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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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Premieră locală în execuția structurii cu beton aparent -
provocări și soluții tehnice

O colaborare de succes: Doka România - KÉSZ Construcții România

Care sunt specificațiile acestei clădiri de birouri? 
KÉSZ Construcții România: Construirea structurii a fost

demarată la începutul lunii noiembrie 2018, are o suprafață de
peste 40.000 de metri pătrați cu o amprentă la sol de 6.000 de
metri pătrați pe o arteră centrală din Cluj-Napoca, și este dispusă pe
opt niveluri: trei niveluri subterane, parter, trei etaje întregi și unul
retras. Structura clădirii este din beton monolit cu instalațiile de
încălzire înglobate în structură. Clădirea are zone unde armătura
este tensionată prin post-întindere.

Cât de importantă a fost alegerea sistemelor de cofrare
pentru această clădire de birouri? 

Doka România: Elementele de structură, cele verticale și ori-
zontale, sunt realizate cu sisteme Doka. S-au folosit mai multe sis-
teme de cofrare, în funcție de specificul structurii și cerințele privind
stereotomia panourilor de cofraj și aspectul suprafeței betonului:

Noul sediu Central Administrativ al Băncii Transilvania din
Cluj-Napoca este o clădire de birouri care va găzdui peste
1.400 de angajați. Investiția totală pentru acest proiect a fost
de peste 46 de milioane de euro, din care 13 milioane de euro
reprezintă doar investiția în structură.

Sediul Băncii Transilvania poate fi considerat primul
proiect de anvergură cu cerință de beton aparent și este unul
de referință pentru toți cei implicați: de la firma de proiectare
care a conceput arhitectura și utilitatea sediului, continuând
cu experiența firmei de construcții, KÉSZ Construcții România,
în execuția de structuri și nu în ultimul rând, soluția de
cofrare furnizată de Doka România.

De cele mai multe ori, în etapa de execuție a structurii, primează
rapiditatea în execuție și evident siguranța clădirii. Aspectul exterior
al clădirii ajunge cumva pe plan secund în faza de construire efectivă.
Majoritatea clădirilor sunt fini sate fie în diferite culori, tehnologii, fie
li se aplică diverse materiale de finisaj care schimbă aspectul clădirii,
ascunzând elementele structurale executate.

Betonul aparent cu parament natural este una dintre soluțiile
găsite de arhitecți pentru a da un aspect distinct, durabil și cât mai
natural proiectelor lor. Deși în aparență pare un subiect facil, multi-
plele influențe care pot afecta calitatea suprafeței betonului consti-
tuie în fapt adevăratele provocări pe care cei implicați trebuie să le
țină sub control. În cazul acestei structuri, elementul esențial care a
condus la rezultatele obținute a fost o foarte bună coordonare și
colaborare între părțile implicate.

Detaliile și provocările acestui proiect sunt prezentate de KOVÁCS
Arnold - manager de proiect și KOTRÓ Tamás - șef șantier al
proiectului, ingineri KÉSZ România și Dan POJAR - inginer proiectant
Doka România.

OBIECTIV: Noul sediu
al Băncii Transilvania din Cluj-Napoca
Durată proiect: 2 ani
Anul finalizării: 2020
Tip construcție: clădire de birouri
Număr niveluri: 8
Suprafață: 40.000 m2

Tip finisare: Beton aparent
cu amprentă de lemn
Constructor:
KÉSZ Construcții România SRL
Proiectant general/arhitectură:
Mossfern Arhitectură SRL
Proiectant structuri:
Lamina SRL
Sisteme de cofrare Doka:
Framax Xlife, Top 50, Ferme de sprijin,
Dokaflex, Turn de acces, Staxo 100
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• Sistemul Top 50 este ideal pentru proiectele de beton aparent, în special datorită
versatilității sale. Acest sistem permite amplasarea ancorelor în funcție de cerința din
proiect; alegerea liberă a asterelii permite obținerea oricărui tip de suprafață a betonu-
lui, iar dimensiunea panourilor, adaptată proiectului, favorizează rapiditatea în execuție.
Însă trebuie ținut cont că toate acestea implică un efort suplimentar de proiectare. Pro-
vocarea a mai venit și din faptul că fiecare element structural a avut particularitățile lui,
necesitând câte un panotaj distinct. Totodată, panourile a trebuit să fie concepute încât
să poată fi reutilizate cât de mult posibil la toate elementele structurale. Din punct de
vedere logistic, panourile au fost așezate în rastel pentru a utiliza cât mai eficient
spațiul restrâns de depozitare. 

• Framax Xlife a fost utilizat pentru eficiență ridicată a costurilor și rezultate bune
la betonare. Acest sistem a fost utilizat în zonele în care nu s-a impus în mod special o
anumită textură a suprafeței betonului.

• Colțarele de decofrare Framax au jucat un rol important întrucât au ajutat la
decofrarea ușoară și sigură în special în zona de nucleu.

• Fermele de sprijin reprezintă sistemul standard de susținere a
cofrajului unila teral.

Stereotomia panourilor de cofraj, poziția găurilor de ancorare, a
fost de fiecare dată verificată și aprobată din punct de vedere estetic
de către proiectant, pentru a găsi împreună cel mai bun rezultat este-
tic și tehnic posibil.

