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Promotor al reducerii impactului sectorului construc țiilor
asupra mediului, Grupul Saint-Gobain urmărește obiective
extrem de ambițioase pentru eficiența energetică în clădirile
din România. În calitate de membru fondator al ROENEF -
Asociația Română pentru Eficiență Energetică, Saint-Gobain
susține activ primul program guvernamental de finanțare a
creșterii eficienței energetice a caselor uni-familiale - „Casa
Eficientă Energetic”.

Una dintre soluțiile Saint-Gobain care contribuie la creșterea
performanței energetice a clădirilor, sporind totodată confor-
tul utilizatorilor, este soluția MANSARDA PERFECTĂ PLUS
pentru izolarea termică a acoperișului.

Conform studiilor, într-o casă unifamilială neizolată 30% din
căldură se pierde prin acoperiș. Prin izolarea corespunzătoare
a acoperișului cu soluția MANSARDA PERFECTĂ PLUS, se
poate reduce cu cca. 30% costul aferent facturilor pentru con-
sumul de energie destinat încălzirii iarna și climatizării vara,
conferind în plus și confort acustic. Soluția împiedică apariția
umidității, prevenind dezvoltarea sporilor și a mucegaiului,
elementele constructive și sănătatea celor care locu iesc în ea
fiind astfel protejate.

Pierderile de căldură la o casă neizolată generează cheltuieli
foarte mari cu energia consumată pentru încălzire. Cu cât va -
loarea parametrului R’ este mai ridicată (rezistența termică
corectată a acoperișului, care include efectul punților termice
(căpriori, grinzi, feres tre de mansardă, popi etc.), cu atât mai

bine izolat este un acoperiș. Recomandarea Saint-Gobain este
ca, în orice clădire încălzită, acoperișul să aibă o rezistență
termică corectată R’ de minimum 7 m2K/W. Această valoare
asigură un nivel suficient de scăzut al pierde rilor de căldură
pe timpul sezonului rece. În acest fel, cheltuielile pentru
încălzire sunt reduse, șarpanta acoperișului este protejată, iar
energia consumată pentru răcire pe timpul verii se diminu -
ează conside rabil.

Elementele componente ale soluției MANSARDA PERFECTĂ
PLUS:

• Vată minerală de sticlă ISOVER FORTE (λD = 0,034 W/mK)
• Sistemul ISOVER Vario®

• Sistemul Rigips® de placare a mansardei

AVANTAJELE soluției MANSARDA PERFECTĂ PLUS:
• Crește performanța energetică a clădirii 
• Izolare termică ridicată
• Protecție ridicată împotriva incendiului
• Împiedică apariția condensului
• Izolare acustică ridicată
• Greutate redusă
• Foarte bună etanșare la aer
• Durata de viață îndelungată a mansardei
• Montaj simplu și rapid

Mai multe detalii despre produsele și soluțiile Saint-Gobain
România găsiți pe: www.isover.ro; www.rigips.ro;
www.ro.weber; www.saint-gobain.ro

Izolează inteligent cu soluția
MANSARDA PERFECTĂ PLUS

pentru reducerea consumului de energie

Alcătuirea soluției Mansarda perfectă PLUS
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COMUNICAT DE PRESĂ

Anulare în instanță ca nelegală a Instrucțiunii 1/2019 a ANAP

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCȚII – ARACO informează actorii

sectorului de construcții din România, inclusiv entitățile achizitoare, asupra anulării în primă

instanță a Instrucțiunii 1/2019 a AGENȚIEI NAȚIONALE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE – ANAP ca

nelegală cu efecte directe asupra revizuirii prețurilor la manoperă, materiale, echipamente.

ARACO mulțumește cu acest prilej societăților membre care au semnat acțiunile în instanță:

HIDROCONSTRUCȚIA SA, ENERGOMONTAJ SA, AEDIFICIA SA, IRIDEX GROUP PLSTIC SRL,

GEIGER GROUP ROMÂNIA SRL, ACI CLUJ SA Cluj-Napoca, TCI CONTRACTOR GENERAL SA

Cluj-Napoca, CONEST SA Iași, RECON SA Craiova, INSPET SA Ploiești, SOCOT SA Târgu

Mureș.

În funcție de evoluția eventualului apel și de negocierea aflată în curs cu reprezentanții ANAP

pentru o nouă Instrucțiune care să reglementeze mecanismul de ajustare a prețurilor în con-

tractele de execuție, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCȚII va

informa societățile de construcții asupra modalităților concrete de ajustare a prețurilor, inclu-

siv pentru proiectele aflate în derulare sau licitate înainte de apariția OUG 114/2018.

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCȚII mulțumește, de asemenea,

reprezentanților Casei de Avocatură POPOVICI NIȚU STOICA & ASOCIAȚII precum și tuturor

membrilor care ne-au susținut în acest demers legitim.

Pentru detalii sau clarificări ne puteți contacta la: contact@araco.org | tel.: 021/316.78.96/97.

ARACO

03.08.2020
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THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION  SRL
Producție materiale de construcții de calitate PREMIUM

• Lucrări de termoizolații pen-
tru fațade

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

Pentru lucrări de termosistem,
noi vă recomandăm următoarele
produse: PROFITHERM - adeziv
pentru polistiren expandat, extru-
dat, OSB și VATĂ BAZALTICĂ,
ULTRATHERM – adeziv polistiren
profesional armat cu fibre de
armare și VATĂ BAZALTICĂ, TS 1 -
adeziv polistiren special aditivat,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



• Lucrări de finisaje interioare
/exterioare

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

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

cu ciment gri pentru placări cera-
mice – TS-FLEX, chit de rosturi –
SYSTEM ROST, tinci pentru perete
– TINCI GRI, tinci pentru perete –
TINCI ALB, Glet pentru încărcare
– MG20, Glet pentru finisaj – FIN-
GLET-C și Vopsea lavabilă interior
– AMBIANCE. q
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La mulți ani Constructorilor români!
Adriana IFTIME - director general Federația Patronatelor Societăților din Construcții

Începând cu anul 2019, la 14
septembrie sărbătorim Ziua Națio-
nală a Constructorului. Aceasta
pentru că avem o lege, Legea nr.
350/2018, prin care  14 septembrie
se instituie ca Zi Națională a Con-
structorului. Actul normativ a fost
adoptat de Parlamentul României la
data de 27 decembrie 2018, fiind
apoi promulgat de Administrația
Prezidențială, astfel încât  a intrat
în vigoare la 06 ianuarie 2019, iar
prima aniversare a Zilei Naționale a
Constructorului a avut loc la data
de 14 septembrie 2019.

Inițiativa de a declara o zi națio-
nală a constructorului a aparținut
federației noastre, a fost lansată în
spațiul public politic și a fost
îmbrățișată de un grup parlamentar
având un susținător deosebit în
persoana doamnei deputat Roxana
Mînzatu, care declara mai târziu:
„Nu am fost vreodată fan al zilelor
naționale. Dar am inițiat acest pro-
iect de lege: Ziua Constructorului
Român - 14 septembrie. Cum
puteam spune NU breslei construc-
torilor, structurilor asociative ale
antreprenorilor din acest sector,
când m-au solicitat la începutul
verii să îi sprijin cu acest proiect
legislativ? După dascăli, construc-
torii au dat și dau imaginea acestei
țări.”

De ce 14 septembrie? Pentru că
14 septembrie reprezintă un reper
în istoria construcțiilor din România.

În urmă cu 125 de ani, la 14
septembrie 1895, a fost inaugurat
podul peste Dunăre între Fetești și
Cernavodă, proiectat și construit de
inginerul Anghel Saligny, purtând
numele de „Podul Regele Carol I”,
ulterior fiind cunoscut ca „Podul
Anghel Saligny”. Cu rampele de
acces, cei 4.087,95 metri de con-
strucție formau, la acea vreme, cel
mai lung complex de poduri con-
struit în România și al treilea ca
lungime din lume. Deschiderea cen-
trală de 190 m era cea mai mare
din Europa continentală.

Documentele atestă că „inaugu-
rarea podurilor a avut loc în
septem brie 1895, la festivitate
parti cipând și regele Carol I și
regina Elisabeta. Un tren special cu
oficialități a plecat din Gara de Nord
din București la ora 9.05 și a sosit
la Fetești la ora 12.30. După ce s-a
bătut ultimul nit, un nit de argint,
s-a zidit documentul inaugurării și
s-a celebrat serviciul religios. Tre-
nul de încercare format din 15 loco-
motive a trecut pe pod cu o viteză
de 60 de kilometri pe oră, într-un
zgomot infernal produs de fluierele
locomotivelor, de sirenele vaselor

de pe Dunăre și de muzica fanfarei.
În acest timp, Anghel Saligny a stat
alături de șefii echipelor de munci-
tori care lucraseră la execuția
podului, într-o șalupă sub pod,
aceasta pentru a garanta rezistența
podului”.

Lucrările de construire a podu  lui
au început la 9/21 octombrie 1890
și au durat cinci ani (1890 - 1895).

Constructorii români au realizat
multe lucrări de referință atât în
țară, cât și în străinătate. De aceea
am considerat că munca lor trebuie
marcată fie și printr-un gest de

Adriana IFTIME

continuare în pagina 12 È
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dedicare prin lege a unei zile din an
pentru a recunoaște și sărbători
această breaslă atât de diversă dar
și importantă pentru dezvoltarea
țării.

Argumentele pentru a legitima
nevoia unei legi prin care construc-
torul român să primească o recu-
noaștere printr-o zi dedicată au fost
generate de aprecierea de care
s-au bucurat constructorii români
atât acasă, cât și în afara granițelor
țării, dovadă că sectorul construcții-
lor bine gestionat  poate să consti-
tuie, așa cum se spunea cu peste
un deceniu în urmă, „motorul eco-
nomiei românești”. 

Am vrut, mai ales, să atragem
atenția tinerilor către breasla con-
structorilor din România, că aceasta
este importantă pentru țară, și se
pot bucura că munca lor este apre-
ciată. Avem cca 360.000 de con-
structori în România și cca 700.000
pe șantierele din Europa, avem
nevoie de investiții în România, dar
românii noștri construiesc pentru
alte țări, avem un PIB care crește
greu dar sute de mii de tineri con-
solidează PIB-uri de oriunde din
Europa. 

Federația noastră este preocu-
pată în a găsi soluții pentru readu-
cerea sectorului pe piedestalul ce i
se cuvine de drept, pentru redo-
bândirea imaginii și rolului de mare
jucător în economia românească.
În urmă cu un an, muncitori, ingi-
neri, politicieni, reprezentanți ai
asociațiilor profesionale și patronale
din sector, alți invitați sărbătoream
prima zi de recunoaștere a merite-
lor constructorului român. S-au
acordat premii muncitorilor meri-
tuoși dar și inginerilor, tinerilor ce
abia au pășit în șantiere, remar-
cându-se, dar și celor care s-au
retras din activitate lăsând în urmă
lucrări ce vor dăinui peste ani.

Ne doream ca anul acesta să
putem aduce evenimentul din 14
septembrie și mai mult în atenția și
conștiința breslei, a partenerilor și
autorităților, dar surpriza Covid-19
ne împiedică să fim împreună. Ori-
cum, este momentul să conștienti-
zăm că sectorul construcțiilor poate
să fie din nou „motorul economiei
românești” și în cele șase luni
scurse de la declanșarea pandemiei
constructorii au demonstrat aceasta
cu prisosință. 

Suntem conștienți că România
are nevoie de foarte multe inves-
tiții, fie că vorbim despre autostrăzi

și căi ferate, spitale sau alimentări
cu apă și canalizări, stații de epu-
rare sau locuințe. Autoritățile
publice au la dispoziție fonduri
europene pentru a asigura finanțări
de proiecte, firmele de construcții
sunt preocupate de îmbunătățirea
performanțelor lor, la nivel asociativ
federația, împreună cu alte organi-
zații patronale și profesionale, se
implică în îmbunătățirea cadrului
legislativ, deși sunt de depășit
bariere de înțelegere și acceptare
din partea autorităților de regle-
mentare. Trebuie doar să existe o
unitate de gândire și acțiune, stra-
tegii și politici corecte, inițiative
vizionare.

Sectorul construcțiilor, declarat
de Guvernul României „prioritar,
de importanță națională pentru
economia românească pe ur -
mătorii 10 ani începând cu
01.01.2019”, trebuie să-și cin-
stească lucrătorii, să realizeze
importanța pe care și-a asumat-o
pentru ca în 2029 să măsurăm roa-
dele angajamentelor de acum.

Federația Patronatelor Socie -
tă ților din Construcții, perma-
nent alături de constructori,
transmite întregii bresle un căl-
duros „La mulți ani, constructori
români!”

Æ urmare din pagina 10



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
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PROIECTARE STRUCTURALĂ
Activitatea principală pe care PLAN 31 o desfășoară este

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

SOLUȚII STRUCTURALE
Pentru a răspunde cerințelor colaboratorilor noștri am

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

INGINERIE STRUCTURALĂ
Pe lângă activitatea principală de proiectare structurală,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specialiști în proiectarea structurală

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

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

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

prof. dr. ing. KISS Zoltán

Trade Center Oradea

Stadionul Ion Oblemenco din Craiova

Sala Polivalentă din Cluj‐Napoca
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Certificarea profesională
a inginerilor proiectanți de structuri:

un moft sau o necesitate?
dr. ing. Zsolt NAGY – Director Certificare, AICPS

SITUAȚIA ACTUALĂ
Regulamentul privind certificarea profesională a

inginerilor proiectanți de structuri pe trepte de compe-
tență a fost îndelung dezbătut de-alungul timpului
între practicanții acestei profesii. După foarte mult
timp s-a ajuns la o primă variantă agreată, care se
regăsește pe pagina web a Asociației Inginerilor Con-
structori Proiectanți de Structuri (AICPS) [1]. În forma
sa actuală – cu părțile lui bune și cu defecte, acest
regulament există și poate fi considerat un document
de referință și un început în certificarea profesională a
inginerilor proiectanți de structuri. Momentan certifica-
rea profesională pe trepte de competență este un act
benevol al doritorilor. 

Dezbaterile în contradictoriu privind certificarea
AICPS (sau orice altă formă de certificare) pe trepte de
competență există și continuă, ori de câte ori aspectul
certificării profesionale ajunge pe ordinea de zi. De ce
sunt unii ingineri proiectanți de structuri refractari și
reticienți la actul de certificare? Și aceasta este o între-
bare la care căutăm posibile răspunsuri.

În privința necesității certificării profesionale, am
putea cu ușurință să ne îndreptăm privirea spre prac-
tica curentă a țărilor membre UE. De preferat este însă
o judecată bazată pe logică, analizând procesul în care
cei care profesează sunt implicați. 

Am putea începe cu etimologia cuvântului Inginer –
Engineer. Cuvântul inginer provine din limba latină:
ingerere – care înseamnă creaţie, a crea. Profesie pro-
vine din cuvântul „profess”, care are rădăcinile prin
secolul 17. În Anglia medievală, călugării au fost în
general cei bine educaţi și profesau cu un jurământ
depus. „Professor” – se referă la primii profesori, care
au rezultat din rândul călugărilor educați iar cuvântul
„Professional” –  a căpătat definiția unui grad înalt de
educaţie şi responsabilitate socială.  

Dacă verificăm definirea cuvântului inginer pe
Wicționar, acesta înseamnă specialist cu calificare
superioară în domeniul tehnicii, care aplică principiile
teoretice din matematică și științe naturale pentru a
crea un produs concret.

Inginerii proiectanți de structuri reprezintă eminen -
țe cenușii ale societății, încărcate cu responsabilitatea
pentru rezistența, stabilitatea și siguranța în exploa-
tare a patrimoniului întreg construit. Când pomenim de
siguranță, aceasta se poate extrapola la siguranța
întregii societăți, care are traiul și activitatea de zi cu
zi în clădiri proiectate de inginerii proiectanți de
structuri. Putem surprinde în fraza anterioară gradul
înalt de responsabilitate socială care le revine ingineri-
lor proiectanți de structuri. Pe bună dreptate se poate
lansa următoarea întrebare: este oare societatea
conști entă de rolul și responsabilitatea pe care le au
inginerii proiectanți de structuri?

Judecând după responsabilitatea atribuită, profesia
de inginer proiectant de structuri are un impact major
asupra calității vieții și siguranței tuturor cetățenilor,
chiar dacă acest lucru nu este conștientizat în unele
cazuri de niciuna dintre părți: nici de beneficiarii aces-
tor servicii (cetățenii societății) și uneori nici de presta-
torul acestor servicii (inginerii proiectanți de structuri).  

În conștientizarea acestor aspecte pot avea un rol
important asociațiile profesionale, care să catalizeze și
să apropie cele două părți, printr-o comunicare efi-
cientă.

NECESITATEA IMPLEMENTĂRII
UNUI SISTEM DE CERTIFICARE PROFESIONALĂ

Profesia de inginer proiectant de structuri, prin
caracterul ei, are legătură cu fiecare individ din socie-
tate aproape 24 de ore pe zi: trăim și ne desfășurăm
activitatea zilnică în clădiri cu structuri proiectate
și/sau verificate/expertizate de ingineri proiectanți de
structuri. Am putea spune că această breaslă ne
vegheză siguranța în permanență. De aceea, plecând

În activitatea de zi cu zi, inginerii proiectanți de structuri se confruntă cu multe dificultăți.
Situația pandemică COVID-19, prin limitarea interacțiunilor sociale, a scos la iveală unele probleme
noi și altele vechi, ale căror soluții au fost amânate în timp. Digitalizarea procesului de proiectare
prin implementarea tehnologiei BIM sau implementarea semnăturii electronice au devenit în scurt
timp subiecte importante. Însă așa cum vom constata din ideile ce urmează, putem identifica legă-
turi strânse între diferitele probleme profesionale cu care ne confruntăm.

Certificarea profesională: un moft sau o necesitate? Aceasta ar putea fi una dintre întrebările pri-
vind activitatea inginerilor proiectanți de structuri. Și cum rezolvarea problemelor de regulă începe
cu analiza și evaluarea / identificarea soluțiilor posibile, ar trebui să dezbatem mai mult pe această
temă  în mediul profesional. 

Articolul de față își propune abordarea problemei certificării profesionale a inginerilor proiectanți
de structuri pe trepte de competențe, formulând câteva soluții posibile, care ar putea avea un
impact pozitiv în mai multe planuri ale sectorului economic și social. 
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de la această premisă am putea defini o explicație
logică pentru necesitatea certificării profesionale. Pen-
tru exemplificare, definim două roluri importante:

• Rol 1: Inginerii proiectanți de structuri, care
sunt absolvenți ai Facultăților de Construcții. Până la
absolvire, aceștia aparțin instituției cu statut de stu-
dent, absolvirea marcându-se după 4 ani de studiu
teoretic (în prezent) cu o diplomă de licență.  Diploma
obținută asigură deținătorului dreptul pe viață de a
profesa ca inginer proiectant de structuri. Toți dețină-
torii unei diplome valide vor intra pe piața muncii cu
statut de „practicant”, unde vor exista de la începători
(fără experiență profesională), până la profesioniști
experimentați (cu experiență profesională îndelungată
– acumulată din lucrări executate). Și vor coexista și
cei care dețin o diplomă - fără a profesa/practica
meseria – și cei care dețin o diplomă și profesează,
acumulând o experiență profesională mai bogată sau
limitată. 

• Rol 2: Beneficiarii serviciilor asigurate de
inginerii proiectanți de structuri, care sunt investi-
torii, în căutare de ingineri proiectanți de structuri pen-
tru proiecte de structuri de clădiri diverse din toate
categoriile.

În lipsa unui sistem de certificare, putem formula la
prima vedere cel puțin 3 probleme fundamentale:

• Problema nr. 1: În momentul de față nu există
vreo evidență actualizată despre cei care profesează în
rolul 1 – nici ca număr și nici ca experiențe profesio-
nale acumulate. Cum poate verifica investitorul dacă
inginerul proiectant de structuri este unul care profe-
sează în domeniu?

• Problema nr. 2: Dacă facem o clasificare a pro-
iectelor pe nivele de complexitate conform [2] (1 -
structuri simple, 2 - structuri de complexitate medie,
3 - structuri de complexitate peste medie, 4 - structuri
complexe), cum selectează beneficiarul (rol 2) din
masa deținătorilor de diplome (rol 1) cine deține expe-
riență adecvată pentru un proiect scos la licitație? 

• Problema nr. 3: La ce riscuri se expune investi-
torul (rol 2) dacă la o lucrare atribuită selectează un
inginer proiectant de structuri al cărui nivel de compe-
tențe nu corespunde cu gradul de complexitate con-
form experienței profesionale acumulate?

Formularea problemelor ar putea continua, însă pen -
tru o analiză scurtă ne putem opri asupra acestora 3,
fundamentale.  

Posibilele răspunsuri la problemele identificate le
putem defini referindu-ne la sistemul actual versus un
sistem îmbunătățit.

SISTEMUL ACTUAL PRACTICAT
VERSUS UN SISTEM ÎMBUNĂTĂȚIT

În sistemul actual singura dovadă solicitată este
diploma de absolvire. Însă existența actului de absol-
vire nu poate dovedi statutul de practicant al semnata-
rului pe un proiect de structură și nici valabilitatea
semnăturii acestuia pe un plan predat. 

Într-un sistem îmbunătățit, existența unei semnă-
turi digitale ar exclude problema identificării posesoru-
lui acestei semnături, verificarea făcându-se la
atribuirea semnăturii digitale. Iar centralizarea într-o
bază de date doar a utilizării semnăturii digitale ar

putea servi la dovedirea statutului de practicant al
semnatarului pe un proiect de structură. Categorizarea
proiectelor semnate după criterii de complexitate ar
putea furniza informații /dovezi despre experiențele
profesionale acumulate de către posesorul semnăturii
digitale.

În privința selecției omului potrivit pentru proiectul
potrivit, un răspuns trivial și probabil cel mai des apli-
cat în piață în momentul actual este criteriul prețului
minimal și problemele colaterale generate de inter-
pretarea greșită a ceea ce înseamnă prețul minim. 

