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Către:

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
Domnului Președinte EUGEN ȘTEFAN COJOACĂ

Ref.: Solicitare consiliere metodologică

Stimate Domnule Președinte,

Am fost sesizați de unii membri ai asociației noastre cu privire la faptul că în cadrul proceselor
de derulare a contractelor de achiziție publică se înregistrează interpretări diferite în relația
antreprenor-beneficiar în ceea ce privește modul de aplicare a unor prevederi legale aferente
legislației achizițiilor publice.

Vă rugăm ca, în baza atribuțiilor și competențelor deținute de instituția pe care o conduceți,
să emiteți un punct de vedere privitor la următoarea speță:
• HG 419/08.06.2018 care modifică și completează HG 395/2016 referitoare la normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 98/2016 stipulează în cadrul art. V pct. 86:

Art.164 se modifică și va avea următorul cuprins la alin.(7):
„Autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului în
conformitate cu prevederile alin.(3) care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni”.

În cadrul alin.(8) din cuprinsul aceluiași articol se prevede:

„Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului în
conformitate cu prevederile alin.(3) pentru contractele ce se derulează pe o perioadă ce
depășește 24 luni”.

Autoritatea contractantă confirmă în cadrul art. 48.3 din Acordul contractual (Partea I)
încheiat între părți, prin mențiunea DA - „Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor
atunci când Durata de execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile”.

Având în vedere cele menționate, vă rugăm să ne precizați data de la care se aplică formula
de ajustare a prețului în cazul contractelor a căror durată de execuție depășește 365 de zile.

Vă stăm la dispoziție cu orice clarificare necesară.

În așteptarea răspunsului Dumneavostră, vă asigurăm, Stimate Domnule Președinte, de
întreaga noastră considerație.

Cu stimă,
Laurențiu Plosceanu
Președinte



Tehnologia PCO (oxidare foto-catali-
tică) reproduce procesele naurale prin
care în prezența radiației ultraviolete, a
umidității din aer și a metalelor nobile,
se generează ioni oxidanți care neutrali-
zează microorganismele și elimină cea
mai mare parte a substanțelor toxice și
poluanților.

Sistemele Dust FreeTM sterilizează
aerul, elimină poluanții și facilitează fil-
trarea particulelor ultrafine, elimină
sporii, bacteriile și virușii prin procesul
natural de oxidare foto-catalitică.

Modul de acțiune al Micropure
copiază procesele naturale ce se petrec
în fiecare zi în mediul natural. Prin

expunere la radiații ultraviolete și în
contact cu aerul încărcat în mod natural
cu umiditate (H2O), o suprafață acope-
rită cu un aliaj de cinci metale având la
bază titanul și platina generează mole-
cule de peroxid de hidrogen (H2O2) și
radicali hidroxil (OH)+ Aceste molecule
sunt deosebit de eficiente atât împotriva
poluanților cât și a microorganismelor,
atât din aer cât și de pe suprafețele cu
care aerul tratat vine în contact. Peroxi-
dul de hidrogen (H2O2), generat în can-
tități mici (sub 0,02 PPM), este deosebit
de eficient împotriva încărcării cu
microorganisme atât în aer cât și pe
suprafețe.

Spre deosebire de sistemele simple
cu UV care sterilizează aerul doar la
locul de expunere la radiație, sistemele
PCO purifică aerul pe tot traseul de la
locul de tratare, în centrala de venti-
lație, pe tubulatură, în filtre, în siste-
mele de distribuție a aerului și în birou
sau spațiul locuit. Sistemele Dust FreeTM

asigură inclusiv eliminarea bacteriilor și
virușilor de pe suprafețele din spațiul
de servit.

De asemenea, sistemele Air Knight
și Micropure nu generează ozon, un
gaz considerat iritant pentru sistemul
respirator.

Câteva avantaje:
• Acțiune atât la locul de tratare cât

și în interiorul sistemului HVAC și în
interiorul spațiilor deservite;

• Montaj foarte facil în CTA sau tubula -
tură, inclusiv varianta pentru retrofit VCV;

• Crește eficiența filtrelor clasice prin
coagularea electrostatică a microparti-
culelor;

• Gamă largă de dimensiuni, se pot mon -
ta mai multe unități în aceeași sec țiune;

• Pentru suprafețe de la 80 m2

(MicroPure 5”) la 300 m2 (Air Knight 14”)
și debite de aer de la 1.500 m3/h (debit
maxim MicroPure 5”) la 4.000 m3/h
(debit maxim Air Knight 14”).

Oxidarea foto-catalitică
în purificarea și sterilizarea aerului
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CONSTRUCȚIILE
- prim plan -

Mădălina PENA - director Patronatul Societăților din Construcții (PSC)

În perioada stării de urgență, PSC
prin Federația Patronatelor Socie-
tăților din Construcții a militat activ
pe lângă Guvernul României, Minis-
terul  Fondurilor Europene și Minis-
terul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației, pentru elaborarea
unei Strategii naționale pentru res-
tabilirea normalității economice în
perioada postpandemie COVID19,
unele dintre propunerile noastre
fiind preluate în PLANUL NAȚIONAL
DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE
ECONOMICĂ.

Câteva dintre propunerile noastre:
1. Stabilirea unor direcții princi-

pale de acordare a fondurilor UE
nerambursabile;

2. Declararea unor sectoare din
economie ca fiind prioritare (Sănă-
tatea, Agricultura, Mediul, Infra -
structura de transport);

3. Reglementarea situației IMM-
urilor care fac parte din structuri
Grup de firme;

4. Acordarea de garanții guver-
namentale pentru credite până la 5
ani destinate plății taxelor și impo-
zitelor;

5. Completarea/detalierea legis -
lației privind achizițiile publice;

6. Creșterea ponderii finanțări-
lor nerambursabile;

7. Acordarea de avansuri pentru
toate contractele finanțate din fon-
duri europene și modificarea preve-
derilor referitoare la admiterea
plăților efective;

8. Asigurarea de fonduri pentru
pregătirea profesională a persona-
lului;

9. Actualizarea justă a valorii
contractului de execuție atât în
momentul semnării contractului,
cât și pe parcurs, în măsura în care
au intervenit modificări legislative;

10. Eliminarea / corectarea punc -
tului de vedere ANAP referitor la
tratarea cheltuielilor indirecte și a
profitului ca sumă fixă;

11. Regândirea criteriilor de atri-
buire a contractelor;

12. Încurajarea și susținerea capi-
talului autohton;

13. Corectarea cerințelor din do -
 cumentația de atribuire;

14. Corectarea Modelelor de
contract de execuție, proiectare și
execuție.

De fapt în toate demersurile
făcute către partea guvernamen-
tală, în toată perioada scursă din
luna martie, am susținut că sectorul
construcțiilor trebuie să-și continue
activitatea pentru susținerea eco-
nomiei naționale, fiind mai puțin
afectat de pandemie.

Dependența pe orizontală și ver-
ticală a sectorului construcții de
toate celelalte sectoare economice
a determinat FPSC să se implice
folosind toate pârghiile legale pen-
tru a stimula repornirea economiei
nu doar în sectorul construcțiilor. 

PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII
ȘI RELANSARE ECONOMICĂ lansat
de Guvernul României poate fi un
model de creștere economică axat
pe stimularea și dezvoltarea capita-
lului autohton, investiții strategice
în infrastructura publică, transfor-
mare digitală și pregătirea econo-
miei pentru o revoluție tehnologică
și tranziție către o economie dura-
bilă. Este timpul ca firmele private,
persoanele cu inițiativă și curaj să
își pună în valoare ideile prin ela-
boarea unor proiecte eligibile care
vor aduce plus valoare în întreaga
societate. 

Este nevoie doar de o abordare
diferită față de ce s-a întâmplat în
anii anteriori.

Patronatul Societăților din Construcții – PSC este organizația care reprezintă interesele firmelor
din sectorul construcțiilor. De aproape 20 de ani, PSC este alături de constructori, producători și
distribuitori de materiale și utilaje, proiectanți, firme de instalații și consultanți din sectorul
construc țiilor, iar ca membru fondator al Federației Patronatelor Societăților din Construcții – fede-
rație reprezentativă conform Legii 62/2011 – Legea Dialogului Social, la nivel de Sector Construcții
Civile și Industriale și Sector Industria sticlei și a ceramicii fine, Industria materialelor de construc -
ții - fabricarea altor produse din minerale nemetalice (producători de materiale pentru construcții),
susține în mod activ, prin consultarea și implicarea membrilor, demersurile legislative inițiate de
federație, organizează întâlniri unde solicită opiniile companiilor interesate de modificările legis -
lative la nivel de sector. Prin intermediul PSC firmele membre pot participa la dezbaterile consulta-
tive organizate de ministere pentru ca experiența lor să fie benefică întregului sector.  

Societatea actuală este în continuă transformare, informatizarea și tehnologiile moderne fiind
cheile de eficientizare ale oricărui sector. În acest context, PSC este în egală măsură  un colector al
experiențelor pozitive și al problemelor din sector cât și un furnizor de soluții.

Mădălina PENA ‐ director PSC



În urma negocierilor din cadrul
Summit-ului de la Bruxelles des-
fășurat în perioada 17-21 iulie
2020, s-a stabilit că România va
putea beneficia de un pachet global
-  63 miliarde de euro granturi și
16,8 miliarde de euro împrumuturi,
ceea ce ar duce la o sumă de
aproape 80 de miliarde euro. 

Se pun câteva întrebări: Este
România pregătită să abordeze
aceste fonduri altfel? A învățat
România ceva din nereușitele lega -
te de accesarea fondurilor euro-
pene? Părerea noastră este că NU. 

Prin urmare, credem că este
momentul să facem o retrospectivă
severă a modului în care au fost
accesate fondurile europene până
acum, să inventariem problemele
întâlnite care au determinat rata
mică de absorbție a fondurilor euro-
pene.

Câteva cauze identificate ce
pot fi luate în calcul și eliminate: 

1. Documentație suport incom-
pletă (declarații, formulare, lipsă
avize, documente asigurare cofi -
nanțare, HG/HCJ/HCL indicatori și
terenuri);

2. Documentație tehnico-econo-
mică neactualizată (studiu fezabili-
tate, studiu trafic, ACB);

3. Documentația de mediu (lipsă
acord mediu, lipsă decizie etapă de
încadrare, declarația Natura 2000
neactualizată/lipsă).

Așa cum este cunoscut deja,
România va putea beneficia de cca.
80 miliarde de euro, alocări din
bugetul UE 2021-2027, alocări din
Fondurile de reziliență și recuperare
din cadrul Next Generation EU:

a) cca. 46,5 miliarde euro sub
formă de granturi nerambursabile
din bugetul multianual al UE (2021-
2027);

b) 16,7 miliarde euro granturi
nerambursabile din facilitatea
Next Gen EU, care include facilitatea
de redresare (reziliență și recupe-
rare);

c) 16,8 miliarde euro din cre-
dite cu condiții favorabile acordate
de Comisia Europeană României.

Trebuie menționat faptul că
banii alocați României pentru redre-
sare (reziliență și recuperare) sunt
pe un termen scurt de angaja-
ment (3 ani). Din acest moment
și până în octombrie a.c.,  Româ-
nia trebuie să decidă ce va face,

pentru a prezenta proiectele Comi-
siei Europene și ulterior lunii aprilie
2021, când planurile tuturor țărilor
vor fi aprobate, are trei ani să
înceapă demararea lor. 

Absorbția fondurilor din cadrul
Next Generation EU - aproape 34
de miliarde de euro -, va trebui să
se realizeze în 2021, 2022 și 2023,
cu 70% din fonduri obligatoriu a fi
contractate în primii doi ani.

Planul național de investiții și
relansare economică elaborat de
guvern este adresat tuturor sectoa-
relor economice, în particular, pen-
tru constructori fiind important să
existe proiecte viabile și companii
care să le acceseze. 

Ca o concluzie, apreciem că
accesarea fondurilor alocate la un
nivel neașteptat implică o respon-
sabilizare maximă a celor implicați,
mai ales în prima etapă, de elabo-
rare a ghidurilor și în a doua etapă,
a celor care elaborează și execută
proiectele.

PSC va informa constructorii
privind axele de finanțare dis-
ponibile și va publica în FORUM-
ul site-ului www.psc.ro toate
informațiile necesare. q
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Noi obligații privind performanța energetică
pentru dezvoltatorii/proprietarii

care construiesc sau renovează clădiri

av. dr. Daniel MOREANU

Recent a fost publicată o nouă lege care a intrat
în vigoare la începutul lunii iulie anul curent,
prin care se instituie noi obligații privind asigura-
rea performanței energetice aplicabile dezvol -
tatorilor, proprietarilor sau investitorilor care
construiesc sau renovează clădiri. Aceste noi dispo-
ziții au fost anunțate într-un articol publicat încă din
luna decembrie 2018 și implementează Directiva
U.E. din anul 2018, care a amendat Directiva U.E.
din anul 2010, cu privire la performanța energetică
a clădirilor.

Scopul legii se circumscrie obiectivului fixat de
Comisia Europeană, de reducere până în anul
2050 a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu
80-95% față de nivelul înregistrat în anul
1990.

Dezvoltatorii și proprietarii de clădiri trebuie să ia
în considerare aceste noi modificări care vor avea
efecte pe termen mediu și lung, asupra parcului de
clădiri rezidențiale și nerezidențiale (comerciale).
Valoarea de piață a acestor clădiri care sunt în
stadiul de proiect acum sau care vor fi renovate în
viitor va fi influențată în mod substanțial de
eficiența energetică a acestora.

Astfel, Certificatul de urbanism în vederea
obținerii autorizației de construire pentru clădiri
rezidențiale și comerciale (birouri, comerț, învăță-
mânt, sănătate, hoteluri etc.) va solicita întocmirea
unui studiu privind fezabilitatea sistemelor
alternative de înaltă eficiența energetică. Toto-
dată, prin Certificatul de urbanism emis după
data de 15 septembrie 2020, pentru clădirile noi
se va institui obligația de instalare a sistemelor de
autoreglare pentru stabilirea distinctă a temperatu-
rii și calității aerului în fiecare încăpere, zonă sau
unitate de clădire.

Clădirile comerciale noi sau renovate major, cu
mai mult de 10 locuri de parcare au obligația de

a asigura minimum 1 punct de încărcare pentru
vehicule electrice, precum și tubulatura încas-
trată pentru cel puțin 20% dintre locurile de
parcare. Până la 1 ianuarie 2025, clădirile comer-
ciale existente, cu minimum 20 de locuri de par-
care vor asigura puncte de încărcare pentru cel
puțin 10% din numărul locurilor de parcare.

În anumite cazuri, pentru clădirile rezidențiale
noi sau cele care trec printr-o renovare majoră,
pentru care depunerea autorizației de construire se
realizează ulterior datei de 10 martie 2021, care
dețin minimum 10 locuri de parcare, investito-
rul/proprietarul are obligația de a asigura tubu-
latura încastrată necesară pentru alimentarea
electrică a fiecărui loc de parcare.

Se instituie un pașaport pentru renovarea
energetică a clădirilor, precum și obligații pentru
primarii localităților cu mai mult de 5.000 de locui-
tori, de a iniția planuri de creștere a numărului clă-
dirilor cu consum energetic aproape egal cu zero.

Anunțurile de vânzare sau închiriere vor tre-
bui să conțină informații privind indicatorii de per-
formanță energetică sub sancțiunea unei amenzi
cuprinse între 1.250 și 2.500 lei, aplicabilă pro-
prietarului sau agentului imobiliar. q

avocat, doctor în drept Daniel Moreanu 
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Ordinul Arhitecților din România
(OAR) este organizația profesională
responsabilă de reglementarea pro-
fesiei de arhitect și de împlinirea
misiunii de a convinge societatea că
arhitectura reprezintă, în primul
rând, un act de cultură de interes
public, cu implicații urbanistice, eco-
nomice, sociale și ecologice. 

Organizarea constantă a con -
cursurilor de soluții, încă de la înfi -
ințarea OAR, reprezintă un demers
care asigură perfectarea treptată a
procedurii de organizare a unui con-
curs, corelată permanent cu stan-
dardele internaționale și revizuirile
acestora. Din 2015, odată cu înfiin ța -
rea Departamentului de concursuri,
OAR a organizat un număr de 16
concursuri naționale și internațio-
nale, în București, Cluj-Napoca, Timi -
șoara, la Seoul, în cadrul Congresului
UIA sau în Emiratele Arabe Unite,
pentru pavilionul României în cadrul
Expo 2020 Dubai. 

Prin afilierea la Uniunea Interna -
țională a Arhitecților (UIA), Ordinul
Arhitecților își asumă, în concursurile
organizate, respectarea standardelor
recomandate de UIA prin Ghidul
UIA-UNESCO pentru concursuri. Ală-
turi de Regulamentul Concursurilor
de Arhitectură și/sau Urbanism

adoptat de Ordinul Arhitecților în
2005, aceste standarde au rolul de a
sprijini desfășurarea corectă a unui
concurs de soluții. 

Experiența internațională arată
că procedura de achiziție a servi-
ciilor de proiectare prin concurs
de soluții s-a dovedit a fi cea mai
sigură cale pentru a obține un
proiect de calitate, care să răs-
pundă atât nevoilor promotoru-
lui, cât și dorin țelor comunității. 

Drumul de la idee – de la care
pornește un promotor, fie el public
sau privat, și în definirea căreia i se
alătură organizatorul concursului –
până la încheierea contractului de
servicii de proiectare cu arhitectul
câștigător, este, deși mai puțin
cunoscut de către public, tocmai
cheia implementării cu succes a
soluției câștigătoare. 

Acest drum țintește, de fiecare
dată, o serie de obiective comune
deopotrivă arhitecților și publicului
beneficiar: coagularea comunităților
în jurul unor teme importante pentru
orașele noastre, accesul pe criterii
calitative la comanda de arhitectură,
recunoașterea unor valori comune în
interiorul profesiei și în afara ei –
pentru a numi numai câteva dintre
ele. 

Dar doar termenul de „con-
curs” de arhitectură nu este o
garanție a calității rezultatului.
Dincolo de importanta încărcă-
tură culturală pe care o are
acesta, drumul de la idee la
implementarea proiectului câști-
gător trebuie să respecte o serie
de exigențe. Rolul acestor exi -
gențe, pe care OAR le numește
standarde, nu este numai acela
de a promova buna practică în
organizarea concursurilor de
soluții, ci și de a sprijini cadrul
bunei practici profesionale după
stabilirea soluției câștigătoare.

Un concurs de soluții bine organi-
zat împiedică apariția unor situații pe
care le vedem deseori întâmplân -
du-se în fazele de proiectare și exe-
cuție. Indiferent dacă ne referim la
modificarea radicală a bugetului
implementării după încheierea etapei
de proiectare, ori la modificarea
arhi tecturii soluției câștigătoare,
aceste situații pot afecta în mod
direct atât modul în care arată
silueta orașelor noastre prin realiza-
rea unor soluții de compromis, cât și
încrederea pe care o avem în insti-
tuția concursului, atunci când proiec-
tul câștigător nu este realizat. 

CONCURSUL DE SOLUȚII DE ARHITECTURĂ
Drumul corect de la idee la implementare:

standardele OAR în organizarea concursurilor de soluții
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Prevenind astfel de accidente,
standardele pe care OAR le susține și
promovează în organizarea concursu -
rilor de soluții pot fi formulate, pe
scurt, astfel: 

• Corectitudinea procedurii de
concurs. Calitatea unui concurs și
implicit a proiectelor primite (și câș-
tigătoare) depinde de corectitudinea
condițiilor de participare precum ofe-
rirea unui timp adecvat pentru con-
ceperea proiectelor, condiții de
eligibilitate clare, respectarea proce-
durilor specifice.

• Achiziția serviciilor de proiec-
tare prin concurs. Contractul pentru
serviciile de proiectare în vederea
realizării obiectivului ce constituie
obiectul procedurii va fi atribuit câș-
tigătorului concursului. Valoarea
contractului pentru serviciile de pro-
iectare trebuie să corespundă com-
plexității obiectivului, să fie corect
apreciată în raport cu cerințele con-
tractului și să fie competitivă pe
piață, astfel încât să constituie un
argument motivant atât pentru par-
ticiparea la concurs, cât și pentru
îndeplinirea contractului cu profesio-
nalism. Valoarea premiilor trebuie să
fie atractivă pentru participarea la

concurs, indiferent de țara de prove-
niență a viitorilor participanți. 

• Juriul profesionist și inde-
pendent. Juriul va fi alcătuit din
profesioniști recunoscuți și respectați
la nivel național și/sau internațional,
va fi independent, autonom și suve-
ran, pentru a oferi garanția unui
rezultat performant și a conferi parti-
cipanților încredere în profesionalis-
mului jurizării. Componența juriului
trebuie făcută publică de la lansarea
concursului și nu se admit schimbări
ale acesteia după lansarea procedu-
rii, acestea putând duce la situații de
incompatibilitate cu potențiali parti-
cipanți, anulând efortul depus de
aceștia până în acel moment. 

• Tema concursului construită
pe un fundament deontologic
este punctul de pornire al soluțiilor.
Nu orice subiect de arhitectură poate
deveni tema unui concurs și nu orice
temă se potrivește oricărui tip de
concurs. Tema concursului trebuie să
fie obligatoriu fundamentată temei-
nic prin realizarea de studii, exper-
tize tehnice, relevee, clarificarea
situației juridice, elemente esențiale
pentru a obține proiecte de calitate
în cadrul concursul, dar și pentru a

oferi un punct de pornire corect,
ancorat în realitate, pentru demara-
rea proiectării.

• Asigurarea anonimatului este
un principiu fundamental al concursu -
rilor. Explicarea transparentă a proce -
durii de anonimizare și respectarea
acesteia este o componentă vitală
pentru un concurs organizat corect.
Ridicarea anonimatului se va face numai
după semnarea de către membrii
Juriului a Raportului Juriului, prin
deschiderea plicurilor secretizate.

Așa cum arată parcursul proiecte-
lor câștigătoare ale unor concursuri
organizate de OAR în anii trecuți și
spre dezghețarea unui aparent pesi-
mism încă prezent atât în rândul
publicului cât și al profesiei, soluțiile
câștigătoare ale concursurilor de
soluții realizate conform standarde-
lor OAR merg, într-adevăr, către im -
plementare. 

Exemple în acest sens ne sunt
proiectul Turnul Pompierilor din
Cluj-Napoca, care se află în faza
finală a etapei de execuție, Parcul
Feroviarilor din Cluj-Napoca, proiect
care așteaptă licitația pentru execuție,
Amenajarea urbană Strada Kogălni-
ceanu, Cluj-Napoca, care a primit
recent autorizația de construire, sau
proiectul pentru Extinderea sediului
Consiliului Jude țean Cluj, a cărui
documentație a fost recent predată
de către arhitecții câștigători Autori-
tății Contractante. 

În prezent, se află în faze diferite
de desfășurare concursul interna -
țional de soluții Reclaiming the
River, un parteneriat dintre OAR și
Filiala OAR București, al cărui pro-
motor este Primăria Sectorului 3 din
București, și concursul internațio-
nal de soluții pentru Centrul
Integrat de Transplant Cluj-
Napoca, având ca promotor Consiliul
Județean Cluj.