În zona de planșeu cu înălțimi standard s-a optat pentru sistemul
Dokaflex, datorită versatilității acestuia și posibilității de alegere
liberă a plăcii cofrante. La planșeu, o altă provocare a constituit-o
decalarea plăcilor cofrante cu 8 cm pentru a crea un joc de linii, con-
ferind un aspect atipic, inedit. 

Acolo unde au existat încăperi cu înălțimi mari s-a utilizat eșafodajul
Staxo 100, conferind siguranță și lejeritate în lucru la înălțimi mari.

Cum de cele mai multe ori diferențele stau în detalii, un rol impor-
tant îl au și accesoriile și consumabilele. În cadrul acestui proiect s-au
folosit două tipuri de decofrol Doka, în funcție de temperatura
ambiantă și tipul plăcii cofrante. Bureții pentru etanșarea cofrajului în
zona găurilor de ancorare, banda de etanșare de la baza cofrajului
care împiedică scurgerea laptelui de ciment, șipca triunghiulară pen-
tru obținerea muchiilor de beton teșite, au avut rolul lor în obținerea
rezultatului final dorit.

Pe lângă toate aceste soluții de cofrare care asigură o anumită
calitate a suprafeței betonului, Doka a asigurat și protecțiile necesare
pentru lucrul la înălțime. Astfel că protecțiile perimetrale și turnul de
acces au fost oferite tot de Doka.

Care au fost provocările proiectului?
KÉSZ Construcții România: Cantitatea totală de suprafață

cofrată a fost de peste 75.000 metri pătrați. Date fiind dimensiunile
atipice ale clădirii și cerințele arhitecturale complexe, apro ximativ 240
de panouri Top 50 au fost confecționate pentru acest proiect. Clădirea
are 6 nuclee, realizate cu sistemul Top 50, din una sau două etape de
turnare pe nivel. Un singur nucleu are aproximativ 500 de metri
pătrați de cofraj și totul a fost asamblat pe șantier. Un detaliu intere-
sant este placa cofrantă folosită la sistemul Top 50, care este o placă
triplustrat periată, astfel încât să imprime textura lemnului pe supra-
fața betonului turnat. 37.145 de metri pătrați au o tole ranță de 5 mm,
iar pentru a genera aspectul vizual dorit la planșee, am optat pentru un
decalaj de 8 cm între plăcile cofrante, explicat de colegul de la Doka.

continuare în pagina 8 È



w Revista Construcțiilor w noiembrie 20208

O altă provocare semnificativă a fost acoperișul din beton cu o
pantă variabilă de până la 29°. Aici a trebuit să ne bazăm pe soluția
de cofrare oferită de Doka și pe găsirea unei rețete optime de beton
care să permită turnarea la o pantă atât de mare.

Ce provocări au existat pe partea de beton aparent?
KÉSZ Construcții România: Pe lângă complexitatea structurii clă-

dirii, marea provocare a fost obținerea unor suprafețe de beton
aparent. Sarcina a fost îngreunată din cauza instalațiilor electrice,
instalațiilor de încălzire, care sunt înglobate în structură. Lucrările de
instalații au fost executate în paralel cu montajul armăturii. 

Pentru a face un beton aparent, cu parament natural, trebuie să
avem un sistem de cofraj adecvat, un partener care poate să-ți livreze
soluția și calitatea cerută, dar și betoane cu caracteristici corespunză-
toare. Subsolul trei a fost prima zonă unde s-au testat sistemele de
cofrare și rețetele de beton. La acest proiect am reușit să înțelegem
că fiecare consumabil are rolul său. Utilizarea diverselor tipuri de
placă cofrantă a impus utilizarea ambelor tipuri de decofrol,
DokaTrenn și DokaOptiX. Pentru a obține beton aparent, compati-
bilitatea între cofraj, decofrol și toate celelalte componente și con-
sumabile pentru beton aparent este esențială.  

Care sunt lecțiile învățate pe partea de beton aparent? 
Doka România: Pentru noi a fost primul proiect de asemenea

anvergură pe partea de beton aparent, am avut suportul experților în
beton aparent de la sediul central Doka din Austria. Am făcut peste
250 de planuri de panotaj pentru a ne asigura că proiectantul și con-
structorul au suportul nostru pentru a obține rezultatul dorit. Ne
bucurăm că am făcut parte din acest proiect de referință întrucât am
reușit să punem în practică și la nivel local, împreună cu partenerii
noștri, cunoștințele în materie de beton aparent. Am învățat multe,
dar ca de fiecare dată am fost prompți în a livra la timp materialele
cerute, am venit cu soluții tehnice competente și ne-am adaptat din
mers când situația a impus schimbarea unor soluții.

KÉSZ Construcții România: Este foarte important ca toți parti -
cipanții în procesul de realizare, de la proiectare până la execuție, să
își cunoască și să își îndeplinească rolul. Avem un beneficiar cu exi -
gențe ridicate, avem proiectanți pe măsura sarcinii. Întreaga echipă
de management de proiect, de conducere a șantierului a dat dovadă
de profesionalism și un devotament aparte. 