Activitatea de proiectare, în procesul complex de
realizare a unei construcții, reprezintă acea parte din
proces care creează valoare adăugată. Aplicată defec-
tuos, poate avea un efect invers, și anume să creeze
pagubă. Criteriul prețului minim ar trebui să fie inter-
pretat după principiile metodei sistematice a ceea ce
se numește value engineering. Probabil, cea mai fru-
moasă formulare pentru aplicarea acestui principiu a
fost oferită de către Antoine de Saint Exupery (1900 -
1944), pilot francez și scriitor: Perfection is achieved
not when there is nothing more to add, but when there
is nothing left to take away. Ar fi ideal ca, în procesul
de proiectare a oricărei structuri, să ne ghidăm activi-
tatea după acest principiu.

Într-un sistem îmbunătățit, existența unei cerificări
pe nivele de competență, care și-a fixat ca obiectiv
perfecțiunea, ar putea aduce ușurința selecției și sigu-
ranță sporită pentru investitor. Câștigul colateral ar
putea fi creșterea continuă a cunoștințelor / competen -
țelor, care poate contribui în acest fel la creșterea per-
fomențelor și efecte pozitive asupra întregii societăți. 

Un sistem aplicat fără obiective de performanță clar
definite oferă iluzia prețului minim la contractare și
costuri suplimentare până la încheierea lucrărilor și în
unele cazuri chiar și pe toată perioada de exploatare a
clădirii. Iar efectele colaterale sunt inverse: scăderea
permanentă a performanțelor globale și în final practici
profund lipsite de etică profesională.

Selecția cel puțin pe bază de competență corespun-
zătoare nivelului de complexitate al proiectului este
definită conform [2] ca o responsabilitate a investito-
rului. Nerespectarea unor cerințe elementare privind
nivelul de competență poate genera unele dintre sce-
nariile descrise mai sus după selecția pe bază de preț
minimal.

În privința riscurilor, discuția ar trebui să înceapă cu
explicitarea și asumarea acestor riscuri. Nu există pro-
iecte 100% sigure. Orice diferență în siguranță până la
cifra de 100% reprezintă risc și ar necesita atenția
cuvenită. 

În sistemul actual practicat, prea puțin sau mai
deloc nu se discută despre riscuri. Situația este consi-
derată rezolvată cu sistemul de verificare a proiectelor
sau impunerea încheierii unei polițe de asigurare profe-
sională.  Însă, la o analiză mai atentă, ambele sisteme
– și cel de verificare și cel de asigurare profesională -
nasc la fel de multe semne de întrebare, despre care ar
trebui dezbătut.

Discuția despre riscuri și prevenirea acestora ar tre-
bui să fie o normalitate și un proces conștientizat și
asumat între părțile implicate. Este un fapt dovedit sta-
tistic că lipsa unui sistem de certificare contribuie la

continuare în pagina 18 È
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creșterea riscurilor iar aplicarea
unui sistem performant de certifi-
care  ar putea avea ca efect redu-
cerea riscului rezultat din procesul
de proiectare.

După cum putem constata, avem
de-a face cu o problemă holistică:
certificarea profesională pe trepte
de competențe este doar un sistem
complementar al sistemului educa -
țional sau al celui de verificare, iar
efectele procesului de certificare au
influență asupra calității proiec telor,
putând avea strânse legături cu
avizarea digitală și performan țele
economice rezultate. 

Certificarea inginerilor și monitorizarea permanentă
a activității de către o autoritate competentă ar trebui
să însemne o normalitate pentru cei care profesează în
această meserie. După absolvire, ar fi normal să existe
o verigă continuă și monitorizabilă pentru a putea
vedea ce se întâmplă cu absolvenții intrați/ieșiți în/din
acest sistem. În momentul de față orice inginer proiec-
tant de structuri se poate certifica în AICPS pe bază de
dosar și poate menține acest statut printr-un sistem de
credite: dovedește printr-un dosar competențele (pas 1)
și menține aceste competențe - sau le dezvoltă prin
formare și învățare continuă, acumulând credite (pas 2
- periodic - până la final de carieră). 

Într-o schemă simplă, între absolvire și retragere
din activitatea profesională, sistemul bazat pe certifi-
care s-ar reprezenta ca în figura 1.

E simplu și logic. Absolvenții părăsesc băncile facul-
tății (obțin diploma) și mențin/acumulează experiența
profesională în mod continuu, practicând meseria (se
arondează la o asociație profesională de profil). Sunt
numeroase domenii în care procesele funcționează
după aceste principii. Cel mai banal este dreptul de a
conduce un autovehicul. Și în acest caz, reînnoirea
dreptului este periodică. Diferența dintre cele două
situații este însă majoră: pe când conducătorul unui
automobil în cazul unui accident poate vătăma un grup
restrâns de oameni, inginerul proiectant de structuri
operează pe o altă scală, având posibilitatea să creeze
pagube materiale mult mai mari și să pericliteze nume-
roase vieți omenești.

Problema este lipsa obligativității sau lipsa interesu-
lui pentru performanță? În sistemul actual bazat pe
actul benevol, certificarea devine un moft. Interesul
pentru performanță este un act benevol, însă pentru a
putea face performanță, practicarea unui altfel de sis-
tem ar fi o necesitate.

Urmărind discuțiile în mediul online se constată că
majoritatea inginerilor proiectanți care profeseză au
identificat problema de fond. În mod similar, AICPS
constată problema, însă este neputincios din lipsă de
autoritate și interes la nivelul domeniului. Autoritățile
de resort au multe alte probleme pe lângă cea des-
crisă, problema certificării nefiind o prioritate. Iar
urmând deviza că ne schimbăm noi în sinea noastră, și
vom constata că lumea în jurul nostru treptat-treptat
se va schimba, va produce efecte peste două generații.

ÎN LOC DE CONCLUZII:
ROLUL ASUMAT DE AICPS 

Așa cum reiese și din documentele statutare, asociația
AICPS are drept scop susținerea și apărarea intereselor
profesionale și social-cetățenești ale membrilor, urmă-
rind întărirea și consolidarea rolului acestora, a pres -
tigiului și autorității lor profesionale, asigurarea
drepturilor ce li se cuvin pentru activitatea desfășurată
indiferent de forma în care aceștia sunt angajați.

Obiectivul de bază al Asociației AICPS este crește-
rea continuă a științei și profesiei de inginer proiectant
de structuri pentru asigurarea bunăstării societății.

Putem cu ușurință constata că rolul asumat de
AICPS reprezintă cam tot ce se ascunde în spatele eti-
mologiei cuvintelor Inginer și Profesie, fiind cea mai în
măsură entitate să administreze problema certificării
profesionale.

SCOPUL PRINCIPAL AL CERTIFICĂRII,
PENTRU CARE AICPS MILITEAZĂ

Certificarea AICPS își propune ridicarea continuă a
nivelului profesional al membrilor de așa natură încât
toți membrii certificați să fie recunoscuți pe piața mun-
cii cu avantaje reale în ceea ce privește capacitatea de
integrare și obținerea unor condiții de lucru superioare
(extras din regulamentul de certificare actual al
AICPS).

AICPS susține ideea implementării unui sistem de
certificare în România. Îi lipsește numai autoritatea și
interesul necesar tocmai din rândul celor vizați de cer-
tificare. Ca să ajungem să avem un sistem performant,
care să dea randament, avem nevoie de suportul ingi-
nerilor proiectanți de structuri și de suportul autorități-
lor de resort. Lipsa acestui suport echivalează cu
menținerea unui sistem deficitar dăunător, în urma
căruia se nasc situații cu practici profund lipsite de
etică profesională. Implementarea unui sistem adecvat
va necesita schimbarea mentalității unei generații de
ingineri. AICPS va milita pentru realizarea acestor
obiective, pentru că avem această datorie etică și
morală față de semenii noștri și generațiile viitoare.

REFERINȚE
[1] Regulament de certificare pe pagina AICPS,

disponibil la adresa www.aicps.ro;
[2] Engaging Structural Engineers - a Guide

for Clients. Publicație, The Institution of Structural
Engineers. q

Fig. 1
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Moment aniversar
al Societății Române de Geotehnică și Fundații

SRGF, ca Societate Profesională
Națională, s-a înființat în anul 1990 și
iată că în acest an, 2020, aniversăm
30 de ani de existență, caracterizată
prin aplicarea și respectarea prevede-
rilor statutare așa cum au fost gân-
dite și aprobate de membrii fondatori
ai acestei Societăți și perpetuate de
actualii membri.

Din păcate ne aflăm într-o peri -
 oa dă complicată, neașteptată și
neobișnuită a vieții personale și pro-
fesionale, care a condus la abordări
diferite în relațiile interumane și inter-
colegiale.

Ca Membri voluntari ai unei Socie-
tăți Profesionale Naționale având
caracter tehnic și științific, consider
că este bine, într-un astfel de
moment de cumpănă, să reamintim
care sunt scopurile activității noastre
colegiale, care sunt obiectivele și mij-
loacele pentru realizarea acestora.

La acest moment aniversar ar fi
util ca membrii SRGF ca și toți cei
interesați de activitatea noastră să
deschidă pagina web a SRGF și să
recitească articolele din Statut referi-
toare la forma, scopul și obiectivele
SRGF precum și Codul de Etică Profe-
sională și cu toții să ne acordăm un
timp de reflecție.

Vom observa că SRGF reprezintă o
organizație profesională a specialiș -
tilor cu pregătire superioară din
domeniul Geotehnică și Fundații, pro-
movând cooperarea între aceștia,
militând pentru respectarea de către
acești specialiști a normelor eticii pro-
fesionale.

Ajunși în acest moment aniversar
dar și de reflecție, încercăm să reali-
zăm un scurt bilanț al acestor ani,
care în mod firesc ar fi fost prezentat
la a XIV-a Conferință Națională de la
București, în septembrie 2020. Cum
situația a impus amânarea acesteia în
iunie 2021, marcăm momentul celor
30 de ani prin sublinierea principale-
lor activități și realizări ale SRGF pe
plan național și internațional.

În acest scop, împreună, în sistem
electronic și virtual, pe pagina web a
SRGF, putem să revedem colecția
RRGF (Revista Română de Geoteh-
nică și Fundații) unde, ca și în colecția
Revistei Construcțiilor, vom regăsi
momente și activități tehnice și știin -
țifice de prestigiu organizate de mem-
brii SRGF.

Virtual sau fizic ne putem întoarce
în bibliotecile proprii și să răsfoim
volumele Conferințelor Naționale,
care prin conținut constituie o dovadă
elocventă a creșterii și dezvoltării
Școlii Românești de Geotehnică și
Fundații. Să recitim momentele de
istorie a SRGF evocate adesea de Pro-
fesorul Iacint Manoliu în volumul Con-
ferinței Na ționale de la Cluj (2020) ca
și în paginile RRGF și ale Revistei
Construcțiilor.

Virtual, orice persoană preocupată
de activitatea specifică a SRGF poate
intra pe pagina web a ISSMGE,
regăsind în volumele Conferințelor
Europene și Mondiale articolele repre-
zentanților SRGF, a căror participare
și prezență fizică au crescut numeric
și calitativ an de an, asigurând vizibi-
litatea și prestigiul internațional al
României în domeniul Geotehnică și
Fundații.

Stimați colegi, am putea să mar-
căm acest moment aniversar la a
XIV-a Conferință Națională de la
București în 2021, prin volumul și
calitatea articolelor și prezentărilor
Dumneavoastră, deoarece viața ne-a
oferit un răgaz pentru pregătirea unor
lucrări profesionale și știin țifice de un
înalt nivel. Am putea să ne întrebăm
astfel, fiecare, cum putem contribui
pentru a asigura Conferinței caracte-
rul Aniversar!

Desigur acest mesaj/articol nu
și-a propus să constituie un raport de
activitate, dar reprezintă o sinteză
care demonstrează că prin activitățile
specifice desfășurate de membrii filia-
lelor (București, Cluj, Iași, Timișoara)
SRGF răspunde scopului său statutar.

Astfel, pe plan național a intrat
deja în tradiție organizarea periodică
(minimal semestrial) de către SRGF
central și respectiv filiale, cu sprijinul
membrilor colectivi, a unor manifes-
tări științifice de diseminare a celor
mai noi și moderne metode de calcul,
abordări teoretice și practice, norme
tehnice, tehnologii, pro duse și mate-
riale specifice domeniului.

La multe dintre aceste manifes-
tări au participat, alături de specialiștii
români, personalități marcante din
lumea geotehnicii mondiale, inclusiv
din conducerea ISSMGE, președintele
precum și vicepreședinții pentru
Europa.

Pe plan internațional SRGF este o
prezență activă probată, recent, prin
organizarea cu succes a Conferinței
Tinerilor Geotehnicieni (Sibiu 2017)
unde a fost lansat sloganul devenit
celebru internațional Proud to be
Geotechnical Engineer, ca și prin
încredințarea organizării Conferinței
Dunărene la București în 2022.

Reprezentăm un nume în Ingineria
Geotehnică Europeană, câștigat prin
activitatea științifică a înaintașilor
noștri, ca și a membrilor actuali, care
lucrează în diferite comitete tehnice,
care sunt pre zenți activ la diferitele
manifestări științifice ca autori ai
lucrărilor prezentate, președinți de
secții, moderatori. Profesori europeni
de pres tigiu au fost bucuroși și mân -
dri să primească la recomandarea și
cu susținerea SRGF Titlul de Profesor
honoris causa al Universităților Teh-
nice românești: UTCB, Iași, Cluj.

Ca diversificare și extindere a acti-
vităților SRGF pe plan național trebuie
subliniate și acțiunile de noutate prin
care se realizează un transfer de
cunoștințe între generații prin diferite
metode didactice, respectiv Tabăra
de vară organizată prin rotație de
filiale și cursurile de pregătire profe-
sională organizate de filialele SRGF
împreună cu Universitățile Tehnice din
țară.

Toate aceste activități, și cu precă -
dere Conferințele naționale, repre -
zintă momente sociale de întâlnire
organizată a membrilor noștri, prilej

prof. dr. ing. Sanda MANEA 



pentru dezbateri profesionale, schim-
buri de idei, păreri și inițiative, consti-
tuind astfel ca drul Adunărilor
Generale.

Astăzi, la un moment aniversar vir-
tual, amânat fizic pentru o perioadă
mai sănătoasă și sigură, privind cu
nostalgie și respect în urmă, poate cu
satisfacțiile unor reușite, dar chiar și
în spirit autocritic, observăm faptul că
activitățile citate sau poate și unele
uitate, dar toate realizate, se dato-
rează muncii voluntare a unui număr
relativ redus de membri activi în
organizarea acestor evenimente, la
care, în schimb, participă fizic în
general un număr însemnat de
membri, ceea ce ne bucură, dar, din
păcate, mare parte dintre aceștia
rămân pasivi, ceea ce ne întristează.

Constatăm, astfel, că nu am reușit
să creăm o emulație în rândul tuturor
colegilor noștri și iată că mai avem
destule de făcut. După trei decenii de
existență în forma organizatorică
actuală, dar în realitate după cca. 45 de

ani de activitate științifică națională în
domeniul de Geotehnică și Fundații,
este evident că în SRGF sunt necesa -
re reorganizări ale activităților într-un
cadru modern de dialog și diseminare
a informațiilor, adaptarea stilului de
muncă la posibilitățile tehnice și
tehnologice actuale, cu implicarea mai
largă a membrilor socie tății. 

În astfel de acțiuni de înnoire a
unor metode și instrumente de lucru
nu trebuie uitat sau diluat spiritul real
al acestei Societăți profesionale,
caracterul său științific și educațional,
necesar unui domeniu ingineresc pro-
fund și complex, care implică o mare
răspundere, și în acest sens trebuie
tratat cu seriozitate și competență. 

Este rolul SRGF de a veghea la
păstrarea tradițiilor și patrimoniului
material și spiritual al acestei familii a
geotehnicienilor din România, ridi-
când ștacheta tehnică și științifică
prin activitățile sale specifice statu-
tare și respectând codul de etică pro-
fesională.

SRGF își manifestă deschiderea de
a primi oricând noi membri și iniția-
tive pentru a desfășura activități edu-
caționale, științifice cu un conținut de
fond și nu de formă, conform princi-
piilor sale de organizare și funcționare
statuate și care asigură recunoaște-
rea sa pe plan internațional cu drep-
turile și obligațiile care ne revin.

La acest moment aniversar, într-o
perioadă dificilă, cu speranța vremu-
rilor bune ce vor urma și prin munca
noastră, să strângem rândurile și să
rămânem uniți în familia SRGF, creată
de înaintașii noștri și căreia trebuie
să-i asigurăm viitorul, în marea fami-
lie a construcțiilor și constructorilor
din România!

MULTĂ SĂNĂTATE ȘI PUTERE
DE MUNCĂ!

Președinte SRGF,
Profesor Universitar Emerit,

Doctor Inginer Sanda MANEA

A XIV-a Conferință Națională de Geotehnică și Fundații
Așa cum a fost deja anunțat, din cauza pandemiei de

Coronavirus, Comitetul de organizare al celei de-a XIV-a
Conferințe Naționale de Geotehnică și Fundații,
CNGF2020, împreună cu Consiliul Director al SRGF, a luat
decizia amânării CNGF2020 pentru 2 - 4 iunie 2021, în
același spațiu, Ramada Park București.

Pe site-ul conferinței (cngf.srgf.ro) pot fi găsite
modi ficările de date importante, respectiv : data finală de
depunere a articolelor deja acceptate este 30.09.2020,
analiza articolelor de către comitetul științific va avea loc
între 1.10 – 31.10.2020, iar rezultatul va fi comunicat
autorilor până la data de 15.11.2020. Articolele finale
revizuite vor putea fi depuse pe platforma special dedicată
până la data de 1.12.2020.

Totuși, în această perioadă de pauză de organizare a
CNGF, Filiala București a SRGF a încercat să profite de
mutarea activităților în mediul on-line și a organizat o
serie de webinarii gratuite susținute de sponsorii CNGF.
Astfel, în iulie 2020 au fost organizate 3 asemenea webi-
narii ale căror înregistrări se găsesc pe canalul privat de
YouTube Webinarii SRGF (6.07.2020 - Inovație și digi-
talizare în geotehnică; 14.07.2020 - Noi aspecte privind
îmbună tățirea și ranforsarea pământurilor; 23.07.2020 -
Tendințe actuale privind proiectarea și execuția incintelor
adânci pentru excavații în zone urbane).

În luna septembrie sunt organizate alte 2 webinarii
susținute de sponsorii CNGF: 14.09.2020 – Probleme spe-
ciale de investigații geotehnice și geofizice, 22.09.2020 -

Aspecte actuale ale monitorizării
structurilor geotehnice. Tot în luna
septembrie, pentru a marca peri oa -
da inițial dedicată CNGF2020, 2 -
4 .09.2020, este organizată o serie
de evenimente dedicate BIM în
Ingineria Geotehnică.

Pentru detalii și înscrieri sca-
nați qr-codul alăturat.

Toate aceste acțiuni educaționale sunt organizate
împreună cu partenerul educațional al CNGF2020, ALLBIM
NET și sunt promovate cu ajutorul partenerului media al
CNGF2020, Revista Construcțiilor, făcând practic parte
dintr-o serie de acțiuni dedicate CNGF2020 și împli-
nirii a 30 de ani de existență a SRGF.

De asemenea, în același cadru, Filiala București a
SRGF va organiza în 2020 și 2021 cursuri de formare
on-line împreună cu Universitatea Tehnică de Construcții
București (UTCB), pe subiecte de interes, pentru membrii
SRGF, dar și pentru alte persone interesate, cursuri care
vor fi anunțate în scurt timp.

Toate contractele de parteneriat sau sponsorizare deja
încheiate pentru CNGF2020 au rămas valabile și așteptăm
noi sponsori care să se alăture acestui eveneniment
național. Vă stăm la dispoziție pentru orice detalii și puteți
consulta site-ul nostru: cngf.srgf.ro

Vă așteptăm să participați la evenimentele științifice și
educaționale organizate de Filiala București a SRGF!

Președinte Comitet de organizare CNGF2020
Președinte Filiala București a SRGF

Prof. Dr. Ing. Loretta BATALI
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Rolul geogrilelor triaxiale
în progresul tehnologiei construcțiilor de drumuri

ing. Ionel DAVIDESCU - IRIDEX GROUP PLASTIC

GEOGRILELE TRIAXIALE
Era firesc ca după geogrilele mono și bi-axiale gân -

direa inovatoare a producătorului să ofere o capacitate
sporită de acoperire a planului de eforturi și deformații.
Păstrând aceleași reguli topologice de congruență și
automorfism, dar și caracterul rigid al nodurilor, prin
dispunerea geogrilelor după trei direcții decalate între
ele cu câte 60° se obțin așa numitele geogrile triaxiale
(fig. 1). Performanța este tehnologică, deoarece, cu
câteva decenii în urmă, întinderea simultană după numai
două direcții perpendiculare constituia o problemă. 

Performanța mecanică este ilustrată foarte sugestiv
prin comparația dintre capacitatea portană sub forță
concentrată a geogrilei biaxiale cu albastru și cea a
geogrilei triaxiale cu roșu. Aici este vorba de capaci-
tatea de acoperire, care în cazul geogrilelor triaxiale
este una mult mai mare decât cea a geogrilelor biaxi-
ale (fig. 2). Consecința acestei inovații este de natură
economică. La lucrări de structuri de sprijin geogrilele
monoaxiale rămân în continuare cele mai eficiente.

Distribuția de sarcină este tridimensională în natură
și acționează radial la toate nivelurile în agregat (fig. 3).

Pentru ca un strat stabilizat să fie eficient, acesta
trebuie să aibă capacitatea de a distribui sarcina la 360
de grade. Pentru a asigura o performanță optimă, con-
solidarea geogrilei într-un strat stabilizat mecanic ar
trebui să aibă o rigiditate radială mare de-a lungul

În concepția modernă, compozitele sunt amestecuri sau asocieri de câte două materiale cu pro-
prietăți fizico-mecanice complementare care respectă principiul continuității geometrice a defor-
mațiilor formulat de Saint Venant.  