Lista concursurilor OAR care
urmează să fie lansate în curând
poate fi consultată pe site-ul OAR la
secțiunea Concursuri. q

Autori:
arh. Mirona CRĂCIUN

arh. Ilinca POP

Jurizarea concursului Amenajarea urbană Strada Kogălniceanu, Cluj‐Napoca. Sursă foto: Departamentul Concursuri OAR

Concursul de soluții organizat la standardele OAR. De la idee la implementare
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X-Ray Protection:
protecție fără plumb
împotriva radiațiilor Röntgen
Saint-Gobain, lider mondial în domeniul habitatului și al materialelor de construcții, pune pe primul plan confortul
și siguranța tuturor utilizatorilor de clădiri din varii domenii de activitate, propunând pieței din România o gamă
largă de produse avansate tehnologic, așa cum este și cazul plăcilor X-Ray Protection, 100% fără plumb,
complet reciclabile, pentru protecţia împotriva radiațiilor emise de echipamentele radiologice. 

Sistemele de compartimentare cu
plăci X-Ray Protection reprezintă
alegerea ideală pentru protecția
împotriva radiațiilor ionizate emise
de echipamentele radiologice în spi-
tale, clinici, cabinete dentare, cabi-
nete veterinare și orice alte clădiri în
care este necesară protecția împo -
triva razelor X:
• Spitale, clinici: aparatură pentru
săli de operație, săli de endoscopie,
osteodensitometrie, mamografie, odon -
tologie;
• Cabinete de radiologie: echipa-
mente convenționale de radiologie,
mamografe; 
• Cabinete pentru chirurgie vete -
rinară: dispozitive de diagnosticare
cu raze X;
• Cabinete stomatologice: aparate
cu raze X intraorale, aparate cu raze
X panoramice.

Plăcile minerale X-Ray Protection,
100% fără plumb, au fost special
concepute pentru protecția împotriva
radiațiilor Röntgen, având în com-
poziția lor particule grosiere de sul-
fat de bariu care înlocuiesc plumbul
utilizat în mod tradițional. Mineral
inert de origine naturală, cu propri-
etăți dovedite de absorbție a razelor
X, sulfatul de bariu este sigur în uti-
lizare, fiind folosit în soluția de bariu
deseori ingerată de pacienți pentru
îmbunătățirea diagnosticării radio-
logice, având totodată proprietăți de
absorbție a razelor X. 

Sursă foto: Media Library Saint‐Gobain
Copyright: Saint‐Gobain Gyproc



Împreună cu chitul de rosturi Promix® X-Ray Protection, care de asemenea conține sulfat
de bariu, plăcile X-Ray Protection asigură un sistem de compartimentare eficace, al cărui nivel
de protecție împotriva radiațiilor se va menține în timp. Pe lângă protecție certificată pentru
pereți și tavane, plăcile X-Ray Protection, testate după norme europene, oferă o rezistență
excelentă la incendii (reacția la foc A2-s1, d0) și o izolare fonică optimă, printr-o singură
soluție de compartimentare ușor de montat. 

Spre deosebire de placarea cu plumb care presupune o etapă suplimentară de montaj (aplicarea benzilor de
plumb la rosturile de îmbinare ale plăcilor, dar și la intersecțiile și pe perimetrul compartimentării incintelor radi-
ologice pentru a fi considerate o barieră eficientă împotriva radiațiilor), sistemul de compartimentare X-Ray Pro-
tection oferă o abordare simplificată a protecției eficiente împotriva radiațiilor, montajul fiind mai puțin complicat,
iar greutatea sistemelor realizate mult redusă.  

AVANTAJE:

• Șantiere mai sănătoase
Datorită absenței totale a plumbului, X-Ray Protection nu prezintă niciun risc pentru sănătate în timpul manipulării
sau al montajului.

• Eficacitate dovedită
Eficacitatea împotriva razelor X a fost validată de Grupul Metrologic pentru
Radiații al Agenției de Sănătate Publică din Anglia (Radiation Metrology Group
of Public Health England), în conformitate cu IEC 61331-1:2014.

• Montaj rapid și ușor
Absența plumbului permite tăierea plăcilor cu
cutter-ul. În plus, nu sunt necesare benzi de
plumb la îmbinări, montajul efectuându-se ușor
și rapid.

Informații suplimentare pe www.rigips.ro
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În Ostrów Tumski din Wrocław
– cea mai veche parte istorică a
orașului (datată din secolul X)
și-a început activitatea unul
dintre cele mai prestigioase
hoteluri din Polonia. Hotelul de
5 stele The Bridge MGallery se
integrează excelent în ambien-
tul gotic al Catedralei, sublini-
indu-i acesteia valoroasa  linie
arhitecturală. Sistemele de tâm -
plărie din aluminiu pentru
această construcție au fost
furnizate de ALUPROF SA.

Punte între istorie și moder nism

Ostrów Tumski, cândva insulă, era
legat printr-un pod de malul drept
al râului Odra. Exact în acest loc a
luat ființă hotelul The Bridge
Wrocław MGallery – construirea sa
a durat mai puțin de 2 ani. Sarcina
arhitecților a fost scrierea unui nou
capitol în istoria celei mai vechi
părți a orașului Wrocław și crearea
unui corp modern deschis spre oraș
și locuitorii lui. Ieșirea direct spre
piața catedralei, grădina cu acces
general și apropierea traseelor
tradițional destinate plimbărilor

peste râul Odra au făcut clădirea să
se încadreze perfect în ambientul
încărcat de istorie și să expună fru-
musețea și monumentalismul Cate-
dralei. Hotelul are o înălțime de 6
etaje, oferă 184 de camere, din
care 17 apartamente de lux și o
priveliște care taie respirația spre
panorama capitalei Sileziei de Jos.

Proprietarul clădirii este Tacit Invest -
ment – responsabil de asemenea
pentru hotelul Nobu Warsaw, inau-
gurat recent și pentru câteva clădiri
de birouri din Varșovia. Costul
inves tiției s-a ridicat la 150 de mili -
oane de zloți.

Clădire ecologică

Arhitecții biroului Forum Architekci
au depus un efort susținut, pentru
ca proiectul The Bridge să cores -
pundă mediului istoric. Partea exte-
rioară a clădirii a fost executată
așadar din materiale simple, nobile
și elegante, pentru a nu conduce la
încărcarea catedralei învecinate și
totodată pentru a-i expune linia.
S-a mizat pe cărămidă arsă, sticlă
și aluminiu – ce a permis obținerea
coeficienților corespunzători de izo-
lare termică, fonică și de econo -
misire a energiei. Sistemele de
tâmplărie din aluminiu pentru
această investiție au fost furnizate
de producătorul polonez și liderul
european al domeniului – compania
ALUPROF.

„În proiectul clădirii a fost utilizat
sistemul de fațadă semi-structurală

THE BRIDGE WROCŁAW
cu sistemele ALUPROF –
între gotic și modern
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ALUPROF. Acesta a permis obți ne -
rea efectului de panou unitar de sti-
clă pe fațada hotelului și a structurii
acoperișului cât și a luminatoarelor,
precum și un iluminat plin de
atmosferă în zonele comune. Supli-
mentar, datorită parametrilor ridi-
cați de etanșeitate ai fațadei
ALUPROF, consumul de energie al
clădirii este mult mai mic” – declară
Bożena Ryszka, director marketing
și PR ALUPROF SA.

În clădire a fost utilizat și sistemul
de ferestre și uși cu barieră ter-
mică, ca răspuns la tendințele și
obliga țiile legate de construcțiile
durabile. Ferestrele și ușile con-
fecționate cu acest sistem au pro-
prietăți de izolare ridicate și măresc
eficiența energetică a clădirii. O
completare a tâmplăriei de alu-
miniu utilizate în The Bridge este
sistemul pentru pereți ignifugi, care a
ajutat la execuția pereților interiori

și separarea zonelor de incendiu.
Hotelul The Bridge Wrocław, dato -
rită sistemelor utilizate legate de
construcțiile pasive, se poate mân-
dri cu un certificat de evaluare
multi-criterii a clădirilor LEED
(Leadership in Energy and Environ-
mental Design) la nivel Gold.

Interioare industriale

Interioarele hotelului, spre deose-
bire de corpul elegant și delicat,
sunt mult mai moderne și expresive.
De proiectul spațiilor camerelor de
hotel și al părților comune este
responsabil atelierul Medusa Group.
Apartamentele includ grafice deco-
rative în format mare cu orașul
Wrocław și reproduceri ale ima -
ginilor din colecțiile Muzeului
Național. În camere se află și
portretele câtorva zeci de figuri
istorice care au marcat istoria
Sileziei de Jos. În interioare au fost

utilizate materiale naturale în con-
trast cu modernismul, precum pia-
tra și lemnul.

Dotări

O completare a hotelului de 5 stele
sunt dotările suplimentare disponi-
bile nu doar pentru oaspeții The
Bridge. Pe lângă grădina mențio -
nată cu acces general, la dispoziția
locuitorilor orașului Wrocław a fost
pus restaurantul de fine-dining
CRAFT. Interioarele industriale,
bucătăria deschisă și preparatele
inspirate de bucătăria istorică a
orașului Wrocław permit oaspeților
să simtă atmosfera orașului.
La cel mai înalt nivel al hotelului se
află zona The Bridge SPA. Inspirația
pentru crearea acestui spațiu a fost
Grădina Botanică Wrocław, aflată în
apropiere, deschisă în sec. XIX și
flora luxuriantă a acesteia. q
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Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (VIII)
ARHITECTURA SPAȚIULUI INTERIOR - AMENAJĂRI CORPORATE ȘI RETAIL

Premiul secțiunii „Arhitectura spațiului interior / amenajări corporate și retail”

Amenajare Meșteshukar ButiQ

Autori: arh. Anca Cioarec, arh. Brîndușa
Tudor, arh. Teodora Capră-Robescu, arh.
Ștefan Nechita - stardust architects*
Beneficiar: Meșteshukar ButiQ

Colaboratori:
Producția instalației din lemn și cupru: ATELIER VAST
Sudură: ATELIERELE BOGMAN
Construcții, finisaje, instalații:
Alexandru Dinulescu
Producție corpuri de iluminat: Vlad Rebenciuc
Textile vopsite cu plante: ATELIER TRON
Foto: Vlad Albu

Comentariul autorului:
Proiectul este rezultatul concursului organizat de Ordinul Arhitecților București pentru reamenajarea
Meșteshukar Butiq - o întreprindere socială care își propune să revalorizeze artizanatul tradițional rom. Ne-am
imaginat că un loc ce năzuiește să păstreze meșteșugul viu ar trebui să fie ca o aducere-aminte, să aibă unelte
și materie primă, să nu te sfiești să-ți tragi un scaun și să-ți lași mâinile să lucreze. Să fie atelier, mai mult decât
magazin. Să fie o casă tactilă pentru amintiri.

Premiul partenerului Greentek la secțiunea „Arhitectura spațiului interior / amenajări corporate și retail”

FINASTRA

Autori: Anda Manu, Ștefan Mantu, Silvia
Ioancă - AMA DESIGN

Colaboratori:
COS, TRIVENUS, FD STIL

Comentariul autorului:
Pentru proiectul Finastra, lider global în servicii
de software financiar și soluții cloud, am utilizat
texturile și culorile cerute în guideline-ul lor de
brand, culori care nu sunt timide absolut deloc. 

Un proiect de amenajare corporate este, în esența sa, un discurs vizual (și funcțional) subtil-
explicit despre identitate/identificare și integrare. Mitul impactului spațiului de lucru asupra pro-
ductivității și creativității angajaților nu este, până la urmă, un mit: stabilind standarde și susținând
valori, spațiul de lucru este expresia tactilă a filosofiei unei companii.

Amenajările din retail - oricât de neașteptat ar părea - nu sunt foarte departe de aceeași
amprentă discursivă, „vorbind" despre valorile și identitatea celui care vinde și invitând astfel cum-
părătorul la un demers ludic de descifrare și identificare incluzivă. Fără ironie (într-o perioadă în
care spațiile de birouri au fost de multe ori înlocuite cu propria casă), aruncăm o privire asupra a
ceea ce înseamnă valoros, azi, în amenajările corporate și retail, „citind" câteva dintre proiectele
nominalizate și premiate în cadrul Anualei de Arhitectură 2019.

Alina ZAVARACHE

Secțiunea arhitectura spațiului interior / amenajări corporate și retail, 2019

continuare în pagina 22 È



Structurile metalice din oțel galvanizat la cald și acope-
rite cu țesături tehnice din poliester și PVC aparțin spec-
taculoasei lumi a Arhitecturii Textile, o lume relativ
recent deschisă domeniului construirii și industriei con-
strucțiilor în general. Un sistem nou destinat creării de
lucrări arhitecturale de mici și mari dimensiuni, proiecte
și construcții adaptate timpului, timp în care nevoile
întreprinzătorilor și ale societăților lor se schimbă în
mod continuu. Nevoia, de fapt, de spații suplimentare
pentru producție sau pentru depozitare este imediată:
atunci când ne gândim că ar trebui mărite suprafețele și
halele, aceasta înseamnă, de obicei, că ar trebui rezol-
vat rapid! Suprafețele acoperite de care este nevoie
sunt diferite, se schimbă locul unde se desfășoară
activitățile industriale și pentru societăți s-a născut
condiția necesară de versatilitate totală.

Construcțiile ARTEX BUILDING au răspuns prompt
acestor nevoi, punând la dispoziție toate calitățile care
le definesc: viteza de realizare, costurile infinit mai
mici față de cele impuse de construcțiile tradiționale,
posibilitatea de a fi micșorate sau mărite la momentul
necesar, capacitatea de a fi demontate și remontate în

alte locuri, dar mai ales birocrația simplificată în sensul
avizelor de construire, avize de care, de obicei, nu este
nevoie, și fiscalitatea ușurată, adică posibilitatea de a
amortiza investiția într-o perioadă redusă, la fel ca în
cazul unui utilaj.

Aceste structuri metalice ușoare acoperite cu prelată
PVC sunt folosite uzual pentru a crea spații acoperite
pentru încărcare - descărcare, magazine de materii prime
și produse finite, depozite de materiale și mărfuri,
garaje pentru utilaje, în domeniul industrial, comercial,
sportiv, agricol, zootehnic, în marile șantiere din indus-
tria de construcții, șantiere nautice, șantiere navale,
industria grea, reecologizare mediu și ecologie.

Structura metalică portantă din oțel galvanizat la cald
și membranele acoperitoare textile sunt robuste, fia-
bile, sigure, conforme cu Normele Europene UNI
13031-1:2004, cu Normele Europene 13782:2015 și
au Garanție Oficială ARTEX BUILDING de 12 ani.

Pentru informații suplimentare accesați:
www.artexbuilding.ro

Construcții de arhitectură textilă:
Corturi Industriale - Agricole - Zootehnice



Întregul spațiu a rămas însă foarte prietenos, cu
o multitudine de spații de lucru alternate cu săli
de întâlnire cu dimensiuni și stiluri variate, cu
cafeterii și spații de relaxare ce au o tematică
distinctă. O atenție specială am acordat sis-
temelor de iluminare, așadar întregul birou se
bucură de o abundență de lămpi personalizate cu
design unic. Am integrat în design elemente cu
rol de absorbție fonică menite să atenueze zgo-
motul în zonele de colaborare deschise din cadrul
spațiilor de lucru.

Nominalizare la secțiunea „Arhitectura spațiului interior / amenajări corporate și retail”

Amenajare birou avocatură

Autori: arh. Ștefan Davidovici, arh. Camilla Guerri-
tore, arh. Elisa Mori - REC, Bucharest / BIROAR-
CHITETTI, Milano

Colaboratori
Manageri de proiect: arh. Cristina Ivănescu, ing.
Adrian Câmpeanu
Mobilier customizat: PROFISTIL
Tapițerie: MOLCUSH

Comentariul autorului:
Proiectul se naște din dorința clientului, filiala din
București a unei importante firme europene de avo-
catură, de a crea un spațiu de înaltă calitate
care să servească drept interfață între acesta și
clienții săi. Scopul său a fost să se prezinte
printr-un spațiu funcțional, proiectat cu grijă, cu
o identitate puternică, dar discretă. La
coborârea din lift, vizitatorul se gasește în cen-
trul unui spațiu deschis, marcat de logo-ul în
ciment al firmei, cu o vedere spectaculoasă
asupra Bucureștiului. Coloana vertebrală a
proiectului este „zidul chinezesc” - o structură
care trece de la elemente verticale la elemente
orizontale într-o singură mișcare elegantă,
schimbându-și pe parcurs funcția – de la pro-
tecția camerelor de ședințe până la recepția
deschisă tuturor. Albastrul-gri, adânc, al
suprafeței realizate în MDF frezat și lăcuit, con-
feră identitate întregului spațiu, în contrast cu
zidurile albe și cu accentele de galben muștar
ale canapelei și graficii. Pentru a se asigura că
rezultatul este un spațiu de lucru funcțional și
plăcut, o atenție deosebită a fost acordată ca -
lității mediului, a aerului și a iluminatului.
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Amenajare birouri B-lay

Autori: arh. Liviu Fabian, arh. Lucian
Luță, arh. Alina Rizescu, arh. Silvia
Funieru, Bogdan Ștefănescu - LTFB
STUDIO & RIZI

Colaboratori:
Structură: ing. Gabriel Nețoiu - DUCTIL
TECH SRL
Beneficiar: B-Sorted

Comentariul autorului:
Designul centrat pe oameni („human cen-
tered design”) este un proces de proiectare
care începe cu oamenii pentru care creezi
spațiul şi sfârşeşte cu soluții noi, croite pe
nevoile lor. O amenajare de birouri unde
ne-am dorit să ieșim din paradigma realizării
unor imagini spectaculoase și să ne concen-
trăm mai degrabă pe implicarea utilizatorilor
în procesul de proiectare. Am început cu un
mic cub interactiv printat 3d, apoi am orga-
nizat un workshop cu diverse jocuri, am
analizat stilul de lucru și feedback-ul lor. Am
imaginat în final o imbricare de spații de
lucru și relaxare și trei caractere majore,
împărțite pe cele trei niveluri ale clădirii:
SILENT – concentrare, liniște; ACTIVE – ne -
convențional, dinamic; LOFT – comunicare,
relaxare.

Espace Labyrinthe Paris 61A

Autori: arh. Elena-Roxana Jipa, arh. Silvia
Coman - LIME STUDIO

Colaboratori:
Fotograf: Sabin Prodan

Comentariul autorului:
Designul liniar și monocrom este inspirat de
sobrietatea întregii clădiri. El reprezintă un fun-
dal perfect pentru inserțiile elegante de alamă şi
lasă loc pentru caracterul personal al fiecărui
eveniment ce urmează a fi găzduit. Esența Art
Deco este capturată într-un concept contempo-
ran, ce intrigă prin contrastele obținute. Espace
Labyrinthe este un spațiu multifuncțional pentru
evenimente, expoziții, pop-up stores și altele, şi
face parte din conceptul Labyrinthe Paris 61A. O
experiență senzorială pe mai multe niveluri,
susținută de un design curat și elegant, toate
rezultă într-un spațiu spectaculos definit ca un
labirint.

Æ urmare din pagina 22



ALL CERT PRODUCT SRL -
organism de certificare a conformității

PRODUSELOR DE CONSTRUCȚII

ALL CERT PRODUCT beneficiază în desfășurarea
activităților de evaluare și verificare a constanței
performanței produselor de construcții și luarea
deciziilor de certificare de experiență tehnică și
managerială de excepție a personalului de condu-
cere, concretizată prin participarea la realizarea a
numeroase, complexe și variate obiective de con-
strucții în domeniile:

• Lucrări de construcții drumuri și autostrăzi;
• Lucrări de construcții piste aeroport;
• Lucrări de construcții clădiri rezidențiale și nereziden -

țiale;
• Lucrări de construcții căi ferate de suprafață și sub-

terane;
• Lucrări de construcții poduri și tuneluri;
• Lucrări de construcții și amenajări hidrotehnice;
• Fabricarea betonului și mortarului;
• Fabricarea elementelor prefabricate din beton: ele-

mente prefabricate poduri, pavele, borduri, rigole ș.a.;
• Fabricarea mixturilor asfaltice;
• Extracția pietrișului și nisipului;
• Activități de testări și analize tehnice construcții;
• Fabricarea tâmplăriei tip termopan;
• Realizarea de studii geotehnice și expertize tehnice

com plexe pentru: reabilitări drumuri naționale, autostrăzi,
infrastructuri turistice ș.a. 

Experiență în domeniul efectuării Controlului de
stat cu privire la activitatea de SUPRAVEGHERE A
PIEȚEI PRODUSELOR DE CONSTRUCȚII și a LABO-
RATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII:

• Elaborarea/actualizarea procedurilor de control pen-
tru activitățile de supraveghere piață produse costrucții;

• Efectuarea de activități de control la agenți econo-
mici cu domeniu de activitate piața produselor pentru
construcții – distribuitori, importatori, reprezentanți auto -
rizați, producători: stații betoane, stații producere mix-
tură asfaltică, stații producere agregate, prefabricate etc.;

• Analiza și soluționarea sesizărilor persoanelor
fizice/juridice cu privire la supravegherea pieței produse-
lor pentru construcții;

• Urmărirea organizării activității de supraveghere a
pieței produselor pentru construcții, modul de respectare
a reglementărilor tehnice armonizate/naționale, a legis -
lației în construcții, a metodologiilor, procedurilor de con-
trol. 

Experiență în evaluarea produselor de construc -
ții prin evaluarea constanței performanței produ-
selor, materializată prin acordarea certificatelor de
conformitate CONTROL PRODUCȚIE ÎN FABRICĂ
producătorilor/fabricanților de:

• Agregate naturale/concasate de balastieră/carieră
cu aptitudine de utilizare preconizată drumuri;

• Agregate naturale/concasate de balastieră/carieră
cu aptitudine de utilizare preconizată drumuri beton;

• Agregate naturale/concasate de balastieră/carieră
cu aptitudine de utilizare preconizată drumuri inginerie
civilă;

• Agregate reciclate;
• Agregate artificiale;
• Betoane asfaltice cu aptitudine de utilizare preconizată:

drumuri, aeroporturi;
• Betoane de ciment;
• Betoane rutiere s.a.

Acreditări ALL CERT PRODUCT:
• ALL CERT PRODUCT este ACREDITAT de Organismul

Național de Acreditare RENAR:
- Certificat de acreditare nr. 075 din 10 iunie 2017 –

domeniul reglementat – https://www.renar.ro/ro/oec/;
- Certificat de acreditare nr. PR 085 din 19 decembrie

2017 – domeniul voluntar – https://www.renar.ro/ro/oec/;
• ALL CERT PRODUCT este notificat la Comisia Euro-

peană – Bruxelles – NB 2232;
• ALL CERT PRODUCT, prin Ordinul nr. 3648/2017 al

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene, este desemnat ca organism de
evaluare și verificare a constanței performanței produse-
lor pentru construcții în vederea notificării la Comisia
Europeană pentru realizarea funcției specifice de certifi-
care a controlului producției în fabrică în domeniul regle-
mentat de Regulamentul European (UE) nr. 305/2011;

• ALL CERT PRODUCT oferă încredere și demon -
strează competența și imparțialitatea având stabilit,
implementat și menținut un sistem de management
documentat, dezvoltând scheme de certificare, conform
cerințelor SR EN ISO/CEI 17065:2013;

• ALL CERT PRODUCT este administrat de personal
competent și independent, care recunoaște și implemen-
tează politicile și obiectivele la toate nivelurile de organizare.