Alegerea sistemului de cofrare pentru a obține betonul aparent
dorit este foarte importantă. Nu trebuie mizat pe improvizație pentru
că rezultatul cu siguranță nu va fi cel scontat. Cel mai bine ar fi să
apelezi la cei care au trecut prin acest proces și te pot ghida. Sunt
esențiale atât cofrajele, cât și restul accesoriilor și consumabilelor.
Un rol la fel de important îl are protejarea suprafeței betonului
aparent până la finalizarea tuturor lucrărilor. A trebuit să găsim
diverse soluții prin care să protejăm anumite zone de perete sau colțuri ale stâlpilor pentru a nu fi deteriorate
în mod accidental.

Comunicarea este un aspect important, iar detaliile trebuie discutate împreună cu toate părțile implicate:
beneficiarul, arhitectul, proiectantul de structuri, constructorul și furnizorul de cofraje. Anumite cerințe ce pot
părea banale pentru beneficiar sau arhitect s-a demonstrat la acest proiect că pot influența semnificativ costurile
cu cofrajul sau pot avea un impact însemnat asupra timpilor de execuție. Am avut parte de asistență constantă
în șantier a unui reprezentant Doka, care a urmărit îndeaproape evoluția proiectului și ne-a susținut în adaptarea
soluțiilor acolo unde se impunea.

Experiența practică a inginerilor de la KÉSZ, împreună cu expertiza inginerilor de la Doka în materie de
betoane aparente, au dus la obținerea acestor rezultate.  Suntem mândri că împreună am reușit să realizăm cu
succes primul proiect de referință în materie de beton aparent de această anvergură. q

Æ urmare din pagina 7
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Dorința noastră, exprimată
public atunci, în urmă cu trei-
zeci de ani, și cu consecvență
reafirmată an de an, a fost ca,
în activitatea asociației noas-
tre, să nu existe ingerințe
politice, să rămânem echidis-
tanți față de curentele politice
ale vremii. 

Demersurile asociației, în
acești treizeci de ani, au
„reprezentat interesele eco-
nomice, profesionale, patronale
și sociale ale membrilor săi,
persoane juridice sau persoane
fizice”.

ARACO, fiind asociație pa -
tronală și profesională, după
cum se știe, are în compo-
nența sa societăți de con-
strucții-montaj cu o experiență
tehnico-profesională dovedită
în timp, cu oameni de maximă
competență, ale căror intenții
manifestate și idei emanate au
avut ca scop consolidarea
mediului de afaceri în sectorul
de construcții.

Constienți de potențialul
uman pe care îl avem, în
această perioadă, ne-am oferit,
dezinteresat, serviciile de
„consilier” permanent echipe-
lor ministeriale și guverna-
mentale care au fost la
conducere.

În nenumăratele întâlniri de
lucru cu factorii de decizie am
transmis și am scris despre
problemele din economia rea -
lă, oferind soluții și propuneri
pentru îmbunătățirea și com-
pletarea actelor normative în
domeniul achizițiilor publice,
inspirându-ne după regulile
comunitare, considerând că în

acest domeniu sunt cauzele
principale ale nenumăratelor
contestații și procese care au
generat întârzierile în reali za -
rea programelor propuse,
reme dierea lor devenind o pri-
oritate, pentru că se formase
un curent al contestatarilor de
profesie.

De asemenea, am consi -
d erat că regulile după care
sunt întocmite contractele de
lucrări sunt discriminatorii,
sunt abuzive, propunând îmbu -
nătățirea legislației națio nale
cu soluții și modele de con-
tracte de tip comunitar, care
prevăd obligații și drepturi
egale pentru semnatari.

Am susținut, în ultima peri -
oadă, introducerea în contrac -
te a regulilor de tip FIDIC,
pen tru care, circa doi ani de
zile, specialiștii ARACO, îm -
preună cu alți specialiști din
sectorul de construcții, au
participat la armonizarea legis-
lației românești cu cea euro-
peană.  Până în prezent,
pro  punerile noastre au fost
parțial asimilate. 

În scopul îmbunătățirii acti -
vității de contractare și deru-
lare a contractelor, am insistat
pentru realizarea bugetelor
multianuale la lucrările de
infrastructură (autostrăzi, trans -
porturi CF, alimentări cu apă)
de importanță deosebită pen-
tru economia națională, astfel
încât să poată fi programate și
controlate finanțările în timp,
și blocarea unor propuneri
inutile de modificare.

Am constatat, în timp, o mare
neglijență pentru întocmirea

caietelor de sarcini, „specia -
liștii” în domeniu defavorizând,
cu premeditare, constructorii
de bună credință și de certă
valoare profesională.

Nu de puține ori în caietele
de sarcini au fost înscrise
condiții imposibil de realizat de
către societățile de construcții
autohtone participante la lici-
tații, pentru că nu îndeplineau
condițiile inventate de acești
„specialiști”, care, în loc să
apere interesul național, aveau
sarcina de a apăra alte
interese sau, uneori, fiind
opera incompetenților. Au fost
caiete de sarcini care au
pretins, la capitolul realizări
similare în anii anteriori, în
ultimii 3-5 ani, cifre de afaceri
ce nu puteau fi oferite nici de
asocierea unui grup de firme
mari românești, pentru că pe
piața românească nu se întâm-
plase ca, până la acea dată, să
fi fost executate lucrări cu vo -
lume mari, pentru a motiva

Adrian FLORESCU ‐
Director General ARACO

ARACO – 30 de ani în apărarea
intereselor constructorilor români
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experiența similară. Evident,
ele erau puse cu intenția de a
exclude firmele autohtone și
nu numai, după care au urmat
contestațiile.