Practica a demonstrat și istoria a reținut numai armarea pământurilor necoezive sau granulare.
Pământul armat a fost inventat de francezul Henri Vidal și brevetat la Londra în 1962. Principiul de
armare al lui Vidal se bazează, pentru transferul de eforturi unitare dintre pământ și armătură, pe
„efectul de ancorare” care folosește rezistența la întindere a armăturii prin eforturile unitare nor-
male σ. Pământul armat este un material compozit și diferă în mod esențial de betonul armat. 

Practic primul pas inovator a fost făcut prin producerea geogrilelor cu noduri integrate rigide. Al
doilea pas inovator privește nervurile grilelor care concură în noduri. Conformarea geogrilelor după
nervuri a atins performanțe remarcabile și procesul de perfecționare este, se pare, în progres. Aces-
tea generează structuri spațiale de pământ granular confinate gravitațional sau auto-confinate.

Fig. 1: Axonometria geogrilelor triaxiale Fig. 3: Distribuția încărcării la 360 de grade

Fig. 2: Acoperirea radială la geogrila bi‐axială ‐ albastru
și geogrila tri‐axială ‐ roșu



celor 360 de grade. Geogrilele biaxiale au rigiditate la
întindere în principal pe două direcții.

Geogrilele triaxiale au trei direcții principale de
rigiditate, care sunt sporite suplimentar de către
geometria lor triunghiulară rigidă. Acest lucru produce
o structură semnificativ diferită de orice alt tip de
geogrile și oferă rigiditate ridicată la 360 de grade. Un
produs cu adevărat multi-direcțional cu proprietăți
aproape izotrope.

Într-un strat stabilizat mecanic, particulele de agre-
gate se încleștează în geogrilă și sunt confinate în
aperturi, creând un material compozit cu caracteristici
îmbunătățite de performanță (fig. 4).

Proprietățile structurale ale stratului stabilizat
mecanic sunt influențate de amploarea și profunzimea
zonelor închise. Forma și grosimea nervurilor geogrilei
și structura globală a geogrilei triaxiale au o influență
directă asupra gradului de izolare și eficiență a stratu-
lui stabilizat.

Geogrila triaxială îmbunătățește magnitudinea con-
finării și crește adâncimea zonelor confinate.

S-au realizat un număr mare de teste și încercări,
cu scopul de a demonstra performanța geogrilei triaxi-
ale în comparație cu geogrila biaxială. Testele au inclus
încercări sub încărcarea din trafic făcute la Universi-
tatea din Nottingham și la scară naturală, la Labora-
torul de Studii în Transport. S-au făcut de asemenea
evaluări ale degradării la instalare, ale capacității por-
tante și teste pe teren, parte a programului riguros de
testare.

Instituții din cadrul Centrului de Ingineria Trans-
portului al Universității din Nottingham au fost folosite
pentru a identifica proprietățile de proiectare necesare
pentru performanța îmbunătățită și pentru a ajuta la
modelarea și definirea geogrilelor triaxiale. Încercări
sub încărcare din trafic au fost făcute, la scară mult
mai mare, în cadrul Laboratorului de Studii în Trans-
port. Atât geogrilele triaxiale, cât și cele biaxiale, au
fost testate cu grosimi variabile de agregat, fiecare la
10.000 de treceri de roată. Rezultatele au arătat că
deformațiile cauzate de roată au fost mult mai reduse
în cazul geogrilelor triaxiale și au demonstrat astfel
beneficiile structurale ale acestei geogrile. Institutul de
testare sub încărcare din trafic al Centrului de Ingineria
Transportului din Nottingham a fost folosit pentru a

obține o cantitate mare de rezultate din teste, atât
pentru geogrila biaxială cât și pentru geogrila triaxială,
care au confirmat beneficiile mult îmbunătățite ale
geogrilelor triaxiale, în comparație cu cele biaxiale. 

Contribuția structurală adusă de geogrila triaxială
este de stabilizare a pământului folosit la drumuri și
zone supuse la trafic pentru a crea un strat stabilizat
mecanic. Particulele de material granular se încleștează
în geogrilă și se confinează în aperturile geogrilei rigide,
creând un material compozit îmbunătățit având carac-
teristici de performanță superioare.

Capacitatea geogrilei triaxiale de a distribui încăr-
carea crește capacitatea portantă a platformelor de
lucru pentru echipamanete grele, macarale și utilaje.
Pentru constructor acest lucru înseamnă mai puțin agre-
gat natural pentru a construi platforma, fapt care poate
rezulta într-o execuție mai rapidă și un cost mai mic, în
comparație cu construirea unei platforme tradiționale,
fară armături de pământ (fig. 5).

Geogrilele au fost folosite încă de la începutul anilor
1980 pentru armarea agregatului în drumuri construite
peste turbă. Astfel de geogrile au fost folosite pentru a
obține drumuri de acces sigure peste pământuri slabe
pentru drumuri publice în Insulele Shetland și lucrări
de infrastructură în Insulele Falkland.

Primul drum de acces dintr-un parc eolian semnalat
ca având geogrilă în structură a fost în Mlaștina Oven-
den, Marea Britanie, la jumătatea anilor 1980.

În România am început să folosim geogrila triaxială
pentru proiecte de parcuri eoliene din anul 2008, iar
primul mare proiect a fost Parcul Eolian Fântânele.

De atunci până astăzi, numeroase proiecte au fost
construite folosind geogrilă triaxială.

Grosimea necesară a drumului este cel mai mult
influențată de activitatea din trafic care trebuie supor-
tată în timpul construirii drumului și care este angre-
nată în acțiunea de transport al umpluturii necesare
pentru activități viitoare de construcții. Geogrila triaxi-
ală va crea un strat stabilizat mecanic pentru a aduce
bene ficiile reducerii grosimii drumurilor.

Geogrilele triaxiale au devenit astfel calitatea este-
ticii funcționale. În al doilea rând, aceste geogrile au
fost fabricate printr-o performanță tehnologică. Întin-
derea simultană pe trei direcții, împreună cu conserva -
rea tuturor proprietăților fizice și mecanice de izotropie
și uniformitate, este fără precedent la această scară și
în condiții industriale. q

Fig. 4: Încleștarea și confinarea geogrilei triaxiale

Fig. 5: Geogrila triaxială ușor de instalat
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Fațade cu panouri prefabricate din beton - MacRes,
pentru sisteme de sprijin din pământ armat 

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

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

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

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

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

exploatare;
• Flexibilitatea structurii și capacitate ridicată de absorbție

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paraweb



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

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

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

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

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

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

Soluție MacRes la Autostrada A1
Lugoj ‐ Deva lot 4;

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

Soluție MacRes la Autostrada A10
Sebeș ‐ Turda lot 3;

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

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

Beneficiar: Municipalitatea Orașului Bruges;
Înălțime maximă 14 m
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Probleme de stabilitate ale depozitelor de deșeuri
EȘECURI ȘI ÎNVĂȚĂMINTE

prof. dr. ing. Loretta BATALI - Universitatea Tehnică de Construcții București,
Președinte Filiala București a Societății Române de Geotehnică și Fundații

Astfel, în cazul noilor depozite
de deșeuri, problemele încep cu
chiar amplasamentul acestora (ade -
sea terenuri care nu au putut fi uti-
lizate pentru alte scopuri), care de
multe ori prezintă fenomene de
instabilitate, dar care nu sunt
corect investigate și care încep să
se manifeste odată începute lucră -
rile de execuție. De asemenea,
specifice pentru noile depozite care
prezintă sisteme de etanșare – dre-
naj de bază și pe taluz sunt
fenomenele de instabilitate ale
acestor sisteme: pante prea abrup -
te, cedări ale sistemelor de etanșa -
re și drenaj, alunecarea sistemului
de etanșare pe taluz etc. În timpul
operării depozitului pot apărea ce -
dări interne, în masa de deșeuri,
sub forma unor alunecări de-a lun-
gul sistemelor de etanșare, din cau za
umidității mari a acestora, a pan-
telor prea abrupte sau a controlului
insuficient al depozitării. În Româ-
nia, proiectarea depozitelor noi de
deșeuri se face în conformitate cu
HG 349/2005 privind depozitarea
deșeurilor și cu Normativul tehnic
privind depozitarea deșeuri lor
aprobat prin Ordinul Ministerului
Mediului nr. 757/2004, care au
transpus legislația europeană în
materie, dar oferind detalii extrem
de precise, de tip „rețetă” nu tot-
deauna aplicabile sau chiar incorecte.

După 15 de ani de utilizare s-a con-
statat ineficiența acestui mod de
abordare, deoarece o „rețetă” poa -
te fi aplicată de oricine, pe orice
amplasament, chiar și fără experi -
ență și fără cunoștințe ingi nerești
de specialitate. Ca rezultat, suntem
confruntați cu tot mai multe acci-
dente, cu proiecte fără calcule geo-
tehnice, fără investigații adaptate
etc. 

În ceea ce privește depozitele
existente, România are încă multe
astfel de gropi de gunoi neautori -
zate care trebuie închise și care
sunt susceptibile adesea la feno -
mene de instabilitate, fie înainte de
închidere, fie în timpul sau chiar
după închidere. În aceste cazuri
deșeurile sunt de regulă afânate,
saturate cu levigat și au caracteris-
tici de rezistență foarte scăzute,
ceea ce face ca fenomenele de
instabilitate să fie foarte probabile.
Pentru închiderea acestor gropi de
gunoi menajer, halde de deșeuri
industriale etc. proiectarea geo teh -
nică este aproape inexistentă de
multe ori, aceste aspecte de stabili-
tate pe pante nefiind luate în consi-
derare.

Este de menționat aici și Ghidul
Ministerului Transporturilor, Con-
strucțiilor și Turismului pentru pro -
iectarea depozitelor de deșeuri cu
materiale geosintetice, GP 107-
2004, care se referă la modul de

proiectare al depozitelor noi de
deșeuri care conțin materiale geo -
sintetice. 

Modul nesatisfăcător în care se
realizează adesea proiectarea geo-
tehnică a depozitelor de deșeuri a
dus la multe fenomene de instabili-
tate, cu distrugeri, pierderi materi-
ale, afectarea mediului înconjurător
etc., din care câteva exemple sunt
prezentate mai jos. 

Exemple de investigare
și proiectare geotehnică

necorespunzătoare  
Ca exemplu de „rețetă” de pro-

iectare, normativul menționat mai
sus impune ca pantele depozitelor
de deșeuri să fie de maximum 1:3
dar numai pentru sistemul de închi-
dere. Evident, această prevedere
nu exonerează proiectantul de a
realiza analize de stabilitate în
condițiile specifice amplasamentu-
lui și lucrării, în diferite situații care
pot apărea. Figura 1 (stânga)
prezintă celula unui nou depozit de
deșeuri cu o pantă proiectată prea
abruptă, de 2:3, pentru o înălțime
de 28 m. O simplă analiză de stabi-
litate a stratului de drenaj care
urma a fi pus în operă pe această
pantă a arătat următoarele valori
ale factorului de stabilitate, rezul-
tând unele situații instabile: 

Problemele legate de depozitarea deșeurilor fac parte din domeniul Geotehnicii Mediului, o sub-
ramură a Științelor pământului și a Geotehnicii, dezvoltată începând cu anii ’80.

Depozitul de deșeuri, indiferent de tipul de deșeu depozitat, este o structură care, în mare parte,
este una de tip geotehnic, date fiind particularitățile elementelor sale constitutive, materialele uti-
lizate, metodele de proiectare etc. Astfel, depozitele de deșeuri au în alcătuire multe tipuri de
pante, naturale sau antropice, pentru care proiectarea trebuie să includă analize de stabilitate
adecvate: diguri de contur și de compartimentare, taluzurile de la baza celulelor de depozitare, pan-
tele sistemului de închidere, pante în interiorul masei de deșeuri depozitate în timpul exploatării
etc. Înaintea impunerii în legislație a obligativității utilizării unor anumite materiale, inclusiv
geosintetice, pentru etanșarea de bază a depozitelor de deșeuri, stabilitatea depozitelor de deșeuri
era considerată o problemă minoră, deșeurile alunecate fiind doar repoziționate. Odată ce materia-
lele geosintetice de etanșare, precum geomembranele, au apărut în alcătuirea depozitelor de
deșeuri, acestea puteau fi deteriorate de mișcarea masei de deșeuri și atunci problema a căpătat o
mai mare importanță.

Problematica instabilității pantelor este ușor diferită pentru depozitele noi de deșeuri și pentru
cele existente (neconforme, care trebuie închise). 
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• în uscat Fs = 1,22, stabil;
• nivel apă orizontal, Fs = 0,92,

instabil;
• condiții seismice, Fs = 0,96,

instabil;
• în uscat cu utilaje urcând pe

pantă, Fs = 1,22, stabil;
• nivel apă orizontal și utilaje

urcând pe pantă, Fs = 0,95, instabil;
• în uscat cu utilaje coborând pe

pantă, Fs = 1,16, stabil.
De asemenea, geocompozitul

bentonitic cu funcție de etanșare
care urma a fi instalat pe pantă
(figura 1 – dreapta) ar fi fost ten-
sionat pentru această înclinare a
pantei cu 85 kN/m, peste rezistența
sa la tracțiune. Ca urmare, a fost
necesară remodelarea pantei la o
înclinare de 1:3, introducerea unei
berme, dar și armarea stratului de
drenaj cu o geogrilă pentru punerea
în siguranță.

Figura 2 (stânga-sus) prezintă
o altă situație în care nu s-au luat
măsurile adecvate și rezultatul a
fost alunecarea stratului de etan -
șare - drenaj și sfâșierea mate -
rialelor geosintetice. Este vorba
despre închiderea unui depozit
existent cu o pantă a închiderii de
1:3, deci conformă cu prevederile
normativului, dar fără analize geo -
tehnice și cu lungime mare a pan-
tei, de 50 – 120 m fără berme.

Încercările de forfecare realizate
la interfața diferitelor materiale
(figura 2 dreapta-sus) în contact
au arătat că unghiul de frecare pe
aceste interfețe este de 14° - 19°
(pentru 18° înclinarea pantei). Forța
de întindere pe care geocompozitul
de drenaj (care s-a sfâșiat) ar fi tre-
buit să o preia era de 108 kN/m,
mult peste rezistența sa. De aseme -
nea, încercările efectuate au arătat
că geocompozitul de drenaj avea o
rezistență la cojire prea mică, iar
componentele se dezlipeau foarte
ușor (figura 2 jos). Evident, aceste
elemente ar fi trebuit să rezulte din
proiectare și panta să fie mai lină /

cu 2 – 3 berme și tranșee de anco-
rare a materialelor geosintetice pe
aceste berme.

Figura 3 (stânga) prezintă un
alt exemplu de proiectare necores-
punzătoare, dar și de execuție
deficitară, a unor diguri pentru un
nou depozit de deșeuri.

Astfel, digurile au fost construite
dintr-o argilă locală necorespunză-
toare și fără compactare adecvată,
ceea ce a dus la cedarea lor, ele tre-
buind a fi demolate și reconstruite
din aceeași argilă locală, dar tratată
cu lianți hidraulici (var și cenușă)
(figura 3 – mijloc și dreapta).

Fig. 1: Exemplul 1. Depozit nou ‐ proiectare necorespunzătoare a pantei fără calcule geo‐
tehnice ‐ înainte (stânga) și după (dreapta) retaluzare

Fig. 2: Exemplul 2. Închiderea unui depozit vechi –
proiectare geotehnică necorespunzătoare

Fig. 3: Exemplul 3. Depozit nou –
proiectare și execuție necorespunzătoare a digurilor de contur

continuare în pagina 30 È
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Figura 4 prezintă situația unui
depozit existent important de
deșeuri menajere, a cărui închidere
era în curs de execuție când s-a
produs o alunecare majoră prin
masa de deșeuri. Acest accident a
provocat și o poluare masivă a
mediului și amenința și un drum
național din vecinătate. Analiza
efectuată a arătat că investigația
geotehnică a constat din doar
câteva foraje de numai 6 m adân -
cime, dispuse în jurul gropii de
gunoi, ca atare nu a existat o
cunoaștere corespunzătoare a ca -
racteristicilor geotehnice ale terenu-
lui de sub deșeu, a caracteristicilor
hidrogeologice și nu a existat o
analiză de stabilitate a pantei. Ana-
lizele de stabilitate realizate ulterior
au arătat că nivelul ridicat de levi-
gat datorat absenței unui sistem de
drenaj, coroborat cu supraîncărca -
rea la partea superioară a pantei au
fost cauzele alunecării, dar, de fapt,
lipsa unei investigații și proiectări
geotehnice corespunzătoare pot fi
considerate adevăratele cauze.
Depozitul a necesitat măsuri de
drenare și de consolidare mecanică
costisitoare.

În figura 5 este prezentat cazul
unui alt depozit de deșeuri existent,
neconform, care era în curs de exe-
cuție a sistemului de închidere când
au fost constatate deplasări ale
masei de deșeuri și fisuri în stratul
de închidere. Proiectul de închidere
nu a cuprins nicio investigație
geo tehnică, iar proiectul a fost rea -
lizat după „rețetă”, fără analize de

stabilitate. Investigațiile ulterioare,
care au constat din 14 foraje de
până la 23 m adâncime și 10 foraje
de pompare, au arătat că stratul de
deșeu era mult mai gros decât se
estimase (aproape 20 m) și că
exista o groapă antropică umplută
cu gunoaie și levigat (figura 5 –
dreapta). Analizele de stabilitate
realizate prin metode clasice (echi-
libru limită) și numerice (elemente
finite) au arătat că suprafața de
cedare critică este dezvoltată exclu-
siv în masa de deșeuri și că nivelul
ridicat de levigat era factorul princi-
pal de instabilitate. Drenarea levi-
gatului până la +1,50 m deasupra
cotei terenului natural de sub deșeu
(cu ajutorul unor drenuri verticale
și orizontale) permite obținerea
stabilității în regim static, dar nu și
în regim seismic, ca atare fiind
necesară și o măsură de consoli-
dare mecanică (banchetă din
pământ armat cu geogrile).

CONCLUZII
Recentele și multiplele fenomene

de instabilitate manifestate la
depozite de deșeuri, noi sau vechi,
m-au determinat să analizez cau-
zele care au dus la aceste situații.
Din această analiză au rezultat
următoarele cauze principale:

• investigare geotehnică insufi-
cientă / neadecvată a terenului și
necunoașterea caracteristicilor deșe -
ului depozitat;

• execuție slabă / neadecvată;
• proiectare geotehnică insuficien -

tă / neadecvată / incorectă;
• amplasamente neadecvate, cu

instabilități;

• normative care impun o pro -
iectare pe bază de „rețetă”, care nu
prevăd în mod clar obligativitatea
efectuării de calcule geotehnice
adaptate fiecărui amplasament, lu -
crare etc.

Rezolvarea situațiilor de instabi -
litate apărute presupun costuri
mult mai mari decât dacă proiecta-
rea și execuția ar fi fost realizate
corespunzător de la bun început,
antrenând și litigii în ceea ce
privește costurile suplimentare. 

Este necesară o educație supli-
mentară a proiectanților acestor
structuri în ceea ce privește pro -
iectarea geotehnică specifică depo-
zitelor de deșeuri, precum și o
revizuire a normativelor din acest
domeniu.

Notă: Acest text este extras din
articolul: Loretta Batali - Slope sta-
bility aspects for municipal waste
landfills. Case studies and numeri-
cal modelling, publicat și prezentat
în sesiune plenară (panelist) la cea
de-a XVII-a Conferință Europeană
de Mecanica Pământurilor și Ingi -
nerie Geotehnică, ECSMGE 2019,
Reykjavik.
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Fig. 5: Exemplul 5. Depozit existent – fisuri în sistemul de închidere

Fig. 4: Exemplul 4. Depozit vechi – alunecare în masa de deșeuri
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Producătorul de materiale geosintetice NAUE oferă
o actualizare a aplicației gratuite SecuCalc. Aplicația
permite evaluarea simplă, online, a grosimii necesare
pentru fundațiile drumurilor nepavate și poate fi rulată
pe un computer sau pe dispozitive mobile, după un pro-
ces simplu de înregistrare și fără a fi nevoie de instalare. 

NAUE este unul dintre cei mai cunoscuți producători de
mate riale geosintetice și pune la dispoziția utilizatorilor geo -
grilele Secugrid® și geocompozitele Combigrid®.

În completarea pachetului, expertul în geosintetice oferă
acum și o aplicație gratuită disponibilă pe pagina sa de inter-
net, pentru calcularea grosimii necesare a fundațiilor de dru-
muri în funcție de capacitatea portantă a stratului suport,
considerând variante cu și fără folosirea geogrilelor sau geo-
compozitelor.  

Nu este necesară instalarea pe computer sau dispozitivul
mobil (cu excepția variantei bazate pe metoda Giroud-Han).

Trebuie doar să vă înregistrați la https://secucalc.com/de/
După înregistrare, aplicația poate fi folosită direct pe pagi -

na SecuCalc utilizând un computer, o tabletă sau un telefon
inteligent. 

Cu ajutorul aplicației SecuCalc pusă la dispoziție de NAUE
se pot evalua grosimile fundațiilor din material granular pen-
tru drumuri nepavate, platforme, spații de depozitare, parcări
sau alte aplicații similare.

În funcție de ipoteza de lucru aleasă, dimensionarea grosi-
mii fundației se poate face pe criterii de deformație maximă
admisibilă (adâncimea maximă permisă a șleaurilor) sau de
capacitate portantă (exprimată ca EV2 sau CBR). 

Aplicația permite compararea directă a soluțiilor care
presupun stabilizarea și armarea fundațiilor cu Secugrid® și
Combigrid®, cu soluțiile bazate doar pe straturi de agregate
minerale, pe baza parametrilor de calcul introduși pentru
fiecare proiect în parte.   

Metodele constructive care folosesc stabilizarea și arma-
rea cu Secugrid® și Combigrid® au ca avantaje:

• creșterea capacității portante a terenurilor slabe
• reducerea operațiunilor de mentenanță
• creșterea duratei de utilizare
• reducerea grosimii straturilor de fundare
• reducerea costurilor 
Verificând aplicația la https://secucalc.com/de/

veți vedea cât de simplu este de folosit. 