Apartenența la ASOCIAȚII PROFESIONALE/
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE STANDARDIZARE a con-
ducerii tehnice și manageriale a Organismului:

• CNCisC - Comisia Națională de Comportare în Situ a
Construcțiilor;

• APDP - Asociația Profesională Drumuri și Poduri;
• SRGF - Societatea Română de Geotehnică și Fundații;
• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica

Solului și Inginerie Geotehnică;
• AROTEM – Asociația Română pentru Tehologii, Echi-

pamente și Mecanizare în Construcții;
• ASRO – CT 321 Beton și prefabricate din beton. q

ALL CERT PRODUCT
Str. Lt. Sachelarie Visarion, Nr. 63, Sector 2, București

Tel.: 031 436 27 70 | Fax: 031 436 27 71 | Tel.: 0744 43 39 99
E-mail: produs@allcertproduct.ro, daniela.trif@allcertproduct.ro | Web: www.allcertproduct.ro
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(Continuare din nr. 171, iulie 2020)

Palatul Administrativ
din Focșani

„O bijuterie urbană”, așa poate fi
caracterizată pe scurt clădirea
Palatului Administrativ, fosta Pre-
fectură, de pe strada Republicii din
Focșani. Istoria acestei somptuoase
clădiri începe în urmă cu 100 de
ani, când a fost pusă piatra de
temelie.

Primele date despre construcția
acestui palat le găsim în Jurnalul
nr. 26 din data de 3 februarie
1912, întocmit de Consiliul
Tehnic Superior, în urma exa -
minării proiectului Palatului Admi -
nistrativ din Focșani în valoare de
lei 400.000, înaintat de Ministerul
de Interne cu adresa 2308/1912.

Așa cum se arăta în acest docu-
ment, „terenul ales pentru constru-
irea Palatului Administrativ este
impropriu pentru destinațiunea ce i
se dă, întrucât nu permite o bună
dispozițiune a clădirii. Nu se poate
admite ca un monument public să
satisfacă numai trebuințele strict
utilitare ale unei administrații, ci el
trebuie să înfrumusețeze o parte a
orașului”. Se aprecia că „terenul nu
numai că nu este liber de jur împre-
jur pentru a permite vederea mo -
numentului din toate punctele”,
dar, fiind „prea îngust este ocupat
pe toată lărgimea de clădirea pala -
tului”. În consecință, Consiliul opi-
nează că Palatul Administrativ nu
poate fi ridicat pe terenul ales.
(A.N., Fond: M.L.P. – C.T.S., dosar
34/1912, fila 24)

Consiliul considera, însă, că pro -
iectul de construcții întocmit pentru
acest loc se prezintă „ca o lucrare
completă în care s-a căutat a se uti-
liza cât se poate mai bine terenul dat”.

Ulterior, în luna aprilie, proiectul
cu planurile elaborate de arhitectul
Daniel Renard este înaintat spre
examinare Consiliului Tehnic

Superior, care încheie Jurnalul
nr. 115 din 4 mai 1912, care îl va
aproba. (A.N., Fond: M.L.P. – C.T.S.,
dosar 34/1912, fila 113)

Acest edificiu a fost construit în
stilul arhitectonic tradițional româ-
nesc creat la școala lui Ion Mincu,
stil specific clădirilor ridicate în se -
colul XX. Poate cel mai atrăgător,
dar și interesant element de con-
strucție este desenul de pe țigla
acoperișului, realizat după un model
de la mănăstirile din Bucovina.

Construirea monumentului a
început în anul 1913, lucrarea fiind
atribuită antreprizei arhitectului S.
Vasilescu. Depășind toate greutățile
întâmpinate din cauza Războiului
Balcanic din 1913, care a răpit o
parte însemnată dintre lucrători,
arhitectul S. Vasilescu a reușit ca
pe 26 octombrie 1915, de Sfântul
Dumitru, să predea construcția
pentru recepția provizorie.

„De departe cea mai reușită clă-
dire”, aprecia Dl. Florin Dîrdală de
la Arhivele Naționale Vrancea, „Din
punct de vedere arhitectural, Pala -
tul Administrativ reprezintă acel loc
care unește, peste timp, orașul
vechi cu cel nou. Fără a cădea în
nostalgia trecutului, remarcăm că

acest monument are un farmec
deosebit, fiind o mărturie evidentă
a seriozității vremurilor de demult”.

Palatul Administrativ
din Botoșani

După câteva încercări făcute de
Prefectură, la sfârșitul secolului
XIX, pentru a construi un local des-
tinat administrației județene, de-
abia în anul 1904 se face un pas
decisiv. Atunci, la inițiativa pref ec -
tului Gheorghe Chernbach, se
împrumută, în numele Prefecturii,
de la Banca de Consemnațiuni și
Economii, suma de 400.000 lei,
rambursabilă în 40 de ani, și se
comandă arhitectului Petre Anto-
nescu proiectul Palatului Adminis-
trativ și al celui de Justiție.

Imediat, Prefectura înaintează
Ministerului Lucrărilor Publice pro -
iectul relativ la construcția unui
local de Prefectură în orașul
Botoșani.

Ca urmare, proiectul – memoriul
și planșele –, întocmit pe baza unui
program detaliat și prezentat de
arhitectul Petre Antonescu, este
examinat de Consiliul Tehnic
Superior, care încheie Jurnalul
nr. 129 din 14 mai 1904.

Consiliul Tehnic Superior (V)
CONSTRUCȚIILE PUBLICE APROBATE DE CONSILIUL SUPERIOR TEHNIC ÎNTRE ANII 1901-1918

Edificii pentru instituții publice

acad., prof. ing. Nicolae NOICA

Restituiri

Palatul Administrativ din Focșani ‐ vederea fațadei
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Consiliul a făcut câteva reco -
man dări:

• în privința distribuției came -
relor, „a se studia din nou distri -
buția părților din parter și etaj
destinate biroului Medicului, Revi-
zorului comunal, Delegației județe -
ne și Arhivei, astfel ca să evite
coridoarele în linie frântă”;

• în privința fațadelor, se solicită
ca „turla să fie suprimată, nefiind
utilă”. (A.N., Fond: M.L.P. – C.T.S.,
dosar 5/1904, fila 22)

Cu promptitudine, arhitectul P.
Antonescu face modificările cerute,
astfel încât Prefectura Județului
înaintează, cu raportul 3137 din 29
mai 1904, proiectul în noua formă,
spre aprobare.

În urma examinării proiectului
prezentat, Consiliul Tehnic Supe-
rior încheie Jurnalul 156 din 11
iunie 1904, prin care arată că
„proiectul fiind bine întocmit și
modificările semnalate prin Jurnalul

129 fiind introduse”, își dă avizul
pentru execuție. (A.N., Fond: M.L.P.
– C.T.S., dosar 5/1904, fila 51) Jur-
nalul este semnat de Anghel
Saligny, E. Miclescu, E. Radu, M. M.
Romniceanu, Th. Dragu, Ion B.
Cantacuzino și de secretarul Consi -
liului, Tancred Constantinescu.

Clădirea Palatului Administrativ
era alcătuită din demisol, parter și
un etaj.

Imediat, la data de 20 iunie
1904, Prefectura a organizat lici-
tația pentru construirea palatului,
al cărui deviz aprobat era de
202.270,27 lei (aur). Au depus
oferte opt antreprenori, câștigător
fiind desemnat Iginio Vignali din
Iași, a cărui ofertă a fost cu „nouă
lei și cincizeci de bani” sub preț.

Conform procedurilor legale,
rezultatul licitației a fost comunicat
Ministerului de Interne, respectiv
Consiliului Tehnic Superior. În urma
primirii avizului favorabil al aces-
tuia, Suveranul României, Regele
Carol I, autorizează construirea
Palatului Administrativ al județului
Botoșani prin Decretul Regal nr.
2350, emis la 26 iulie 1904.

La 31 octombrie 1904, a fost
pusă piatra fundamentală a Palatu-
lui Administrativ. La temelia con -
struc ției a fost îngropată o casetă
metalică conținând monede româ -
nești și străine aflate în circulație la
acea dată și un pergament cu sem-
năturile personalităților prezente la
festivitate.

Palatul Administrativ din Botoșani

Palatul Administrativ din Botoșani

Jurnalul nr. 129 din 14 mai 1904
al Consiliului Tehnic Superior
privind proiectul unui local
de Prefectură pentru Botoșani

continuare în pagina 29 È
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Construirea Palatului Adminis-
trativ a început în primele zile ale
anului 1905, iar până la sfârșitul
anului, o bună parte a lucrărilor
planificate pentru acel an au fost
executate.

Este interesant de semnalat
atenția deosebită ce se acorda în
acele vremuri calității materialelor.
Afirmația este susținută de buleti-
nul de încercări nr. 153 din 4 martie
1906, emis de laboratorul de chimie
al Școlii Naționale de Poduri și
Șosele, în urma încercării varului
hidraulic folosit la Palatul Adminis-
trativ Botoșani, document pe care îl
prezentăm în carte. El ne-a fost pus
la dispoziție de dl arh. Mihai Tul-
bure.

Datorită eforturilor depuse de
antreprenori, în toamna anului
1906, construcția, fără instalațiile
de apă și electricitate, a fost fina -
lizată, autoritățile județului dedi -
când-o jubileului celor 40 de ani de
domnie ai Regelui Carol I.

La 5 ianuarie 1907 a avut loc
recepția provizorie a clădirii Palatu-
lui Administrativ.

O problemă importantă legată
de funcționarea Palatului Adminis-
trativ a reprezentat-o cea privind
iluminatul electric și încălzirea
clădirii.

Iată cum prezintă arhitectul
Mihai Tulbure modul în care P.
Antonescu a înțeles să rezolve
aceste probleme.

„La acea dată, în Botoșani nu se
introdusese iluminatul electric,
soluția cea mai ușoară fiind folosi-
rea lămpilor cu petrol. Întrucât
clădirea avea o importanță cu totul
specială, arhitectul Petre Antonescu

a respins această soluție, propu -
nând achiziționarea și instalarea
unui generator de curent electric
capabil să ilumineze întreaga
clădire. La 16 iunie 1906, Prefec-
tura comandă Societății Române de
Electricitate A.E.G. executarea
proiectului, iar o lună mai târziu
organizează licitația pentru adjude-
carea lucrării. Licitația a fost câști-
gată de Berliner Machinenbaum
Ges. Cu suma de 14.795,50 lei,
care acoperea costul unei micro-
centrale electrice compuse dintr-un
cazan cu aburi și o mașină dina-
moelectrică (locomobilă), produsă
de fabrica Renană de Motoare Benz
din Mannheim, cablurile electrice,
contorul general și manopera lucră -
rilor de instalare, generatorul elec-
tric a fost instalat la subsolul
Palatului Administrativ.

În privința corpurilor de ilumi-
nat, arhitectul Petre Antonescu a
cerut ca la subsol să fie montate
lămpi de sticlă cu grilaj de pro-
tecție, la parter, în încăperile princi-
pale, candelabre cu două sau trei
brațe, pe holul de la intrarea princi-
pală aplice din alamă poleite și cupe
în formă de lalea, cu câte trei
lumini, iar în dreptul arcelor din
jurul scării principale, dispozitive de
tavan cu abajur creț din porțelan.

Pentru holurile și încăperile de la
etaj, arhitectul a indicat montarea
de plafoniere din email bleu cu câte
trei lumini, stil Ludovic al XVI-lea,
iar în sala de consiliu, a unui cande-
labru de stil Ludovic al XVI-lea, cu
înălțimea de 1,70 m și diametrul
de 1 m.

În privința încălzirii Palatului
Administrativ, cea mai lesnicioasă

metodă de a o realiza era aceea a
instalării de sobe, alimentate cu
lemne. Arhitectul Petre Antonescu a
respins însă această soluție, pro -
punând instalarea unui sistem de
încălzire centrală, cu calorifere.
Prefectura s-a adresat inginerilor
asociați Victor Lupescu și Joseph
Colin din București, care au livrat
echipamentul necesar, cuprinzând
caza nul pentru producerea aburului
de joasă tensiune, conductele pen-
tru distribuția aerului și caloriferele,
și au asigurat montarea acestora.

Cazanul pentru producerea abu-
rului, achiziționat, la recomandarea
lui Petre Antonescu, de la Societé
Anonyme des Etablissements
Delaunay Belleville din Saint Denis
(Franța), a fost testat în ziua de 1
mai 1906. Recepția definitivă a in -
stalației de încălzire a fost făcută la
data de 1 aprilie 1907. În privința
caloriferelor și a corpurilor de ilumi-
nat, acestea au fost comandate și
instalate după recomandările lui
Petre Antonescu. Astfel, în încăpe -
rile cu vedere spre strada Belve -
dere, au fost instalate calorifere
ornamentale, iar în celelalte calori -
fere simple.”

Recepția finală a clădirii a avut
loc la 20 mai 1908.

Clădirea și-a păstrat aerul aris-
tocratic și frumusețea de-a lungul
celor peste o sută de ani de la inau-
gurare, fapt pentru care, în anul
1973, a fost destinată a adăposti
Muzeul Județean de Istorie.

Palatul Comunal
din Constanța

Încă de la începutul secolului al
XX-lea, necesitatea „ce se simțea
de un local al primăriei” a determi-
nat diversele administrații locale să

Imagini din interiorul Palatul Administrativ Botoșani

Æ urmare din pagina 27
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găsească o soluție pentru ridicarea
unei clădiri destinate Palatului
Comunal. O primă problemă era
alegerea locului unde să se facă
construcția.

La început s-a apreciat că cel
mai nimerit loc pentru construirea
Palatului Comunal ar fi „locul de
peste drum de Hotel Regal, situat
între strada Carol și strada
Dorobanți”. Locul era, însă, propri-
etatea Direcției C.F.R. Intervenția
făcută de Primărie la Ministerul
Lucrărilor Publice, în 1903, pentru a
i se ceda terenul, este respinsă.
Timpul trece, așa încât Consiliul
Comunal al Primăriei, condus de
inginerul Titus Cănănău – primar –,
decide, într-o ședință extraordinară
la 28 martie 1911, amplasarea
clădirii palatului în Piața Indepen-
denței. Se aprobă și propunerea
prezentată de primar „pentru fa -
cerea planurilor de amenajare a
Pieței Independenței, în vederea
construirii palatului precum și a pla-
nurilor acestui palat de dl arhitect
Victor Ștefănescu”. În același timp,
se prevede în bugetul anului 1911 -
1912 suma de 350.000 lei pentru
construcție, „care se va plăti din
împrumutul de 2.000.000 lei cerut”.

Ca urmare, proiectul pentru
construcția palatului comunal din
Constanța, în valoare de 584.000
lei, este trimis de Ministerul de
Interne, cu adresa 20900/1911,
Ministerului Lucrărilor Publice pen-
tru avizare.

După analiza acestui proiect în
câteva ședințe în luna iulie, Consi -
liul Tehnic Superior încheie Jur-
nalul nr. 110 din 25 iulie 1911.

Jurnalul era semnat de Anghel
Saligny, Elie Radu, A. Davidescu,
Sergiu Carcalechi și Petre Anto -
nescu. (A.N., Fond: M.L.P. – C.T.S.,
dosar 33/1911, fila 107)

Prin Jurnalul amintit, Consiliul
considera că proiectul în general
trebuie studiat mai de aproape,
ținând seama de o serie de
ameliorări absolut necesare. Să
remarcăm diplomația cu care per-
sonalitățile acestui organism înțe -
legeau să nu aprobe un proiect.

Amintim o parte din solicitările
Consiliului:

• intrările de serviciu pentru
restaurant și cofetărie să fie cu
totul deosebite de scările de servi-
ciu ale primăriei;

• accesul la etajul al II-lea să se
facă printr-o scară mai importantă,
prelungind scara principală până la
acest etaj;

• pentru a permite o mai bună
lumină de la etaj și, în același timp,
pentru a evita un focar de eventu-
ală infecție, să se suprime closetele
așezate lângă scara principală,
mărindu-se celelalte;

• înălțimile sălilor și birourilor
fiind cu mult mai mari decât este
nevoie, ar fi de dorit să se reducă la
cele normale;

• să se mențină porticele care
acoperă terasele laterale numai
dacă se găsesc absolut necesare;

• să se prevadă planșeuri de
beton armat pe cât se va putea.

În privința costului clădirii, astfel
după cum era proiectată, Consiliul
aprecia că va fi cel puțin un milion,
în acest cost nefiind cuprinse
exproprierile și eventuale surprize

la fundații. (A.N., Fond: M.L.P. –
C.T.S., dosar 33/1911, fila 107,
107v)

Arhitectul Victor Ștefănescu
reface proiectul, fiind însărcinat, la
9 noiembrie 1911, cu „direcțiunea
și supravegherea lucrărilor de con-
strucție ale Palatului Comunal”. La
25 iulie 1911 s-a ținut licitația pen-
tru darea în execuție a palatului,
lucrarea fiind adjudecată antre-
prizei inginerului Constantin M.
Vasilescu, care oferise „un rabat de
9% din prețul devizului”, și cu care
se încheie contractul la 27 septem-
brie 1911.

O problemă deosebită a apărut
la executarea fundațiilor pentru
palat, așa cum intuiseră membrii
Consiliului Tehnic Superior. De alt-
fel, antrepriza a constatat de la
început că „planurile erau incom-
plete, și rău studiate, mai ales în
ceea ce privește fundațiile și că
natura terenului era improprie con-
strucției”. Se alcătuiește o comisie
pentru soluționare, formată din
arhitectul V. Ștefănescu și inginerii
inspectori generali Gh. Panait și P.
Zahariade.

„Inițial proiectele prevedeau
pentru fundații o adâncime de 3-4
m, apoi 5-7 m, pentru ca, în final,
să se ajungă la nu mai puțin de 15-
20 metri până ce constructorii au
găsit pământ solid”. Din cauza cos-
turilor mari, operațiunile sunt sis-
tate în 1913, reluate în primăvara
lui 1914 și oprite din nou pentru o
lungă perioadă. În sfârșit, între
1919-1921, construirea Palatului
Comunal se încheie.

(Va urma)

Arhitectul Victor Ștefănescu

Palatul comunal din Constanța
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Colectiv de elaborare:
Proiectant General: SC REMON - PROIECT SRL
Arh. Constanța Carp (șef de proiect), arh. Smaranda
Baciu, arh. Daniel Baciu, arh. Magdalena Vladimirescu
Proiectanți de specialitate:
Structură: ing. Rodica Donighevici, ing. Mihai Biriș
Instalații: SC MID INSTALL 2003 SRL - ing. Mihai Duță,
ing. Gabriel Borțiș, ing. Adrian Gafton, ing. Gheorghe
Păunescu
Restaurare pictură: SC PEGASUS RESTAURĂRI SRL - pictor
Mircea Baciu
Executant: SC CAROLIN SRL - ing. Statică Ion
Consultant: SC DUOPART SRL
Finanțator: P.O.R. - axa 5.1

ISTORIC
Ansamblul mănăstirii, înregistrat în LMI la poziția AG-ll-a-A-13547, este situat în centrul orașului Câmpulung, și
a fost construit în etape istorice succesive, între sec. XIV și XIX. Către mijlocul sec. XIV, Basarab l și fiul său,
Nicolae Alexandru, construiau curtea domnească cunoscută azi sub denumirea de Mănăstirea Negru Vodă. Încon-
jurată de o incintă patrulateră, întărită cu turnuri, curtea domnească avea în mijloc o biserică, ce pare să fi avut
un plan de tip bazilical, în care a fost înmormântat voievodul Nicolae Alexandru, a cărui piatră funerară se
păstrează aici. Distrusă în împrejurări necunoscute, biserica a fost reconstruită din piatră de Albești de către
Matei Basarab care a transformat vechea curte domnească în mănăstire. În 1827 biserica a fost din nou recon-
struită. Ansamblul este format din următoarele obiecte: biserica domnească „Adormirea Maicii Domnului”, un
turn clopotniță, o casă egumenească, o casă domnească, și zidul de incintă.

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;
• revizuirea paramentului din zidărie de piatră și cărămidă: desfacerea tencuielilor degradate sau executate cu
ciment, înlocuirea elementelor componente (piatră, cărămidă) macerate sau dislocate (inclusiv rostuirea), com-
pletarea zidăriilor până la nivelele existente inițial;
• refacerea finisajelor exterioare (tencuieli pe zidărie de piatră și cărămidă) și interioare (pereți, plafoane, par-
doseli), în corelare cu funcțiunile care se vor desfășura în aceste spații;
• refacerea tâmplăriilor (uși, ferestre, porți) cu respectarea detaliilor specifice;
• revizuirea șarpantelor istorice cu înlocuirea elementelor degradate, putrezite, inclusiv tratarea și ignifugarea;
• înlocuirea parțială a învelitorilor;
• restaurarea picturii interioare a bisericii;
• refacerea instalațiilor (electrice, sanitare și termice, de semnalizare incendiu, antiefracție, de sonorizare și dis-
tribuție, de telefonie, de date, de evacuare, paratrăznet și priză de pământ);
• lucrări de sistematizare verticală: coborârea nivelului de călcare, obținerea pantelor de scurgere a apelor plu-
viale și colectarea lor în rigole, pentru eliminarea stagnării acestora în zonele adiacente zidurilor.

Premiile
Trienalei Naționale de Restaurare

ediția VIII 2019

Consolidare, restaurare punere în valoare mănăstirea Negru Vodă,
județul Argeș
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Receptorul GNSS Leica GS18 T

Leica Geosystems a lansat Leica GS18 T,
un rover rapid GNSS RTK, precum și cele
mai recente versiuni ale softului de teren
Leica Captivate și software-ului de birou
Leica Infinity.

Ce este Rover-ul Leica GS18 T GNSS RTK?

Leica GS18 T este cel mai rapid și ușor de
utilizat rover RTK GNSS deoarece utiliza-
torul nu trebuie să țină bastonul vertical.
Aceasta datorită tehnologiei de compen-
sare a înclinației, tehnologie care este
imună la influențele electromagnetice
și nu necesită calibrare. Statistica relevă
faptul că un utilizator poate economisi până
la 20% din timp cu ajutorul GS18T.
• Cu ajutorul Leica GS18T se poate măsura
mai ușor și mai rapid fără a fi necesar ca
bastonul să fie ținut vertical.
• Această inovație combină măsu rătorile
inerțiale și GNSS fiind prima soluție cu adevărat imună la influențe magnetice, și nu necesită calibrare înainte de
începerea lucrului.
• Se economisește până la 20% din timpul de lucru datorită faptului că nu mai este necesară verticalizarea
bastonului.
• Nu mai este necesar să urmăriți nivela sferică în timpul măsurătorilor. 
• Se pot trasa mai multe puncte în același interval de timp cu viteză sporită.

Ce face noua tehnologie pentru utilizator?