Membrii comisiilor de eva -
luare a licitațiilor nu întot-
deauna au fost de specialitatea
lucrărilor din oferte, defor-
mând nejustificat evaluările,
dirijându-le către interesele
locale, favorizând grupurile
care i-au trimis.

Cu siguranță multe între-
prinderi de construcții ar fi fost
salvate de la pieirea nedreaptă
și păguboasă pentru țară dacă
ar fi existat , la „vârf”, compe-
tență și înțelepciune.

Între soluțiile majore care
puteau salva locurile de muncă
în sectorul de construcții s-ar fi
putut număra utilizarea fon-
durilor europene din progra -
mele operaționale finanțate de
UE pentru îmbu nătățirea infra-
structurii țării, creșterea perfor -
manței energetice a clădirilor
etc., însă aceste fonduri au fost
tratate cu mare neglijență și
lipsă de interes. Decidenții
noștri nu au fost capabili să
oblige entitățile administrațiilor
locale și ministerele să pre zinte
proiecte pentru ca finanțarea
lor să se facă din fondurile
europene la dispoziție, ges-
tionate de ministerele Guver -
nelor în funcție, după anul
2016. 

În anul 2019 rata de
absorbție a fondurilor euro -
pene a fost de numai 28,96%,
față de rata medie de absorbție
în UE, de 30%, în timp ce alte
state din comunitate au avut
rate de absorbție, în aceeași
perioadă, de 30-56%. Feno-
menul de corupție extins a pus
într-o situație delicată soci-
etățile de construcții de bună
credință, blocându-le finan -
țarea lucrărilor executate și

recepționate pentru o periodă
de un an de zile, ceea ce a pro-
dus bugetului țării o pagubă de
cca. 30-40 mil. de euro, sumă
prezentată în raportul autori -
tății de audit de la acea vreme.

Dacă, în timp, decidenții
noștri nu au fost capabili să ia
măsuri pentru îmbunătățirea
legislației în domeniul achiziții -
lor, în domeniul contractării, în
domeniul fiscal, să ia măsuri
mai dure și imediate pentru
sancționarea cu celeritate a
neregulilor constatate, s-a
ajuns în situația în care licitați-
ile, câștigate pe bandă, au fost
ca urmare a corupției, a mani-
pulării, cu prețuri necontrolate
la început ca, în final, lucrările
să se termine la costuri impre-
sionante, nemaiîntâlnite pe
piața europeană la lucrări simi-
lare, în special în infrastruc-
tură, drumuri și șosele. Am
semnalat, în mod repetat, cu
exemple de participanți la lici-
tații mai mici sau mai mari,
unde prețul de pornire a fost la
40-50% din prețul prevăzut în
studiul de fezabilitate, cu
termene de garanție, acordate
în oferte pentru lucrările lici-
tate, de 100 - 150 de ani, cu
lucrări de calitate mimată, în
realitate făcute și de mântu-
ială, câștigate în detrimentul
celor care întoc miseră corect și
în mod real ofertele. Devizele
lucrărilor, subevaluate la por -
nirea licitației, au fost apoi
umflate în diferite etape ale
execuției cu justificări ruși-
noase, permise de o legislație
strâmbă și aberantă, intențio-
nat incompletă, distrugând
regulile serioase ale unei com-
petiții reale. Aceștia au fost și
sunt principalii cotizanți la
campaniile electorale, con-
structori și donatori de aparta-
mente-șpagă, cu care își
câștigă protecția politică.

Haosul din economia româ -
nească, pe care l-am trăit în
acești 30 de ani, nu poate fi
diminuat decât prin organi-
zare, prin unirea celor compe-
tenți și capabili de acțiune și
sancționarea cu celeritate, de
către guvernele care vin și
pleacă, a celor vinovați.

Această perioadă, în care
au condus autorități ale unui
stat fără vlagă, perioadă în
care nu am regăsit, încă, par-
teneri economici care să intro-
ducă în planul deciziilor politice
importanța politicilor investi -
ționale, aportul pe care sec-
torul de construcții ar putea
să-l aducă economiei naționale
și, nu în ultimul rând, rolul pe
care și-l pot asuma ARACO și
alte asociații patronale, în
materializarea soluțiilor pro-
puse pentru economia româ -
nească, a fost o perioadă de
timp pierdut pentru progresul
țării.

O astfel de politică bine
concertată ar fi contribuit și la
eliminarea din vocabularul
românilor a noțiunilor cum ar
fi: corupția generalizată și
șpaga în construcții, băieții și
regii astfaltului etc. Ar fi cres-
cut, considerabil, încrederea în
sistem și s-ar fi redus numărul
migranților constructori în alte
țări, angajați pe șantiere
străine.

Nu este târziu ca toate
aceste deziderate să reprezinte
o prioritate pentru statul
român, spre binele țării și al
cetățenilor ei.