Aplicație online gratuită
pentru determinarea grosimii fundației

drumurilor nepavate

Despre NAUE
NAUE GmbH & Co. KG este unul dintre producătorii de materiale geosintetice de renume. Cu 500 de angajați, compania

operează de la sediul central din Germania și prin sucursale și birouri pe tot globul. NAUE dezvoltă în permanență soluții noi prin
intermediul departamentului său de cercetare-dezvoltare și este capabilă să furnizeze soluții adaptate unor cerințe specifice
solicitate de clienți, cu ajutorul biroului propriu de proiectare.
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Soletanche Bachy și barajele: o istorie comună de 100 de ani
SOLUȚII GEOTEHNICE PENTRU BARAJE

Soletanche Bachy și barajele: o istorie comună de 100 de ani

La începuturile anilor 1920, grupul Soletanche Bachy
și-a demonstrat competența în construirea de nume -
roase baraje în Franța și Africa de Nord. De atunci,
Soletanche Bachy a continuat să construiască, să repa -
re, să îmbu nătățească siguranța și să întrețină unele
dintre cele mai mari instalații hidraulice și hidroelectrice
din lume. Această experiență permite pro punerea
tehnologiilor de fundații speciale cel mai bine adaptate
la fiecare dintre proiectele de baraje.

Prin expertiza în proiectare, tehnologii și manage-
ment de proiect, Soletanche Bachy poate acționa ca
antreprenor general sau subcontractant de specialitate
pentru a realiza toate tipurile de proiecte de baraje,
indiferent de amploarea acestora. Obiectivul este de a
asigura durabilitatea și rentabilitatea infrastructurii
hidraulice și hidroelectrice.

Soluțiile noastre geotehnice pentru baraje se
referă la:

• Realizare de structuri noi;
• Reparații și sporirea siguranței barajelor;
• Lucrări de mentenanță și conservare.

Structuri noi

Populația globală este în continuă creștere, ceea ce a
dus la o majorare a nevoilor de energie. De asemenea, a
devenit obligatorie gestionarea mai bună a resurselor pen-
tru irigații și îmbunătățirea controlului inundațiilor. Con-
struirea barajelor hidroelectrice și a acumulărilor de apă
răspunde acestor nevoi. Datorită expertizei sale în teh -
nologiile geotehnice speciale, Soletanche Bachy asigură
construirea barajelor noi pe teren consolidat sau îmbu -
nătățit, rezul tând structuri durabile și sigure care oferă
performanțe pe termen lung.

Ca și structurile care sunt ancorate în sol, barajele au făcut parte din activitatea prin-
cipală a Soletanche Bachy de aproape un secol. Prin soluțiile geotehnice și capacitățile de
inginerie și proiectare sunt realizate proiectele de baraje pentru lacuri de acumulare și cele
hidroenergetice, oriunde în lume.

Stabilitatea și siguranța structurii barajului depind de calitatea fundațiilor sale și
manipularea corectă a hidrogeologiei condițiilor de fundare. Aceasta este exact zona
de expertiză a Soletanche Bachy.
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Reparații și sporirea siguranței barajelor

Multe baraje existente au acum peste 50 de ani. Struc-
tura și terenul pe care au fost construite au suferit defor-
mații majore și prezintă acum defecțiuni importante.
Drept urmare, stabilitatea și si guranța lor sunt compromise,
performanța lor este redusă, iar costurile de exploatare
cresc. Soletanche Bachy își aplică expertiza geo tehnică
pentru a repara, consolida și impermeabiliza barajele cu
un impact minim asupra operațiunilor lor zilnice, cu scopul
de a spori siguranța și rentabilitatea.

Lucrări de mentenanță și conservare

Odată cu structurile îmbătrânite și creșterea cererii
interne de apă și electricitate, barajele existente ajung la
saturație și nu este întotdeauna posibilă construirea unora
noi. Soluția constă în extinderea duratei lor de viață ope ra -
țională prin creșterea capa cității acestora, asigurându-le
în același timp mentenanța/întreținerea/conservarea.
Soletanche Bachy se bazează pe expertiza sa în domeniile
tehnologiei solului și gestionarea apei pentru a menține, a
moderniza și a crește capacitatea de stocare a barajelor
hidroelectrice. Modificările structurale sunt, de asemenea,
supravegheate de către serviciul nostru de monitorizare.

continuare în pagina 34 È
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Provocările mai sus menționate sunt asigurate
cu ajutorul:

• Flotei de echipamente proiectate și fabricate
intern, adaptate pentru orice proiect: o flotă largă de
Hidrofreze®, graifere hidraulice KS și Baya, foreze, utilaje
Cutter Soil Mixing, tuneliere (TBM) și sisteme de injectare
digitale disponibile în orice moment, oriunde în lume.

Soletanche Bachy are propria divizie de echipamente
care proiectează și produce cea mai mare parte a echipa-
mentelor noastre și a software-ului de operare. Astfel
există un control complet asupra echipamentelor pe care
le implementăm pentru proiectele de baraje, adaptate mai
bine nevoilor, specificului și constrângerilor proiectelor.

• Inovației
Soletanche Bachy a fost în spatele mai multor progrese tehnice majore, precum Hidrofreza® și „tube à

manchettes” și se străduiește continuu să-și îmbunătățească metodele, tehnicile și echipamentele pentru a
face față noilor provocări și a le anticipa pe cele viitoare. Sunt explorate noi tehnologii digitale și robotice
în scopul de a îmbunătăți performanța. Recent dezvoltata platformă Big Data colectează, sor -
tează și analizează datele de pe șantierele noastre pentru a spori eficiența operațiunilor.

• Rețelei mondiale de ingineri specialiști
Experții Soletanche Bachy se implică în toate etapele proiectelor, de la alegerea metodei, până la

proiectare, prospectare, programare și alegerea materialelor. Această expertiză de ultimă oră, împreună cu
cele 30 de birouri de proiectare interne, permite să propunem variante din faza de proiectare.

• Culturii puternice de siguranță și protejare a mediului
Siguranța face parte din viața de zi cu zi pe șantierele noastre, la birou și pe drum, acoperind organi-

zare, echipamente, metode și tehnici. Se depun eforturi susținute pentru îmbunătățirea practicilor
noastre pentru a atinge excelența. În ceea ce privește mediul, se reduce amprenta de carbon a
șantierelor printr-o diminuare a consumului de combustibil și ciment, precum și prin reciclarea îmbună tă -
țită a deșeurilor.

Rezultatul... peste 500 de baraje finalizate în întreaga lume, printre care și referințe autohtone:

Richland Creek Reservoir, SUA
La Yesca Dam, Mexic
Antamina mining complex dam, Peru
Candelaria mine embankments, Chile
Chacrillas Dam, Chile
Subansiri Lower Dam, India
Wanapum Dam, SUA

Ituango Dam, Columbia
Wimbleball Dam, Marea Britanie
Illsee Dam, Elveția
Lake Nyos Dam, Camerun
Gilboa Dam, SUA
Waitaki Dam, Noua Zeelandă
Wolf Creek Dam, SUA

Barajul Vârșolț, Sălaj ‐ România

Æ urmare din pagina 33
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Corneliu Alexandru ANDREI

S-a născut la 26 mai 1940 în Buzău.
În anul 1961, a absolvit Facul-

tatea de Construcții Hidrotehnice -
Institutul de Construcții București.

A început activitatea ingine -
rească la ICH București, Grup
Șantiere „Bistrița Aval”, ca șef de
lucru, coordonând, până în anul
1966, Amenajarea hidroenergetică
a râului Bistrița: AHE Vaduri, AHE
Gârleni, AHE Bacău I (Lilieci), AHE
Bacău II.

A continuat, între anii 1966 - 1974,
la TCH București, Grup șantiere
„Bistrița Aval” (devenit din anul
1973, Grup Șantiere „Moldova”),
Șantier Poiana Uzului, ca șef de lot
și apoi inginer-șef la barajul Poiana
Uzului - baraj din beton cu con-
traforți tip ciupercă. Lucrarea a
necesitat tehno logii moderne: co -
fraje prefabricate din beton, cofraje
vacuumate, pre pararea nisipului în
mori cu bare, supraspălarea agre-
gatelor cu aer prerăcit în buncărul
fabricii de be ton, benă de betonare
cu autodes cărcare, stâlpi de ilumi-
nat de 30 m, autoridicători.

La Șantierul Acumularea „Siriu”
(din anul 1980, Grup Șantiere
„Siriu - Buzău”), pentru amenajarea

complexă a bazinului râului Buzău,
a fost șef de șantier din anul 1974
și director între anii 1980 - 1990.

Amenajarea Buzăului a cuprins
două căderi: Căderea Siriu, pe râul
Buzău, cu barajul Siriu, acumularea
Siriu, galeria de aducțiune princi-
pală (L = 7,7 km, D = 3,6 m),
nodul de presiune și centrala hidro-
electrică Nehoiașu; Căderea Surduc
cu barajul Cireșu cu H = 60 m din
anrocamente și mască din asfalt,
acumularea Cireșu, galeria de
aducțiune principală Cireșu-Surduc
(L = 4,5 km), nodul de presiune
Surduc, centrala hidroelectrică Sur-
duc, polderul Surduc cu stăvilar,
galeria de aducțiune principală Sur-
duc - Nehoiașu (L = 18 km, D = 4 m),
nodul de presiune Nehoiașu cu
galeria forțată (L = 3,5 km), cen-
trala hidroelectrică Nehoiașu. Bara-
jul Siriu a impus lucrări nefolosite în
țară, precum: nucleu de beton argi-
los, agregate preparate prin se -
gregare și amestec pe rampe de
15-20 m înălțime, beton de înaltă
rezistență cu fibre de oțel, pământ
armat, aerarea canalului radial etc.

De menționat complexitatea
lucrărilor de la Șantierul Acumula-
rea „Siriu” (Grup Șantiere „Siriu -
Buzău”): locuri izolate, în zone de
munte și fără accese care au impus
probleme de securitatea muncii (în
perioada de vârf erau 3.500 de
salariați și peste 2.000 de utilaje de
mare capacitate), la care ing. Cor-
neliu Alexandru Andrei a avut o
contribuție însemnată.

Între anii 1990-1997, a activat
la Institutul de Studii și Proiectare
pentru Gospodărirea Apelor „Aqua -
proiect” București, ca director
tehnic și, din anul 1992, director
general.

Între anii 1997-2002, a revenit
la Hidroconstrucția București, ca
director executiv al Direcției Mana -
gement pentru coordonarea privind
elaborarea structurilor organiza-
torice, regulamente de organizare
și funcționare, regulamente de
ordine interioară, norme de muncă
etc.

Ca proiectant specialist și mem-
bru CTC, a funcționat la „Aqua -
proiect” și între anii 2003-2004.

A publicat articole tehnice și a
participat la manifestări ștințifice și
este coautor la cărțile: Injecții și
drenaje în fundațiile stâncoase ale
marilor baraje, Ed. MAD Linotype
Buzău, 2002; Nucleele marilor
baraje, vol. I, Ed. AgroTehnica
București, 2004; Digurile. Probleme
speciale, Ed. MAD Linotype Buzău,
2006.

Inginer de seamă, este membru
în Comitetul Român al Marilor
Baraje și al Comisiei Naționale pen-
tru Siguranța Barajelor și Lucrărilor
Hidrotehnice.

(Din vol. Personalități românești
din construcții – autor Hristache Popescu

în colaborare cu Mihai Cojocar)Barajul Vaduri
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Tunelul din le Brèche
SISTEM DE INSTRUMENTARE ȘI MONITORIZARE STRUCTURALĂ

Martin BETH - CEO SIXENSE MONITORING, CTO SIXENSE GROUP
Joëlle ARNAUD - Responsable OA/OT & Végétation, SNCF RÉSEAU -

Zone de production SUD-EST Infrapole Alpes - Pôle Maintenance

Situația este după cum urmează, întâlnind
succesiv:

• O zonă instabilă la altitudine, care trebuie curățată
(declanșarea voluntară a căderilor de blocuri prin
explozivi, pentru a curăța zona prin mici alunecări de
teren succesive).

• Direct sub coridorul pe care îl urmează căderile de
rocă, calea ferată SNCF Lyon - Milano, în galeria sa.
Grosimea terenului de deasupra galeriei nu este foarte
mare, iar alunecările de teren din decembrie 2018 au
afectat ușor acoperișul tunelului. Prin urmare, este
necesară pe de o parte consolidarea acoperișului de
protecție, iar pe de altă parte utilizarea unui dispozitiv
de monitorizare în timp real pentru a supraveghea
efectul căderilor succesive de pietre și a asigura sigu-
ranța traficului. Acesta permite funcțio narea căii ferate
SNCF în timpul lucrărilor de securizare a versantului, în
afara zonelor de lucru amenajate în timpul exploziilor.

• Drumul departamental RD1006, în imediata apro -
piere a galeriei SNCF. Drumul este închis din decembrie
2018, din motive de siguranță. 

• Autostrada A43. Calculele arată că fragmente de
rocă ar putea ateriza pe carosabil. Zona este una cu
dificultate sporită, dat fiind că autostrada rulează pe un
viaduct, ceea ce face imposibilă instalarea unei pro -
tecții grele, folosind betonul sau un versant de pământ.
Două niveluri de containere maritime au fost instalate
pe carosabilul cel mai apropiat de zona de alunecare de
teren. Acestea oferă avantajele „greutății reduse” (4
tone fiecare), modularității și reversibilității ușoare.
Astfel s-a instalat un perete de protecție de 7 m
înălțime. Pentru a asigura siguranța totală a traficului,
traficul rutier este întrerupt timp de câteva minute pen-
tru fiecare explozie, timpul în care fumul se disipea ză și
agenții verifică absența pietrelor de pe carosabil.     

SISTEMUL DE MONITORIZARE
Cele 10 luni de lucrări de curățare constau în

declanșarea voluntară a căderilor de pietre. Pentru a

menține linia SNCF în funcțiune, este necesară monito-
rizarea în timp real a posibilelor impacturi asupra
galeriei.

- Prima cerere a fost de a măsura deformările
tunelului.

A fost instalat un sistem CYCLOPS. Este vorba de un
teodolit motorizat de înaltă precizie, condus de un cal-
culator și un software dedicate. Software-ul gestio -
nează complet teodolitul și măsurătorile sale, și este
configurat pentru a garanta calitatea măsurătorilor.
CYCLOPS urmărește 24 de ore pe zi și 7 zile pe săp-
tămână ținte amplasate pe bolta tunelului (fig. 2).
Țintele sunt prisme optice de înaltă precizie. 

Pentru a garanta un astfel de nivel de precizie, în
GEOSCOPE sunt programate numeroase verificări
auto mate, acestea fiind completate de controale manu -
ale la distanță. 

Rezultatele sunt afișate în timp real în GEOSCOPE.
Astfel, agenții SNCF pot monitoriza, de la birou sau de
acasă, mișcările întregului tunel cu o precizie mai mare
de 1 mm.

Dacă sunt depășite pragurile de alarmă predefinite,
se trimit e-mailuri, SMS-uri sau notificări persoanelor

Faleza La Praz, în Freney, desfășurată deasupra localității St Michel-de-Maurienne, în Savoia,
este cunoscută pentru instabilitatea sa de mai mulți ani. Aceasta amenință RD1006 și calea ferată
SNCF. În 2000 au fost instalate plase de protecție. Pentru a minimiza impactul căderilor de bolovani
și al avalanșelor, calea ferată SNCF trece printr-o galerie la acest nivel, în prelungirea unei zone de
tunel; aceasta a fost o decizie istorică încă din momentul construirii căii ferate.

În 22 și 23 decembrie 2018, două căderi majore de pietre au deteriorat plasele de protecție,
acoperișul galeriei SNCF și drumul departamental. Drumul a fost închis imediat și continuă să fie
închis. 

Conform analizei efectuate de inginerii geotehnicieni, încă 15.000 m3 de blocuri instabile ame -
nință să se prăbușească (fig. 1).

Fig. 1: Zona în discuție, în urma alunecărilor de teren care au avut
loc în 22 și 23 decembrie 2018



responsabile. La primirea unei notificări, fiecare poate
vizualiza alerta pe propriul telefon inteligent și poate
analiza instantaneu graficul evoluțiilor prin simpla
înclinare a telefonului inteligent pe orizontală.  

Poziționarea teodolitului CYCLOPS  în tunel trebuie,
desigur, să ia în considerare gabaritul maxim al
trenurilor, adică zona care trebuie să rămână liberă
pentru trecerea trenurilor. Acest model este definit de
SNCF ținând cont de datele geometrice (poziția șinelor,
dimensiunile trenurilor), dar și de cele dinamice
(oscilațiile trenurilor pe șine). Aici, spațiul extra-
gabaritic rămas liber este extrem de redus (fig. 3).

- Utilizarea măsurătorilor
După explozii, înainte de a putea returna traficului

căile de rulare, agenții SNCF se asigură:
• Că plasele detectoare de căderi de roci nu s-au

declanșat. Aceste plase sunt folosite pentru a alerta
dacă blocurile ajung la perimetrul căii ferate.

• Că nici CYCLOPS, nici senzorii de vibrații nu au
declanșat vreo alarmă.

• Că nu există blocuri pe căile de rulare, prin
vizualizarea de imagini video live de la camerele de
supraveghere. 

Au fost definite trei praguri pentru deplasările
tunelului: pragul de atenție (10 mm), pragul de alertă
(20 mm) și pragul de oprire (30-50 mm, în funcție de
poziția țintelor). Pentru vibrații, un singur prag a fost
considerat necesar, numit pragul de atenție, la 5
mm/m.

• Pragul de atenție are ca rezultat o analiză a
datelor și o vizită la fața locului fără urgență. Această
analiză este efectuată direct de către specialiști în con-
strucții civile pe software-ul de prezentare a datelor
GEOSCOPE. 

• Pragul de alertă determină în plus o vizită ime-
diată pe jos a galeriei de către personalul SNCF de
gardă, pentru a căuta vizual avariile (fisuri, moloz
detașat etc.). În paralel, specialiștii în construcții civile
studiază datele. În funcție de rezultatele celor două
acțiuni anterioare, poate fi planificată o vizită a exper -
ților sau poate fi declanșată o așa-numită expertiză
„națională” (de către serviciile tehnice centrale) cu
instrumente de vizitare. Sfârșitul alarmei este validat
numai de specialiștii în construcții civile ai SNCF.

• În cele din urmă, pragul de oprire conduce, de
asemenea, la un ordin de circulație prudentă a tuturor
trenurilor, pe ambele linii, în ambele direcții, și la o
măsurare a ecartamentului rămas liber. 

CONCLUZIE
Sistemul de măsurare instalat în februarie 2019 a

permis SNCF să mențină în siguranță traficul de acces
în Italia pe această linie strategică. Joëlle Arnaud,
Responsabilul de construcții civile și lucrări de terasa-
ment la SNCF, Rețeaua INFRAPOLE ALPES, a declarat:
„Redirecționarea alarmei direct la operatorul de
la stațiile Saint-Michel-de-Maurienne și Modane
este o premieră. Sistemul este intuitiv: platformă
ergo nomică pentru monitorizarea în direct a
obiectivului, cameră reglabilă la distanță pen -
tru verificarea stării căii ferate. Agenții și-au
însușit imediat instrumentele.”

Exploziile de curățare au fost finalizate în luna
august. 

Marea majoritate a acestor explozii în timpul
șantierului au atins nivelul de alarmă la 5 mm/s pe sen-
zorii de vibrații, cu un maximum de 12 mm/s pentru una
dintre explozii. Aceste vibrații sunt mai degrabă legate
de explozivul însuși și de efectul suflului exploziei, decât
de blocurile care cad peste tunel, deoarece planul de
explozie a fost proiectat pentru a evita blocurile prea
mari. Deoarece măsurătorile de deformare a tunelului
CYCLOPS nu au înregistrat mișcări semnificative, căile
de rulare au putut fi redate la timp, în mod siste  matic,
traficului normal al tre nurilor. q

Contact:
Mariana Garștea
mariana.garstea@sixense-group.com
sixensegroup.com

Fig. 2: CYCLOPS și țintele de măsurare a convergenței

Fig. 3: Sistemul CYCLOPS și cutiile sale de alimentare
și de transmisie a datelor
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De ce există documentații geotehnice
de slabă calitate în România?

conf. univ. dr. ing. Ernest OLINIC - Director Departament de Geotehnică și Fundații,
Universitatea Tehnică de Construcții București, Secretar al Societății Române de Geotehnică și Fundații

LEGISLAȚIA
Este perfectibilă legislația tehnică

din domeniul elaborării
documentațiilor geotehnice?

Pentru cei care activează în zona elaborării docu-
mentațiilor geotehnice, normativul tehnic NP 074 –
2014 este de departe documentul cel mai important.

După o lectură rapidă, normativul abundă în „reco-
mandări”, iar „recomandări cu titlu de exemplificare”
generează o confuzie totală.

Specialiștii din domeniu consideră aceste recoman-
dări ca fiind minimale. Dar, în România, recomandarea
este acel lucru pe care îl faci dacă vrei. Pentru că nu
este obligatoriu, gândirea generală este că nu te poate
acuza nimeni pentru că nu l-ai făcut.

„Documentațiile geotehnice pentru construcții
reprezintă o componentă distinctă a proiectului unei
construcții” este o clarificare foarte utilă care este pre-
zentată încă din capitolul 1 al „Normativului privind
documentațiile geotehnice pentru construcții (NP074 -
2014)”.

Studiul geotehnic preliminar (SGP) este documen-
tația geotehnică utilă doar pentru faza studiului de pre-
fezabilitate (S.PF.) și se întocmește, în principal, pe
baza unor date tehnice de arhivă și nu se verifică Af.

Studiul geotehnic (SG) reprezintă documentația
tehnică obligatorie pentru proiectarea oricărei con -
struc ții în fazele de proiectare, și anume: studiu de
fezabilitate (S.F.), proiect tehnic (P.T.) sau documen-
tație tehnică pentru autorizarea construcțiilor
(D.T.A.C.). Este obligatorie verificarea de către un veri-
ficator de proiecte atestat în domeniul Af – „Rezistența
mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a tere-
nului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngro-
pate”.

Normativul mai prezintă încă două tipuri de studii
geotehnice care pot genera confuzii: studiul geotehnic

de detaliu (SG-D) și studiul geotehnic pentru proiectul
în faza unică (SG-U).