Înaintea definirii scopului unui nou
proiect, este important să înțelegem
ce problemă rezolvăm. Verticalitatea
bastonului este o problemă. Pentru
fiecare punct este necesar să cen-
trăm nivela sferică și să ținem bas-
tonul vertical. Anumite puncte nu
sunt accesibile cu GNSS, cum ar fi
colțurile, deoarece bastonul nu
poate fi calat. În plus, calarea bas-
tonului necesită atenție, ceea ce dis-

trage utilizatorul de la atenția ce trebuie acordată mediului înconjurător pentru a se evita accidentările. GS18 T
a fost proiectat să răspundă acestor probleme.

Cum lucrează GS18 T GNSS RTK?

Antena estimează o compensare a înclinării bastonului pe baza informațiilor de altitudine și a infor-
mațiilor de la un sistem de măsură inerțial – IMU. Tehnologia este similară cu cea utilizată în aviație,
unde parametrii de înclinație (pitch, head, roll) sunt parametri cheie. Cunoscând parametrii de încli-
nație ai bastonului se calculează poziția vârfului acestuia relativ la antena GNSS.



Leica a dezvoltat un IMU precis
care se calibrează automat și nu
sunt necesare proceduri supli-
mentare de calibrare pentru utili -
zator, produsul fiind imun la
influențele magnetice. La porni -
rea instrumentului, acesta este gata
să măsoare.

Alți producători propun senzorul de înclinare (e-Bubble). Din spusele utilizatorilor este un gadget interesant
dar pe care mulți nu îl folosesc. Instrucțiunile spun că:
• receptoarele trebuie calibrate 
- la fiecare schimbare de temperatură de 10°C;
- de fiecare dată când ajungeți la o nouă lucrare;
- de fiecare dată când scoateți receptorul din vehicul etc.;

• aveți nevoie de aproximativ 5 minute pentru a calibra și producătorii vă recomandă să folosiți trepied și ambază
pentru a realiza calibrarea.

Leica GS18 T este optimizat pentru utilizarea unui rover GNSS în mod kinematic RTK, unde viteza și ușurința în
utilizare sunt importante pentru măsurarea și trasarea punctelor.

Pentru ce aplicații poate fi utilizată noua tehnologie?

Pe scurt, acest rover GNSS poate fi
utilizat în orice aplicație: construcții,
inginerie, utilități și topografie.
Foarte util în proiecte de construcții,
și întreținerea infrastructurii exis-
tente. GS18T poate măsura oriunde
pe un șantier, deoarece nu este
afectat de influențe magnetice.
Poate fi utilizat în industria electri -

cității, gazului, apei, telecomunicații. Acești profesioniști nu au nevoie să fie topografi deoarece este foarte
simplu să utilizeze aparatul. Cu acest instrument se obțin rapid cele mai bune rezultate.
Dacă sunt reglementări legale privind calarea bastonului, utilizatorii pot beneficia de roverul Leica GS18 T RTK
deoarece fiecare valoare a înclinației bastonului poate fi memorată pentru fiecare măsurătoare, aceste valori
putând fi vizualizate într-un raport pentru a dovedi că offset-ul vertical s-a încadrat în toleranțele impuse.

De ce utilizatorii ar trebui să investească într-un rover GS18 T GNSS RTK?

Fără necesitatea calării în teren,
nici la ridicarea punctelor și,
foarte important, nici la trasarea
punctelor, utilizatorii vor econo -
misi 20% din timp. 
Echipele din teren devin mult mai
productive și pot executa mai multe
lucrări în același interval de timp. De
asemenea pot măsura și puncte
care înainte nu puteau fi măsurate cu tehnologia GNSS. q

SC TOP GEOCART SRL
Str. Prof. Ion Maiorescu nr. 67, Sector 2, București

Tel./Fax: 021 253 05 30, 021 252 12 15
E-mail: office@topgeocart.ro

Web: www.topgeocart.ro
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Proiectare și execuție de lucrări aferente
Stației de sortare și Stației MBT Vădeni, jud. Brăila 

DESCRIEREA LUCRĂRII
Stația de sortare și Stația MBT

Vădeni se află la o distanță de 1,4
km de zona rezidențială a comunei
Siliștea, la 7,5 km de municipiul
Brăila și la 0,3 km de depozitul
Muchea. 

Pe amplasament s-au construit
o stație de sortare a deșeurilor
reciclabile și o stație de tratare
mecano-biologică (MBT) a deșe -
urilor biodegradabile menajere
(reziduale) colectate separat și
deșeurilor verzi.

Capacitatea stației de sortare
Vădeni: hârtie+carton 12.176 t/an;
plastic 11.396 t/an; metal 2.258
t/an; lemn din voluminoase 550 t/an;
alte deșeuri 3.620 t/an - total
30.000 t/an.

Stația TMB are capacitatea
de tratare de 22.396 t/an deșe -
uri re ziduale și 3.604 t/an deșe -
uri verzi.

Stația de sortare este formată
din două construcții:

• Șopron de descărcare, hală de
sortare și șopron pentru mărunțito-
rul de sticlă;

• Șopron pentru depozitarea și
livrarea baloților.

Șopronul de descărcare, hala de
sortare și șopronul pentru mărunți-
torul de sticlă sunt construcții
metalice fără închideri laterale. 

Construcțiile din cadrul stației
de tratare mecano-biologică sunt
urmă toarele:

• Șopronul pentru tratare mecanică,
construcție metalică;

• Zonă tratare biologică care
constă în biocelule de fermentare;

• Șopronul de maturare, o con-
strucție metalică, parter, fără închi-
deri laterale;

• Șopronul de primire/recep -
ție (descărcare), hala de sortare și
șopronul pentru mărunțitorul de
sticlă - construcție metalică cu

Antreprenor General: SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL
Proiectant tehnic de execuție: SC ARGIF PROIECT SRL

Beneficiar: Unitatea Administrativ-teritorială prin Consiliul Județean Brăila
Ordonatorul principal de credit: Consiliul Județean Brăila



w Revista Construcțiilor w august 2020 35

suprafața totală de 2.388 mp, par-
ter, fiind împărțită în trei corpuri.

În hala de sortare s-a prevăzut
un container pentru monitorizare,
prefabricat, realizat din panouri
sandwich de 50 mm grosime
(spumă poliuretanică și tablă exte-
rior - interior 0,5 mm grosime),  de
următoarele dimensiuni: 3.000 mm
x 2.438 mm x 2.591 mm;

Șopronul pentru depozitarea
baloților este o construcție meta-
lică, parter, având deschiderea de
30,00 m, lățimea de 16,00 m și
înălțimea la coamă de 6,90 m - aria
construită-desfășurată a șopronului
este de 520 mp;

Șopronul de tratare mecanică
este o construcție metalică, parter,
având deschiderea de 30,00 m,
înălțimea la coamă de 9,30 m și un
număr de șapte travei de 6,00 m
lungime și una de 5,00 m (47,00 m)
- aria construită-desfășurată a
șopronului este de 1.475 mp;

Șopronul de maturare este o
construcție metalică, parter, având
deschiderea 30,00 m, înălțimea la
coamă de 6,90 m și un număr de
opt travei de 6,00 m (48,00 m) -
aria construită - desfășurată a șo -
pronului este de 1.468,32 mp.

Clădirea administrativă este o
construcție cu dimensiunile în plan

6,45 m x 30,45 m, amplasată ime-
diat la intrarea în incinta complexu-
lui, lângă cântarul rutier și are
următoarele spații: 2 birouri, sală
de ședințe, laborator, cameră de
control, secretariat, arhivă, grup
sanitar pentru personal administra-
tiv, grup sanitar pentru personal
productiv, vestiare pentru personal
productiv, camera centralei ter-
mice, sală de mese. 

Stația de pompare SP1 este
amplasată în incinta gospodăriei de
apă și adăpostește: grupul de pom-
pare apă pentru instalația auto-
mată de stingere a incendiului
(sprinklere) din hala de sortare,
grupul de pompare apă pentru
nevoi igienico–sanitare și instalația
de tratare a apei pentru consum
menajer. Stația de pompare SP1
este alcătuită din două containere
prefabricate, așezate în forma lite-
rei L, fără pereți interiori.

Stația de pompare SP2 este
amplasată lângă bazinul de retenție
apă pluvială și adăpostește: grupul
de pompare apă hidranții de incen-
diu și grupul de pompare apă pen-
tru stropit spații verzi. Stația de
pompare SP2 este amenajată
într-un container prefabricat, cu
pereții și acoperișul din panouri
sandwich cu grosimea de 60 mm

(tablă exterior și interior de 0,5 mm
grosime și vată minerală). 

Pentru evitarea pătrunderii per-
soanelor străine și a animalelor în
incintă, aceasta va fi împrejmuită
perimetral cu gard metalic din plasă
de sârmă (50 x 50 x 2,5 mm), dis-
pusă pe stâlpi din țeavă zincată
montați în fundație din beton (0,40
x 0,40 x 0,70 m). Înălțimea plasei
de sârmă va fi de 2,30 m, care se
va îngropa pe o adâncime de 0,30 m.

Peste plasa de sârmă se vor
monta trei rânduri de sârmă ghim-
pată, rezultând o înălțime totală de
2,30 m.

La intrarea în incinta amplasa-
mentului s-a prevăzut o cabină, tip
eurocontainer având dimensiunile
exterioare 1,5 m x 1,5 m x 2,45 m. 

Amenajarea de spații verzi con-
stă în înierbare și plantare pomi.
Este o lucrare de protecție, care are
scop peisagistic, ea urmărind crea-
rea unui cadru natural cât mai plă-
cut.

Plantarea pomilor se va realiza
pe o lățime de cca. 2 m pe tot peri-
metrul amplasamentului. Se vor
planta specii de pomi caracteristici
zonei. q
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Măsuri de protecție împotriva torenților
pe DJ 108A și calea ferată adiacentă

ing. George CORBESCU – Project Manager, Geobrugg AG Geohazard Solutions

Zona analizată se află de-a lun-
gul drumului DJ 108 înainte de
intrarea în Comuna Benesat care
este situată în partea de nord –
vest a României, în partea estică a
bazinului Cehul Silvaniei, în nordul
județului Sălaj, în mare parte pe

valea Someșului. Relieful zonei este
deluros, brăzdat de văi ce cana -
lizează apele freatice formând
torenți. Ca urmare a căderilor
abundente de precipitații sau a to -
pirii accelerate a zăpezii, torenții
astfel formați antrenează materiale

de natură granulară (blocuri de pia-
tră de diferite dimensiuni sau mate-
rial lemnos, ρ = 1.900 – 2..300 kg/m3)
sau noroioasă (ρ = 1.600 – 1.900
kg/m3). Suprafața totală a bazinului
hidrografic (fig. 1) aferentă celor
două văi de torenți este de 0,7176
km2 iar volumul total calculat pe
baza unor formule empirice din lite -
ratura de specialitate (Zeller și
Rickenmann; Hampel; D’Agostino et
al.) s-a situat între 1.800 – 2.300 m3.

Aluviunile (rezultate din ero-
darea superficială a flancurilor
și/sau prăbu șirea acestora) și
materialul deja existent în albie
(deluviu, bolovani, crengi, resturi
lemonase) au impus luarea unor
măsuri imediate de prevenire și
protecție. Având în vedere cele
menționate, din punctul de vedere
al analizei măsurilor tehnice
amintim: diguri de beton monolit,
diguri din cutii de gabioane și

Barierele flexibile împotriva torenților, dezvoltate și produse de liderul mondial GEOBRUGG AG și
distribuite în România de Iridex Group Plastic, sunt singurele soluții de protecție supuse testelor de
torenți, teste efectuate în condiții similare cu cele reale, barierele dovedindu-și funcționalitatea ca
sistem unitar, fiind aplicate cu succes în lume dar și în România. 

Ploile puternice pot declanșa alunecări de teren sau fluxuri de resturi fără avertizare, cu
potențialul de a lăsa daune semnificative în urma lor. Aceste fenomene sunt tot mai des întâlnite în
ultima perioadă în România. Din păcate, fenomenele extreme se manifestă cu o intensitate din ce în
ce mai mare, pe arii extinse, conducând la pierderi însemnate cu efect imediat dar și cu daune sem-
nificative pe termen lung.

Geobrugg a dezvoltat sisteme pentru protejarea infrastructurii și a persoanelor împotriva peri-
colelor naturale de acest tip, un exemplu fiind măsurile de protecție împotriva torenților pe DJ 108A
și calea ferată adiacentă.

De-a lungul ultimilor ani, ca urmare a cantităților istorice de precipitații pe DJ 108A, în dreptul
km 77+200 s-a format în repetate rânduri un fenomen torențial ce transportă material aluvionar de
pe versanți, având ca rezultat blocarea traficului auto iar uneori chiar și întreruperea traficului fe -
roviar pe linia de cale ferată din apropiere. Prin intermediul unor firme specializate, autoritățile
locale au luat măsurile necesare protecției populației și a infrastructurii împotriva acestui fenomen
prin instalarea a două bariere de protecție împotriva torenților de tip Geobrugg.

Obiectivul lucrării îl constituie prezentarea soluției adoptate încă din faza de proiectare și până la
implementarea acesteia în teren.

Fig. 1: Bazinul hidrografic
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bariere flexibile. Posibilitatea de
acces la secțiunea proiectată,
durata de execuție a lucrărilor pre-
cum și durata de exploatare au
constituit criteriile ce au stat la
baza alegerii soluției optime. Având
în vedere că execuția barierelor de
protecție împotriva torenților pre-
supunea transportul de material
facil la manipulare (cabluri de
susținere, plasă inelară, ancore și
material mărunt pentru montaj),
durata de execuție fiind estimată la
1 lună calendaristică iar perioada
de exploatare normală la 25 de ani,
în final s-a optat pentru instalarea a
două bariere de protecție împotriva
torenților realizate din plase inelare
din oțel de înaltă rezistență (Rt ≥
1.770 N/mm2). Barierele flexibile cu
plasă inelară preiau cu succes
încărcări statice și dinamice mari.
Fiind sisteme deschise, acestea
rețin materialul transportat de
torent, permițând însă în același
timp drenarea apei. Instalarea
acestora necesită un număr redus
de echipamente și manoperă,
reducând considerabil costurile și
perioada de execuție.

În urma calculului de rezistență
cu soft-ul DEBFLOW pus la dispo zi -
ție online și în mod gratuit de către
producătorul sistemelor de pro-
tecție, a rezultat necesitatea adop-
tării a două bariere cu plasă inelară
de tip VX100-H6 corespunzătoare
uneor presiuni maxime admisibile
de 100 kN/m2 și având 6 m
înălțime, deschideri la partea supe-
rioară de 10 (bariera 1) și respectiv
12 m (bariera 2). Amplasarea bari-
erelor de protecție împotriva
torenților (fig. 2) s-a făcut la
aproximativ 30 m de punctul de
confluență al celor două brațe prin-
cipale ale torentului. S-a ales
această soluție în urma optimizării
poziției și numărului barierelor din
punctul de vedere al volumului
materialului aluvionar capabil a fi
reținut în condiții de siguranță în

spatele acestora. Astfel, capaci -
tățile de retenție obținute au fost de
617 m3 (bariera 1) și respectiv
1.045 m3 (bariera 2). Capacitatea
maximă de retenție a unei bariere
(fig. 3) este dependentă de
topografia (deschiderea și adân -
cimea văii, înclina rea talvegului)
văii amonte de locul instalării bari-
erei. Experiența relevă faptul că
gradientul de depozitare în spatele
barierei corespunde la 2/3 din gra-
dientul torentului inițial, înălțimea
remanentă a barierei fiind de 3/4
din înălțimea inițială. 

Elementul principal al barierelor
de protecție împotriva torenților îl
constituie plasa inelară, plasă ale
cărei ochiuri de 300 mm, în funcție
de tipul barierei, pot avea de la 7
până la 16 fire de sârmă de 3 mm

realizată din oțel de înaltă rezis-
tență. Prin deformații elastice și
după caz elasto-plastice, plasa
preia eforturile survenite în urma
acumulărilor de material și prin
intermediul cablurilor de susținere
și mai apoi al ancorajelor, le trans-
mit terenului în care se realizează
încastrarea. Cablurile de ancoraj
sunt prevăzute în afara zonei de
impact cu disipatoare de energie,
disipatoare care, prin deformații
plastice, protejează ancorajele
împotriva feno menului de smul-
gere. Cablurile de suport de la
partea superioară sunt protejate
împotriva deteriorărilor mecanice
ca urmare a fenomenului de
umplere și curgere peste, cu profile
metalice de tip cornier realizate
dintr-un oțel rezistent la uzură.

Fig. 2: Amplasare bariere torenți

Fig. 3: Calculul volumului de retenție al unei bariere de protecție împotriva torenților

continuare în pagina 39 È



Având în vedere natura terenului
și anume faptul că în timpul exe-
cuției forajelor pentru tijele de
ancoraj, pereții găurilor nu și-ar fi
putut păstra verticalitatea, la di -
mensionare s-au luat în conside rare
tije de ancoraj autoperforante.
Lungimea lor a fost calculată astfel
încât, prin intermediul fenomenului
de frecare tijă de ancoraj – coloană
de ciment și coloană de ciment –
teren, să fie asigurat în totalitate
transferul forțelor către teren.

Tijele de ancoraj adoptate au avut
un diametru exterior de 40 mm iar
cel interior de 16 mm iar lungimea
lor a fost de 7 m. Tehnologia de
foraj a fost de tip autoperforant, cu
carotieră proprie pierdută iar mate-
rialul de injecție de tip suspensie de
ciment. Tijele de ancoraj au avut
atașate capete de ancorare flexi-
bile, capete care facilitează prelu-
area forțelor nu doar în direcția tijei
ci și sub unghiuri de până la 30°
față de axa găurii.

Odată ce amplasamentele bari-
erelor au fost identificate iar pozițiile
acestora au fost marcate, s-a trecut
la executarea ancorajelor în flancuri.
După ce suspensia de injecție a atins
rezistența minimă conform proiect,
s-a trecut la montarea și tensio -
narea cablurilor superioare și infe-
rioare de suport. S-a fixat plasa
inelară de acestea, după care s-au
instalat și tensionat cablurile inter-
mediare de suport. În final a fost
montată protecția anti-abrazivă des-
tinată cablurilor superioare.

Foto 1: Barierele de torenți în exploatare

Rezumând, avantajele barierelor flexibile împotriva torenților dezvoltate și produse de
GEOBRUGG AG sunt multiple:

1. SISTEME COMPLETE TESTATE
Barierele noastre sunt singurele soluții de protecție împotriva torenților care au fost supuse unor teste pe

scară largă în teren, într-o gamă extrem de variată de condiții.

2. SIMPLU DE INSTALAT
Componentele ușoare reduc volumul de lucru necesar în timpul transportului și al implementării în teren.

Nu sunt necesare lucrări de terasare dificile și barierele sunt ușor de adaptat oricărei topografii, oferind
economii de timp și bani.

3. INSTRUMENTUL DE DIMENSIONARE DEBFLOW
Datorită dimensionării rapide și eficiente asigurate de instrumentul nostru special, este garantată o

funcționare fiabilă, chiar și în cazul barierelor multinivel.

4. PROTECȚIA LA COROZIUNE ȘI ABRAZIUNE
Conceptul nostru de protecție împotriva coroziunii asigură o lungă durată de viață și costuri de întreținere

reduse. În punctele expuse, cablurile sunt prevăzute cu protecție la abraziune, protecție ce poate fi ușor
înlocuită atunci când este necesar.

Pentru informații tehnice și comerciale vă rugăm contactați:
Dipl. Ec. Claudia Aldea – 0771.554.169 | e-mail: claudia.aldea@iridexgroup.ro
Dipl. Ing. George Corbescu – 0746.040.582 | e-mail: george.corbescu@iridexgroup.ro
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Mircea Neculai RUSU

S-a născut în Piatra-Neamț.
După absolvirea Facultății de

Hidrotehnică - Institutul de Con-
strucții București, a fost repartizat
la ICH București, Grup Șantiere
„Argeș”, participând, între anii
1965-1966, la betonarea barajului
Vidraru și la începerea betonării
barajului Baciu pe Râul Doamnei.

În anul 1966, a funcționat la
Grupul de Șantiere „Bistrița Aval”,
la Stejaru, la Serviciul tehnic și
proiectare. Tot în același an, a
funcționat la Șantierul Șerbănești
Bacău, ca șef punct de lucru rea -
lizând Canalul XV debușare în râul
Siret.

La Șantierul Poiana Uzului
Bacău, a coordonat Biroul tehnic și
Colectivul de proiectare (1967).

Între anii 1968-1973, la aceeași
unitate, ca inginer schimb, șef
punct de lucru, șef lot, a executat:
drumuri de acces, racordul amonte
și aval între versanți și baraj,
injecții de legătură și consolidare,
cofraje prefabricate din beton pen-
tru zona de vută, alimentarea cu
apă a comunelor Sălătruc și Dăr-
mănești, blocuri de locuințe, batal
zgură CET Comănești, alimentare
cu apă pentru „Platforma Petro -
chimică” Borzești (16 km).

La AHE Stânca-Costești, între
anii 1973-1979, ca șef de șantier, a
condus lucrările întregului nod
hidrotehnic: șosea de acces în zonă
și pod 3 m x 33 m, pragul dever-
sant cu ape mari 6 x 16 m cu
stavile-clapete, barajul de închidere
la malul drept din beton, consoli-
darea umărului mal drept și voalul

de etanșare în reciful calcaros sar-
mațian cu carsturi (110.000 ml),
nodul de presiune cu priză, aduc -
țiuni și goliri de fund, centrala 2x16
MW, lacul de compensare cu stăvi-
lar, 220 de apartamente, cămin cul-
tural, alimentare cu apă potabilă,
canalizare și stația de epurare la
Ștefănești, alimentarea cu apă Iași
inclusiv priza din Prut, stația de
tratare Țuțora - Danciu, stațiile de
pompare Bâncilă și Cerna.

Între anii 1979-1996, la Grupul
Șantiere „Siret”, ca șef Șantier Gal-
beni, a coordonat execuția barajului
cu șapte deschideri, centrala 2 x 20
MW, diguri, sediul cultural și dis-
pensarul din comuna Nicolae Băl-
cescu, calea ferată industrială și
rampe de descărcare în stația Valea
Seacă, lucrări agrozootehnice la
„Avicola” Bacău și Traian-Odobești,
șosea și pod pentru acces pe malul
stâng, pe râul Siret.

În Algeria, între anii 1982-1983,
a participat la execuția barajului de
anrocamente cu miez de argilă El
Fakia (Ouizert), la 120 km de Oran,
pe valea râului Souhat. A fost nece-
sară modificarea soluției de pro -
iectare (după începerea lucrărilor)
din cauza calității slabe a rocii. S-a
impus acoperirea vetrei și ver-
sanților miezului de argilă cu un
strat de 1,50 m de beton ancorat de
rocă, prin injecții de contact.

La TAGCH, din anul 1986, ca
director al Sucursalei „Moldova”
Bacău, a coordonat lucrările reve -
nite sucursalei, în anul 1988, a con-
dus finalizarea lucrărilor și punerea
în funcțiune a acumulării Bolboci
CHE Scropoasa. în anul 2003, a pus
în funcțiune treapta energetică
Topoliceni - Poiana Teiului de pe
Bistrița, amonte de amenajarea
Izvorul Muntelui.