„Să privim TRECUTUL cu
judecată dreaptă, PREZENTUL cu
responsabilitate, iar VIITORUL
cu încredere și speranță”.

ing. Adrian FLORESCU
Director General ARACO
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Ce înseamnă BIM și ce implicare
va avea în sectorul construcțiilor

Mădălina PENA - director Patronatul Societăților din Construcții (PSC)

BIM (Building Information Modeling) este o metodă de lucru colaborativă în care
echipele federalizează pachete de informație pentru a obține o unică reprezentare
digitală a caracteristicilor fizice și funcționale ale unei construcții, fiind totodată un
proces susținut de diverse instrumente de proiectare și de teh nologii care implică
crearea, gene rarea și gestionarea informa ți ei construcției într-o bază de date, ce
poate fi interogată în diverse moduri.

BIM s-a dezvoltat ca urmare a identificării și dorinței de rezolvare a  unor pro-
bleme sistemice în procesul de construcție legate de nivelurile de colaborare între
factorii implicați, investițiile insuficiente în tehnologie, cercetare și dezvoltare, gestio-
narea defectuoasă a informa țiilor. Aceste probleme identificate anterior conduc la un
randament scăzut al utilizării banilor publici și la un risc financiar mai ridicat din
cauza depășirilor neprevăzute de costuri, a livrărilor cu întârziere a infrastructurii
publice și a unor modificări de proiect care puteau fi evitate.

La nivel european s-au demarat procese care vor conduce la transformarea funda-
mentală a domeniului construcțiilor. Industria construcțiilor este una dintre cele mai
mari, fiind responsabilă de 9% din produsul intern brut, cuprinzând 18 milioane de
locuri de muncă. Tot ea utilizează 50% din materialele extrase din sol și este responsa-
bilă de 40% din emisiile de gaze cu efect de seră. Industria construcțiilor este conside-
rată relativ inefici entă în comparație cu alte industrii, atât în partea de producție cât
și de servicii și asta duce la costuri și întârzieri în livrarea și operarea construcțiilor. 

Pentru a face față provocărilor citate mai sus, companiile din sectorul construcții-
lor au nevoie de o îmbunătățire a accesului la informațiile de realizare, de livrare a
activelor și, de asemenea, exploatare a activului.

Introducerea modelării informa țiilor despre clădiri (BIM) este văzută ca fiind o parte a soluției pentru gestionarea
informațiilor în timpul fazelor de proiectare, construire și operaționale ale activului pe toată perioada lui de viață. 

Dezvoltarea BIM se produce ra pid și necesită aplicarea de standarde comparabile pentru a asigura compatibilitatea
viitoare a schimbului și utilizării informațiilor.

În cazul sectorului de construc ții, ideea de interconectare a proceselor existente s-a materializat prin tehnologia de
modelare a informa ției construcției (Building Information Modeling – BIM), un instrument digital care optimizează proce-
sele de planificare, proiectare, construire și administrare ale construc ției și care a apărut și s-a dezvoltat urmărind
nevoile identificate în zona interdisciplinară.

Toți actorii relevanți din industrie, reprezentând atât mediul de afaceri (companii), asociativ (patro nate, federații),
dar și cel academic (universități), au o nevoie reală de a se racorda la standardele și ritmul european de digitalizare a
industriei pentru a rămâne relevanți pe termen lung. 

Fiind una dintre foarte puținele țări europene care nu a adoptat BIM ca standard de proiectare și management al
execuției, dar și al exploatării clădirilor, cel puțin în domeniul public, România trebuie să facă o serie de pași în această
direcție și să reușească un salt important într-un interval scurt de timp, pentru a recupera decalajul. 

Acest salt se poate face doar cu două condiții, prin reunirea actorilor
relevanți într-o inițiativă comună în această direcție, inclusiv cu sprijinul
statului, pentru a pune în mișcare mecanismele acestui proces de tran-
ziție, atât din punct de vedere al investiției necesare (o primă condiție),
cât și legislativ (a doua condiție). 

Așa cum CAD-ul a schimbat dome niul construcțiilor și este stan-
dard în prezent înlocuind planurile desenate pe calc, la fel și BIM-ul va
schimba domeniul, chiar mai radical, iar cei care nu se adaptează
schimbării se elimină singuri din piață.

Patronatul Societăților din Construcții își propune să organizeze
conferințe de informare și training al membrilor săi, în vederea dise-
minării informațiilor referitoare la implementarea BIM în România.
Împreună cu specialiști români și străini, vom face acest transfer de
tehnologie în viitorul apropiat.

În echipa noastră vom avea specialiști autohtoni - proiectanți,
arhitecți, ingineri constructori și informaticieni care s-au implicat în
adoptarea timpurie și voluntară a acestui concept modern. q

Digitalizarea este adoptarea sau sporirea gradului de utilizare a tehnologiei digitale sau a computere-
lor de către o entitate, cum ar fi organizațiile, un sector industrial sau o țară.

Introducerea conceptului prin care se face organizarea informațiilor despre clădiri și lucrări ingine-
rești în format digital prin modelarea informației construcțiilor (BIM) reprezintă momentul digitalizării
sectorului de construcții. 

Mădălina PENA ‐ director PSC
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arh. Yvonne TOADER
G.D.L. Comunicare & TI al Ordinului Arhitecților din România

Epidemia cu care ne confruntăm de la începutul anului a forțat o schimbare radicală a obiceiuri-
lor de lucru. Ne aflăm în fața unei revoluții în desfășurare pe piața de birouri, revoluție impusă de
noile norme igienico-sanitare și de noile obiceiuri de lucru.