În articolul 2.2.5 din acest normativ se precizează
că: „Studiul geotehnic de detaliu se elaborează pentru
faza Detalii de execuție (D.E.), în cazul în care pentru
această fază de proiectare sunt necesare elemente
suplimentare față de cele furnizate de Studiul geoteh-
nic elaborat pentru fazele S.F. și P.T.” De cele mai
multe ori, studiile geotehnice întocmite pentru faza
S.F. nu sunt suficiente pentru P.T. și, implicit, nici pen-
tru D.E. Ce date ar putea să furnizeze un studiu geo-
tehnic pe baza căruia s-ar putea elabora Proiectul
tehnic dar nu ar putea fi furnizate detaliile de execuție?
Pentru ce detalii de execuție, proiectantul ar solicita un
studiu geotehnic de detaliu?

Articolul 2.2.6. aduce clarificări: „Studiul geotehnic
de detaliu este recomandat pentru amplasamente cu
potențial de alunecare sau pe care s-au produs alune-
cări, în cazurile prezenței carstului sau a altor acci-
dente subterane în amplasament, precum și la studii
de optimizare a soluțiilor de fundare, mai ales pentru
obiective importante, cu dezvoltare mare în plan și/sau
adâncime”. Cu alte cuvinte, un Studiu geotehnic de
detaliu este comandat atunci când studiul geotehnic
inițial, deși dimensionat corect pe baza datelor avute
pentru S.F. sau P.T., nu descrie suficient de bine terenul
de fundare din amplasament. O altă situație în care
trebuie comandat un Studiu geotehnic de detaliu, care
ar trebui menționată în normativ, este atunci când
categoria geotehnică stabilită preliminar (cerință care
apare în Anexa A, punctul A1.1), pe baza căreia s-au
stabilit lucrările de teren și laborator, este inferioară
categoriei geotehnice stabilite final.

Studiul geotehnic pentru proiectul în faza unică
(SG-U) ar trebui să fie comandat de beneficiar în mod
explicit atunci când proiectul se elaborează în faza
unică (P.T.+D.E.), adică în 99% din situații.

Sunt 20 de ani de când particip la diferite conferințe, simpozioane, seminarii etc… la care se dez-
bate subiectul din titlul acestui articol. O legislație neclară lasă loc de interpretări; acest articol con-
ține interpretări personale. Este un punct de vedere critic, se referă la cazuri punctuale întâlnite și
confirmate de multe persoane care activează în acest domeniu. În niciun caz nu este descrisă o
stare de fapt generală. Există documentații geotehnice de foarte bună calitate! Din păcate, de cele
mai multe ori, sunt evitate pentru că acestea se realizează, în mod evident, cu costuri mai mari
decât documentațiile geotehnice bazate pe investigații sumare sau inexistente.

Scopul acestui articol ar fi de a clarifica dacă avem nevoie de documentații geotehnice de bună
calitate sau sunt ele inutile. În termeni adaptați intereselor beneficiarului, această frază se trans-
formă în: Are sens să plătesc o anumită sumă de bani pentru un studiu geotehnic bun, în condițiile
în care am o ofertă financiară mai ieftină (chiar dacă prețurile unitare sunt mai mari în cel de-al doi-
lea caz)?

Articolul este structurat pe aspecte perfectibile care fac parte din acest proces de elaborare a
documentațiilor geotehnice. Nu întâmplător, articolul se concentrează pe studiul geotehnic (în
toate formele sale: SGP, SG, SG-U, SG-D) dar se vor face referiri și la rapoartele de monitorizare
geotehnică a execuției (RMG) sau expertizele geotehnice.
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Deși nu este scris în mod explicit, Raportul de moni-
torizare geotehnică a execuției (RMG) nu este sinonim
cu Proiectul de monitorizare a structurii. „Raportul de
monitorizare geotehnică e execuției cuprinde notele de
sinteză ale monitorizării geotehnice (în primul rând
natura și caracteristicile pământurilor întâlnite și com-
pararea acestora cu previziunile), precum și note pri-
vind comportarea lucrării în curs de execuție și a
vecinătăților”. „Programul de monitorizare geotehnică
a execuției și elaborarea raportului de monitorizare
geotehnică se realizează, prin grija beneficiarului, de
către proiectantul lucrării în cadrul activității de asis -
tență tehnică, împreună cu elaboratorul studiului geo-
tehnic, sau, după caz, de către experți/verificatori
tehnici de proiecte, atestați pentru domeniul Af.” Cu
alte cuvinte, forma minimală a Raportului de monitori-
zare geotehnică a execuției este Procesul-verbal de
natură a terenului de fundare. În calitate de elaborator
de studii geotehnice, nu am fost niciodată solicitat
pentru a elabora un program de monitorizare geoteh-
nică a execuției.

În articolul 2.4.1. se precizează: „Expertiza geoteh-
nică se realizează la comanda beneficiarului lucrării de
construcție […]”. Oare câte expertize geotehnice sunt
comandate de constructor sau proiectant? Mai sunt
acestea expertize geotehnice sau sunt expertize-
parte? Știu beneficiarul și proiectantul că atunci când
este elaborată o expertiză geotehnică, proiectul tehnic
care rezultă din aceasta trebuie să aibă și viza expertu-
lui tehnic pentru a confirma că a fost respectată soluția
din expertiză?

ELABORATORUL
Cine poate fi elaboratorul

unei documentații geotehnice?
În versiunile anterioare ale acestui normativ, din

2002 și 2007, se preciza: „Elaborarea documentațiilor
geotehnice trebuie încredințată unor specialiști, per-
soane juridice sau fizice, având calificarea necesară și
experiența în domeniu și dispunând de o dotare teh-
nică adecvată”. Deși nu definea în mod explicit cine
poate să fie elaboratorul unei documentații geotehnice,
o frază similară apare în versiunea
din 2014 abia la capitolul 3: „Investi-
garea terenului de fundare se reali-
zează prin unități de profil, dotate
corespunzător din punct de vedere
tehnic cu utilaje, aparatură și dispozi-
tive specializate atestate, și încadrate
cu personal având o calificare adec-
vată în domeniul investigațiilor geo-
tehnice.”

În NP 074-2014 nu este prezentat
în mod explicit ce pregătire trebuie să
aibă elaboratorul unui studiu geoteh-
nic. Se face o singură referire în
Anexa A, ultimul paragraf: „Încadra-
rea în una din cele trei categorii geo-
tehnice (element obligatoriu în cadrul
unui studiu geotehnic) se face de
către specialistul geotehnician cu
consultarea proiectantului structurii”.

Un verificator Af riguros (ca să nu
îi spun cârcotaș) va citi Legea nr.

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, articolul 9: „Documentațiile tehnice - D.T.
și proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice
de specialitate, se însușesc și se semnează de cadre
tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul
arhitecturii, urbanismului, construcțiilor și instalațiilor
pentru construcții, astfel:” (litera b) „de ingineri con-
structori și de instalații, cu diplomă recunoscută de
statul român, pentru părțile de inginerie în domeniile
specifice, pentru obiective de investiții cuprinse la
toate categoriile de importanță a construc țiilor supra-
terane și subterane, precum și la instalațiile aferente
acestora”.

O documentație geotehnică se bazează în primul
rând pe investigații de teren. Anexele D, E, F și G din
NP 074-2014 sunt dedicate acestui aspect. Din păcate,
toate sunt „recomandări”. Dacă există documentații
geotehnice de slabă calitate, acest lucru se întâmplă în
principal din cauza acestor „recomandări”.

În anexa E „Recomandări cu titlu de exemplificare
privind interspațiile și adâncimea investigațiilor”, spre
exemplu, pentru construcții liniare (drumuri, căi ferate,
canale etc...) se precizează interspații între punctele
de investigare de 20…200 m. Personal, am văzut inclu-
siv caiete de sarcini din cerințele beneficiarului în care
se solicitau investigații la o interdistanță de 2.000 m.
În aceeași anexă se recomandă și adâncimi de investi-
gare deseori ignorate.

Foarte mulți elaboratori de documentații geotehnice
consideră că termenul „recomandări” din NP074-2014
ar trebui înlocuit cu „cerințe minimale”.

Un alt termen care generează interpretări proprii
este „punct de investigare”. Groapa, șanțul, tranșeea,
galeria sunt investigații geotehnice de suprafață, fora-
jul geotehnic – de adâncime, dar încercările pe teren
de tip SPT, DPT, CPT, CPTu, DMT etc. sunt și ele „puncte
de investigare”. Deși în anexa G se precizează că fora-
jele sau sondajele deschise, cu prelevare de eșan-
tioane, sunt obligatorii, nu se specifică ponderea
acestora din numărul total de „puncte de investigare”.
Și pentru că nu se specifică, în special pentru construc -
ții mici (P, P+1) regăsim pe piață studii geotehnice
efectuate pe baza unei încercări de penetrare dinamică

Fig. 1: Distribuția laboratoarelor GTF în România (ianurie 2020)

continuare în pagina 40 È
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din care, pe baza unor corelații, sunt furnizate din 10 în
10 cm valori pentru toți parametrii geotehnici. Deseori
plaja de valori este, spre exemplu, între 3.000 și
80.000 kPa pentru un modul de deformație. Elaborato-
rul va spune: proiectantul alege valoarea de calcul!
Practica din geotehnica românească este alta: se fac
foraje geotehnice din care se prelevează probe tulbu-
rate și netulburate, se determină prin încercări speci-
fice de laborator valorile parametrilor geotehnici
necesari în proiectre și, prin încercări pe teren efec-
tuate lângă aceste foraje, se identifică corelații din care
rezultă valori derivate. Prin îndesirea rețelei de încer-
cări pe teren se poate obține o imagine mai clară a
stratificației terenului de fundare și se pot furniza valori
suplimentare derivate, care pot fi adăugate lângă cele
măsurate, pentru a stabili valorile caracteristice.

Dacă cele 4 anexe enumerate anterior conțin reco-
mandări, în anexa H „Cerințe privind minimul de încer-
cări în laboratorul geotehnic” sunt prezentați
„parametrii geotehnici care trebuie determinați pentru
fiecare categorie geotehnică”. Această anexă nu mai
conține recomandări; sunt doar cerințe.

Conform „Registrului laboratoarelor de analiză și
încercări în construcții autorizate de Inspectoratul de
Stat în Construcții”, analizat în ianuarie 2020, în Româ-
nia există 349 de laboratoare autorizate GTF – geoteh-
nică și teren de fundare. Dintre acestea, în 159 se pot
face toate testele impuse pentru categoria geotehnică
1 și în 50 de laboratoare teste din categoria geotehnică
2. Pentru identificarea laboratoarelor în care se pot
determina parametrii geotehnici impuși pentru catego-
ria geotehnică 3, este necesară o analiză mai detaliată,
aflată în curs de desfășurare sub egida Comitetului
Tehnic 1 al Societății Române de Geotehnică și Fun-
dații. Cu siguranță este vorba doar de câteva labora-
toare în România care pot efectua toate determinările
obligatorii pentru categoria geotehnică 3.

De dată relativ recentă, și cu mari semne de între-
bare pentru majoritatea tehnicienilor de laborator, sunt
standardele SR EN ISO 14688-1:2018 și SR EN ISO
14688-2:2018 „Investigații și încercări geotehnice.
Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1:
Identificare și descriere” și „Partea 2: Principii pentru o
clasificare” care abrogă versiunile anterioare. După ce,
cu greu, ne obișnuisem cu noile diagrame ternare, con-
statăm că acestea au fost eliminate complet. 

Caracteristicile fizice, printre care și granulozitatea,
dau indicații asupra comportamentului mecanic al unui
pământ și sugerează efectuarea de încercări din care
să rezulte un eventual comportament special al
pământului. Deja în diagramele ternare din 2005 dis-
păruse titulatura de argilă grasă. Acum, clasificarea
pământurilor din punct de vedere granulometric a
devenit greoaie, subiectivă și generală.

Elementul principal al unui studiu geotehnic îl con-
stituie valorile caracteristice ale parametrilor geoteh-
nici necesari în proiectare. Dincolo de faptul că NP
074-2014 conține o eroare de redactare pentru că se
precizează în mod eronat că trebuie să furnizeze valo-
rile de calcul, aceste valori caracteristice sau caracte-
ristice locale stau la baza proiectării elementelor
structurale care interacționează cu terenul. Valorile
caracteristice se obțin din valorile măsurate și/sau cele
derivate (obținute indirect, prin încercări pe teren, pe
baza unor corelații adaptate studiului de caz).

Un prim pas în stabilirea valorilor caracteristice îl
constituie împărțirea pe straturi geologice / geoteh-
nice. În NP 122:2010 „Normativ privind determinarea
valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor
geotehnici”, în tabelul 3.1. se prezintă „valori maxime
ale coeficientului de variație recomandate pentru deli-
mitarea unui element geologic”. Altfel spus, pentru a
confirma că un număr de probe au fost prelevate din
același strat, trebuie consultat acest tabel care conține

Fig. 2: Clasificarea pământurilor din punct de vedere granulometric
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doar parametrii fizici de natură și stare. Odată confir-
mat acest lucru, se poate trece la determinarea valori-
lor caracteristice pentru parametrii mecanici și în
anexa A.4 se prezintă „valori recomandate ale coefi-
cientului de variație Vx cunoscut pentru unele categorii
de pământuri”, valori ce pot fi utilizare pentru catego-
riile geotehnice 1 și 2.

În figura 3 este prezentată variația valorilor carac-
teristice ale Eoed200-300 cu valori conconcentrate în
jurul a 10.000 kPa, în funcție de numărul de determi-
nări, în care a fost preluat Vx cunoscut = 0,3. Este foarte
evident că numărul de determinări este extrem de
important în stabilirea unor valori caracteristice cât
mai apropiate de valorea medie, valori pe baza cărora
se pot dimensiona eficient elemente structurale care
interacționează cu terenul, implicațiile financiare, în
sensul reducerii costului de execuție, fiind mult mai
mari decât investiția într-un număr suplimentar de
investigații geotehnice.

VERIFICATORUL
Este obligatorie

verificarea unui studiu geotehnic?
Verificatorul atestat pentru domeniul Af – „Rezis -

tența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a
terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile
îngropate” este abilitat să verifice proiectele tehnice în
care proiectantul consideră necesară verificarea pentru
acest domeniu și studiile geotehnice în toate formele
lor, cu excepția studiului geotehnic preliminar, cel care
se elaborează pentru faza prefezabilitate. În lipsa ela-
boratorului studiului geotehnic, mai poate participa la
elaborarea Raportului de monitorizare geotehnică a
execuției.

Ce se poate întâmpla dacă un studiu geotehnic care
nu respectă legislația în vigoare este verificat Af?
Beneficiarul se poate întoarce împotriva elaboratorului
studiului și a verificatorului, care răspund solidar pen-
tru documentul emis. Beneficiarul poate reclama verifi-
catorul Af la comisia care acordă calitatea de
verificator și aceasta îi poate fi suspendată sau retrasă.
Faptul că, cel puțin în domeniul Af, eu existat extrem
de puține astfel de cazuri, probabil, conferă o anumită
liniște cum că nu se va întâmpla curând așa ceva…

PROIECTANTUL
Cine întocmește tema de proiectare
pentru documentația geotehnică?

Pentru stabilirea categoriei geotehnice și implicit a
riscului geotehnic, trebuie evaluați mai mulți factori,
respectiv: condițiile de teren, apa subterană, clasifica-
rea construcțiilor după importanță, vecinătățile și
zonarea seismică. După cum apare în NP 074-2007,
categoria de importanță a construcției, excepțională,
deosebită, normală și redusă, se regăsește în HG
766/1997 (nu P 100-1 cum apare menționat în versiu-
nea din 2014) și, conform articolului 3 din Anexa 3,
„Categoria de importanță se stabilește de către proiec-
tant, la cererea investitorului, în cazul construcțiilor
noi, sau a proprietarului, în cazul construcțiilor exis-
tente, atunci când este necesar, pentru lucrări de
investiții sau în alte cazuri.

Pentru fiecare construcție se stabilește o singură
categorie de importanță și aceasta va fi înscrisă în
toate documentele tehnice privind construcția: autori-
zația de construire, proiectul de execuție, cartea teh-
nică a construcției, documentele de asigurare”.

O situație, din păcate, des întâlnită este aceea în
care proiectantul este interesat doar de presiunea con-
vențională sau coeficientul de pat. Dacă presiunea con-
vențională folosește doar la predimensionarea unei
fundații, coeficientul de pat este o caracteristică a
inter acțiunii teren/structură. Se poate estima printr-un
calcul de tasare, atunci când sunt prestabilite soluțiile
de fundare.

BENEFICIARUL – CONSULTANTUL
Poate consultantul să respingă un studiu
geotehnic verificat de un verificator Af?
Beneficiarul va fi interesat să obțină o documentație

tehnică la un „preț bun”, adică un preț cât mai mic. Din
păcate, foarte mulți beneficiari nu înțeleg importanța
unei documentații geotehnice. Cei mai mulți cred că
este o hârtie, un fel de aviz; o simplă formalitate. Nu
de puține ori, atunci când am transmis o ofertă tehnică
și financiară pentru un studiu geotehnic, beneficiarul
m-a întrebat nervos: ești nebun? El avea deja o ofertă
financiară mult mai mică; pentru el nu conta că inves-
tigațiile de teren și laborator erau cvasi-inexistente.

De ce ajungem în astfel de situații? Pentru că, pe
bună dreptate, beneficiarul nu cunoaște legislația teh-
nică. Dacă vorbim de o casă de locuit, beneficiarul va
angaja un arhitect care îi va spune tot ce trebuie să
facă pentru a avea casa gata, iar beneficiarul va ana-
liza prețul final al construcției. Economiile se fac în
părțile considerate ne-esentiale.

Un capitol extrem de important dintr-un studiu geo-
tehnic îl constituie „Date puse la dispoziție de benefi-
ciar”. Este un capitol care poate să facă dinferenta
dintre un studiu valid și un studiu nul. Investigațiile
geotehnice, în special adâncimea de investigare, se
stabilesc în funcție de regimul de înălțime al unei con-
strucții. Dacă acesta se modifică dintr-o fază inițială de
la P+4E și devine 2S+P+6E, este foarte posibil că stu-
diul geotehnic să devină insuficient pentru noua inves-
tiție.

Fig. 3: Exemplu de variație a valorilor caracteristice ale Eoed200‐300
cu valori conconcentrate în jurul a 10.000 kPa,

în funcție de numărul de determinări
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În acest capitol ar trebui să regăsim tema de pro-
iectare pentru studiul geotehnic. Cine o întocmește:
proiectantul structurii, proiectantul sistemului de fun-
dare (infrastructurii), elaboratorul studiului geotehnic,
verificatorul Af? Cel puțin pentru lucrări de anvergură,
elaboratorul studiului geotehnic simte nevoia să se
consulte cu verificatorul Af. Din păcate, de multe ori
acesta lipsește, respectiv este stabilit abia spre finalul
investigațiilor geotehnice.

Consultantul este reprezentantul beneficiarului,
specialistul care îi confirmă că proiectul și execuția
decurg conform legislației în vigoare, cu tehnici de pro-
iectare și execuție adaptate proiectului, la un nivel de
calitate care răspunde cerin țelor acestuia. Este o inter-
față între beneficiar, proiectant, executant și verificator.
Dacă ne referim strict la elaborarea documentațiilor
geotehnice, mai exact a studiilor geotehnice, consul-
tantul ar trebui să fie prezent și implicat încă din etapa
de stabilire a investigațiilor geotehnice. În practica
curentă, consultantul nici nu este stabilit în această
fază, ba mai mult, pentru că legis lația este interpreta-
bilă (până într-un punct), ajunge uneori să respingă un
studiu geotehnic verificat de un verificator Af. Are
această calitate?

CONCLUZII
De ce nu ar trebui să existe

documentații geotehnice de slabă calitate?
Pe scurt, o documentație geotehnică de slabă cali-

tate este, în principal, caracterizată de lipsa parametri-
lor geotehnici necesari în proiectare, sau furnizarea lor
pe bază de corelații cu încercări pe teren necorelate cu

încercări de laborator, sau preluate ca valori prescrip-
tive, în mod evident, cu o estimare extrem de pru-
dentă.

Implicațiile unui studiu geotehnic subdimensionat,
elaborat pentru faza S.F. sau P.T. sunt majore: pot
genera costuri suplimentare semnificative și termene
de execuție mult mai mari.

Deseori întâlnim studii geotehnice făcute pentru
faza S.F. care, conform legislației, trebuie folosite și la
P.T., efectuate pe baza unor investigații de teren și
laborator sumare ca număr, adâncime investigată și
parametrii geotehnici determinați prin încercări de
laborator pe motiv că sunt efectuate într-o etapă pre-
mergătoare S.F.-ului și nu se cunosc detalii importante
precum adâncimi de exca vații, grosimi umpluturi
terasamente, sisteme și soluții de fundare etc. Ce
urmează? Un nou studiu geotehnic. Iar costurile pentru
cele două studii sunt mai mari decât cele ale unui stu-
diu inițial făcut corect.

„Totul e bine când se termină cu bine”. Același lucru
se întâmplă și cu documentațiile geotehnice. Dar, dacă
nu se termină cu bine? Dacă apar degradări la o con-
strucție și se identifică faptul că documentația tehnică
nu a respectat legislația în vigoare? Lucrurile pot
deveni foarte complicate și, acest lucru se întâmplă
foarte des, atunci când studiul geotehnic nu este veri-
ficat Af și totuși, proiectul a primit autorizație de con-
struire...

