantă a analizei, în vederea alcătuirii structurale
respective, a concepției de calcul adecvate. În acest
sens, se va urmări aprecierea corectă a datelor de
intrare pentru calcul dinamic (numărul și valorile
maselor ce oscilează, problemele privind amortizările
luate în considerare etc.), privind vibrațiile proprii,
respectiv vibrațiile forțate ale structurii.

Schema structurii, în general, este de tip consolă
spațială.

În vederea evitării fenomenelor de rezonanță între
vibrațiile turnului și cele ale elicei, de obicei, se alege o
rigiditate mărită la încovoiere pentru turn și mase
reduse pentru paletele elicei.

Majoritatea degradărilor structurale la asemenea
structuri au apărut din nerespectarea acestor aspecte.

Æ urmare din pagina 63
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Aspecte de neliniaritate fizică și geometrică
a betonului la structuri tip turn

Pentru verificarea rigidități și stabilității structurilor
înalte este nevoie de apreciarea efectelor capacității de
a disipa energie, prin deformări plastice.

În acest sens sunt necesare:
• o relație moment încovoietor - curbură, obținută

prin interpolarea liniară între momentul de fisurare,
curgere și ultim;

• deformata obținută cu relația moment încovo ietor
- curbură, adoptată introducând efectul neliniarității
geometrice;

• compararea energiei induse cu cea capabilă,
acceptând incursiuni într-un singur sens în domeniul
postelastic.

Structurile de tip turn, pe schema consolă încas-
trată elastic sau inelastic, au în general flexibilitate
ridicată, cu pericol de instabilitate pronunțat. Ca atare
este necesar un calcul neliniar, fizic și geometric,
adecvat.

Determinarea siguranței la structurile înalte din
beton armat necesită stabilirea deplasărilor, luând în
considerare neliniaritățile fizice și geometrice ale
betonului.

La aceste structuri, modelate printr-o consolă încas -
trată elastic sau inelastic, în vederea aprecierii depla -
sărilor, luând în considerare comportarea neliniară a
betonului, precum și neliniaritatea geometrică, este
necesară verificarea la următoarele aspecte, din acți-
uni dinamice:

• asigurarea condiției de rigiditate;
• asigurarea condiției de stabilitate;
• asigurarea ductilității.
Rezolvările analitice și numerice ale acestor proble -

me necesită un efort deosebit. 
Mulți proiectanți, pentru asigurarea condițiilor de

rigiditate și stabilitate, consideră o valoare aproxima-
tivă a modulului de rigiditate al secțiunilor și a lungimii
de flambaj. Rezolvarea corectă are la bază cunoașterea
evoluției rigidității la fiecare treaptă a solicitării, adică
urmărirea biografică a structurii.

Verificarea condiției de ductilitate, de regulă, se
consideră îndeplinită dacă este corect evaluat nivelul
solicitărilor, sub acțiunea încărcărilor de exploatare și
prin respectarea unor măsuri constructive. Corect,
veri ficarea ductilității necesită o analiză structurală în
domeniul postelastic, cu dificultăți majore pentru o
analiză practică.

În proiectarea curentă o importanță decisivă o are
elaborarea unei metodologii prin care să se aprecieze
capacitatea de disipare a energiei, fără a utiliza
metoda analizei dinamice neliniare. În acest sens,
avem la îndemână metoda factorului de ductilitate sau
o metodă energetică:

• Metoda factorului de ductilitate 
Factorul de ductilitate arată capcitatea structurii de

a disipa energie prin raportarea deplasărilor sau defor-
mațiilor corespunzătoare stadiului ultim, respectiv limi -
tei stadiului elastic.

• Metoda energetică
Metoda are la bază comparea energiei induse de

acțiunile dinamice cu energia capabilă a structurii.
Energia totală indusă într-o structură, corepunză-

toare unui anumit factor de amortizare, se exprimă
acoperitor cu valoarea spectrală a vitezei. Energia
capabilă (Ecap) se referă la energiile de deformare
[14], [15], [16].

CONCLUZII
• Structurile proiectate/expertizate, caracterizate

prin complexitate mare sau medie, necesită o atenție
deosebită din partea proiectanților/experților, în vede -
rea satisfacerii condițiilor de rezistență și stabilitate, la
acțiuni statice și dinamice.

• Tendințele actuale pentru structurile existente de
mari dimensiuni încadrându-se în conceptul „Cerul este
limita” (The sky is the limit), lansat în anii 1900, după
aparița primului zgârie nori modern (Home Insurance
Building din Chicago), necesită o analiză specială. Ast-
fel, la elementele comprimate ale acestor structuri
există pericolul pierderii stabilității formei inițiale de
echilibru, ca urmare a atingerii unor solicitări critice,
care provoacă bifurcarea echilibrului (instabilitate de
ordin I) sau divergența acestuia (instabilitate de ordin
II). Se va ține cont de faptul că acestea au fost proiec-
tate în anii 1900-1980, pe baza conceptului de struc-
tură liniară, caracterizat prin răspuns (eforturi,
deplasări) direct proporțional cu încărcările, adică a
fost neglijată influența deplasărilor asupra geometriei
structurii și a eforturilor.
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