Experiența de a trăi într-o pandemie va genera un impact de durată asupra modului în care ne
derulăm activitățile profesionale și, subsecvent, a modului în care funcționează și se vor proiecta
Clădirile de Birouri. 

Un aspect economic, de luat în calcul, este gradul de ocupare actual al acestor clădiri de birouri.
De exemplu, cererea de birouri din Capitală a scăzut cu 28% în S1/2020.

Cât va dura această evoluție? Biroul va mai fi vreodată la fel? Ce înseamnă această tendință pentru
proprietarii de birouri, chiriași, administratori de fonduri, arhitecți și orașe și ce oportunități creează
acest lucru? Sunt tot atâtea întrebări pentru care este nevoie de răspunsuri din partea profesioniștilor
din diverse domenii de activitate: arhitectură, construcții, sănătate, dezvoltatori imobiliari etc.

Regândirea direcțiilor de proiectare
a birourilor într-o lume post COVID-19

Summit-ul viitorului Spațiului de Birouri: 17-18
februarie 2021 va explora și dezbate noua normalitate
a clădirilor de birouri post-COVID-19, plecând de la o
radiografie detaliată a situației acestui sector în Asia și
Australia, iar experții la nivel mondial vor oferi soluții
viabile, adaptate provocărilor momentului pe care îl
traversăm.

Proprietarii de clădiri de birouri sunt pe deplin con-
știenți de schimbare. Acum, când chiriașii lor au struc-
turat un sistem de succes de lucru online, companiile își
pun la îndoială investiția tradițională în imobiliare.

„Am demonstrat că putem opera fără amprentă la
sol”, a declarat pentru Bloomberg CEO-ul Morgan Stan-
ley, James Gorman. „Pot vedea un viitor în care o parte
din fiecare săptămână, cu siguranță o parte din fiecare
lună, mulți dintre angajații noștri vor fi acasă? Absolut.”

Din punct de vedere tehnologic, un aspect funda-
mental vizează capacitatea de reformare a sistemului de
ventilare a aerului din clădiri. În majoritatea clădirilor de
birouri, aerul interior este format din aproximativ 25%
aer exterior, restul fiind recirculat și filtrat.  Conform stu-
diilor efectuate, dacă aerul interior nu este împrospătat,
dezinfectat și filtrat corect, acesta poate conține niveluri
mai mari de poluanți decât aerul exterior.  

Din această perspectivă, prezența la muncă a unui
angajat bolnav ar putea deveni inacceptabilă, din
punct de vedere social și legal, în epoca post-pande-
mică, cu toate implicațiile acestei noi cutume. SUA,
alături de alte state, a pregătit noi standarde de sigu-
ranță în muncă, standarde care cuprind prevederi
explicite pentru siguranța sanitară a utilizatorilor.

Nu în ultimul rând, ca o legătură între tehnologie,
comunitate și locuire, locul de muncă este un subiect
de interes perpetuu pentru arhitectură și designul de
interior.

În mod evident, pandemia de coronavirus ne-a per-
turbat locul de muncă în moduri pe care puțini experți
le-au anticipat, iar regimul de telemuncă generează
noi provocări pe termen lung, în arhitectură și design,
pentru adaptarea la această nouă modalitate de des-
fășurare a activității profesionale.  

PROVOCĂRI DE PROIECTARE
PENTRU ARHITECT

Pe măsură ce studiem noile provocări ale unor
medii de lucru mai sigure în lumea COVID-19, se
relevă următoarele trei provocări principale de proiec-
tare în arhitectură: distanțarea fizică sau crearea ariei
personale de siguranță, modificări în tiparele de circu-
lație și modificări ale contextului spațial. 

Înțelegerea distanțării și densității, precum și rela -
ția lor cu tiparele de circulație într-un context spațial
existent, este esențială pentru rezolvarea normelor de
siguranță, crescânde, din spațiile comune.

• Distanțarea fizică și noile arii personale de
siguranță

Pentru a menține distanța de 2 m față de alte per-
soane, fiecare individ se presupune că este responsabil
pentru propria arie de siguranță și pentru modul în
care această arie se intersectează cu a celorlalți, pe
măsură ce oamenii se reunesc în spații comune sau se
deplasează prin birou. Amenajarea mobilierului trebuie
să asigure, prin proiectare, o distanță adecvată pentru
a se potrivi acestor noi cerințe.

Credit photo: pexels.com
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• Noi modele de circulație
Angajații trebuie să poată circula prin spații, păs-

trându-și în același timp aria personală de siguranță.
Circulația sigură prin și în jurul spațiilor comune poate
fi abordată printr-o lățime adecvată a circulațiilor, trafic
direcțional sau ecranare suplimentară.

• Contextul spațial 
Fiecare spațiu este diferit. Înțelegerea contextului

spațial este necesară pentru a adapta și proiecta spații
comune cu distanțare fizică și noi tipare de circulație. 

Provocările vin de la actualele spații închise cu
pereți ficși, mobilier static, intrare / ieșire restrictivă și
flux de aer limitat. 

Întrebări precum: „Cât de dens populate sunt spa -
țiile? Cât de înguste sunt căile de circulație pentru
actualul context? Ce trebuie ajustat pentru a oferi aria
personală corectă de siguranță sau cum realizăm ecra-
narea?” vor trebui să își găsească răspuns în noile con-
cepte și reconfigurări interiorare.