Nota autorului: Acesta este un punct de vedere per-
sonal, nu implică instituția la care lucrez sau asociații
profesionale în care sunt membru. q
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SISTEMUL INOVATOR DE ȘPRAIȚURI SAIDEL
În slujba dezvoltatorilor și a constructorilor

Excavațiile adânci susținute de
orizonturi de șpraițuri se realizează
frecvent în zonele urbane pentru con-
struirea parcărilor subterane. Dimen-
siunile extinse ale excavațiilor și
amplasarea acestora în vecinătatea
construcțiilor existente implică atât
influențe potențiale asupra vecinătăți-
lor cât și riscuri potențiale mari în caz
de avarie. Astfel se impune proiecta-
rea cu responsabilitate de către
ingineri geotehnicieni cu experiență
precum și verificarea proiectului și
avizarea acestuia la cerința tehnică
Af, așa cum este prevăzut și în
NP120-2014: Normativ privind cerin -
țele de proiectare, execuție și monito-
rizare a excavațiilor adânci în zone
urbane. Pentru asigurarea stabilității
și siguranței construcțiilor învecinate
este absolut necesară execuția în
condiții înalte de calitate a sistemelor
de susținere a excavațiilor de către
companii coordonate de ingineri spe-
cializați și cu experiență.

Excavațiile adânci în zone urbane
se realizează adesea sub protecția
pereților îngropați, care sunt susținuți
prin intermediul unui sistem format
din elemente metalice precum filate și
șpraițuri rezemate pe grinzi și ele-
mente verticale de tipul popilor.

SAIDEL Engineering, care își desfă -
șoară activitatea în zona de proiec-
tare, cercetare dar și de execuție și
monitorizare a lucrărilor geotehnice,
se preocupă continuu pentru obține-
rea unor soluții de eficiență maximă
în execuție, în condiții calitative și
economice optime. Astfel, a dezvoltat
un sistem inovator de rezemare a
pereților de susținere a excavațiilor
din șpraițuri metalice alcătuite din
profile metalice noi, care înlătură
deficiențele actuale întâlnite în cadrul
stadiului curent al practicii proiectării
și execuției. Sistemul de șpraițuri
dezvoltat oferă în plus și avantajul
precomprimării și al ajustării efortului
în fiecare șpraiț, astfel încât deforma -
țiile construcțiilor învecinate să fie
controlate permanent și reduse la
minimum.

În ultimii ani, în România, șpraițu-
rile au fost alcătuite de regulă din țevi
rotunde de dimensiuni mari iar fila-
tele și elementele de susținere a
șpraițurilor au fost compuse din pro-
file de tip „H”. De cele mai multe ori,
aceste elemente metalice sunt reutili-
zate din alte domenii industriale. Ast-
fel, țevile rotunde de mari dimensiuni
sunt adesea profile formate la rece și
sudate elicoidal, care sunt realizate

conform prevederilor normativelor
destinate altor domenii de utilizare,
precum celor pentru țevi utilizate sub
presiune sau în industria petrolieră.
Acestea sunt confecționate din oțeluri
cu caracteristici improprii, nerespec-
tând exigențele normativelor în vigoa -
re destinate domeniului construcțiilor,
SR EN 1993-1-1 și SR EN 10219-1,
care se impun pentru practica proiec-
tării și execuției excavațiilor adânci.

Fără documentele de trasabilitate
disponibile pentru asigurarea nivelului
de calitate necesar în construcții și
fără vreo informație cu privire la soli-
citările la care au fost supuse anterior,
confecțiile metalice folosite pentru
susținerea excavațiilor prezintă ade-
sea defecte structurale vizibile pre-
cum deformări excesive, sau mai
greu de identificat, cum ar fi subție-
rea pereților elementelor în urma
coro dării și reparații neconforme.
Toate acestea influențează capacita-
tea de rezistență a elementelor fie
prin reduceri ale secțiunii, fie din
cauza eforturilor necunoscute, rema-
nente din utilizările anterioare. Astfel,
în mod evident nu este asigurată
capacitatea de rezistență necesară
calculată și impusă prin proiect. Acest
fapt pune în pericol atât excavațiile

Sistemul inovator de șpraițuri modulare SAIDEL având deformații și eforturi controlate activ sprijină
orice tip de perete de susținere a excavațiilor adânci pentru siguranța oamenilor și a construcțiilor înve-
cinate, pentru reducerea costului și a duratei execuției pe orice vreme precum și pentru protecția mediu-
lui înconjurător – adică pentru un prezent mai bun.

Fig. 1: Susținerea incintei pentru construirea infrastructurii
corespunzătoare a 5 niveluri de parcare subterană realizată

în premieră în România cu un singur orizont
de șpraițuri modulare SAIDEL

Fig. 2. Susținerea incintei pentru construirea infrastructurii
corespunzătoare a 3 niveluri de parcare subterană

realizată în București cu un singur orizont
de șpraițuri modulare SAIDEL

continuare în pagina 46 È
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pentru care sunt utilizate și persona-
lul de execuție, cât și construcțiile
învecinate și pe locatarii acestora. 

De asemenea, alcătuirea sisteme-
lor de sprijinire a pereților de susți-
nere a excavațiilor presupune de
obicei îmbinarea elementelor metalice
cu ajutorul tablelor groase prin inter-
mediul sudurilor executate pe șantier.
Execuția sudurilor pe șantier este
dependentă de condi țiile meteorolo-
gice și practic nu poate fi realizată în
condiții nefavorabile precum tempe-
raturile scăzute, ploaia, vântul sau
ninsoarea. Practica actuală ne relevă
faptul că sudurile executate pe șan-
tier de cele mai multe ori nu sunt
verificate de personal calificat și nici
testate conform normelor în vigoare.
Verificarea sudurilor realizate în șan-
tier de către personal calificat ar con-
duce la o durată mai îndelungată a
șantierului atât din cauza timpului
necesar testărilor cât și în urma lucră-
rilor corectoare ce ar trebui efectuate,
crescând de asemenea și costul exe-
cuției. Pentru pregătirea elementelor
în vederea realizării îmbinărilor de
obicei se execută debitări ale elemen-
telor prin tăieri cu flacăra executate
chiar în șantier. Debitarea elemente-
lor metalice prin tăieri cu flacăra, pre-
cum și sudurile executate în șantier
sunt operațiuni imprecise, conducând
la îmbinări realizate adesea defec-
tuos, care au o capacitate de rezis -
tență mai mică decât cea calculată în
proiect. 

Conformarea actuală a sistemelor
de susținere a terenului prin interme-
diul confecțiilor metalice nu permite
demontarea elementelor decât prin
tăierea lor în mai multe bucăți. Astfel,
practica curentă de utilizare a confec -
țiilor metalice cu rol de susținere a
pereților îngropați are impact negativ
și asupra mediului din cauza operațiu-
nilor energofage și poluan te precum
sudurile electrice executate pe șantier
și operațiunile de tăiere cu flacăra a
confecțiilor metalice după fiecare uti-
lizare temporară. De asemenea,
transformarea unei părți importante a
elementelor metalice utilizate în
deșeuri metalice după fiecare utilizare
temporară pentru o perioadă foarte
scurtă de timp crește costul de reali-
zare a sistemelor de susținere a

excava țiilor și are im pact negativ asu-
pra mediului.

Sistemul inovator de șpraițuri
SAIDEL pentru susținerea excava țiilor
îndepărtează dezavantajele mențio-
nate mai sus prin utilizarea modulelor
metalice ușor demontabile și reutili-
zabile, care respectă pe deplin stan-
dardele de calitate în construcții.
Piesele metalice de îmbinare ale sis-
temului modular de susținere SAIDEL
sunt confecționate cu asigurarea cali-
tății lucrărilor în construcții și au cer-
tificate de conformitate și documente
de trasabilitate corespunzătoare, iar
îmbinările mecanice ale elementelor
în șantier se realizează cu ușu rință
prin intermediul șuruburilor și al bolțu -
rilor. Eliminându-se atât necesitatea
execuției sudurilor în șantier, cât și
tăierea cu flacăra a elementelor meta -
lice, prin intermediul sistemului de
îmbinări mecanice cu șuruburi și bol -
țuri se scurtează considerabil durata
de execuție.

Instalarea șpraițurilor SAIDEL se
realizează în orice condiții meteorolo-
gice și prin urmare termenul de exe-
cuție devine independent de vreme,
fapt deosebit de important pentru
respectarea graficului de execuție. 

Pe de altă parte, elementele de
susținere a excavațiilor sunt expuse
acțiunilor climatice, precum varia țiile
de temperatură diurne (∆≈30°C) cât
și cele sezoniere (∆≈60°C) sau
variațiile nivelului apei subterane în
spatele pereților îngropați. Acțiunile
mai sus menționate conduc la defor-
mații și eforturi variabile în elemen-
tele de susținere a excavației și în
masivul de teren sprijinit, care tre-
buie considerate în mod obligatoriu în
proiectare. 

Pe lângă sistemul modular de
șpraițuri, SAIDEL Engineering a dez-
voltat sistemul de monitorizare avan-
sată, în pas cu stadiul tehnologic
actual la nivel internațional, care per-
mite urmărirea continuă, „în timp
real”, a deformațiilor și eforturilor dinFig. 4: Neconformități ale debitărilor și sudurilor executate pe șantier

Fig. 3: Neajunsuri și neconformități ale șpraițurilor reutilizate în practica ultimilor ani:
supraaglomerări, deformări excesive din cauza loviturilor, subțierea secțiunilor

prin corodare și abateri de la liniaritate ale țevilor

Tabelul 1: Tipuri de țevi metalice care nu respectă prevederile standardelor
de utilizare în construcții

Æ urmare din pagina 44
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elementele de susținere. Odată cu
monitorizarea continuă, „în timp real”,
prin intermediul sistemului inovator
acționat de prese hidraulice, sistemul
modular de susținere SAIDEL conferă
controlul eforturilor și al deformațiilor
atât în elementele de susținere și în
pereții îngropați, cât și în masivul de
teren sprijinit pe care sunt fundate
construcțiile învecinate care sunt sen-
sibile la tasări, în condițiile utilizării
economice a unui număr redus de
șpraițuri. 

De asemenea, prin modelarea
spațială a sistemelor de susținere a
excavațiilor cu ajutorul programelor de
calcul avansate, SAIDEL Engineering
vizează siguranța și eficiența econo-
mică maximă a siste melor de susți-
nere a excavațiilor proiectate.

Elementele componente ale siste-
mului modular de șpraițuri SAIDEL se
transportă compact, se asamblează și
demontează rapid prin intermediul
îmbinărilor cu șuruburi și bolțuri,
reducând numărul de transporturi și
manipulări cu mijloacele mecanizate
din șantier și eliminând necesitatea
debitării elementelor metalice consti-
tutive în șantier. 

Astfel, pe tot parcursul utilizării,
începând de la producerea în unități
specializate în confecții metalice și
continuând cu aprovizionarea în
șantier, manipularea, montarea,
demontarea, evacuarea din șantier,
depozitarea și reutilizarea frecventă
planificată a modulelor componente
la multe lucrări, se reduce considerabil
consumul de combustibil, consumul
de energie, de manoperă, poluarea în
mediul urban, precum și durata șan-
tierelor, toate având multiple impli-
cații pozitive considerabile asupra
mediului urban și asupra vieții cetățe-
nilor. 

De asemenea, prin proiectarea cu
maximă eficiență, execuția rapidă și
monitorizarea avansată se vizează
economii materiale care vor conduce
la reducerea prețului construcțiilor,
făcând construcțiile mai accesibile ca
preț de achiziție și închiriere pentru
utilizatorul final. 

Investiția inițială considerabilă
pentru proiectarea, testarea și exe-
cuția sistemului de șpraițuri modulare
cu deformații și eforturi controlate
activ se justifică prin avantajele prin-
cipale oferite privind siguranța oame-
nilor și a construcțiilor învecinate,
scurtarea duratei șantierelor, econo-
miile de materiale, energie, combus-
tibil și manoperă și probabil cel mai
important prin protecția mediului în
urma reducerii CO2, NOx și PM.

Sistemul inovator de susținere
SAIDEL este oferit la dispoziția tutu-
ror dezvoltatorilor și constructorilor în
cadrul oricăror lucrări de excavații
adânci, proiectarea lucrărilor de susți-
nere realizându-se rapid și sigur în
funcție de condiționările fiecărui
amplasament. 

Sistemul modular de șpraițuri SAIDEL
prezintă avantajul montării acestora
pe orice vreme, iar viteza de montare
și demontare a sistemului, indepen-
dentă de condițiile metereologice,
garantează finalizarea execuției într-un
timp scurt și la termen. Viteza în exe-
cuție a sistemului inovator SAIDEL și
sistemul de monitorizare continuă
produc economii substanțiale de timp
în cadrul oricărui proiect de execuție
și oferă garanția execuției sigure și
economice a excavațiilor adânci. q

Fig. 6: Variația diurnă a eforturilor în șpraițuri înregistrată concomitent cu cea a temperaturii

Fig. 7: Modelare spațială a unei incinte excavate adânci,
corespunzătoare a 5 niveluri de parcare subterană

realizată în premieră în România
cu un singur orizont de șpraițuri metalice Fig. 8: Transportarea compactă a șpraițurilor modulare SAIDEL

Fig. 5: Monitorizarea comparativă
a deformațiilor și a eforturilor în șpraițurile
metalice cu ajutorul sistemelor automate

de înregistrare la distanță cu și fără fir
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METODE DE FORAJ
pentru fundații speciale în construcții

Foraj cu bare telescopice tip Kelly
Sistem de foraj clasic, care transferă cuplul si forța de avans către scula de foraj, prin intermediul unui sistem

de bare telescopice, cunoscute sub numele de bare Kelly. Diametre de foraj posibile de 600 - 3.000 mm și adâncimi
de foraj de 15 - 90 m.

Foraj cu burghiu continuu (CFA)
O creștere semnificativă a performanțelor de foraj se obține prin utilizarea forajului dintr-o singură trecere,

folosind un burghiu cu melc continuu, cunoscut sub numele de CFA (din engleză, Continuous Flight Auger).

Sub deviza „Pasiune pentru progres”, BAUER Maschinen Group este lider pe piața mondială în
dezvoltarea și fabricarea utilajelor și echipamentelor pentru fundații speciale în construcții.

Mașinile BAUER au însemnat performanță maximă, calitate și inovație continuă, încă din 1960.
Lucrul permanent alături de inginerii specialiști în execuția de fundații speciale este factorul

cheie pentru nivelul înalt de inovare al produselor și certitudinea că grupul BAUER rămâne lider al
pieței tehnologiilor de foraj pentru fundații speciale în construcții.

În afara metodei universale de foraj discontinuu, cu pași multipli, cu bare telescopice de tip
Kelly, metodele de foraj continuu, într-un singur pas, precum CFA sau FDP, descrise în continuare,
sunt din ce în ce mai des utilizate.



Foraj cu îndesarea solului dislocat în pereții găurii forate (FDP)
Prin forma de butoi a burghiului, solul forat este îndesat în pereții găurii, crescând portanța acesteia. Betonul

lichid se toarnă în gaura forată prin interiorul coloanei de foraj. (FDP din engleză, Full Displacement Piles).

Pereți de susținere obținuți prin amestecul solului frezat cu betonul lichid injectat (CSM)
Obținerea de pereți de susținere sau pentru îmbunătățirea solului, prin amestecul solului frezat cu lichidul de

beton injectat prin interiorul coloanei de foraj. Metoda se numește CSM (din engleză, Cutter Soil Mixing).

Piloți de susținere obținuți prin amestecul solului forat cu betonul lichid injectat (SCM)
Obținerea de piloți de susținere sau pentru îmbunătățirea solului, prin amestecul solului forat cu lichidul de

beton injectat prin interiorul coloanei de foraj. Metoda se numește SCM (din engleză, Single Column Mixing).

Soluțiile de foraj pentru fundații speciale în construcții prezentate sunt doar câteva dintre tehnologiile BAUER
din domeniu.

Pentru mai multe informații, vă invităm să contactați
reprezentanța BAUER Maschinen în România - societatea Tractor Proiect Comerț:
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EcoFundații pe piloți presați prefabricați

Ecopiloți introduși prin presare statică
Mașina de înfigere a piloților și palplanșelor este un

utilaj modern, care fixează piloții cu ajutorul dispozi-
tivului de fixare și îi înfige în pământ cu ajutorul unor
prese hidraulice.

Există o gamă largă de procedee pentru executarea
lucrărilor de introducere a piloților prefabricați, printre
care se numără baterea, vibrarea, înșurubarea și nu în
ultimul rând presarea piloților.

Înfigerea piloților prefabricați (din beton, metal,
lemn) prin presare se poate realiza în diferite tipuri de
pământuri, cu evitarea producerii vibrațiilor și a zgo-
motului, soluția dovedindu-se, astfel, adecvată pentru
lucrările din zonele urbane și pentru lucrările cu un risc
major de producere a alunecărilor de teren.

În plus, datorită îndesării pământului din jurul pilo-
tului, parametrii geotehnici ai pământului ajung să aibă
valori mai bune, reducându-se, prin urmare, riscul de
tasare a terenului.

Caracteristicile utilajului
de înfigere a piloților

• Greutate maximă de 360 tone;
• Dimensiunile în plan ale utilajului sunt de 12 m x 6,3 m;
• Mobilizarea în șantier se realizează cu trailere și tiruri;
• În incinta șantierului, utilajul se poate translata pe

2 direcții, dar și roți;

• Presiunea maximă sub șasiu este 130 kPa;
• Pe bază are montată o macara de 16 tone pentru

ridicarea și fixarea piloților în dispozitivul de prindere;
• Dimensiunile minime ale platformei de lucru sunt

20 m x 20 m;
• Capacitatea minimă necesară de electricitate este

de 90 kW.
Metoda se aplică pentru:
• fundații indirecte;
• îmbunătățirea terenurilor;
• sprijiniri temporare (cu palplanșe sau berlineze);
• reducerea compresibilității pământurilor.
Capacitatea portantă a piloților poate sa ajungă la

3.600 kN, valoare confirmată prin încercări statice pe
piloți. Este posibilă monitorizarea eforturilor aplicate
pe fiecare metru lungime, grație indicatorilor de pre-
siune.

Caracteristicile piloților prefabricați
• Secțiune rectangulară: 250 mm x 250 mm – 500 mm

x 500 mm;
• Secțiune circulară (plină sau de tip țeavă): Ø250 mm

– Ø500 mm;
• Profile metalice HE, HP, HD, IPE etc.;
• Lungimea piloților este cuprinsă între 3 m și 20 m

iar distanța minimă pentru înfigerea pilotului de la axul
acestuia până la un perete învecinat este 1,0 m.

Piloții sunt considerați un fundament solid, care rezistă la sarcini mari provenite din sol și din
încărcarea construcțiilor. Un factor cheie în stabilitatea unei astfel de fundații este alegerea corectă
a metodei de presare a piloților. Un criteriu important pentru stabilitate este fixarea structurii
principale.

Pentru o fundare eficientă, compania ALAIDAVA vă oferă o nouă soluție pe piața de construcții
din România: EcoFundații pe piloți presați prefabricați, care sunt, în momentul de față, cei mai
eficienți piloți, și deplin ecologici.



Avantaje și oportunități tehnologice
• Comparativ cu alte tehnologii de introducere în

teren a piloților, metoda de înfigere prin presare con-
duce la economii de până la 50% din costul total.

• În plus, datorită îndesării pământului din jurul
pilotului, valoarea capacității din frecare laterală este
mai mare cu aproximativ 70% în comparație cu cea
dezvoltată în cazul piloților de dislocuire, iar controlul
calității este mult mai bun, datorită procesului de pre-
fabricare a piloților.

• Al doilea avantaj important este rapiditatea de
execuție. Productivitatea ajunge până la 30 de piloți pe
zi. Viteza maximă de înfigere este 7 m/min, astfel că
timpul de execuție poate fi redus de cca 2-3 ori com-
parativ cu viteza de execuție a piloților forați.

• Tehnologia are avantajul că se poate aplica în
imediata apropiere a clădirilor existente și în zone
istorice unde este interzisă aplicarea sarcinilor dina-
mice. În timpul operării, utilajul nu produce vibrații sau
bateri, ci este bazat pe sarcini statice și cu un impact
minim asupra mediului.

• Posibilitatea introducerii sub cota platformei de
lucru constituie un avantaj la optimizarea lucrărilor de
terasamente.

• Deoarece utilajul permite și extragerea piloților
sau a palplanșelor, devine posibilă reutilizarea materia-
lelor la mai multe șantiere.

• Efectul indus de îndesarea pământurilor cu poro -
zitate ridicată (ex. loess) prin compactarea statică de
adâncime reduce necesitatea realizării unor structuri
de sprijin costisitoare. q
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Concursul de soluții este - așa
cum a confirmat-o experiența
internațională - procedura de
achiziție publică a serviciilor de
proiectare care s-a dovedit a fi,
de-a lungul timpului, cea mai
sigură cale pentru a obține un
proiect de calitate care să răs-
pundă nevoilor promotorului și
dorințelor comunității.

Încă de la înființare, Ordinul
Arhitecților din România (OAR),
organizația profesională responsa-
bilă de reglementarea profesiei de
arhitect, a organizat o serie de con-
cursuri naționale și internaționale,
dezvoltând și îmbunătățind constant
o procedură de concurs proprie, ali-
niată la standardele inter naționale
promovate de Uniunea Internațio -
nală a Arhitecților (UIA). Aceste
standarde au rolul de a sprijini des-
fășurarea corectă a unui concurs de
soluții.

Premisele principale ale unui
astfel de concurs sunt acordarea
contractului de servicii de pro -
iectare câștigătorului, alcătuirea
unui juriu profesionist și indepen -
dent, elaborarea unei teme profe-
sioniste construite pe un fundament
deontologic, respectarea anonima -
tului participanților și corectitudinea
desfășurării întregii proceduri. Rezul -
tatele unui concurs de soluții care
urmărește aceste principii nu sunt
legate numai de promovarea unei
bune practici în organizarea acestui
tip de procedură de achiziție publi -
că, ci și de încurajarea competiti -
vității în sfera profesională, ceea ce
se traduce prin îmbunătățirea cali -
tății mediului construit și prin asi -
gurarea unui nivel ridicat de
performanță tehnică și economică,
în condițiile unui eveniment cu o
importantă valoare culturală. 

Concursul de soluții pentru
Parcul Feroviarilor reprezintă
un exemplu de bună practică
care urmărește îndeaproape
aceste obiective. 