Ing. Mircea Neculai Rusu are
merite deosebite, ca autor de ino-
vații, în domeniul construcțiilor
hidrotehnice pentru execuția bara-
jelor Poiana, Stânca-Costești, Bol-
boci: vacuumarea betonului la
deversor, injecții în carsturi, cofraje
speciale pentru canale.

Este atestat MLPAT, 1992, în
domeniul construcțiilor hidrotehnice.

A publicat (coautor) volumul
Digurile. Probleme speciale. Ed.
MAD Linotype, Buzău, 2006.

...Specialist vrednic,  ale  cărui
lucrări valoroase rămân țării  și tim-
pului și de care poate fi mândru!

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

în colaborare cu Mihai Cojocar)
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Modelarea numerică a compactării pământurilor
cu role oscilatoare

Cătălin CĂPRARU, Johannes PISTROL, Dietmar ADAM -
Universitatea Tehnică din Viena, Institutul de geotehnică și fundații

Fritz KOPF - FCP Fritsch, Chiari und Partner ZT GmbH, Departamentul de geotehnică și hazarde naturale

În ultimele decenii, compactarea
dinamică a pământurilor a acaparat
prim-planul în domeniul ingineriei
geotehnice. Eforturile cercetătorilor
s-au canalizat, în general, asupra
dezvoltării dispozitivelor experi-
mentale și cercetării in situ, în timp
ce investigarea analitică a compac-
tării terenului a condus la tehnologii
sofisticate de compactare marcate
prin diverși indici calitativi de com-
pactare. Cu toate acestea, mode -
lele analitice dezvoltate până în
prezent simplifică prea mult inter-
acțiunea rolă - teren și nu pot
descrie procesul de compactare
dinamică. Astfel, a apărut necesitatea
direcționării eforturilor de calcul
spre dezvoltarea unor modele de
calcul robuste care să poată simula
acest proces. De asemenea, în
urma cercetării li teraturii de spe-
cialitate în domeniu, concluzia este
că în ingineria geotehnică par să se
fi depus foarte puține eforturi pen-
tru a înțelege și descrie com-
pactarea pământurilor cu ajutorul
rolelor oscilatoare. Acest tip de
compactare implică o interacțiune
foarte complexă (de genul „stick-
slip”) teren - cilindru. În ciuda be -
neficiilor pe care le oferă (de
exemplu, prin efectele mai puțin
nocive asupra mediului construit),
investigării acestui tip de com-
pactare a terenului i s-a acordat,
din păcate, mult mai puțină atenție
în comparație cu alte tipuri de com-
pactare dinamică, cum ar fi com-
pactarea cu role vibratoare [1] sau
cu role vario reglate orizontal [2].
În continuare, vom prezenta rezul-
tatele unei investigații detaliate prin
modelare numerică a compactării
dinamice a pământurilor cu role
oscilatoare.

DESCRIEREA COMPACTĂRII
DINAMICE A TERENULUI
CU ROLE OSCILATOARE

În general, modelarea încărcării
dinamice impuse se poate efectua
relativ ușor dacă excitația dinamică

este cunoscută în prealabil. Miș-
carea de torsiune a unui cilindru
acționat oscilatoriu este determi-
nată de către mișcarea în sens opus
a două mase excentrice rotative ai
căror arbori sunt montați excentric
și simetric față de axul cilindrului.
Prin compactarea oscilatoare a
terenului se induc forțe dinamice de
lunecare la contactul dintre rolă și
teren. Astfel, considerând interac -
țiunea dintre teren și rola com-
pactoare, acest proces poate fi
descris, în mod teoretic, cu ajutorul
unui sistem cu două grade de liber-
tate dinamică [3]. Odată ce se
atinge forța maximă de lunecare
între cele două suprafețe, cilindrul
compactor începe să alunece. Acest
aspect trebuie considerat în așa-
numitul model „stick-slip” [2].
Drept urmare, se pot deosebi
următoarele condiții de operare ale
unei role activate torsional:

• terenul și rola aderă atunci
când forța de lunecare la contactul
dintre acestea este mai mică decât
forța maximă de frecare:

F ≤ |μ · G| (1)
unde F = forța de lunecare dez-
voltată la contactul dintre teren și
rolă, G = forța normală totală acțio-
nând asupra suprafeței de contact
și μ = coeficientul de frecare dintre
cele două suprafețe;

• rola compactoare înregistrează
o mișcare de lunecare relativă în
raport cu terenul atunci când forța
de lunecare la contactul dintre
acestea este egală cu forța maximă
de frecare:

F = |μ · G| (2)
Astfel, se impune necesitatea

unei formulări adecvate a acestui
contact pentru a modela corect
interacțiunea teren - rolă.

În continuare se va descrie
modelarea numerică prin metoda

elementului finit a aspectelor teore-
tice și practice descrise anterior.

Totodată, se menționează faptul
că propulsarea rolei va induce o
mișcare de corp rigid care nu poate
fi exclusă în modelarea numerică.
Pe de altă parte, accentul trebuie
pus pe analiza mișcării oscilatoare a
rolei și de aceea mișcarea de corp
rigid nu trebuie să joace un rol
important în interpretarea rezul-
tatelor. În același timp se impune
necesitatea simulării unei perioade
mai lungi a propulsării rolei com-
pactoare, astfel încât deplasarea de
corp rigid să poată fi amortizată,
atingându-se starea în regim sta țio -
nar, iar acțiunea dominantă să fie
reprezentată de torsiunea cilindrului.

DESCRIEREA
MODELULUI NUMERIC

Problema descrisă anterior a
fost modelată prin intermediul
metodei elementului finit cu ajuto-
rul programului ABAQUS Standard
[4]. În Figura 1 este prezentată
rețeaua de elemente finite și infi-
nite adoptată în modelarea nume -
rică. Modelul se extinde 6,5 m pe
verticală și 15 m pe orizontală, fiind
mărginit de elemente infinite. Aces-
tea din urmă au rolul de a asigura
amortizarea undelor incidente la
marginea domeniului finit [5].

Elementele finite au fost dis-
tribuite în straturi în funcție de
dimensiunea lor, care a fost variată
de la 2 cm la suprafața modelului
până la 16 cm la baza acestuia.
Tranziția între straturile de ele-
mente s-a realizat cu elemente
trapezoidale având un unghi minim
de 45 de grade și un raport maxim
între lățime și lungime de 1:2.
Colțurile inferioare ale domeniului
finit au fost rotunjite cu o rază de
3 m, evitându-se în acest mod
apariția reflexiilor nedorite ale

Compactarea dinamică a pământurilor cu role oscilatoare implică o interacțiune complexă teren
- rolă. În ciuda beneficiilor pe care le oferă (de exemplu, prin efectele mai puțin nocive asupra
mediului construit) investigării acestui tip de compactare a terenului i s-a acordat, din păcate,
foarte puțină atenție, eforturile cercetătorilor canalizându-se în special asupra compactării pămân-
turilor cu role vibratoare. Astfel că, în lucrarea de față, autorii prezintă rezultatele unei detaliate
investigații asupra compactării dinamice a pământurilor cu role oscilatoare.
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undelor ajunse în aceste zone.
Modelarea constă în considerarea a
trei etape:

• generarea eforturilor inițiale în
masivul de pământ, considerând
coeficientul de împingere al pămân-
tului în stare de repaus prezentat în
Tabelul 1;

• inițializarea contactului între
rola compactoare și stratul de
pământ ce urmează a fi compactat;

• propulsarea rolei concomitent
cu procesul de compactare a tere-
nului.

Se menționează faptul că cea de
a doua și a treia etapă de calcul au
fost realizate ca analiză dinamică,

utilizând o schemă de integrare
implicită considerând factorii de
amortizare numerică α = 0,414214,
β = 0,50 și γ = 0,914214 pentru a
evita apariția undelor scurte artifi-
ciale. Totodată, modelarea nume -
rică a amortizării pământului s-a
realizat prin intermediul metodei
amortizării vâscoase de tip Rayleigh.
Conform acestei abordări, amor -
tizarea este considerată ca o com -
binație liniară între masă și
rigi ditatea materialului [6]. Cei doi
coeficienți Rayleigh αr (amortizarea
proporțională cu masa) și βr (amor-
tizare proporțională cu rigiditatea)
au fost calculați conform metodei

frecvențelor duble propuse de [7].
Aceasta s-a realizat considerând un
coeficient de amortizare al stra-
turilor de pământ ζ = 20% pentru
frecvențele dominante ale amplasa-
mentului ω1 și ωn = n · ω1, unde n
reprezintă rotunjirea la primul
număr întreg impar a raportului
dintre frecvența acțiunii excitatoare
(în cazul de fața f = 39 Hz) și prima
frecvență dominantă a stratului.
Rezultatele acestei analizei modale
precum și dependența amortizării
de masă și rigiditate sunt reprezen-
tate în Figura 2.

Modelarea
rolei compactoare

Pentru a reduce eforturile de
calcul s-a modelat doar mantaua
exterioară a rolei compactoare.
Datorită diferențelor de rigiditate
dintre cele două materiale aflate în
contact, aceasta a fost asimilată cu
un corp rigid având punctul de
referință în centrul de greutate al
rolei. Astfel, elemente finite cu
dimensiunile 10 mm x 22 mm și
densitatea oțelului (ρ = 7.850 kg/m3)
au fost distribuite pe circumferința
exterioară a rolei. De asemenea,
pentru a putea caracteriza în mod
real mișcarea dinamică a rolei com-
pactoarea este nevoie ca momentul
de inerție al acesteia să fie echiva-
lent cu cel al corpului rigid care o
simulează. Pentru aceasta, dife -
rența dintre valoarea totală reală a
momentului de inerție al întregii
role compactoare și cel al mantalei
exterioare a acesteia a fost atri -
buită corpului rigid, punctual în
centrul de referință al acestuia,
obținându-se o valoare de Ixx =
411,8 kg·m2.

Pe lângă aceasta, o forță verti-
cală echivalentă cu încărcarea care
acționează pe axul rolei compac-
toare G = 44 kN a fost aplicată în
punctul de referință al corpului
rigid. Aceasta are scopul de a
simula acțiunea statică a cadrului
tandem asupra cilindrului.

În realitate, cilindrul compactor
este echipat cu un sistem hidraulic
adițional menit să ajute la propul-
sarea rolei cu viteză constantă în
diferite condiții de teren. Puterea
dezvoltată de acest sistem, precum
și magnitudinea momentului de
propulsare acționând asupra
cilindru lui, depind în principiu de
rigiditatea stratului de pământ
compactat și de coeficientul de fre-
care dintre cele două materiale în
contact. Acest aspect este modelat
prin intermediul unui moment de

Fig. 1: Geometria și discretizarea modelului numeric

Fig. 2: Variația amortizării vâscoase ca o funcție de frecvență
conform formulării amortizării Rayleigh

Tabelul 1: Parametrii materiilor adoptați în calculul prin metoda elementului finit

continuare în pagina 42 È
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torsiune (Mp = constant pe toată
durata simulării numerice a etapei
de compactare - vezi Figura 3)
acționând asupra centrului de refe -
rință al corpului rigid. Excitația tor-
sională a cilindrului oscilator este
determinată de către mișcarea în
sens opus a două mase excentrice
rotative ai căror arbori sunt montați
excentric și simetric față de axul
acestuia. Așa cum este prezentat în
Figura 3, această acțiune se poate
traduce printr-o acțiune oscilatorie
M·cos(ωt) în axul cilindrului com-
pactor. În consecință, un moment
de torsiune armonic cu o frecvență
f = 39 Hz și o magnitudine M =
54,56 kNm este aplicată în centrul
de referință al corpului rigid simu-
lând oscilațiile rolei.

Cu scopul de a obține o simulare
a procesului cât mai apropiată de
realitate, corpul rigid simulând rola
compactoare este conectat prin
intermediului unui sistem resort -
amortizor la un nod de referință
caracterizat de o viteză constantă
ů(t) = 4 km/h. Proprietățile sis-
temului resort-amortizor au fost
derivate din condițiile de decuplare
dinamică a acestuia de rola com-
pactoare. Pentru aceasta rigiditatea

resortului și coeficientul de amorti-
zare al amortizorului sunt corelate
cu o frecvență proprie a sistemului
cuprinsă în domeniul fr-a = 1-3 Hz
și un coeficient de amortizare ζa-r =
10% al întregului sistem resort -
amortizor. Variația acestor propri-
etăți cu frecvența este prezentată
în Figura 3.

Formularea contactului dintre
rola compactoare și teren este
definită pe baza suprafețelor celor
două corpuri, modelându-se ca o
frecare uscată caracterizată de un
coeficient de frecare μ = 0,50. Con-
tactul este de tipul suprafață -
suprafață cu alunecare finită: una
dintre suprafețe a fost definită la
marginea superioară a stratului de
nisip urmând a fi compactat iar
cealaltă la partea exterioară a cilin-
drului compactor.

Modelarea terenului
Scopul prezentei analize îl

reprezintă simularea compactării
unui strat de pământ nisipos așezat
pe un strat elastic. În realitate, au
fost realizate teste de compactare
la scară naturală a unui strat de
nisip cu grosimea de 50 cm așezat

pe un teren rigid în comparație cu
stratul care trebuie compactat
[10], astfel că acesta din urmă
poate fi considerat având un com-
portament elastic. Totodată, se
menționează că, în comparație cu
aceea a unui cilindru vibrator, zona
de influență a unui cilindru oscilator
este foarte redusă, ceea ce vine în
confirmarea ipotezei anterioare.

La zona de contact dintre cilin-
dru și pământ se dezvoltă, de obi-
cei, deformații mari de forfecare
implicând deformații plastice și,
uneori, efecte de lichefiere [3],
rezultând astfel în compactarea
pământului. În acest context, teoria
elasticității nu mai poate descrie
eficient comportamentul stratului
de pământ în contact cu cilindrul
compactor. Astfel că este nevoie de
utilizarea altor unelte, precum teoria
plasticității și modele constitutive
elasto-plastice pentru simularea
comportării pământului supus unor
astfel de solicitări.

În aceste condiții, două modele
constitutive diferite au fost adop-
tate în modelarea actuală: modelul
liniar elastic a fost menit să mode-
leze comportamentul mediului elas-
tic și pe cel al elementelor infinite
iar pentru descrierea comporta-
mentului stratului de nisip (a fi
compactat) s-a recurs la utilizarea
modelului elasto-plastic Drucker-
Prager modificat cu capac. Modelul
liniar elastic a fost folosit intens în
rezolvarea diferitelor probleme în
ingineria geotehnică, în timp ce
modelul Drucker-Prager cu capac
și-a găsit puțină utilizare în acest
domeniu. Cu toate acestea, mode -
lul elasto-plastic se potrivește rela-
tiv bine scopului urmărit, de
simulare a compactării terenului,
datorită mecanismului său de ecrui-
sare neelastică.

Prezentarea Modelului
Drucker-Prager modificat

cu o suprafață de tip „capac”
Încă de la prima sa prezentare,

modelul elasto-plastic Drucker-Pra-
ger [9] a fost în mod continuu
modificat și extins de-a lungul
anilor. Figura 4 prezintă un model
tipic Drucker-Prager modificat cu o
suprafață de tip „capac” [4].
Acesta este un model de plastici-
tate incrementală bazată pe exis -
tența unei suprafețe de cedare și a
unui potențial de curgere. În gene -
ral, o suprafață de curgere F este o
funcție a invarianților de efort,
proprietăților materialului și vari-
abilelor de stare, în timp ce

Fig. 3: Modelul rolei oscilatoare: discretizarea în elemente finite (stânga)
și variația proprietăților sistemului resort ‐ amortizor cu frecvența (dreapta)

Fig. 4: Suprafața de cedare a modelului Drucker‐Prager modificat cu capac, în planul p‐q

Æ urmare din pagina 41
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potențialul de curgere G determină
direcția deformațiilor plastice (prin
diferențiere în raport cu eforturile).
Modelul este presupus a fi izotrop
iar suprafața sa de cedare este
descrisă, în planul eforturilor devia-
toare, prin intermediul a trei seg-
mente: o suprafață de cedare prin
forfecare, Fs, un „capac” Fc, furni-
zând un mecanism neelastic de
ecruisare pentru compactarea plas-
tică, și o regiune de suprafață Ft
între primele două segmente,
menită să asigure o tranziție netedă
(facilitând implementarea numerică
a modelului).

Suprafața de cedare a modelului
Drucker-Prager modificat cu o
suprafață de tip „capac” este
descrisă prin ecuația 3.

Fs = q - p tanβ - d = 0 (3)
unde β = unghiul de frecare al
materialului în planul p-q, d = coe -
ziunea materialului în planul p-q, p
= efortul sferic și q = efortul
echivalent von Mises descris de
relația 4 în care S = efortul devia-
tor. 

Suprafața tip „capac” servește
două scopuri principale. Pe de o
parte mărginește suprafața de
cedare la compresiune hidrostatică,
oferind astfel un mecanism de
ecruisare neelastică pentru a repre-
zenta compactarea plastică. Pe de
altă parte, ajută la controlul dilatării
ca urmare a cedării prin forfecare a
materialului, descriind înmuierea în
funcție de expansiunea neelastică a

volumului creată ca urmare a curge-
rii materialului de-a lungul supra-
feței de cedare Drucker-Prager și a
suprafeței de tranziție. Suprafața
de tip „capac” este controlată de
deformația volumică plastică: com-
pactarea volumetrică plastică (când
curgerea are loc pe suprafața de tip
„capac”) conduce la ecruisare, iar
dilatarea volumică plastică (curge-
rea are loc pe suprafața de forfe-
care) cauzează înmuiere. Suprafața
de curgere de tip „capac” este
definită ca: 

unde R = parametru care depinde de
material și care guver nează excen-
tricitatea suprafeței eliptice de tip
„capac”, α = parametru care con-
trolează suprafața de tranziție și pa
= parametru de evoluție reprezen-
tând ecruisarea / înmuierea deter-
minată de deformația volumică
plastică. Legea de ecruisare / înmu-
iere este o funcție liniară definită pe
porțiuni de către utilizator. Aceasta
relaționează efortul de compresiune
hidrostatică la curgere pb și defor-
mația volumică plastică corespun-
zătoare acestuia, εvol

p. Relația este
descrisă de ecuația 6 în timp ce
legea adoptată pentru modelarea
actuală este reprezentată în Figura
5. Ecuația 7 descrie parametrul de
evoluție pa, în timp ce suprafața de

tranziție Ft este descrisă prin
ecuația 8. 

Fiecare dintre suprafețele de
cedare este definită în mod unic cu
ajutorul parametrilor β, d, pa, R, pb
și α. Unghiul de frecare și coeziunea
sunt necesare pentru definirea
suprafeței de cedare Drucker-
Prager; excentricitatea suprafeței
de curgere de tip „capac” împreună
cu parametrul evoluției pa sunt
necesare pentru a defini poziția
capacului, iar efortul de compre-
siune hidrostatică la curgere pb și
deformația volumică plastică sunt
necesare pentru a defini legea de
ecruisare/înmuiere, în timp ce
suprafața de tranziție este definită
prin intermediul parametrului α.

Se menționează faptul că para-
metrii de rezistență ai modelului
Drucker-Prager modificat cu supra-
fața de tip „capac” (d și β) pentru
stratul de nisip au fost determinați
potrivit [10] considerând o valoare
a coeziunii c = 0,1 kPa și un unghi
de frecare internă φ = 33° echiva-
lente modelului clasic Mohr-Coulomb.

REZULTATELE
ANALIZEI NUMERICE

În continuare se prezintă rezul-
tatele analizei numerice realizate în
conformitate cu principiile teoretice
enunțate anterior. Cercetarea cuprin -
de rezultatele tuturor etapelor de
calcul menționate anterior și
maniera în care acestea influen -
țează rezultatele finale. Cu toate
acestea, în scopul declarat al
prezentei lucrări, se vor prezenta
doar efectele modelării constitutive
a terenului și ale procesului de la
interfața între acesta și rola com-
pactoare.

În sensul validării rezultatelor,
Figura 6 prezintă comparativ acce-
lerația verticală și orizontală în axul
unui cilindru compactor acționat
oscilatoriu, pentru patru perioade
de oscilație. În urma analizei
acestei figuri se poate observa cu
ușu rință potrivirea accelerației ori-
zontale obținute în urma mode lă rii
numerice (OSx_sim) cu aceea măsu-
rată în testele la scară naturală
(OS_mes) potrivit [8].

Fig. 5: Modelarea relației efort de compresiune hidrostatică la curgere pb ‐ deformație
volumică plastică εvol

p

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Această mișcare poate fi asimi-
lată cu un sinus limitat și reprezintă
o caracteristică foarte definitorie a
cilindrilor acționați oscilatoriu în
contact cu terenul. Se poate afirma,
astfel, că modelarea numerică
poate reda cu suficientă acuratețe
efectele compactării terenului, asi -
gurând un grad ridicat de încredere
în următoarele interpretări ale
rezultatelor.

O altă caracteristică importantă
a acestui proces o reprezintă frec-
vența „dublă” a accelerației verti-
cale așa cum reiese prin
investigarea funcției OSz_mes din
figura 6. Și în acest caz se poate
conclude faptul că „reacțiunea”
cilindrului compactor în contact cu
terenul, marcată prin accelerațiile
în axul rolei compactoare, este
reprodusă cu suficientă acuratețe.
Acest fapt este marcat mai mult
prin valoarea magnitudinii accele -
rației verticale simulate numeric. 

Existența unor mici diferențe
între valorile magnitudinilor acce -
lerațiilor în axul rolei poate fi pusă
pe seama aspectului tridimensional al
problemei reale, fiind de așteptat ca
mo delarea bidimensională să repro -
ducă un comportament mai puțin
rigid. Totodată, frecvența „dublă” a
accelerației verticale în comparație
cu aceea a accelerației orizontale în
axul cilindrului compactor este pusă
pe seama unor efecte de amorti-
zare: o componentă histeretică ofe-
rită de terenul compactat și o
componentă vâscoasă oferită de
interfața suprafeței de contact din-
tre cilindru și teren. Totuși, compo-
nenta amortizării prin frecarea
dintre cele două corpuri aflate în
contact poate fi cuprinsă în mode-
lare prin intermediul unui model
relativ simplu de frecare între
suprafețele celor două corpuri.

Comportamentul histeretic al
terenului este însă un aspect al

comportării pământurilor foarte
greu de surprins prin intermediul
unui model constitutiv elasto-plas-
tic, fiind nevoie de o lege ciclică,
care să poată reda sumarea incre-
mentelor deformațiilor volumice
plastice cu fiecare ciclu de încăr-
care/descărcare. Totuși, o parte a
acestei componente a fost luată în
considerare printr-o amortizare
vâscoasă de tip Rayleigh (consti-
tuind o modalitate de reprezentare
matematică a acestui efect).