PROPUNERI PENTRU PROIECTAREA
SPAȚIILOR COMUNE

• Utilizarea spațiului exterior: spațiile sociale și
de colaborare partajate, create în aer liber, mai degrabă
decât spațiile închise cu pereți ficși, pot răspunde mai
ușor provocărilor de proiectare, oferind o mai mare fle-
xibilitate pentru distanțarea fizică și pentru o circulație
mai sigură din punct de vedere epidemiologic. Desigur,
aceste spații pot fi folosite doar sezonier.

• Echiparea spațiilor cu instrumente potrivite
pentru o colaborare generativă cu scopul de a trans-
forma spațiile comune existente într-unele cu perfor-
manțe și siguranță sporite.

Astfel, folosind noile tehnologii, echipele pot:
- crea spații care pot fi rearanjate la cerere, gene-

rând medii de lucru în care echipele și persoanele pot
avea un loc adecvat necesităților momentului;

- permite echipelor să se reunească la distanță -
chiar și atunci când lucrează separate;

- oferi soluții de alimentare cu energie mobilă, soluție
care favorizează flexibilitatea, deconectând punctul de
lucru de sursa de energie electrică.

• Integrarea participanților la distanță, prin
tehnologie: echiparea sălilor de ședințe cu tehnologie
de conferință video de ultimă generație. 

• Proiectare de spații flexibile: recrearea spații-
lor prin integrarea punctelor de lucru individuale (în
locul meselor comune), modularitate și piese flexibile.

• Regândirea direcțiilor de circulație (într-o direc -
ție vs. două direcții de circulație) prin plasarea mobilie-
rului, a elementelor de limitare/ecranare și a accesoriilor
și prin adăugarea de semnalizare direcțională.

• Dotarea spațiilor exterioare: echiparea cu mo -
bilier de exterior și instrumente/facilități de lucru pen-
tru realizarea de performanță profesională în spațiile
exterioare.

• Integrarea tehnologiei touch-less: adoptarea
de soluții tehnologice și produse touch-less în întreaga
clădire, cu scopul ușurării găsirii de spații libere, ges -
tionării de rezervări, precum și identificării de spații cu
densitate ridicată.

Încorporarea instrumentelor de automatizare și
activare vocală a sistemelor și a componentelor spații-
lor comune ar putea minimiza instantaneu punctele de
contact și ar putea limita riscul de expunere la germeni
prin atingere. 

Un sondaj realizat de Syntiant (companie ce proiec-
tează și dezvoltă software de învățare automată pentru
dispozitive alimentate cu baterii, inclusiv smartphone-
uri) a constatat că oamenii care apelează la această
metodă de interacțiune cu dispozitivele sunt mai frec-
vent din generația Z. Cel puțin 50% din toate celelalte
generații au încercat controlul vocal, 81% dintre Gen Z
și Millennials făcând acest lucru, comparativ cu 68%
din generația X și 51% din Baby Boomers. 

Jumătate dintre respondenții la sondaj menționează
confidențialitatea și securitatea ca preocupări principale
pentru utilizarea recunoașterii vocale.

ÎN LOC DE CONCLUZII

În timp ce munca la distanță le poate oferi flexibili-
tate angajaților, munca de birou permite colaborarea,
interconectarea și cultura organizațională - ingrediente
esen țiale pentru creșterea companiei, gestionarea
și controlul riscurilor și dezvoltarea angajaților. De
aceea, munca de acasă va deveni o alternativă, atrac-
tivă și utilizată, a muncii de birou, dar nu un substitut
complet al acesteia.

Potrivit unui raport recent al Comitetului pentru
standardele piețelor FICC, folosirea pe scară largă a
forței de muncă de la distanță implică peste 40 de ris-
curi specifice pentru companii, inclusiv cele legate de
securitatea cibernetică, confidențialitate, execuție, tra-
tamentul personalului și productivitate. 

În acest context, arhitecții și specialiștii din celelalte
domenii de proiectare vor fi solicitați să ofere soluții
viabile. 

Având în vedere că problematica relației comunitate-
sănătate poate reprezenta cea mai mare provocare cu
care s-a confruntat industria constructoare de clădiri de
birouri din ultimul secol, găsirea de soluții optime va
reprezenta o provocare interesantă pentru specialiști,
iar soluția va fi, cu siguranță, una multidisciplinară. q

Credit photo: pexels.com



SAINT-GOBAIN ISOVER obține declarațiile de mediu
pentru produsele din vată minerală fabricate la Ploiești

Deoarece clădirile au un impact
important asupra mediului înconjură-
tor, preocuparea noastră pentru mediu
se manifestă încă din stadiul de conce-
pere a unui produs, adoptând o atitu-
dine responsabilă față de schimbările
climatice. La Saint-Gobain, ne-am
angajat să producem materiale care
îndeplinesc cel mai înalt nivel de per-
formanță și durabilitate, analiza ciclu-
lui de viață al produselor fiind parte
integrantă din procesul nostru de
eco-inovație. Această analiză (en. Life-
Cycle Assessment, prescurtat LCA)
reprezintă cea mai cu prinzătoare
modalitate de dezvoltare a unui mediu
construit durabil, fiind detaliată în
declarațiile de mediu pentru produse
(en. Environmental Product Declara-
tion, prescurtat EPD).