Oportunitatea acestui concurs a
fost creată în 2017, odată cu rein-
troducerea Parcului Feroviarilor în
patrimoniul de spații publice verzi
al Municipiului Cluj-Napoca. Între
1950 și 1990, Parcul Feroviarilor a
funcționat ca parc public de agre-
ment. Între anii 1990 și 2017, situ-
ația sa juridică a traversat mai
multe schimbări, timp în care
întreaga amenajare s-a degradat
gradual și din ce în ce mai sever.
Această stare a lucrurilor a dus la
concentrarea eforturilor comunității
în sprijinul Primăriei Cluj-Napoca
pentru preluarea administrării par-
cului, iar aceeași comunitate locală
implicată a creat premisele unei

La sfârșitul lunii mai a anului 2018, Ordinul Arhitecților din România anunța, împreună cu Primă-
ria Municipiului Cluj-Napoca, proiectul câștigător al concursului internațional de soluții pentru revi-
talizarea și activarea Parcului Feroviarilor. Juriul internațional, format din arh. José Mayoral
Moratilla – Práctica, arh. Ligia Subțirică, arh. Vlad Gaivoronschi, arh. peis. Elisabeta Dobrescu și arh.
Cristian Borcan, a desemnat câștigător proiectul firmei de proiectare Asiza, semnat de autorii arh.
Vlad Sebastian Rusu, arh. Octav Silviu Olănescu, arh. Anamaria Olănescu și arh. Anda Gheorghe. În
urma concursului, contractul de proiectare a fost atribuit echipei câștigătoare, conform legislației în
vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. 

IMPLEMENTARE: CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII 
„PARCUL FEROVIARILOR”

Încheierea fazei de proiectare - începerea implementării



serii de consultări publice consis-
tente, care au scos în evidență
necesitatea și potențialul inter-
venției viitoare. Toate acestea au
condus la conturarea, în cadrul
echipei de organizare a concursului,
a unei generoase teme, care a
subliniat amploarea conexiunilor
urba ne generate de Parcului Fero -
viarilor. Astfel, tema a urmărit nu
doar amenajarea noului parc, ci
implementarea unui concept inte-
grat de remodelare urbană, care să
ducă la funcționarea eficientă a
întregului oraș.

Contextul arhitectural, urba -
nistic și peisagistic

Măsurând 5,4 hectare, Parcul
Feroviarilor se află într-o strânsă
relație vizuală și contextuală cu râul
Someș și cu parcul Armătura, ală-
turi de care alcătuiește nucleul de
infrastructură verde al zonei estice
a orașului. În plus, traseul pietonal
de aproximativ 800 de metri care
leagă Parcul Feroviarilor de Gara
Cluj-Napoca se face, până la un
punct, de-a lungul zonei de trafic
feroviar prin oraș, iar în imediata sa
vecinătate se prevede o dezvoltare
imobiliară de mare anvergură.
Aceste considerente oferă Parcului
Feroviarilor poziția de element cen-
tral al unei porțiuni importante a
structurii urbane. 

Proiectul câștigător și stadiul
actual al lucrărilor

Autorii proiectului câștigător arată
că, pentru revitalizarea și activarea
Parcului Feroviarilor, au urmărit
„reintegrarea elementelor naturale
(acvatice și vegetale) în cadrul
orașului”, alături de o largă ofertă
de oportunități de utilizare pentru
comunitate atât la nivel de vecină-
tate, cât și la nivel de oraș. „Soluția
noastră - declară echipa câștigă-
toare - își propune integrarea râului
Someș, ca axă ecologică a parcului,
acesta devenind o componentă a
sistemului ecologic al râului. Aces-
tui concept de re-naturalizare a
malurilor Someșului i se alătură
propunerile de amenajare a unor
zone umede, care devin principala
atracție a parcului. [...] Arhitectura
propusă în parc (pavilion central,
pavilioane porți intrare, pavilioane
grupuri sanitare și spații tehnice)
este discretă și disimulată, aflată
permanent în dialog cu elementele
vegetale.”

Bugetul final al investiției totale
pentru realizarea obiectivelor pro -
iectului se ridică la 49.164.985,85 lei
+ TVA, respectiv 10.242.705,20 eur
+ TVA. În raportul care marchează
etapa finală a fazei de proiectare, în
februarie 2020, arhitecții scriu că
cele patru obiective ale investiției
au fost definite după faza de nego-
ciere și semnare a contractului, cu
respectarea soluției de concurs,
după cum urmează: (1) reabilitarea
Parcului Feroviarilor, (2) reabilita-
rea străzii Parcul Feroviarilor, (3)
amenajarea malurilor Someșului pe
porțiunile integrate parcului și (4)
construirea a două pasarele pieto-
nale între cele două maluri ale râului
Someș. Deși durata de proiectare a
fost evaluată la 12 luni, calendarul
proiectului a fost condiționat atât
de obținerea tuturor avizelor nece-
sare, cât și de validarea indicilor
tehnico-economici rezultați în urma
Studiului de fezabilitate. 

Procedura de licitație în vederea
atribuirii contractului de execuție
pentru proiectul Parcul Feroviarilor
va fi inițiată în perioada următoare
de timp, de către Primăria Munici -
piului Cluj-Napoca. 

Raportul etapei finale de
proiectare încheiate în februarie,
2020, de ASIZA BIROU DE ARHI-
TECTURĂ SRL poate fi consultat
în întregime la adresa: https://
www.oar.archi/ro/concursuri/
followup/parcul-feroviar-cluj-
napoca

Planul general al amenajării propuse prin proiectul câștigător,
proiectant general ASIZA BIROU DE ARHITECTURĂ SRL

Mai multe despre
concursurile OAR

În ultimii patru ani, Ordinul
Arhitecților din România a organi-
zat, cu sprijinul autorităților pu -
blice, peste 10 concursuri de
soluții naționale și internaționale,
în București, Cluj-Napoca, Timi -
șoara, Emiratele Arabe Unite -
pentru pavilionul României în
cadrul Expo Dubai 2020. 

În prezent, se află în faze
diferite de desfășurare concursul
internațional de soluții „Reclaim-
ing the River,” un parteneriat între
OAR și Filiala OAR București, al
cărui promotor este Primăria
Sectorului 3 din București, și con-
cursul internațional de soluții pen-
tru Centrul Integrat de Transplant
Cluj-Napoca, Autoritate contrac-
tantă – Consiliul Județean Cluj. 

Lista concursurilor marca OAR
care urmează să fie lansate în
curând poate fi consultată la adre -
sa https://www.oar.archi/ro/
concursuri/lista

Coordonator Departament OAR
Concursuri, arh. Mirona Crăciun,
concursuri@oar.archi

Website:
www.oar.archi/concursuri
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Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (VII)
ARHITECTURA SPAȚIULUI INTERIOR - AMENAJĂRI HORECA

Premiul partenerului Delta Studio pentru secțiunea Arhitectura spațiului interior / Amenajări HoReCa

Hotel Filitti

Autori: arh. Cristiana Zgripcea - CZ CAD

Colaboratori:
arh. Alexandru Morar, arh. Petru Băleanu
Furnizor: Delta Studio

Comentariul autorului:
Conceptul a pornit de la locație și funcțiune și am încercat să
respectăm și să punem în evidență aceste două elemente princi-
pale cu ajutorul finisajelor și mobilierului. Deși este un hotel,
atmosfera din camerele de cazare le face primitoare asemeni unor
locuințe.
CAMERA DE CAZARE: Camera de cazare este un mixt de contraste.
Finisajele prețioase se îmbină cu cele brute, spre exemplu am
folosit catifea la nivelul draperiilor și capitonajele, iar plafonul a
fost păstrat din beton aparent, în forma sa creată de turnare.
RESTAURANT: deși suprafața acestuia nu este una foarte gene -
roasă, spațiul este spectaculos prin natura îmbinării dintre finisaje,
toate acestea fiind de cea mai bună calitate: piatră naturală, agată
naturală, catifea, structuri metalice vopsite în câmp electrostatic.
Toate acestea sunt puse în evidență de lumina caldă a corpurilor de
iluminat ce le conturează printr-un joc spectaculos de lumini,
umbre, transparențe și translucidități. Este o amenajare integrală,
de la zero. Prima vizită la șantier am efectuat-o urcându-mă pe
schelă pentru că nu era montată scara interioară. Deși provocările
au fost numeroase și complexe, rezultatul este pe masura efortului
depus. Cea mai mare provocare a fost ca finisajele alese să fie
conforme cu viziunea noastră asupra designului rezultatului final,
dar și cu bugetul impus de beneficiar și cu normele actuale din
industria hotelieră.

Nominalizare la secțiunea secțiunea Arhitectura spațiului interior / Amenajări HoReCa

Terasa Ginger Sushi

Autori: arh. Andreea Maria Marinescu - ANDREEA MARINESCU ARHITECTURA

Colaboratori:
Coordonatori: Adrian Adam, Yavor Michev, Mugurel Feiszes,
Romică Puschiaza, Adrian Debruyker, Paul Popescu
Execuție: Publimpres - Tudor Migia
Mobilier: F2Moir, Sidora Metal
Iluminat: ProfilistLed/Ataș
Foto: Radu Malașincu
Beneficiar: București Turism / Radisson Blu Hotel

Comentariul autorului:
Un „spațiu acoperit”, „așezat”, delicat, ușor, fluid, rafinat, emană
energia proaspătă a desișului de bambus, prin care încă mai
întrezărești cerul. Pare că se naște o atmosferă creată din texturi,
lumină, umbre, transparențe, mișcare, ce poate să își găsească
sursa de inspirație în cultura japoneză. Plafonul fluid din pânze
translucide „agățate” de structură oferă umbră în timpul zilei, iar
noaptea se transformă într-o lampă uriașă ce luminează în curtea
interioară a hotelului.

Secțiunea arhitectura spațiului interior / amenajări HoReCa, 2019

Continuare din nr. 170, iunie 2020



www.elis.ro

Produsele ELIS PAVAJE au scris deja povești în
curțile și grădinile românilor, în parcurile, piețele sau
locurile de joacă ale copiilor, în amenajările stadioane-
lor și construcțiile autostrăzilor noastre. Iar atunci
când, pe lângă produse, vă putem pune la dispoziție
serviciile noastre, o gamă completă de utilaje, echipe
tehnice conduse de ingineri pricepuți, totul se leagă. 

Departamentul tehnic servicii: Proiectare și consultanță
/ Logistică / Execuție:

• Ani de experiență: 28
• Număr echipe montaj: 30
• Număr ingineri constructori: 26
• Număr ingineri topografi:6
• Valoare lucrări realizate (2016 - 2019): peste 40 milioane 
de euro

• Utilaje disponibile: buldozer, greder, excavator, încărcător
frontal, compactor, basculante. 

NOU! SERVICII ANTREPRIZĂ GENERALĂ - amenajări
exterioare

Elis Pavaje deține experiență pentru a prelua proiectele
complexe de amenajare exterioară, în regim de antrepriză
generală. Oricât de amplu sau complicat, proiectul va fi reali-
zat complet, de la idee și până la detaliile finale. 

I. PLATFORME/ DRUMURI/ PODURI Compania dis-
pune de produse, personal specializat și de întreaga gamă de
utilaje necesare efectuării platformelor cu pavaj, asfalt,
betoane rutiere, piatră cubică, rigole carosabile și de acosta-
ment, poduri și podețe. 

II. ZIDURI DE SPRIJIN Personalul tehnic deține exper-
tiză pentru realizarea zidurilor de sprijin cu blocheți în aplicații
industriale, autostrăzi și drumuri, aplicații hidrotehnice (che-
iuri, poduri, canale, baraje).

BLOCHEȚI. (Licență Keystone USA). Blocheții sunt reali-
zați din beton de înaltă rezistență, cu absorbție scăzută de
apă, pentru structuri cu o durată mare de viață. Toate elemen-
tele structurale sunt interconectate folosind pini de rezistență
mărită, din fibră de sticlă, pentru asigurarea unor forțe puter-
nice de legătură. Pinii de conectare permit o aliniere mai
ușoară a elementelor și asigură o conexiune mecanică
suplimentară cu materialele folosite la armarea solului. Siste-
mul cu pini, patentat, reprezintă diferența majoră, furnizând
siguranță și securitate unei soluții structurale pentru ziduri de
sprijin.

Avantaje blocheți:
• greutate scăzută, pentru ușurința manipulării
• goluri largi pentru ușurarea introdu cerii agregatelor
• conexiune îmbunătățită și transmitere directă a forțelor de

întindere
• excelentă flexibilitate la colțuri sau curbe

III. CANALIZARE ȘI REȚELE DE APĂ Inginerii departa-
mentului tehnic execută lucrări de canalizare și rețele de apă
cu produse Elis Pavaje: cămine vizitare, tuburi din beton. Pro-
dusele Elis Pavaje din această gamă sunt destinate rețelelor
de canalizare subterane gravitaționale și fără presiune (sub
0,2 Mpa). Ele se pot folosi pentru colectarea apelor care nu
conțin materiale corozive ce atacă betonul sau garniturile de
etan șare din cauciuc.

IV. FINISĂRI AMENAJĂRI EXTERI OARE Elis Pavaje
predă lucrările complexe la nivel de finisare prin amenajare
peisageră. O parte din lucrări se realizează cu echipe proprii și
produse Elis Pavaje (mobilier urban, preluări diferen țe de
nivel, ziduri ornamentale) sau de la parteneri. Alte servicii se
realizează prin supervizarea subcontractanților.

NOU!  PIATRĂ CUBICĂ ANDEZIT 
Andezitul Elis Pavaje a intrat în portofoliul Elis Pavaje în

2019, prin achiziția fabricii de la Almașu Mare. Produsele sunt
disponibile în varianta cu fețe splitate sau antichizate, sub
formă de piatră cubică sau borduri. 

Tipodimensiuni piatră cubică:

Datele „mp/tonă” sunt orientative și depind de rostul din-
tre bucățile de piatră cubică și modelul de montaj folosit. Ros-
tul trebuie să aibă o dimensiune cuprinsă între 8 și 15 mm.
Reducerea dimensiunii rostului împiedică pătrunderea mate-
rialelor de „rostuire” pe toată grosimea suprafeței montate,
ceea ce duce la crearea de goluri în rosturi și în timp la deni-
velarea suprafețelor cu piatră cubică. Toleranțele dimensio-
nale, de planeitate ale suprafețelor, de ortogonalitate ale
suprafețelor cuburilor și bordurilor și unghiurile acestora sunt
definite de SR EN 1342/ 2012 și SR EN 1343/2012.

De ce piatra cubică de la Elis Pavaje?
• Achiziție de la UNIC producător (îm preună cu produse beton
vibropresat);

• Produse cu fețe splitate sau antichizate, pe mai multe
dimensiuni;

• Încadrare garantată în toleranțele standardelor europene;
• Livrare rapidă datorită proximității carierei/fabricii.

La Elis Pavaje totul se leagă!
Acum cu noi servicii!

Blocheți Standard III Fabrica Elis Vințu de Jos Piatră cubică
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Zona de business din partea de
vest a orașului Wrocław, creată
în ultimii ani pe terenurile post-
industriale dintre străzile Strze-
gomska, Robotnicza și Góralska,
se identifică, simbolic, prin noua
clădire de birouri Carbon Tower.
Clădirea, care se distinge prin
formă și înglobează sistemele
ALUPROF, deschide un nou
capitol în arhitectura urbană a
capitalei Sile ziei de Jos.

Arhitectura desemnează de secole
direcțiile de dezvoltare ale orașelor.
Clădirea Carbon Tower, având o
formă caracteristică de triunghi și
cu o fațadă deosebită din sticlă,
mizând pe calitățile sistemelor ino-
vatoare din aluminiu ALUPROF,
trezește similitudini cu clădirea
cunoscută de peste ocean. Ridicată
la începutul secolului al XIX-lea,
clădirea Flatiron din New York, a
cărei imagine a fost exploatată de

numeroase ori în filme și reclame, a
devenit simbolul Central Business
District, cartier situat în partea cen-
trală a Manhattanului. Clădirea de
birouri, amplasată pe un teren difi-
cil de administrat în formă de tri-
unghi, salutată ca prima clădire
zgârie-nori din lume, a stabilit stan-
dardele în construcții și a dărâmat
convențiile arhitectonice, devenind
totodată o parte naturală a peisaju-
lui urban. Putem spune același
lucru despre noua clădire Carbon
Tower, proiectată de Piotr Jasiński,
arhitect Cavatina Holding.
„Fiecare dintre clădirile proiectate
de noi este diferită, recognoscibilă.
Ne dorim să creăm clădiri care să
se diferențieze, pe de o parte,
vizual și funcțional, iar pe de altă
parte să se înscrie în contextul
locului. În timpul proiectării, un rol
important îl joacă așadar însuși
mediul, istoria și posibilitățile de
planificare” – declară arhitectul
Piotr Jasiński, șef al departamentu-
lui de proiectare Cavatina Holding,
responsabil de proiectul clădirii de
birouri Carbon Tower, apărut în ca -
pitala Sileziei de Jos.
Arhitecții din cadrul atelierului Cava -
tina prezintă o abordare metodică a
proiectării, ce este ilustrată perfect
în exemplul Carbon Tower. La înce -
put au fost analizate condițiile de
construire pe teren și posibilitățile
funcționale, care au determinat
efectiv premisele formei corpului
clădirii. Clădirea de birouri a fost
înscrisă într-un teren triunghiular,
ce a permis proiectarea unei forme
dinamice și expresive a clădirii,
fiind totodată elementul distinctiv al
acesteia.
Pe lângă turnul înalt men ționat (55
de metri), construit pe o parcelă în
formă triunghiulară, clădirea include
și un corp mai jos, de 3 niveluri,
sub formă de paraleli piped. Pe
acoperișul acestuia a fost creată o

Carbon Tower cu sistemele ALUPROF –
noul simbol în zona de business
din Wrocław, Polonia
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terasă verde, către care a fost asi -
gurat accesul direct din partea de
birouri. În completarea siluetei deo -
sebite, clădirea de birouri atrage
privirea și prin fațada maiestuoasă
din sticlă. Executantul fațadei a
fost firma Dohal.

Fațadele din sticlă - cartea de
vizită a clădirilor de birouri con-
temporane
Fațadele vitrate din clădirile moder -
ne asigură accesul aproape nelimi-
tat la lumea exterioară. Reflectă
excelent verdeața, topindu-se în
peisajul înconjurător și dispărând
pe fundalul cerului. Seara strălu -
cesc hipnotic prin lumina din inte-
rior, ce formează o compoziție
interesantă, imposibil de replicat.
„Folosirea fațadelor din sticlă obligă
la regândirea exactă a formei
clădirii – a proporțiilor, diviziunilor,
detaliilor sale. Tehnologia modernă
permite astăzi crearea unor fațade
netede, aproape neperturbate, cu
utilizarea panourilor de dimensiuni
mari.”
Pentru a garanta confortul utilizato-
rilor, în timpul proiectării trebuie
mizat pe fațade cu cei mai ridicați
parametri tehnici. Tocmai de aceea,
în clădire a fost utilizat printre
altele un sistem de fațadă montant-
traversă MB-SR50N ALUPROF,
care permite crearea fațadelor de
efect, cu linii vizibile înguste ale
diviziunii, asigurând totodată dura-
bilitatea și rezistența structurii. Ele-
mentul distinctiv este, fără îndoială,
gama largă de profile de montanți
și traverse, precum și oferta bogată
de accesorii și fitinguri, care permit
obți nerea unor intervale crescute
ale sarcinilor transferate – greu-
tatea de umplere a unui singur
modul de fațadă poate ajunge până
la 1.100 kg. Utilizarea sistemului
oferă o li bertate considerabilă în
proiectarea puncte lor de fixare a
fațadei și posibilitatea utilizării sti-
clei de dimensiuni mari. Aria mare
de vitrare, în combinație cu izola-
torii și accesoriile disponibile,

permit obți nerea unui nivel ridicat
de izolare termică a fațadelor. Sis-
temul MB-SR50N se pretează de
asemenea la construirea struc-
turilor arcuite, cu utilizarea pro-
filelor curbate. Suplimentar, forma
profilelor montan ților și traverselor
permite crearea unor structuri por-
tante ale fațadei cu aspectul unui
grilaj uniform din partea interioară.
Acest lucru faci litează de asemenea
executarea unor îmbinări exacte, cu
aspect estetic, cu elementele con-
strucției, precum plafoanele sus-
pendate sau pereții interiori.
În clădirea de birouri Carbon Tower
a fost utilizat de asemenea sistemul
de ferestre și uși MB-86US ALUPROF.
Acesta este caracterizat de o foarte
bună izolare termică și acustică,
precum și de etanșeitate ridicată la
apă și aer. Semnul distinctiv al
structurii apărute cu utilizarea
acestuia este aspectul său. Profilul
aripii a fost ascuns în spatele
profilului tocului, iar suprafețele
geamurilor montate în câmpurile
des chise și fixe sunt așezate pe un
singur plan. Datorită acestui lucru,
aspectul camerelor deschise și fixe
arată identic din exterior.
Al doilea sistem modern de ferestre
și uși al companiei ALUPROF utilizat
în clădire este MB-70, potrivit la
executarea elementelor arhitec-
turale exterioare care necesită o
izolare termică și fonică, a dife -
ritelor tipuri de ferestre, uși, vitrine
sau structuri spațiale. Forma pro-
filelor cu 3 camere permite obți -
nerea unor structuri suple și
rezistente ale ferestrelor și ușilor.
„Pentru acest sistem au fost uti-
lizate inserturi termice și garnituri
speciale, care garantează o valoare
redusă a coeficientului de transfer
termic U, și implicit izolarea termică
adecvată în orice condiții atmos-
ferice. Acest lucru are o importanță
deosebită în clădiri care necesită o
eficiență energetică și de protecție
a mediului. MB-70 este de aseme-
nea primul sistem în care, pentru
execuția garniturii centrale, a fost

utilizat un cauciuc cu două compo-
nente, cu o rezistență ridicată la
îmbătrânire, în ciuda trecerii anilor
și implicit cu un nivel foarte bun de
izolare termică. O funcționalitate
suplimentară a sistemului este
posibilitatea construirii structurii
de ferestre și uși anti-efracție” –
declară Bożena Ryszka, Director
Marketing și PR ALUPROF SA.
Aluminiul are o importanță deose -
bită nu doar la construirea fațadelor
clădirilor moderne. 
„Folosim sistemele ALUPROF și în
interiorul clădirilor, sub forma pere -
ților despărțitori, ușilor și pere -
ților separatori ignifugi etc.
Sistemele arhitecturale din alumi -
niu se caracterizează prin parametri
ridicați de siguranță și funcționali-
tate, de aceea sunt folosiți frecvent
în clădirile de utilitate publică. Asi -
gură de asemenea și valori vizuale
– vitrările cu gabarit mare în inte-
rioare creează impresia unui spațiu
nelimitat, transformându-l într-un
spațiu mai ales sigur, dar și atrac-
tiv” subliniază Piotr Jasiński. 