Figura 7 descrie calitativ efec-
tele compactării dinamice a materi-
alului după prima trecere a rolei
peste stratul de nisip. Ca un efect
calitativ al randamentului com-
pactării se contează în acest sens
pe deformația volumică plastică
indusă în timpul procesului de com-
pactare dinamică. În Figura 7a
sunt prezentate deformațiile volu-
mice plastice negative (-εvol

p) indi-
când compactarea pământului.
Distribuția acestora este strâns
corelată cu aceea a eforturilor de
compresiune hidrostatică la curgere
(pb - prezentate în Figura 7c) prin
intermediul legii de ecruisare/înmu-
iere asigurată de suprafața de
curge re de tip „capac” încorporată
în modelul constitutiv. Suprafața de
curgere de tip „capac” ajută și la
controlul deformațiilor volumice
plastice pozitive (prezentate în
Figura 7b) care se extind pe o
adâncime de aproximativ 5 cm atât
înaintea cât și în spatele cilindrului
compactor. Acest aspect indică o
dilatare a pământului corelată cu
suprafața de curgere Drucker-
Prager și a celei de tranziție.

Aceasta denotă o „afânare” a
terenului marcând astfel un nea-
juns al modelului constitutiv utilizat
pentru simularea procesului dina -
mic de compactare. Totodată, se
remarcă necesitatea angajării unor
modele constitutive mai avansate
menite să modeleze cu o și mai
mare acuratețe acest proces.

În continuare, distribuția defor-
mațiilor plastice echivalente supra -
feței de cedare Drucker-Prager este
prezentată în Figura 7d împreună
cu distribuția deformațiilor plastice
echivalente suprafeței de curgere
de tip „capac” în Figura 7e și cu
aceea a deformațiilor plastice echi -
valente suprafeței de tranziție
(curgere fără activarea deformații-
lor plastice volumice) în Figura 7f.
Aceasta subliniază faptul că com-
pactarea dinamică a pământurilor
folosind cilindrii oscilatori este

Fig. 6: Comparație între accelerațiile verticale și orizontale, simulate numeric și măsurate
în axul unui cilindru compactor oscilator

Fig. 7: Eforturi și deformații induse în teren în urma procesului de compactare dinamică
cu cilindrii compactori oscilatori

Æ urmare din pagina 44
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atinsă prin deformații plastice, ceea
ce implică necesitatea angajării în
modelarea numerică a unui model
constitutiv capabil să redea aceste
deformații. În mod concomitent,
este pusă în evidență și incapabili-
tatea unui model constitutiv liniar
elastic de a fi utilizat pentru simula-
rea unui asemenea proces.

Energia de lunecare la contactul
cilindru compactor - teren este
reprezentată în Figura 8. Aceasta
este menită drept un indicator al
uzurii suprafeței metalice exte-
rioare a rolei compactoare și
reprezintă produsul scalar dintre
forța de lunecare pe suprafața de
contact (a cărei variație în timp
este prezentată în partea supe-
rioară a figurii 8) și viteza relativă
de lunecare (reprezentată în partea
de mijloc a figurii 8) dintre cele
două corpuri aflate în contact. Pen-
tru fiecare perioadă de oscilație,
energia de lunecare atinge maximul
la momentul în care cilindrul com-
pactor alunecă în direcția opusă
celei de propulsare. Aceasta se
datorează unei lungimi mai mari de
contact atinse la momentul respectiv.

CONCLUZII
Lucrarea curentă descrie mode-

larea numerică a interacțiunii dina -
mice rolă-teren în cazul compactării
dinamice a pământurilor cu cilindrii
compactori acționați oscilatoriu.
Sunt formulate conceptele teoretice
angajate la crearea unui model
bidimensional în condițiile stării
plane de deformații.

În acest scop, sunt prezentate
modelarea cilindrului oscilator și
simularea acțiuni cadrului rolei
asupra acestuia. Sunt enunțate
noțiunile referitoare la modelarea

pământului supus unor solicitări
dinamice concomitent cu utilizarea
modelului Drucker-Prager modificat
cu o suprafață de tip „capac”.

Rezultatele analizei numerice
sunt evidențiate prin intermediul
deformațiilor volumice plastice
core late cu starea de eforturi
induse terenului în urma procesului
de compactare dinamică (oscila-
toare). În urma analizei acestor
efecte ale compactării terenului
apar unele incertitudini legate de
dilatarea acestuia din urmă, dato-
rată cedării prin forfecare, în schim-
bul unei compactări precum era de
așteptat. Cu toate acestea, consi -
derând rezultatele modelării nume rice
referitoare la deformațiile volumice
plastice ca măsură calitativă a com-
pactării dinamice a terenului, se
oferă un grad ridicat de încredere
acestor rezultate. Validarea lor este
făcută prin comparația între reacți-
unea măsurată a rolei în contact cu
terenul și aceea obținută în urma
modelării numerice, la nivelul axu-
lui central al cilindrului compactor.

În funcție de eforturile de forfe-
care și viteza relativă dezvoltate la
suprafața de contact dintre cele
două corpuri (rolă compactoare și
teren), este formulat un indice de
cuantificare a uzurii cilindrului com-
pactor, prin energia pierdută între
cele două corpuri. Mai mult decât
atât, modelul numeric conceput și
rezultatele prezentate în lucrarea
actuală servesc drept bază solidă
pentru extinderi ulterioare și ana -
lize ale procesului de înțelegere a
compactării oscilatorii a terenului
precum și a dezvoltării unor indici
pentru estimarea și reducerea
uzurii cilindrului compactor acționat
oscilatoriu.
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Soluțiile structurale rezultate
prin utilizarea elementelor compo-
zite sunt considerate ca fiind o
metodă eficientă de sporire a per-
formanțelor structurale. Rezultă o
serie de avantaje prin integrarea
betonului, oțelului și a componen-
telor suplimentare într-un element
mai rezistent și/sau mai ductil [1].
În particular, sistemul de construc -
ție slim-floor este atrăgător pentru
constructori și arhitecți, datorită
integrării grinzilor de oțel în înălți-
mea totală a planșeului, ceea ce
conduce la un spațiu suplimentar la
fiecare nivel, care poate fi speculat
în vederea extinderii spațiului util
final. Placa de beton oferă o protec -
ție naturală împotriva focului la
grinzile din oțel, în timp ce utiliza-
rea tablei profilate reduce volumul
de beton, și pentru deschideri obiș-
nuite poate înlocui grinzile metalice
secundare.

Soluțiile de tip slim-floor sunt
aplicate în prezent în regiuni non-
seismice - [2], [3] și există puține
studii care iau în considerare îmbi-
narea continuă sau semi-continuă a
acestor tipuri de grinzi. S-a demon -
strat în [4] că, pentru încărcări statice,
îmbinările semi-continue ale grinzi-
lor de tip slim-floor îmbunătățesc

rigiditatea acestora la încovoiere și
permit utilizarea unor secțiuni mai
mici pentru grindă și planșeu, res-
pectiv rezultă o performanță mai
bună în exploatare prin reducerea
fisurilor, a deformațiilor și a vibrații-
lor. În [5] și [6] s-a arătat că în
cazul creșterii încărcărilor gravita -
ționale, îmbinarea continuă a grin-
zilor slim-floor poate conduce la
formarea articulațiilor plastice, atât
la capete, cât și la mijlocul deschi-
derii. În contrast, comportamentul
seismic obișnuit se bazează pe o
rigiditate laterală crescută și pe
anumite mecanisme de cedare
(dezvoltarea articulațiilor plastice în
elemente disipative sau îmbinări).
În consecință, în cazul cadrelor ne-
contravântuire (MRF), sau al siste-
melor structurale duale – la care
contribuie și cadrele MRF, grinzile
sau îmbinările grindă-stâlp ale
cadrelor MRF vor disipa energie prin
formarea articulațiilor plastice. Prin
urmare, aplicarea unor sisteme de
tip slim-floor în zone seismice ar
trebui să ia în considerare îmbina-
rea încastrată pe stâlpii structurali,
dezvoltând astfel capacitatea de
încovoiere. Cu toate acestea, ar
trebui luate în considerare anumite
aspecte caracteristice sistemelor
slim-floor (fig. 1):

• placa de beton înglobează
talpa superioară a grinzii metalice
și necesită un strat de armare
superior pentru preluarea momen-
telor încovoietoare negative;

• conexiunea naturală și/sau
conectorii de tip „concrete-dowels”
(beton și armătură ce pătrund prin
găuri din inima grinzii metalice)
contribuie semnificativ la conexiu-
nea oțel-beton. În multe cazuri nu
este nevoie de conectori suplimentari;

• partea inferioară a profilului
din oțel este mai lată decât talpa
superioară pentru a putea așeza
sistemul de susținere a betonului:
table profilate sau plăci din beton
prefabricate.

Studiul de față investighează
posibilitatea de a dezvolta îmbinări
fiabile pentru grinzi slim-floor, în
vederea utilizării pentru clădiri

Sistemul de tip slim-floor este atractiv pentru constructori și arhitecți datorită integrării grinzi-
lor de oțel în înălțimea totală a planșeului, ceea ce conduce la un spațiu suplimentar la fiecare
nivel. Placa din beton oferă grinzilor de oțel o protecție naturală împotriva focului, în timp ce utili-
zarea foilor de tablă profilată din oțel reduce volumul de beton și poate înlocui grinzile secundare.
În prezent, soluțiile de tip slim-floor sunt aplicate în regiuni non-seismice și există puține studii
care iau în considerare îmbinarea continuă sau semi-continuă a grinzilor pentru planșeele de tip
slim-floor.

Studiul prezentat în această lucrare, în curs de desfășurare, a fost realizat cu scopul de a dez-
volta îmbinări fiabile (cu șuruburi și placă de capăt), pentru grinzi de tip slim-floor, care pot fi apli-
cate clădirilor situate în zone seismice. În acest scop, a fost realizat un program numeric în două
etape: (i) calibrarea unui model numeric cu elemente finite (EF) pe baza unui test de încovoiere în
patru puncte al unei grinzi slim-floor și respectiv (ii) studiul de caz efectuat pentru investigarea
îmbinărilor grindă-stâlp cu rezistență și rigiditate totală. Lucrarea prezintă principalele rezultate
ale studiului, programul experimental, concluziile și activitățile de cercetare viitoare.

Fig. 1: Sistemul de tip slim‐floor
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situate în zone seismice. Lucrarea
prezintă investigațiile numerice cu
elemente finite și rezultatele stu-
diului. Într-o primă etapă, un model
numeric cu elemente finite a fost
calibrat pe baza unui test de înco-
voiere în patru puncte al unei grinzi
slim-floor. În plus, a fost realizat un
studiu de caz în vederea investigării
îmbinărilor grindă-stâlp solicitate
de momente încovoietoare negative
și pozitive.

CALIBRAREA NUMERICĂ
A UNEI GRINZI DE TIP

SLIM-FLOOR
Studiul numeric (pe îmbinări

între stâlpi și grinzi de tip slim-
floor) – a avut ca punct de pornire
calibrarea unui model cu elemente
finite (EF) pe baza încercărilor
experimentale descrise în [2] asu-
pra unui ansamblu de încovoiere în
patru puncte al unei grinzi de tip
slim-floor. Studiul a validat acura-
tețea modelului numeric referitor la
tipul de material utilizat, la contac-
tele dintre diferitele elemente și
pentru configurarea condițiilor de
margine.

Astfel, prin calibrare s-au obți-
nut informații despre comportarea
elementului compus oțel-beton,
coeficientul de frecare dintre cele
două materiale, procedura de mo -
delare, importanța conectorilor de
tip concrete-dowels, interacțiunile
și discretizarea. Rezultatele deta-
liate ale studiului pot fi găsite în [7]
și [8].
STUDIU NUMERIC PRE-TEST
ASUPRA ANSAMBLELOR DE

NOD GRINDĂ-STÂLP
CU GRINZI DE TIP

SLIM-FLOOR
Configurația ansamblului

de nod grindă-stâlp
Ansamblul de nod a fost conce-

put dintr-o îmbinare cu șuruburi și
placă de capăt extinsă, respectiv cu
o secțiune redusă la nivelul tălpii
inferioare. Placa din beton armat
asigură continuitatea armăturii prin
extinderea în spatele stâlpului.
Figura 2 prezintă configurația
ansamblului de nod grindă-stâlp
investigat, precum și componentele
de îmbinare, armarea plăcii de
beton și elementele din oțel. Soluția
tehnică considerată a rezultat pe
baza dimensionării unei îmbinări de
tip grindă-stâlp pentru un cadru de
tip MRF și a rezultatelor studiului de
calibrare numerică, prezentat în
capitolul 2 - [7].

Stâlpul din oțel este realizat
dintr-un profil HEB340, iar grinda

de oțel este compusă dintr-o placă
de oțel la partea inferioară (PL-
20x380 mm) sudată de o jumătate
de profil IPE600. Lungimea stâlpu-
lui este de 3.930 mm, iar lungimea
grinzii este de 2.680 mm. Au fost
luate în considerare rigidizări ori-
zontale și o placă suplimentară pe
panoul de inimă al stâlpului, am -
bele pentru limitarea deformabili-
tății panoului de inimă al stâlpului.
Îmbinarea dintre grindă și stâlp
este realizată cu patru rânduri de
șuruburi M36-HR.10.9 și placă de
capăt extinsă (fig. 2). În cadrul
plăcii inferioare de oțel, a fost luată
în considerare o secțiune redusă
(de tip dog-bone) cu scopul de a
forța dezvoltarea articulației plas-
tice în grindă și a asigura un răs-
puns predominant elastic al
îmbinării.

Placa din beton, care integrează
grinda metalică și armăturile (trans -
versală, longitudinală și înclinată),
a fost considerată cu o lățime de
1.500 mm și o înălțime de 145 mm.
Lățimea efectivă calculată conform
normativului EN 1994-1 [9] a fost
de 1.200 mm. Pentru a asigura o
armare continuă în zona de îmbi-
nare, placa a fost extinsă în spatele
stâlpului cu 600 mm. În plus față
de barele transversale și longitudi-
nale, au fost utilizate și armături
înclinate pentru placa de beton
(fig. 2). Continuitatea armăturilor
longitudinale este asigurată prin
dispunerea acestora în jurul stâlpu-
lui. Barele de armare ale nodului
satisfac condițiile îmbinărilor pentru
armături prevăzute în anexa C a EN
1998-1-1 [10]. În consecință,
barele de armare longitudinale con-
tribuie în zona de îmbinare la dez-
voltarea momentului încovoietor
negativ. Betonul din nervurile tablei
profilate a fost ignorat în analiză și,

prin urmare, acestea nu au fost
modelate. Analizele numerice preli-
minare au arătat că influența aces-
tora este nesemnificativă asupra
capacității articulației plastice. Pen-
tru conexiunea dintre placa din
beton și profilul metalic au fost con-
siderați conectori de tip concrete-
dowels, adică armături cu diametrul
de 10 mm care trec prin găuri de
40 mm în inima grinzii metalice.
Distanțele inter-ax între găuri sunt
de 125 mm.

Procedura de modelare
Investigațiile numerice ale

ansamblului de nod grindă-stâlp
(fig. 2) au fost efectuate utilizând
programul de modelare cu ele-
mente finite Abaqus v6.13 [11].
Elementele finite de tip „beam” au
fost folosite pentru armare și ele-
mente solide pentru alte compo-
nente (șuruburi, plăci, beton etc.).
Caracteristicile materialelor au fost
definite pentru următoarele: beton
(C30/37), oțel structural (S355),
șuruburi (HR.10.9) și bare de
armare (S400), având în vedere
atât proprietățile elastice cât și pe
cele plastice. Figura 3a ilustrează
curbele de material reale (excep-
tând deformația elastică) pentru
șuruburi (HR.10.9), armătură (S400)
și oțel structural (S355). Modelul de
material pentru șuruburi a fost defi-
nit pe baza unei calibrări anterioare
a unui element de tip „T-stub”
caracterizat de modul de cedare 3
(prin cedarea șuruburilor) [12].
Pentru toate elementele din oțel,
modulul elastic a fost considerat
210 MPa, iar coeficientul Poisson a
fost de 0,3. Modelul de material
pentru beton este detaliat în [7],
având în vedere: modulul Young E
= 32,5 MPa și coeficientul Poisson ν
= 0,2. Dimensiunea globală maxi -
mă de discretizare a elementelor
finite a fost de: armături - 20 mm;

Fig. 2: Configurația ansamblului de nod grindă‐stâlp: vedere de ansamblu, armarea plăcii
de beton, rândurile de șuruburi și secțiunea redusă a plăcii inferioare

continuare în pagina 50 È
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beton - 18 mm; profil din oțel -
14 mm; placă de oțel inferioară -
15 mm; stâlp - 13 mm; placă de
capăt - 10 mm; placă și rigidizări
pentru stâlp - 12 mm; șuruburi -
8 mm. Discretizarea ansamblului de
nod grindă-stâlp și a componente-
lor sale sunt ilustrate în Figura 3b.
Condițiile de margine luate în consi-
derare pentru stâlp și grindă: (i) la
partea superioară și inferioară a
stâlpului – un reazem mobil și res-
pectiv unul fix; (ii) la capătul grin-
zii, încărcarea a fost aplicată în
control de deplasare, conducând în
zona de îmbinare la un moment
încovoietor negativ sau pozitiv.

Rezultate
ale studiului numeric

Modelele numerice ale ansam-
blurilor de nod grindă-stâlp au fost
supuse momentelor încovoietoare
negativ respectiv pozitiv. Tabelul 1
prezintă modelele numerice investi-
gate.

Rezultatele grafice, respectiv
distribuția de tensiuni și deformații
plastice din cadrul analizelor nume-
rice sunt prezentate pentru urmă-
toarele configurații de nod: (i)
model de referință (fig. 4a până la
fig. 7a); (ii) ansamblul de nod
grindă-stâlp fără secțiunea redusă
în placa inferioară (fig. 4b până la
fig. 7b). Rezultatele sunt prezen-
tate sub forma curbelor moment
(pozitiv și negativ) - rotire (fig. 4a,
fig. 4b), și respectiv distribuția de
tensiuni și deformații plastice (fig.
5, fig. 6, fig. 7).

Modelul de referință prezintă un
comportament echilibrat și sime-
tric, sub momente încovoietoare
negative cât și sub momente pozi-
tive (fig. 4a). Din punctul de
vedere al momentului capabil la
încovoiere, cât și al rigidității inițiale
modelul prezintă un comportament
plastic caracterizat de o pantă des-
cendentă dar dovedind o ductilitate
semnificativă. Mecanismul de ceda re

a fost caracterizat de formarea arti-
culației plastice în grinda de oțel,
atât sub moment încovoietor nega-
tiv cât și pozitiv.

Pe de altă parte, în cazul ansam-
blului de nod fără secțiunea redusă
în talpa metalică inferioară (modelul

M2), a fost evidențiată o creștere
relativ mică a capacității atât la
momentul încovoietor pozitiv, cât și
la cel negativ (fig. 4b). Totuși, sub
acțiunea momentului încovoietor
pozitiv, a rezultat un mod de cedare
fragil prin ruperea șuruburilor
întinse (fig. 7b), reducând capaci-
tatea generală de rotire a nodului,
ceea ce constituie un dezavantaj în
cazul nodurilor care trebuie să per-
mită redistribuția momentelor în
structură.

Pentru a optimiza răspunsul
ansamblului de nod grindă-stâlp,
au fost luați în considerare mai
mulți parametri, așa cum sunt des-
criși în Tabelul 1. Importanța fie-
cărui parametru este evidențiată
mai jos:

• influența secțiunii reduse în
placa din oțel inferioară - s-a dovedit

Fig. 5: (a) Modelul de referință M1: răspunsul sub momentul încovoietor negativ (distri‐
buție de tensiuni / alungire specifică plastică); (b) Modelul fără secțiunea redusă M2:

răspunsul sub momentul încovoietor negativ

Fig. 3: Curba reală de material (efort unitar – deformație specifică): oțel (S355), armătură
(S400), șuruburi (Gr.10.9); (b) discretizarea ansamblului / îmbinării grindă‐stâlp

Fig. 4: (a) Modelul de referință M1: curbele moment‐rotire; (b) comparația între modelele
M1 și M2 – ilustrând influența secțiunii reduse din placa metalică inferioară

Tabelul 1: Modele numerice investigate

Æ urmare din pagina 49

continuare în pagina 52 È



w Revista Construcțiilor w august 2020 51

SALT COM – Avantajele halelor metalice autoportante

AVANTAJELE HALELOR METALICE
AUTOPORTANTE EXECUTATE DE SALT COM

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

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

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

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

• costuri și durate de execuție mici în raport cu construc -
țiile clasice;

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

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

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

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

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

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
ALTE LUCRĂRI MAI IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

• Execuție hală pentru depozitare cereale, 420 mp, bene -
ficiar Florimar, loc. Ograda;

• Construcție sediu Transelectrica București – municipiul
Slobozia;

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

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

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

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

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

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

Din 2009, SALT COM produce hale metalice cu structură autoportantă (semirotunde) care sunt recomandate
pentru aplicațiile ce necesită suprafețe foarte mari, fiind ideale în special pentru centre mari de depozitare sau
de producție, oferind 100% spațiu interior util.
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a fi o îmbunătățire a comportamen-
tului nodului, permițând formarea
articulației plastice în grinda de tip
slim-floor, atât sub moment încovo-
ietor negativ cât și pozitiv;

• gradul de conectare dintre oțel
și beton a fost studiat prin scăderea
numărului considerat de conectori
de tip concrete-dowels. Astfel, in -
fluența numărului de conectori s-a
dovedit a fi neglijabilă. Reducerea
numărului acestora (cu 50% și
66%) nu a afectat curbele moment-
rotire pentru ansamblul plan de nod
T cu grindă de tip slim-floor. Cu
toate acestea, în cazul unei grinzi
complete, rezemată la ambele
capete, este de așteptat ca această
observație să fie diferită;

• influența tipologiei plăcii de
capăt este semnificativă, așa cum
se poate observa în figura 8. Prin
utilizarea unei plăci de capăt parțial
extinse (spre exemplu numai la
partea inferioară), rezistența nodu-
lui la încovoiere a fost influențată în
mod direct de absența unui rând de
șuruburi întins (modelul M4) și a
condus la o reducere cu 30% a
capacității. Rigiditatea a fost ușor
afectată. Mecanismul de cedare a
constat în cedarea fragilă a șirului
de șuruburi supuse la întindere;

• influența diametrului barelor
de armare longitudinală influen -
țează slab răspunsul nodurilor sub

moment încovoietor negativ (fig.
9). În special, o reducere a diame-
trului de armare la 6 mm a fost însoțită
de o reducere a rezistenței de 7%,
în timp ce creșterea diametrului

armăturii de la 12 la 20 mm a con-
dus la o creștere a rezistenței cu 3%;

• influența clasei de beton
este nesemnificativă atât sub
moment încovoietor pozitiv, cât și
negativ (fig. 10), neafectând răs-
punsul global al nodurilor (dife -
rențele înregistrate au fost mai mici
de 2%);

• prezența plăcii de beton este
importantă pentru răspunsul ansam -
blului de nod grindă-stâlp, așa cum
demonstrează figura 11. Atât sub
momente încovoietoare pozitive cât
și sub cele negative, curbele
moment-rotire au evidențiat o
reducere semnificativă a capacității
(25%) și rigidității (40%) în cazul
neconsiderării plăcii de beton. Cu
toate acestea, curbele moment-
rotire ale modelului de referință și
ale nodului metalic pur par să con-
veargă pentru rotații mai mari de
110 miliradiani. Creșterea rezisten -
ței la moment încovoietor negativ
se datorează în mare parte aportu-
lui barelor de armătură, în timp ce
în cazul momentului încovoietor
pozitiv creșterea capacității se
datorează creșterii brațului de
levier prin deplasarea centrului de
compresiune din talpa grinzii în
placa din beton.

Fig. 6: (a) Modelul de referință M1: răspunsul sub momentul încovoietor pozitiv (distri‐
buție de tensiuni / alungire specifică plastică); (b) Modelul fără secțiunea redusă M2: 

răspunsul sub momentul încovoietor pozitiv

Fig. 8: Influența tipului de placă de capăt: (a) model de referință cu placă de capăt
extinsă vs. model de îmbinare cu placă de capăt extinsă parțial (doar în partea de jos); 
(b) deformațiile plastice pentru modelul de nod M4 – din care rezultă modul de cedare

Fig. 9: Influența procentului de armare: (a) model de referință (armătură longitudinală:
barele 2Φ20 mm adiacente grinzii de oțel + bare 10Φ10 mm față de marginile plăcilor) –
comparație cu modelul de nod cu barele longitudinale 12Φ6 mm; (b) modelul de referință

comparație cu modelul de nod cu barele longitudinale 12Φ20 mm

Fig. 7: (a) Modelul de referință M1: mecanismul de cedare la momentul încovoietor
negativ și pozitiv; (b) Modelul fără secțiunea redusă M2: mecanism de cedare

la momentul încovoietor negativ și pozitiv
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PROGRAMUL EXPERIMENTAL
Aspecte generale:

configurația ansamblului
de nod grindă-stâlp,

standul experimental,
instrumentarea,

procedura de încărcare
Investigațiile experimentale sunt

în curs de desfășurare, astfel că
articolul de față include numai o
pre zen tare succintă a testelor
experimentale. Similar cu modelele
numerice, specimenele sunt ansam -
ble de nod grindă-stâlp în formă de
T (fig. 12). Soluția tehnică adop-
tată pentru îmbinarea dintre grindă
și stâlp este reprezentată de mo -
delul M1 (fig. 12a). Secțiunea
redusă din placa de oțel inferioară
permite dezvoltarea articulației
plastice în grindă. Aspecte din tim-
pul armării plăcii sunt prezentate în
figura 12b. Similar modelului de
referință au fost considerate urmă-
toarele bare de armare: (i) barele
longitudinale continue în jurul
stâlpului; (ii) armături transversale
așezate pe talpa superioară a
grinzii; (iii) barele înclinate care
asigură conexiunea dintre placă și
regiunea de beton dintre cele două
tălpi ale grinzii metalice; (iv) barele
de armare care trec prin inima
grinzii metalice, ce formează conec -
torii de tip concrete-dowels și care
asigură acțiunea compusă între
grinda din oțel și placa din beton.

Figura 12c ilustrează standul
experimental și ansamblul de nod
grindă-stâlp. Încărcarea se va
aplica la capătul superior al stâlpu-
lui prin intermediul unui actuator
hidraulic. Un reazem articulat a fost
considerat la baza stâlpului, în timp
ce pentru capătul grinzii a fost
adoptat un pendul cu reazeme
articulate. Pentru a evita defor-
mările în afara planului de testare,
a fost conceput un sistem de blo-
care a deformațiilor în afara planului.

Pentru evaluarea parametrilor
de răspuns ai nodurilor grindă-stâlp
și pentru identificarea zonelor de
plasticizare, se vor efectua măsură-
tori de ansamblu (globale) și
măsurători locale: forța prin dis-
pozitivul de încărcare; deplasarea
la partea superioară a stâlpului;
deplasarea la nivelul reazemelor
precum și deformarea panoului de
inimă al stâlpului; deformarea
zonei disipative (măsurarea secțiu-
nii reduse a grinzii și a plăcii de
beton); deplasarea relativă între
grinda de oțel și placa de beton;
forțele din șuruburi prin utilizarea
unor timbre tensometrice plasate în
șuruburi.

Pentru a caracteriza răspunsul la
încărcări de tip seismic se are în
vedere considerarea răspunsului
monoton, și ciclic al ansamblelor de
nod grindă-stâlp. În acest scop vor
fi efectuate un număr de două

teste, dintre care unul cu încărcare
monotonă și unul cu încărcare
ciclică. Procedura de încărcare
ciclică va lua în considerare creș -
terea amplitudinii ciclurilor.

CONCLUZII
Scopul studiului prezentat este

de a dezvolta o tipologie de
îmbinare fiabilă între grinzile de tip
slim-floor și stâlpi metalici pentru
aplicații în structurile metalice situ-
ate în zone seismice. Într-o primă
etapă, a fost calibrat un model
numeric pe baza testului de înco -
voiere în patru puncte al unui
ansamblu de grindă de tip slim-
floor. Într-o a doua etapă, s-a efec-
tuat un studiu de caz pentru
investigarea unor configurații de
îmbinări grindă-stâlp. Investigațiile
numerice cu elemente finite au con-
dus la următoarele concluzii:

• în regiunile seismice este
posibilă considerarea nodurilor cu
comportare continuă, respectiv
semi-continuă în mecanismul global
de cedare pentru cadrele ne-con-
travântuite (MRF) sau pentru sis-
temele structurale duale – la care
planșeele sunt realizate în varianta
slim-floor;

• modul de cedare al configu-
rației de nod grindă-stâlp cu secți-
unea redusă în placa de oțel
inferioară – a fost caracterizat de
formarea unei articulații plastice
ductile în grindă. În mod diferit,
configurația fără secțiunea redusă a
plăcii a condus la cedarea rân-
durilor de șuruburi solicitate la
întindere printr-un mod de cedare
fragil. Din această perspectivă,
șuruburile din cadrul îmbinării tre-
buie caracterizate de un răspuns
elastic;

• influența plăcii de beton este
importantă la momente încovoietor
pozitive, contribuind la creșterea
globală atât a rigidității, cât și a
rezistenței la încovoiere. Influența
plăcii din beton s-a dovedit mai
puțin importantă sub momente
încovoietoare negative, caz în care
capacitățile mecanice ale îmbinării
se bazează în principal pe compo-
nente din oțel, inclusiv armăturile
din placa de beton;

• prezența plăcii din beton ar -
mat duce la o creștere a rezistenței
și a rigidității. Armătura înclinată și
conectorii de tip concrete-dowels
contribuie la mecanismul de trans-
fer al încărcării prin asigurarea
conexiunii dintre placa de beton și
betonul situat între tălpile grinzii
metalice. O creștere semnificativă a

Fig. 10: Influența clasei de beton: (a) model de referință (beton C30/37) comparație cu
modelul de nod cu clasa de beton C20/25; (b) modelul de referință comparație cu modelul

de nod cu clasa de beton C40/45

Fig. 11: Influența prezenței plăcii de beton la moment negativ (a)
și respectiv la moment pozitiv (b)

Æ urmare din pagina 52
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armăturii longitudinale va conduce
la o rezistență sporită a momentu-
lui încovoietor negativ;

• panta descendentă a curbelor
moment-rotire scade ușor după
atingerea rezistenței maxime dato -
rită reducerii brațului de levier în
zona de îmbinare cauzate de
strivirea betonului la compresiune
și coborârea centrului de compre-
siune.

Pe baza investigațiilor, s-a
demonstrat faptul că grinzile de tip
slim-floor pot fi adaptate la struc-
turi anti-seismice, iar aspectul cheie
este legat de comportamentul
îmbinărilor grindă-stâlp. Activitățile
de cercetare aflate în curs de des-
fășurare și cele viitoare constau în:

(i) încercări experimentale; (ii)
calibrarea modelelor numerice și
stu diul parametric pentru îmbună -
tățirea configurațiilor cu planșee
slim-floor și (iii) analize numerice
structurale pentru îmbunătățirea
aplicabilității acestor sisteme.
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Fig. 12: (a) Ansamblu de nod grindă‐stâlp, (b) vedere de ansamblu a modului de armare;
(c) vedere de ansamblu a configurației specimenelor și a standului experimental
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Podul nou proiectat este realizat în varianta de pod
cu structură compusă oțel beton, cu o singură des -
chidere de 40 m, având secțiunea transversală rea -
lizată din 4 grinzi metalice cu inimă plină alcătuite
sudat, cu dală de beton armat la partea superioară și
antretoaze din profile laminate. Grinzile principale sunt
realizate cu secțiune variabilă. Grinda din dreptul
reazemelor este realizată compus din 2 tălpi egale cu
lățimea B1, B2 = 500 mm și t1, t2 = 50 mm și o inimă
Hw = 1.400 mm, tw = 20 mm. Această secțiune se
unește sub formă parabolică cu secțiunea de grindă care
începe de la 8 m față de reazem. Grinda din câmp este
realizată compus din din 2 tălpi egale cu lățimea B1, B2
= 500 mm și t1, t2 = 50 mm și o inimă Hw = 1.000 mm,
tw = 20 mm. Antretoazele se vor realiza din profile
C cu laturi egale având înălțimea Hw = 500 mm, tw =
10 mm și tălpile B1, B2 = 100 mm, tw1, tw2 = 10 mm.
Conlucrarea între grinzile metalice și dala de beton
armat se realizează prin intermediul conectorilor de tip
dorn cu cap (gujon) cu diametru de 16 mm, lungimea
125 mm din oțel S235 J2 + C450. Lățimea totală a
podului este de 10,80 m, care include o parte carosabilă
de 7,80 m și două trotuare a câte 1,50 m și grinzile de
parapet 2 m x 0,25 m. Dala de beton armat este pre-
văzută cu hidroizolație, iar sistemul rutier este realizat
din beton asfaltic modificat cu polimeri în două straturi
de 4+4 cm. Sunt prevăzute parapete pietonale și de
siguranță metalice, precum și dispozitive de acoperire

a rosturilor de dilatație la capetele tablierului, care
asigură continuitatea suprafeței de rulare și deplasarea
liberă a tablierului, în dreptul reazemului mobil.
Suprastructura reazemă pe culei din beton armat
având o înălțime de 5 m și lățime de 1,2 m. Aceastea
sunt încastrate indirect cu ajutorul unor piloți având
diametrul de 1.080 mm, la o adâncime de 15 m.

Caracterul vital al unor lucrări de pod care să le
faciliteze locuitorilor din zonă accesul în regim de
urgență al pompierilor, ambulanței și altor factori de
importanță crucială devine evident când este vorba de
salvarea unor vieți sau unor bunuri gospodărești. Mo -
dernizarea accesului le oferă riveranilor și avantaje
economice, ca de exemplu reducerea timpului parcurs
de fiecare om în parte până la obiectivele de interes,
deci în consecință și a consumabilelor aferente
vehiculelor de transport. Conferă avantaj și atrage
investitorii în zonele modernizate etc. 

Date de bază
Parametrii geotehnici utilizați în calcul în vederea

realizării lucrărilor aferente execuției podului s-au
adoptat având la bază studiile geotehnice puse la dis-
poziție de către o firmă atestată în domeniu (fig. 2)
astfel rezultând:

• Argilă în amestec cu nisip argilos 0,00 – 1,00 m;
• Nisip cu pietriș și bolovăniș în amestec cu nisip

argilos, culoare cafeniu brun 1,00 – 10,5 m;
• Marnă argiloasă de culoare cafenie cu intercalații

ruginii și gri, plastic vârtoasă 10,5 – 16,00 m.

Înlocuire pod existent, degradat,
cu un pod nou peste râul Crasna

ing. Cristian ANTAL, ing. Ardelean GLIGAN, prof. dr. ing. Gavril KOLLO -
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții,

Departamentul de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

Podul care face obiectul reabilitării se află peste râul Crasna, în localitatea Pericei. Are o
lungime totală de 37 m dintr-o singură deschidere (fig. 1) și este compus din 4 grinzi meta lice I cu
înălțimea de 800 mm x 350 mm. Grinzile sunt rigidizate pe verticală pentru a nu flamba cu plat-
bande de oțel 700 mm x 150 mm. Pentru asigurarea stabilității veritcale au fost prevăzute con-
travântuiri în formă de X din țeavă rotundă. Îmbinările sunt realizate cu șuruburi tip M10, 68
bucăți pe secțiune. Calea de rulare este realizată din grinzi de lemn într-o stare de continuă
degradre.

Din cauză că acest pod nu corespunde clasei E de încărcare, se impune realizarea unui pod nou
care să corespundă normativelor în vigoare din țara noastră cât și euronormelor. 

Fig. 1: Vedere pod actual, degradat Fig. 2: Forajul SG1 
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Soluția adoptată
Varianta optimă de fundare pentru pila nouă este de

fundare indirectă cu piloți forați prin intermediul a 4
coloane de diametru 1,08 m și o lungime de 15,00 m.
Culeea nou executată din beton armat C30/37 va avea
dimensiunile de 10,50 m x 1,20 m, iar conlucrarea din-
tre acesta și fundația pilei se va asigura prin inter-
mediul armăturii, care se va dărâma pe lungimea de
2,00 m din capul pilotului iar de aici se va porni cu ele-
vația culeei (fig. 3 – 6).

Schema statică aferentă podului nou proiectat (fig. 7)
este cea de grindă simplu rezemată iar reazemele
folosite aferente piloților sun reazeme elastice, intro-
duse conform STAS 2561-4. 

Evaluarea încărcărilor
Evaluarea încărcărilor s-a făcut în conformitate cu

EN 1991-2 „Actions on structures – Part 2: Traffic
loads on bridges” secțiunea 4, respectiv SR EN 1191-
2:2005. Acțiunile din trafic se definesc prin Modele de
Încărcări. Modelele de încărcări din euronormă și regu -
lile asociate lor nu descriu trafic real; ele au fost alese
și calibrate astfel încât efectele lor (cu amplificarea
dinamică inclusă), să acopere toate situațiile normale
de trafic previzibile pentru a fi considerate în
proiectare, precum și efectele traficului real și de per-
spectivă. Pentru încăracrea utilă se va folosi modelul
de încărcare LM1. LM 1 acoperă situațiile curente de
trafic aglomerat sau blocări de trafic cu un înalt procent
de vehicule grele. Evaluarea încărcărilor αQ,Qik, αQ ≤ 1
(sistem tandem – TS), care circulă centrat în lungul
axei benzii de circulație, un singur tandem pe o bandă
de circulație și încărcare uniform distribuită LM 1 con-
stă din două sisteme parțiale: tandem (două axe) de
forțe concentrate cu o încărcare uniform distribuită
(UDL) având o intensitate pe metru pătrat αqqik (αq qrk
pe suprafața zonelor rămase), αq ≤ 1. Valoarea coefi-
cienților αQ și αq se recomandă a fi 1 (fig. 8). 

Fig. 3: Vederea axonometrică. Scara 1:100

Fig. 4: Vedere plană. Scara 1:100

Fig. 7: Schema statică echivalentă

Fig. 5: Dispoziție longitudinală. Scara 1:100

Fig. 6: Vedere frontală. Scara 1:100 Fig. 8
continuare în pagina 58 È
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Fig. 9: Etapa I (greutate proprie piloți + culee și împingerea din
presiunea pământului)

Fig. 10: Deformația din etapa I

Fig. 11: Diagrama de moment din piloți

Fig. 12: Diagrama de moment din culee

Fig. 13: Etapa II (Etapa I + elemetele din oțel + betonul neîntărit)

Fig. 14: Deformația din etapa II

Fig. 15: Diagrama de moment din piloți și pe grinzi

Fig. 16: Diagrama de moment din culee

Fig. 17: Etapa III+IV (Etapa I + Etapa II + temperatură + parapet +
oameni + LM1 + LM3)

Fig. 18: Deformația din etapa III+IV

Æ urmare din pagina 57
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Pentru modelul de încărcare la oboseală s-au consi -
derat, conform EN 1991-2:2003, respectiv SR EN
1991-2:2005, la punctul 4.6: Convoaie de calcul pen-
tru oboseală, 5 convoaie de calcul și sunt precizate
situații de utilizare a acestora. În cazul podurilor de
șosea cu structură mixtă compusă oțel beton, conform
EN 1994-2, pct. 6.8.4, pentru verificările la oboseală
s-a folosit Modelul de încărcare la oboseală 3. Modelul
este alcătuit din 4 osii, încărcarea pe fiecare osie fiind
de 120 kN/m. 

Pentru aglomerările din oameni pe trotuar s-a
recurs la o încărcare conform eurocod de 5.000 N/m2

(5 kN/mp) reprezentând aglomerații de oameni. Coefi-
cienții parțiali de siguranță folosiți sunt yG = 1,35 pen-
tru greutăți proprii iar pentru yQi = 1,5 acțiuni variabile
conform EC 1. Pentru acțiuni din vânt s-au folosit Ψ0 =
0,3; Ψ1 = 0,2; Ψ2 = 0, 0; 

Evaluarea încărcărilor s-a făcut printr-un program
de calcul automat și în urma unor combinații de încăr-
cări. S-a realizat o simulare în toate etapele de lucru
aferente construcției podului. Etapele de calcul sunt
prezentate în figurile 9 – 20.

Dimensionarea elementelor
În urma evaluării momentelor și deformațiilor se va

realiza un pod nou având la bază următoarele lucrări: 
• Grinda din dreptul reazemelor este realizată com-

pus din 2 tălpi egale cu lățimea B1, B2 = 500 mm și
t1, t2 = 50 mm și o inimă Hw = 1.400 mm tw = 20 mm.
Această secțiune se unește sub formă parabolică cu
secțiunea de grindă care începe de la 8 m față de
reazem. 

• Grinda din câmp este realizată compus din 2 tălpi
egale cu lățimea B1, B2 = 500 mm și t1, t2 = 50 mm
și o inimă Hw = 1.000 mm tw = 20 mm. 

• Antretoazele se vor realiza din profile C cu laturi
egale având înălțimea Hw = 500 mm, tw = 10 mm și
tălpile B1, B2 = 100 mm, tw1, tw2 = 10 mm. 

• Conlucrarea între grinzile metalice și dala de
beton armat se realizează prin intermediul conectorilor

de tip dorn cu cap (gujon) cu diametru de 16 mm,
lungimea 125 mm din oțel S235 J2 + C450.

• O placă de suprabetonare cu grosimea de 25 cm
din beton armat C35/45.

• Suprastructura reazemă pe culei din beton armat
având o înălțime de 5 m și lățime de 1,2 m. 

• 4 bucăți de piloți pe culee la o adâncime de 15 m
având diametrul de 1.080 mm.

CONCLUZII
În urma realizării calculelor cu ajutorul programului

de calcul structural putem trage următoarele concluzii:
• Deplasările în zona culeelor nu cresc proporțional

cu încărcarea. Acestea sunt direct proporționale cu
împingerile din presiunea datorată pământului din
spatele acestora. Diferența din etapa I unde δI = 3,73
cm față de etapa IV unde δIV = 3,94 cm nu este sem-
nificativă, neaducând deplasări suplimentare însem-
nate în urma convoiului LM1+LM3, oameni, parapet și
a diferențelor de temperatură.

• Deși deplasările sunt nesemnificative între etapa I
și etapa IV momentele cresc considerabil între etape și
anume momentul maxim pozitiv MmaxI = 21,56 kN·m
pe când în etapa IV MmaxIV = 605,47 kN·m este net
superior. Este de notat faptul că deși momentele pozi-
tive cresc considerabil momentele negative la baza
culeei se păstrează MmaxI- MmaxIV = -100,14 kN·m.

• În etapa I la nivelul culei momentul maxim este
realizat din împingeri și este la baza culeei și în centrul
acesteia iar în urma încărcărilor din etapa IV acestea
crește exponențial și se mută în vârful culeei, valorile
fiind enunțate anterior.

• În etapa II elemtele cele mai solicitate sunt piloții
forați, în apropierea culeelor având un moment maxim
pozitiv/negativ MmaxII = 1.438,05 kN·m pe când în
etapa IV când intervin și celelalte încărcări puse în cel
mai defavorabil mod momentul maxim pozitiv MmaxIV
= 2.774 kN·m și cel negativ MmaxIV = -1.345,53 kN·m.
De notat că în etapa IV momentul maxim negativ
scade în comparație cu cel din etapa II. De asemenea
în etapa IV cele mai solicitate elemente sunt grinzile
principale în mijlocul deschiderii și piloții de la culeea
din stânga podului.
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Fig. 19: Diagrama de moment din piloți și pe grinzi

Fig. 20: Diagrama de moment din culee
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Porturi pe canalele Dunăre - Marea Neagră
și Poarta Albă - Midia, Năvodari

ing. Ionel BELI - SC BETA-COPS SRL
ing. Sergiu ARONEANU

Canalul Dunăre - Marea Neagră
are o lungime de 64,4 km și asigură
legătura directă între fluviul Dunăre
la Cernavodă și portul Constanța
Sud-Agigea, scurtând distanța de
transport cu cca 400 km. Canalul
este delimitat de două ecluze, una
la Cernavodă (la confluența cu
Dunărea) și cealaltă la Agigea (la
confluența cu Marea Neagră).

Pe acest canal au fost amplasate
următoarele porturi: 

1. Portul Cernavodă, amplasat
pe malul drept al Dunării, la km 300
al acesteia;

2. Portul Medgidia, amplasat
la km 27+700 al canalului;

3. Portul Basarabi, amplasat
la km 39+500 al canalului. 

Canalul Poarta Albă - Midia, Năvo -
dari constituie ramura nordică a
canalului principal Dunăre - Marea
Neagră, el realizând accesul la por-
tul maritim Midia și la portul Lumi-
nița în lacul Tașaul. El are originea
în canalul Dunăre - Marea Neagră la
km 36+500, în zona localității
Poarta Albă și punctele terminus la
portul Midia și lacul Tașaul. Acest
canal are lungimea de 26,60 km
până la portul Midia și 31,2 km
până la portul Luminița. Canalul are
două ecluze: la Ovidiu și la Năvo-
dari.

Traficul de mărfuri pe acest
canal este concentrat în zona Ovi-
diu și în lacul Tașaul, unde s-au rea-
lizat următoarele porturi:

1. Portul Ovidiu, amplasat pe
malul drept, la km 16+500;

2. Portul Luminița, amplasat
în lacul Tașaul, la km 31+200.

PORTURILE CANALULUI
DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ 

Necesitatea
și funcționalitatea porturilor

Pentru canalul Dunăre - Marea
Neagră, convoiul de calcul este
alcătuit din șase barje de câte
3.000 tone fiecare plus un împin -
gător.

Analiza traficului pe acest canal
a determinat două categorii princi-
pale de trafic: trafic de tranzit și
trafic pe relații locale pe lungimea
canalului. Analiza detaliată a trafi-
cului local a condus la concluzia că

acesta este concentrat în zona a
trei localități, și anume: Cernavodă,
Medgidia și Basarabi.

Amplasarea și modul de dimen-
sionare a acestor porturi au avut în
vedere atât derularea de trafic, cât
și asigurarea unor acvatorii pentu
adăpostirea navelor pe timp nefa-
vorabil și a funcțiunii de iernatic. În
același timp, în cazul portului Basa-
rabi, s-au creat capacități de
întreținere și reparații ale flotei pe
canal.

Porturile au trebuit să îndepli-
nească o serie de condiții de navi-
gație, de exploatare și de execuție:

• Condițiile de navigație au
impus crearea unui acces comod și

În luna mai 2020 s-au împlinit 36 ani de la darea în folosință a canalului Dunăre - Marea Neagră,
cea mai mare investiție a României, care a fost continuată cu canalul Poarta Albă - Midia, Năvodari.
Pentru aducerea aminte a acestor obiective de investiții, prezentăm mai jos porturile realizate pe
aceste canale. 