Standarde ridicate
Elementul diferențiator al construc -
țiilor de birouri moderne sunt cer-
tificatele ecologice obținute. Pe
piața competitivă, clădirile trebuie
să realizeze cerințele ecologice la
cel mai înalt nivel. La fel este și în
cazul Carbon Tower, care se poate
mândri cu obținerea evaluării „Very
Good” în cadrul sistemului inter-
național de certificare a clădirilor
BREEAM. Printre primele întrebări
ale chiriașilor se numără cele din
sfera protecției mediului și a
condițiilor de lucru prietenoase.
Ieșind în întâmpinarea așteptărilor,
investitorul s-a asigurat că pe lângă
clădire există un spațiu verde, unde
utilizatorii se pot relaxa, și se
regăsesc bogate facilități gastro-
nomice și de servicii. Chiriașii pot
așadar beneficia de o drogherie, o
grădiniță și o cantină. q
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(Continuare din nr. 172, august 2020)

Palatul de Justiție Botoșani
Necesitatea construirii unui local

propriu al Justiției l-a determinat pe
prefectul județului, Văsescu, să ia
câteva măsuri concrete în anii
1904/1905.

Astfel, la 3 noiembrie 1904 se
stabilește amplasamentul palatului
în str. Bulevard, iar la 25 mai 1905
prefectul Văsescu încheie un con-
tract cu arhitectul Petre Antonescu
„pentru întocmirea în 15 zile a
schiței de plan, a devizului sumar și
a caietului de sarcini, pentru
lucrările necesare de pregătire a
construirii Palatului de Justiție”.

Imediat, la 1 iunie 1905, ziarul
local „Steagul” și „Monitorul Oficial”
anunță că „Duminică, 7 august
1905, ora 2 după-amiază la sediul
Prefecturii se va ține licitația pentru
darea în întreprindere a Palatului
pentru Tribunal și Curtea cu Jurați,
al cărui preț aproximativ se ridică la
200.000 lei.

La 16 iunie 1905, pe baza son-
dajelor făcute în teren, arhitectul
Petre Antonescu propune ca ampla -
sarea edificiului să se facă pe str.
Bulevard, pe terenul ce aparținea
domnului Ciolac. Arată că a efec-
tuat 3 foraje pe amplasament la
distanță de 35 m între ele, la
adâncime de 5,60 m.

Ulterior, proiectul întocmit de
arh. P. Antonescu este transmis, de
Prefectură, Ministerului Lucrărilor
Publice spre avizare.

Ca urmare a examinării proiec-
tului, Consiliul Tehnic Superior
încheie un Jurnal la data de 17
august 1905, prin care aprobă
memoriul și planșele, recomandând
însă „de a se mai studia fațadele”.
(A.N., Fond: M.L.P. – C.T.S.)

Între timp, la 7 august 1905 are
loc licitația pentru execuție.

S-au prezentat trei oferte:
1) L. Vittoz și H. Rossier din

Botoșani – rabat de 1 leu și 25 de
bani % din prețul devizului; 

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

Edificii pentru instituții publice

acad., prof. ing. Nicolae Noica

Restituiri

Palatul de Justiție din Botoșani

Palatul de Justiție din Botoșani. Imagine de epocă
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2) inginer Enrico Gambara din
Botoșani – rabat 3 lei și 12 bani %
din deviz; 

3) inginer Hălăceanu din Iași –
care a fost respins.

Prin contractul din 16 iunie 1905,
arhitectul P. Antonescu primește și
direcțiunea lucrărilor de execuție.

La 10 octombrie 1905 se sem-
nează actul de începere a lucrărilor,
dar și procesul verbal dintre V.
Isăcescu – primar și E. Gambara –
antreprenor, prin care „s-a stabilit
planul de trasare a săpăturilor,
fațada principală paralelă cu bule-
vardul, linia soclului fiind la 31,00
m față de alinierea străzii”.

Punerea pietrei fundamentale a
construcției palatului a avut loc în
ziua de 3 noiembrie 1905, ora 3
după-amiază, în prezența prefectu-
lui, a parlamentarilor locali, a
președintelui tribunalului, a unor
judecători, primari și a capilor
tuturor administrațiilor publice, a
arhitectului, dirigintelui și antre-
prenorului lucrării.

Într-o adresă către prefect,
antreprenorul Enrico Gambara arată
că în zilele de 14 și 15 octombrie
1905 a nins, că el s-a străduit să
aducă toate materialele, dar că
„este mai prudent în intervalul
construcției de a nu se deschide
săpături”, solicitând declararea ter-
menului de predare al fundațiilor la
30 iulie 1906.

La 4 februarie 1906, s-a solicitat
arhitectului P. Antonescu de a
accepta înlocuirea „zidăriei de cără -
midă ordinară și var alb la stâlpi, cu
zidărie de cărămidă foarte arsă,
așa-zisă de fier, din cuptorul antre-
prenorului”.

La 17 iunie 1907, arh. P.
Antonescu îl informează pe noul
prefect Mavrocordat că, deși a con-
statat că lucrările sunt avansate,
ele nu pot fi sfârșite la vreme decât
dacă antreprenorul va lua măsuri
speciale; propune ca ultim termen
pentru finalizare 28 iulie 1907 pen-
tru recepția provizorie. Din păcate,
și acest termen este depășit, astfel
că recepția provizorie are loc în ziua
de 26 octombrie 1907.

În anul 1908 se vor executa
lucrările de electricitate de antre-
priza C. Reschowsky, lucrările de
încălzire de antrepriza J. Colin
(București), iar lucrările de mobilier
de Prager și Miller.

Recepția finală se va face în ziua
de 12 septembrie 1908.

Teatrul „Mihai Eminescu”
din Botoșani, un impunător

lăcaș de cultură
Necesitatea construirii unui local

de teatru la Botoșani era evidentă.
Lipsa lui se simțea mult, și nu o
dată, fie în cercuri intime, fie în
public, sau prin presă, s-a relevat
acest neajuns. Chestiunea nu putea
fi pusă în discuție de către cercurile
diriguitoare, dat fiind că, din cauza
avântului cu care a îmbrățișat, de o
serie de ani, aproape toate chestiu-
nile edilitare de natură să moder -
nizeze orașul și să întrețină sau să
creeze tot ceea ce ar fi putut
îmbunătăți starea lui igienică, căile
de comunicațiune, și să înlesnească
viața cetățenească, cu lucruri ca:

Clădirea Teatrului Eminescu din Botoșani, proiectată de inginerul‐arhitect Grigore Cerkez

Arhitectul Petre Antonescu

continuare în pagina 60 È
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aducerea apei potabile și canali -
zării, a iluminatului cu electricitate,
a pavagiului, precum și a construirii
diferitelor localuri publice, piețe,
hale etc., comuna și-a sleit astfel
mijloacele materiale pentru mulți
ani, încât a mai fi așteptat inter-
venția ei ar fi fost o continuă
amânare a chestiunii, fără o desle-
gare practică.

„S-a întâmplat însă ca în anul
1911 să fie numit Director al Băncei
Naționale de aici D-l Hariton
Haritonovici, o fire de elită, finan-
ciar erudit și bun cunoscător al
vieței noastre sociale, care, întâl-
nind în cale pe D-l Dimitrie Ursian,
înzestrat asemenea cu multe și
mari calități, cu voință și putere de

muncă incomparabile, iar pe dea-
supra cunoscând amănunțit situația
precară a orașului Botoșani, să se
pună la lucru, concepând ideea inge -
nioasă a unei societăți pe acțiuni”.

Astfel, la 12 ianuarie 1912, în
Botoșani s-a înființat Societatea
Anonimă pe acțiuni „Teatrul Emi-
nescu”, cu un capital de 300.000
lei, care avea drept scop constru-
irea unui edificiu pentru un local de
teatru în Botoșani și exploatarea lui
în baza statutului societății. Soci-
etatea dă dreptul Primăriei comunei
Botoșani să răscumpere anual câte
20 de acțiuni în sumă de 10.000 lei,
iar după amortizarea capitalului
social, localul de teatru să treacă în
proprietatea comunei Botoșani,
într-o durată fixată de 30 de ani.

Așa cum era prevăzut în statut,
edificiul a fost construit în cel puțin
2 ani de la înființarea societății.

Construcția clădirii a început la
23 septembrie 1912, când s-a des-
fășurat și solemnitatea punerii
pietrei fundamentale la temelia ei.

În vederea întocmirii planurilor
și devizelor necesare, statutul pre -
vedea la articolul 36: „Consiliul de
administrație va publica concurs,
sau va avea dreptul a contracta cu
arhitecți speciali”.

S-a hotărât încredințarea întoc -
mirii proiectului arhitectului inginer
Grigore P. Cerkez. Alegerea a fost
benefică pentru construcție, lucru
confirmat și prin aprecierea expri-
mată de Dimitrie Ursan, președin-
tele societății „Teatrul Eminescu”, în
discursul de inaugurare a edificiu-
lui. Iată ce spunea dânsul:

„Îmi fac o prea plăcută datorie
ca, în numele tuturor acționarilor,
să-i aduc aici cele mai călduroase
mulțumiri, pentru munca cu totul
desinteresată și siguranța ce a
depus pentru crearea acestei Capo -
dopere, ce poate face cinste ori -
cărui oraș din Occident; și pentru

buna voință ce a avut întotdeauna
pentru societatea noastră; că ci D-l
Cerkez nu ne-a dat numai planurile
și vigilenta conducere a lucrărilor,
dar grija D-sale de căpetenie a fost
în a ajuta în toate împrejurările,
prin autoritatea D-sale, de a obține
în toate lucrările, prețurile cele mai
reduse și esecuția cea mai desă -
vârșită”.

Contribuția specială a arhitectu-
lui inginer Grigore P. Cerkez reiese
și din gestul făcut atunci când a
văzut prețurile exagerate cerute de
antreprenori la licitație. Atunci el a
stăruit pe lângă cunoscuții antre-
prenori, inginerii Reschovschi și
Motzoi, de a lua lucrarea în între-
prindere cu prețurile de deviz. Și
acestor constructori, Dimitrie Ursan,
președintele societății, le aduce
„prinosul de recunoștință” pentru
concesiunile de plată în momentele
dificile, dar și pentru buna exe-
cutare a lucrărilor și pentru modul
de comportare cu societatea.

Este interesant de arătat că,
printre documentele găsite în fon-
durile cercetate, se află și Jurnalul
nr. 111 din 25 iulie 1914 al Con-
siliului Tehnic Superior referitor
la Teatrul Eminescu din Botoșani. El
a fost întocmit în urma adresei
24146/1914 a Ministerului de
Interne către Ministerul Lucrărilor
Publice, prin care se cerea punctul

Inginerul‐arhitect Grigore Cerkez

Inginerul I. Motzoi

Teatrul Eminescu din Botoșani

Jurnalul nr. 111 
al Consiliului Tehnic Superior
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de vedere privitor la siguranța con-
tra incendiului a Teatrului Eminescu
din Botoșani. (A.N., Fond: M.L.P. –
C.T.S., dosar 36/1914, fila 116)
Jurnalul este semnat de C.M.
Mironescu, Elie Radu, Al. Mareș,
Gh. Panait, Vasilescu-Karpen, Petre
Antonescu și Duiliu Marcu.

Consiliul constată că acest
teatru este deja construit și nu
diferă de mai toate teatrele din țară
în ceea ce privește materialele,
subliniind că nu există reglementări
care să interzică întrebuințarea
lemnului.

Remarcă, de asemenea, că pen-
tru caz de incendiu s-au amenajat
ieșiri suficiente, că pe lângă scara
bine dimensionată, servind numai
pentru scurgerea celor 200 specta-
tori de la galerie, „s-au prevăzut la
nivelul acestei galerii și 2 terase pe
care, la caz de incendiu, spectatorii
pot ieși și aștepta ajutoare”. (A.N.,
Fond: M.L.P. – C.T.S., dosar
36/1914, fila 116)

Admite, în final, modul în care e
construit teatrul, recunoaște însă
că „cu sacrificii bănești mai mari,
s-ar fi putut obține o clădire mai
puțin expusă la incendii prin între-
buințarea betonului armat”.

După exact doi ani și trei luni de
la începerea lucrărilor, inaugurarea
noului și impresionantului teatru
din Botoșani are loc în ziua de 21
decembrie 1914.

Clădirea teatrului avea o arhitec -
tură romantică cu influențe eclec-
tice de școală franceză. Elementele
decorative din fațadă erau sublini-
ate de bosaje transversale în re -
gistrul parterului și decorațiuni
bogat amplasate la etaj ca ancadra-
mente pentru ferestre și la cornișa
edificiului.

„Înzestrat cu tot confortul, deco -
rurile și necesitățile indispensabile
unei scene, pe care să se poată
monta orice piesă, în interiorul său
încap 750 locuri distribuite în trei
rânduri de loji, parter, balcon și
galerie... ”

Anii au trecut, clădirea teatrului
suferind multe modificări, din
păcate nu în favoarea edificiului.

Astăzi se încearcă o restaurare
în adevăratul sens al cuvântului,
după cum afirma dl arh. Mihai Tul-
bure, în scopul readucerii la forma
gândită de marele arhitect inginer
Grigore Cerkez.

Clădirea Cazinoului
din Constanța

Istoria frământată și spectacu-
loasă a construcțiilor în lume a
cunoscut în a doua jumătate a seco -
lului XIX un adevărat moment de
referință, prin descoperirea și intro-
ducerea betonului armat. Acest
material și-a găsit drum cu repezi-
ciune și în țara noastră, arhitecții și
inginerii constructori de la sfârșitul
secolului XIX și începutul secolului
XX manifestând interes pentru uti-
lizarea lui și probând prin câteva
realizări de excepție priceperea lor
și marile avantaje ale acestuia.

Printre primele construcții la
care s-a folosit betonul armat se
numără și clădirea Cazinoului din
Constanța.

Dorind a realiza acest edificiu,
Primăria Comunei Constanța, repre -
zentată de primarul Christea Geor-
gescu, încheie la 22 iulie 1903 un
contract cu arhitectul Daniel
Renard, în care se specifica:

„1) Primăria urbei Constanța
însărcinează pe dl arhitect D.
Renard cu întocmirea schițelor,
anteproiectelor, devizurilor estima-
tive, planurilor de execuție, detali-
ilor și caietelor de sarcini precum și
cu supravegherea execuției și veri-
ficarea situațiilor a construcțiilor
pentru Cazinoul Comunal.

2) Dl arhitect Renard primește
acest contract și-și ia angajamentul
de a executa în bune condițiuni
lucrările care fac obiectul lui.”

În martie 1904, arhitectul Daniel
Renard predă primăriei planurile
proiectului Cazinoului: plan de situ-
ație și al platformei, planul funda -
țiilor, planul parterului, planul
etajului, planul învelitorii, planuri
fațade, secțiuni transversale, pla-
nurile planșeelor de beton armat etc.

Daniel Renard predă și o serie
de note de calcul pentru planșeele
din beton armat. Interesant de
reținut că pentru calculul planșeului
sălii de dans a fost luată „o
supraîncărcare de 700 kg/mp, pe
care a sporit-o cu 50%, conform
circularei prusiene pentru supra -
încărcări mobile, în special săli de
dans”. Demn de semnalat este și
faptul că arhitectul D. Renard pre-
ciza că „în conformitate cu circulara
prusiană, betonul trebuie să aibă o
rezistență de 200 kg/cmp după
completa întărire”.

Proiectul este transmis spre cer-
cetare Consiliului Tehnic Superior.

Printre documentele aflate în
dosarele cu Jurnalele Consiliului pe
anul 1904, găsim și scrisoarea nr.
110 din 29 iulie 1904, transmisă
arhitectului Daniel Renard sub sem-
nătura inginerului Tancred Constan-
tinescu, secretarul Consiliului. Prin
această adresă i se făcea cunoscut
lui D. Renard că, în urma examinării
proiectului, Consiliul Tehnic Supe -
rior a încheiat Jurnalul din 12
iulie 1904, prin care cerea să i se
justifice următoarele dispozițiuni:

Clădirea Cazinoului din Constanța cu promenada. Imagine de epocă

Æ urmare din pagina 60

continuare în pagina 64 È





w Revista Construcțiilor w septembrie 202064

1) să se prezinte calculele justi-
ficative ale dimensiunilor adoptate
pentru bolțile și pilaștrii izolați pe
care se va așeza construcția; se va
prezenta și un tablou de presiunile
maxime la care vor lucra zidurile și
solul de fundație;

2) să se revadă din nou măsură-
toarea, seria prețurilor și devizul
clădirii;

3) să se dea explicații asupra
dispozițiilor relative la ornamentele
exterioare, căci aceste ornamente
sunt prevăzute în ipsos – material
ce „nu se comportă bine la intem-
periile la care fatalmente vor fi
expuse”. (A.N., Fond: M.L.P. –
C.T.S., dosar 6/1904, fila 11)

La data de 5 august 1904, arhi-
tectul D. Renard transmite ingine -
rului T. Constantinescu o adresă la
care anexează „planșa cu calculul
justificativ pentru stabilirea rezis-
tenței pilaștrilor izolați și bolților ce
susțin construcția Cazinoului din
Constanța” și explică că a prevăzut
ornamentația din ipsos în vederea
economiei, iar pentru a asigura
durabilitatea a dispus ca înainte de
așezare să fie îmbibată cu ulei.
(A.N., Fond: M.L.P. – C.T.S., dosar
6/1904, fila 14)

În urma examinării noului pro -
iect al Cazinoului din orașul Con-
stanța, în valoare de 266.000 lei,
transmis de Ministerul de Interne
cu adresa nr. 10154 din 26 iunie

Adresa secretarului Consiliului Tehnic
Superior, inginer Tancred Constantinescu, 
către arhitectul Daniel Renard pentru
a prezenta calculele de rezistență

Calculul static grafic al structurii de rezistență a Cazinoului,
cu semnătura arhitectului Daniel Renard

Æ urmare din pagina 62
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1904, și a completărilor prezentate
de arhitectul D. Renard, Consiliul
Tehnic Superior încheie Jurna-
lul 210 din 20 august 1904.

Consiliul aprobă proiectul, cu
următoarele observații:

1) Deoarece s-a hotărât ca fun-
dațiunile și zidăriile, până sub
nivelul soclului, să fie executate de
Direcțiunea Serviciului pentru con-
strucția Portului Constanța, este de
părere ca proiectul definitiv al
acelei părți să fie întocmit tot de
acea Direcțiune;

2) Execuția în ipsos a orna-
mentelor exterioare nu poate fi
admisă, ele vor trebui executate cu
mortar de ciment. (A.N., Fond: M.L.P.
– C.T.S., dosar 6/1904, fila 115)

Ulterior, la începutul anului
1906, Consiliul Comunal decide să
încredințeze Ministerului Lucrărilor

Publice – prin arhitectul Petre Anto -
nescu – realizarea lucrărilor Cazi-
noului, cerând ca „această clădire
să fie în așa chip făcută, încât să
servească și de teatru în timpul
iernii”.

Găsim că, prin Jurnalul nr. 182
din 3 iulie 1906, Consiliul
Tehnic Superior aprobă proiectul
pentru construcția unui Cazinou în
orașul Constanța, în valoare de
450.000 lei prezentat de Direcțiu -
nea de poduri și șosele. (A.N., Fond:
M.L.P. – C.T.S., dosar 11/1906, fila 68)

Trebuie amintit că o parte din
lucrările de infrastructură au fost
executate, după proiectul arhitectu-
lui Petre Antonescu, de antrepriza
Frangulea, Segal, Moscovici, cu
care Ministerul Lucrărilor Publice
încheiase contract, în urma rezul-
tatului licitațiilor ce s-au ținut în
ziua de 19 februarie 1907. Amintim

dintre aceste lucrări pe cele de
săpături pentru fundații cu cofraje
și epuismente, pe cele de betoane
cu puzzolană și piatră spartă, cât și
zidăriile cu piatră de la construcția
Portului, de la cota medie a stâncii
aflată la –2,18 m sub nivelul mării,
până la cota medie de +6,55 m.

La 10 noiembrie 1907 are loc o
nouă schimbare, în baza notei nr.
26.364 a Ministerului de Interne,
prin care se preciza: „Pentru motive
de economie, se aprobă ca să se
execute de comună construcția
Cazinoului Comunal, după planurile
și devizele domnului arhitect Daniel
Renard”.

Lucrările de construcție intră
într-un ritm normal la începutul
anului 1908, fiind finalizate în vara
anului 1910.

Mai amintim că Consiliul Tehnic
Superior a fost rugat să examineze
și să se pronunțe asupra ofertelor
relative la iluminatul electric al
noului cazinou comunal din Con-
stanța, făcute de Societatea
română de electricitate Siemens
Schuckert din București și Soci-
etatea de electricitate Ganz &
Comp. din Budapesta. În urma
rapoartelor întocmite de inginerul
electrician C. Bușilă, Consiliul
Tehnic Superior încheie Jur-
nalul nr. 90 din 29 mai 1909,
prin care recomandă alegerea Soci-
etății Siemens Schuckert. (A.N.,
Fond: M.L.P. – C.T.S., dosar
28/1909, fila 94)

(Va urma)

Jurnalul nr. 210 din 20 august 1904
al Consiliului Tehnic Superior

Clădirea Cazinoului din Constanța cu promenada. Imagine de epocă
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din pământ armat 26, 27
Probleme de stabilitate ale depozitelor
de deșeuri. Eșecuri și învățăminte 28 - 30
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ALUPROF: Carbon Tower cu sistemele
ALUPROF – noul simbol în zona de 
business din Wrocław, Polonia 56, 57
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