Este de notat că articolul de față folosește date, desene și denumiri conform proiectului de exe-
cuție. Conform acestuia, kilometrajul de-a lungul canalelor își avea originea la ecluza Cernavodă. De
asemenea, denumirea unuia dintre porturile canalului Dunăre - Marea Neagră era Basarabi. La ora
actuală, Administrația Canalelor Navigabile folosește kilometrajul de-a lungul celor două canale cu
originea la Marea Neagră, iar denumirea portului Basarabi a fost schimbată în Murfatlar.

Fig. 1: Plan de amplasament al canalelor Dunăre ‐ Marea Neagră şi Poarta Albă ‐ Midia, Năvodari
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fără pericol în port, asigurarea celor
mai bune condiții de manevrabili-
tate și staționare a navelor în bazin
și la cheiuri. Acestea impun în pri-
mul rând asigurarea unor adâncimi
suficiente și stabile, asigurarea
scurgerii sloiurilor și evitarea
amplasării porturilor în aval de
punctele de confluență cu alte râuri
sau torenți. 

• Cerințele de exploatare au
impus ca amplasamentul ales să
asigure o folosire cât mai comodă și
un timp minim de staționare a
navelor. S-a ținut seama de vecină-
tățile portului în vederea corelării
dezvoltării și sistematizării lor,
inclusiv a acceselor rutiere și de
cale ferată. 

• Cerințele de execuție au impus
ca amplasamentul stabilit să asi-
gure o tehnologie și o organizare a
lucrărilor de constrire a portului cât
mai ușoare și economice. În acest
sens, s-au avut în vedere condițiile
topografice și geologice în scopul
reducerii volumului de terasamen -
te, respectiv a lucrărilor de infra -
structură, precum și posibilitățile de
procurare din zonă a principalelor
materiale de construcție.

Pentru dispoziția generală a por-
turilor s-au analizat două variante
posibile: 

• porturi dispuse cu fronturile de
operațiuni de-a lungul malului;

• porturi dezvoltate în bazin.
Din analiza comparativă a celor

două variante s-a adoptat varianta
de port amenajat în interiorul unui
bazin independent, soluție care
prezintă avantajele unei grupări
mai bune a elementelor portului, o
organizare mai economică și mai
rațională a exploatării, o protecție
mai bună contra curenților și a
ghețurilor (un acvatoriu liniștit și
adăpostit, bun pentru iernatic),
precum și o execuție mai facilă a
cheiurilor (uneori la uscat, înainte
de dragarea bazinului).

Stabilirea dimensiunilor
generale ale porturilor
La dimensionarea porturilor s-au

avut în vedere o serie de elemente
de bază ca: traficul de calcul, nava

(convoiul) de calcul, condițiile
locale de amplasament etc. Acestea
au condus la determinarea număru-
lui de dane, a suprafeței acvatoriu-
lui portuar, a utilajelor de cheu
pentru manipularea mărfurilor, la
dimensionarea radei portului și a
fronturilor de așteptare a convoaie-
lor, precum și la stabilirea soluțiilor
constructive pentru cheiurile opera-
tive și a dotărilor pe platformele
portuare.

Portul Cernavodă este amplasat
pe malul drept al Dunării în bieful 1
al canalului, iar porturile Medgidia
și Basarabi sunt amplasate în bieful
2 al canalului.

Din punct de vedere al nivelului
apelor pentru care s-a stabilit înălți-
mea cheiurilor, se întâlnesc două
categorii și anume:

• Portul Cernavodă: 
Variația nivelului Dunării în

această zonă este între +2,90 m și
12,50 m rM.B, ajungând la nivelul
maxim de +14,50 m rMB în ipoteza
barării Dunării la Măcin, ipoteză
avută în vedere la proiectare. Ca
urmare, înălțimea cheiului în acest
port este de 18,00 m (între -1,50 m
și +16,50 m rMB).

• Porturile Medgidia și Basarabi: 
În aceste porturi, nivelul normal

al apei este de +7,50 m rMB, iar
variația nivelului apei este de -1,50
m și +1,00 m, rezultând o înălțime
a cheiului de 10,50 m (între +0,50
m și 11,00 m rMB).

Din studiul de trafic efectuat la
data proiectării au fost avute în
vedere date în două etape: pentru
anul 1985 (etapa I) și în perspec-
tivă (etapa finală). Datele sunt pre-
zentate în Tabelul 1. 

În afara acestui trafic, în portul
Basarabi s-a prevăzut amanajarea
unei rampe pentru reparația navelor.

Studii, cercetări
și încercări pe model

În scopul aprofundării cât mai
exacte a caracteristicilor amplasa-
mentului lucrărilor, precum și pen-
tru verificarea soluțiilor adoptate,
s-a efectuat un mare volum de stu-
dii și cercetări de teren, însoțite de
experimentări în laborator.

În funcție de specificul investi-
gațiilor, acestea s-au împărțit în
următoarele grupe:

• caracterizarea geologică a zonei;
• stratificația litologică a terenului;
• principalele caracteristici fizico-

mecanice ale stratelor întâlnite;
• regimul apelor subterane și

agre sivitatea acestora asupra mate -
 rialelor de construcții;

• indicații privind stabilitatea gene -
rală a terenului și a malurilor în zona
amplasamentului construcțiilor de
acostare și capacitatea portantă a
terenului de fundare.

a. Studii geotehnice
1. La portul Cernavodă, zona

cercetată este amplasată în lunca
Dunării, pe malul drept, fiind alcătu -
ită din depuneri aluvionare detritice.
Acest complex este reprezentat de
nisipuri fine-grosiere, cu zone de
pietriș mărunt, cu grad de îndesare
variat, cu zone refulante, care la
vibrații seismice se pot lichefia și
pot da naștere la subpresiuni și
refulări.

2. La portul Medgidia, stratifi-
cația litologică prezintă următoarele
straturi mai importante:

• umpluturi și depuneri recente
pe adâncimi până la 3,00 m; 

Tabelul 1

continuare în pagina 62 È



w Revista Construcțiilor w august 202062

• argile prăfoase, plastic com-
pacte cu grosimi de 4-5 m, deasu-
pra cărora reazemă un complex
loessoid;

• complexul nisipos cu interca-
lații de argile și prafuri argiloase;

• fundamentul de bază este
alcătuit din calcare degradate sau
argile roșii-verzui de consistență
ridicată. 

3. La portul Basarabi, terenul de
fundare este alcătuit din trei com-
plexe mai importante:

• argile prăfoase, plastic consis-
tente cu o înălțime de 6-7 m, având
c = 1t/mp și α = 22°;

• pietriș și pietriș nisipos de cal-
car și cretă în masă de argilă, cu o
grosime de cca 7 m, caracterizat
prin α = 18° și coeziune nulă;

• fundamentul de bază este con-
stituit din cretă, strat în care studiul
geotehnic recomandă fundarea
cheiurilor.

b. Studii hidraulice și încer-
cări pe model

Studiile hidraulice și încercările
pe model, efectuate la scară redusă
pentru fiecare port, au avut drept
scop să verifice dispozițiile generale
ale bazinelor portuare, determina-
rea calitativă a influenței construc -
țiilor proiectate asupra curenților
din albie, a nivelurilor maxime și
minime, a transportului solid și sta-
bilității albiei în zonă.

Studiile au analizat posibilitățile
de acces al navelor în bazinele por-
tuare și la cheiurile de acostare, și
de manevră a lor în diferite ipoteze.

De asemenea, s-au analizat
solu țiile propuse pentru gurile de
acces în bazine și molurile aferente,
precum și influența descărcărilor de
debite de viitură în canal în amonte
de bazinul portuar.

c. Încercări de probă pe infra -
structuri

Pentru cunoașterea cât mai
exactă a capacităților portante ale
elementelor de infrastructură stabi-
lite la fundarea cheiurilor și pentru
determinarea posibilităților reale de
realizare a lor, s-au efectuat urmă-
toarele încercări de probă:

1. La portul Cernavodă, s-au
efectuat încercări de probă la sar-
cini verticale și orizontale pe două
coloane forate cu diametrul de 1,50
m și introducerea în teren a patru

coloane vibrate cu diametrul de
2,00 m: două cu tubaj din beton
armat și două cu tubaj metalic.

2. La portul Medgidia, încercările
de probă pentru determinarea
capacităților portante s-au efectuat
pentru 4 piloți din beton armat pre-
fabricat 0,4 m x 0,4 m x 18,00 m și
pentru două coloane forate cu dia-
metrul de 1,10 m. Încercările s-au
efectuat la forțe verticale și orizon-
tale.

3. La portul Basarabi, s-au efec-
tuat probe pe piloți prefabricați din
beton armat 0,4 m x 0,4 m x 16,00
m și s-a realizat o incintă experi-
mentală din patru panouri exe -
cutate cu instalația Kelly: două
monolite și două cu elemente pre-
fabricate, pereți ce ulterior au fost
dezveliți și investigați.

Soluțiile adoptate pentru cheiuri
au fost diversificate, în urma ana -
lizării tuturor factorilor cu implicații
determinante, și anume: solicitările
exterioare, variația nivelului apei,
modul de exploatare, natura tere-
nului de fundare, dotarea construc-
torului cu utilaje etc.

Forțe și încărcări de calcul
luate în considerare

La calculul cheiurilor de acostare
și operațiuni de pe canalul Dunăre -
Marea Neagră s-au avut în vedere
forțe și încărcări a căror valoare a
fost stabilită pe bază de calcule sau
în concordanță cu prevederile nor-
mativelor și standarelor de speciali-
tate în vigoare.

Astfel, s-au luat în considerare
următoarele forțe și încărcări, cu
grupările corespunzătoare:

1. Gruparea A (fundamentală):
• greutatea proprie; 
• încărcările permanente care, în

mod direct sau indirect, influen -
țează construcția cheiului (insta-
lații, clădiri etc.);

• împingerea pământului;
• suprapresiunea apei de infiltra -

ții din spatele cheiului;
• acțiunile încărcărilor utile nor-

male de exploatare de pe plat-
formă;

• acțiunile încărcărilor utile nor-
male transmise de macarale, con-
voaiele de cale ferată, instalațiile
speciale de cheu mobile etc.

La stabilirea forțelor și încărcări-
lor din această grupă s-au avut în

vedere numai nivelele de apă
cuprinse între etiaj (nivel minim) și
nivelul de calcul corespunzător
categoriei de importanță a portului
respectiv.

2. Gruparea B (suplimentară):
S-au luat în considerare aceleași

forțe și încărcări ca la gruparea A
(fundamentală), însă în măsura în
care au apărut posibil simultan, s-a
ținut seama și de următorii factori
și forțe:

• nivele și viteze ale curentului
fluviului și ale apei pe canal, cores-
punzătoare debitelor de verificare și
celor minime cunoscute;

• vânt cu o viteză mare, între 0 -
100 km/oră, corespunzător gradu-
lui 11 pe scara Baufort (furtună
puternică);

• acțiunea de antrenare a curen-
tului și acțiunea valurilor;

• acțiunea navelor (împingerea
statică a navei acostate, tracțiunea
la bolard, izbirea navei la acostare);

• acțiunea gheții;
• influența variațiilor de tempe-

ratură;
• contracția și curgerea lentă a

betonului;
• încărcări din transportul, exe-

cuția și montajul elementelor de
construcții.

3. Gruparea C (extraordinară):
S-au avut în vedere aceleași

încărcări ca la gruparea B (supli-
mentară), însă în măsura în care a
fost posibil simultan, s-au luat în
considerare și următorii factori:

• variația excepțională de nivel
datorată ruperii unui baraj de
gheață sau apariției unor defecțiuni
la ecluze și stații de pompare;

• acțiunea unor aglomerări ex -
cep ționale de sloiuri suprapuse
(zăpoare);

• acțiunea ridicării excepționale
a nivelului apelor subterane ca ur -
mare a spargerii conductelor subte-
rane de alimentare cu apă și
canalizare sau defectării sistemului
de drenaj;

• afuieri excepționale la baza
che iurilor datorate curentului de apă
și apei agitate de elicea navelor;

• acțiunea cutremurului (pentru
zone cu grad de seismicitate mai
mare de 7).

(Va urma)

Æ urmare din pagina 61
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Pledoarie pentru râuri verzi
Alina ZAVARACHE

Desigur, trebuie să existe un
echilibru între amenajarea absolut
necesară a cursurilor de apă, mai
ales pe traseele lor urbane (amena-
jare impusă de standardele de sigu-
ranță și civilizație) și conservarea
calității lor naturale - de sursă de
viață și de verde, arteră vie a
Orașului și loc de recreere. În
România, acest drum spre regândi-
rea râurilor și reintegrarea lor în
viața omului - a locuitorului Cetății,
cu precădere, este abia la început și
se dovedește plin de obstacole.
Totuși avansăm, și, pentru a ilustra
această evoluție, am ales la întâm-
plare trei momente care arată preo-
cuparea noastră în creștere față de
soarta apei din care și-a tras seva
comunitatea umană. 

„În partea de lume în care tră -
iesc eu, se demolează betoanele
(pasaje supraterane, bucăți de
autostradă, diguri, canale etc.). În
România urmează a fi turnate.
Acolo unde alții găsesc soluții
bazate pe natură („nature based
solutions”), românii toarnă beton.
În timp ce râurile altor țări sunt
renaturate, ale noastre-s beto-
nate.” remarca arh. Oana Bogdan,
Bogdan & Van Broeck Architects,
Belgia, în contextul lansării, în luna
mai a.c., a unei petiții adresate Mi -
nisterului Mediului, Apelor și Pădu -
rilor, Administrația Națională „Apele
Române” cu privire la „amenajarea

complexă a afluen ților Oltului...”
prin care corpurile de apă Cârți -
șoara, Porumbacu și Sebeș urmau a
deveni canale betonate. 

În București este în desfășurare
Reclaiming the River - un con-
curs de soluții având ca temă
Reabi litarea și reactivarea Spla -
iului Unirii în zona Mărășești –
Timpuri Noi – Mihai Bravu, în
organizarea Filialei București a
Ordinului Arhitecților din România,
în parteneriat cu Ordinul Arhi tec -
ților din România și având ca pro-
motor Primăria Sectorului 3. Deși
concursul nu admite intervenții care
să modifice cuva de beton a Dâm-
boviței, concurenții „sunt invitați să
regândească alocarea procentuală
a spațiului verde față de cel mine-
ral”, considerând Dâmbovița ca un
viitor culoar ecologic, favorizând
biodiversitatea, rela ționat cu Parcul
Natural Văcărești, aflat în imediata
vecinatate a sitului, dincolo de
podul Mihai Bravu (un spațiu de
190 de hectare rupt de oraș prin
intervențiile din perioada anilor
1980, dar care s-a transformat - cu
mari eforturi - în ultimii ani într-un
exemplu valoros de biodiversitate
urbană). Se are în vedere evi-
dențierea valorii peisagere și eco-
logice a râului, precum și integrarea
spațiului public creat de-a lungul

Splaiului în rețeaua de spații pu -
blice și/sau peisagere ale orașului,
sau propunerea unor astfel de
rețele folosind și spațiile nevalorifi-
cate încă urbanistic la adevăratul
lor poten țial, trebuind găsite, în
acest sens, legăturile cu alte obiec-
tive (peisagere și/sau de altă natu -
ră), precum și soluții de deschidere
a unor culoare fizice, vizuale, eco-
logice sau simbolice între râu și
acestea sau între ele prin interme -
diul râului ca mediator, concurenții
fiind îndemnați să favorizeze diver-
sitatea și mixitatea amenajărilor și
utilizărilor, respectând ecosistemul
râului și căutând compatibilitatea
dintre funcțiuni. În tema concursu-
lui se reamintește că până în a
doua jumatate a secolului al XIX-
lea [...] deși locuirea și funcțiunile
publice ale orașului se dezvoltau la
distanță, Dâmbovița și malurile ei
au fost folosite ca spații de loisir în
amonte de centru (Piața Unirii),
menționându-se o serie de grădini
în proprietate privată, dar deschise
publicului și chiar o școală de înot.

Unul dintre exemplele de bună
practică în include rea conceptuală
a Râului în Oraș a fost dat de
Oradea, la începutul anilor 2000, și
detaliile ni le prezintă (sau reamin-
tește) unul dintre cei mai activi
promotori ai proiectului, dl ing.
Teodor S. Bogluț.

Lăsați Crișul Verde!
ing. Teodor S. BOGLUȚ -

fost membru-expert al Comisiei Naționale CNCisC și director IFOR SA Bihor-Oradea

Lăsați Crișul Verde! este deviza sub care CRSE
Oradea a derulat un proiect ambițios prin care a deter-
minat factorii locali de decizie, autorități, investitori,
proiectanți etc. să renunțe la soluțiile clasice, obișnuite
atunci, de consolidare a malurilor, taluzurilor cursurilor
de apă prin betonări masive, grinzi longitudinale uriașe
din beton, majoritatea turnate sub apă, și betonarea +
dalarea completă a taluzurilor. 

Centrul Regional de Supraveghere Ecologică – CRSE
– Munții Apuseni fusese înființat de către 5 organizații
neguvernamentale de mediu din Oradea încă din anul
1994, având ca scop susținerea și implementarea
proiectului Lăsați Crișul Verde, coordonator fiind ec.
Mihai TOGOR, președinte CRSE.

Coautori ai proiectului (și ai lucrării) au fost:
1. Biolog Ana MAROSSY, membru al Societății

Române de Ecologie;

2. Dipl. biogeograf Alexander ZINKE, consultant
european pentru mediu;

3. Dr. ALEXANDRU, renumit medic orădean, radi-
olog-oncolog;

4. Dipl. ing. constructor hidro Teodor S. BOGLUȚ,
fost membru-expert al Comisiei Naționale CNCisC și
director al SC IFOR SA Bihor-Oradea;

5. Dr. Nicolae R. DĂRĂMUȘ, scriitor și publicist, lau-
reat al premiului Europa A pentru literatură ecologică;

6. Arh. Octavian T. BOGLUȚ, membru al Ordinului
Arhitecților din România.

Soluțiile clasice pe care le-am amintit mai sus fuse -
seră deja folosite la amenajarea Crișului amonte pod
Dacia, în zona hotelului Continental, amenajare despre
care am scris critic, la timpul potrivit. În timp ce în alte
state evoluate, cursurile apelor erau RENATURATE, se

*  *  *
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demolau betoane… noi BETONAM în continuare! Circula
la noi o vorbă… discretă: mult beton… egal comision!
Mentalitatea și obiceiurile vechi erau greu de schimbat,
ceea ce a făcut extrem de dificilă realizarea unor
lucrări de consolidare prietenoase cu mediul, lucrări
elastice, potrivit noilor norme europene de mediu ce
ușor, ușor începeau să se impună, și salvarea, astfel, a
habitatului specific de luncă benefic plantelor și ani-
malelor care trăiesc pe mal și în apă.

Campania efectivă de promovare a proiectului a fost
complexă, pregătită în cele mai mici detalii ca un ade-
vărat GHID SPECIAL de BUNĂ PURTARE cu acest dar
minune, Crișul Repede, făcut orașului și oamenilor lui.
Punctez câteva dintre acțiuni: Publicitatea, extrem de
bine documentată și agresivă, fără menajamente! Au
fost organizate marșuri de protest cu echipamente cu
înscrisuri LĂSAȚI CRIȘUL VERDE!, mișcări spontane de
protest, blocări de utilaje grele cu lanțuri vii umane,
adoptarea copacilor de pe taluze-mal, inclusiv de către
diverse personalități ale orașului, legarea cu lanțuri
pentru a împiedica tăierea lor. O petiție care susținea
principiile proiectului a fost semnată de mii de orădeni.
Au fost trimise în mod repetat Memorii către autori-
tățile locale și centrale. S-au ținut conferințe de presă,
cu implicarea cu succes a presei locale și centrale,
inclusiv pe partea video. S-a obținut sprijinul unor spe-
cialiști de mediu, consultanți și organizații: Ordinul
Arhitecților, Asociația Carpatină Ardeleană, Centrul de
Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă, EcoTop, Asociația
Milvus. Această perioadă de susținute demersuri a fost
bogat documentată prin poze și imagini realizate de
către minunații artiști foto/video orădeni, care prin
măiestria lor au contribuit din plin la succesul misiunii.
Au fost prezenți, discret, în toate etapele acțiunii, cele
dificile, pregătitoare, pe parcursul execuției propriu-
zise și în special acum, când Crișul a rămas... cu ade-
vărat frumos și verde! Acum, acești minunați oameni ai
Cetății ne arată prin superbele lor imagini că nu a fost
în zadar munca noasră, a tuturor, fiecare pe domeniul
său și prin sarcinile asumate în acea lungă și grea cam-
panie! Numeroasele postări realizate vor transmite un
mesaj în viitor, generațiilor următoare, un mesaj de a
contina și, de ce nu, cu speranța că vor fi... mai buni!

În cadrul acestei campanii au fost implicate zeci,
sute de persoane, oameni ai Cetății, în mod voluntar,
doar din dorința de face fiecare câte ceva pentru minu -
nata noastră urbe... oameni harnici, oameni frumoși!

Concluzii și propuneri
Apa, ca factor de vitalitate, deține rolul de motor al

dezvoltării și, prin aceasta, de suport al calității vieții,
apa fiind un simbol universal al vieții și regenerării
globale. Întoarcerea omului pe malurile apelor este
legată de folosință, beneficii, gradul de accesibilitate,
de modul de realizare a accesului la zona apei. Malul
trebuie să rămână un spațiu de interes public și să
cumuleze mai multe funcții, traseele să aibă continui-
tate, scara acestor spații trebuie să fie umană, ea
apar ține pietonului și nu automobilului! Pe baza aces-
tor considerente, putem sublinia că, în activitatea ge -
nerală a inginerului, este o greșeală inadmisibilă
orientarea strictă numai către normative tehnice și
proiectarea rigidă a liniilor geometrice! Acestea sunt
considerentele și spiritul în care a fost urmărită și rea -
lizată amenajarea hidrotenică a lucrării și putem
afirma cu mândrie: CRIȘUL A RĂMAS VERDE! Spre
bucu ria orădenilor, acești oameni harnici și frumoși!
Consider că exemplul prezentat este demn de urmat și
de alte localități străbătute în mod fericit de cursuri de
apă, desigur fiecare cu particularitățile sale. Dau un
exemplu negativ, valea Dezna, care străbate jalnic
orașul Sebiș... 

În final, o mențiune extrem de importantă și de lău-
dat: râul Crișul Repede, amonte orașului Oradea, este
amenajat în ce privește inundațiile; de asemenea, este
amenajat în aval de oraș, și pe o mare parte a cursului
său, și din punct de vedere hidroenergetic.

P.S. 1: Sunt necesare fonduri urgente de reparații
la Barajul Drăgan de pe valea Drăganului, amonte
Oradea, situația fiind una foarte gravă. 

P.S. 2: Broșura Lăsați Crișul Verde, precum și
articolele privind Structuri de apărare a malurilor con-
forme cerințelor protecției mediului, se pot accesa și
citi pe internet (TEODOR S. BOGLUT LASATI CRISUL
VERDE). q
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