În acest sens, Saint-Gobain ISOVER a
obținut declarații de mediu pentru
următoarele produse din vată minerală
fabricate la Ploiești: AKUSTO, DOMO,
DOMO PLUS, FORTE, SUPER PROFI
și UNIROLL PLUS. Acestea sunt pri-
mele documente aferente produselor
fabricate local ce vin să completeze
declarațiile de mediu ale celor impor-
tate. Ne consolidăm astfel statutul de
lider al pieței, deținând cel mai amplu
portofoliu de produse pentru clădiri
sustenabile, declarațiile de mediu
pentru produse oferind o imagine cu -
prinzătoare a performanței materialelor
de construcție în ceea ce privește
amprenta lor asupra mediului.

Declarațiile de mediu pentru pro-
duse sunt esențiale pentru evalu -
area clădirilor din perspectiva
sustenabilității. Ele prezintă impactul
asupra încălzirii globale, consumul de
resurse nereciclabile, energie și apă,
precum și cantitatea de deșeuri gene rată

din momentul în care materia primă
este extrasă și până la demo larea
clădirii. Aceste documente oferă date
comparabile între produse din aceeași
categorie, informațiile fiind ve rificate de
o terță parte independentă.

Un element-cheie în alegerea
soluțiilor pentru clădiri verzi cer-
tificate LEED® (Leadership in Energy
& Environmental Design) sau BREEAM®

(Building Research Establishment’s
Environmental Assessment Method) –
cele mai răspândite certificări la nivel
mondial, acestea oferă informații can-
titative despre sustenabilitatea pro-
duselor și contribuie la acumularea de
credite (puncte) în vederea facilitării
acestor certificări.

Luând în considerare numărul Decla -
rațiilor de mediu înregistrate la nivel
global, Grupul Saint-Gobain deține
un portofoliu impresionant de do -
cumente publicate în Sistemul

Internațional EPD®, astfel că majo -
ritatea produselor cu declarații de
mediu comercializate de Saint-Gobain
sub diverse mărci – GLASS, RIGIPS®,
ISOVER - contribuie semnificativ la acu -
mularea de puncte pentru sche mele de
evaluare a clădirilor verzi.
Pe lângă avantajul producției locale,
care implică emisii reduse de CO2 aso-
ciate transportului, produsele fabricate
la Ploiești conțin materie primă reci-
clată (sticla), contribuind la diminu -
area consumului de resurse naturale și
de energie asociate procesului de fa bri -
cație. În acest fel, reușim să reducem
semnificativ impactul produselor noas -
tre asupra mediului înconjurător.

Toate Declarațiile de mediu (EPD) sunt
înregistrate în Sistemul Internațional
EPD®, cel mai amplu sistem de decla -
rații de mediu din lume, bazat pe stan-
dardele internaționale ISO. Acestea
sunt publice și pot fi des căr cate gratuit
de pe www.environdec.com

Mai multe detalii despre produsele și soluțiile Saint-Gobain România pe:
www.saint-gobain.ro | www.isover.ro | www.rigips.ro | www.ro.weber
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Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (X)
PROIECTE DE ARHITECTURĂ -

ARHITECTURA PUBLICĂ

Premiul secțiunii „Proiecte de arhitectură / Arhitectura publică”

Școală - extindere nZEB

Autori: arh. Sergiu C. Petrea, arh. Cristina Pintilie,
arh. Sabrina Ene-Butnariu, arh. Tania V. Băncilă, arh.
Sebastian Apostol, arh. Dan Roșu - TECTO ARHITECTURA

Comentariul autorului
Proiectul studiază posibilitatea de extindere a unei școli
vechi, pentru a atinge standardele impuse de o unitate de
învățământ modernă, atât în ceea ce privește funcționali-
tatea, cât și parametrii de confort și eficiență energetică.
Designul propus s-a axat pe integrarea funcțiilor într-o
manieră care să denote sensibilitate față de mediul exis-
tent. Acest lucru a fost tradus prin trei direcții de acțiune:
1. să răspundă cu exactitate facilităților educaționale și de
servicii publice; 2. să urmărească un spațiu unitar, în care
cele două parcele sunt considerate un ansamblu coerent,
folosind un limbaj comun arhitectural și urban; 3. să abor-
deze responsabil teme precum sustenabilitatea și interven -
țiile ecologice.

Kid’s Factory

Autori: arh. Răzvan Bârsan, arh. Alexandru Ștefan
Vasiliu - RĂZVAN BÂRSAN & PARTNERS

Colaboratori:
Render: CONCEPT MEDIA BOX Craiova

Comentariul autorului:
Fosta fabrică de ceramică din Laveno-Mombello a făcut obiec-
tul competiției cu scopul de a transforma o enclavă la nivelul
țesutului urban în „cea mai mare gradiniță din lume”. Soluția
caută să deschidă spațiul către oraș, pe lângă îndeplinirea
scopului principal - o infinitate de fluxuri, de activități, de
alegeri ce plutesc în existentul rigid și stimulează imaginația
nelimitată a copiilor. Proiectul a fost tratat ca un mic oraș în
oraș, unde elementele de infrastructură capătă însemnătate,
din simple modalitați de transport devenind locuri de joacă –
conectează interiorul cu exteriorul, spațiile carteziene cu cele
neconvenționale, palpabilul cu imaginarul.

Un periplu dinamic și captivant de la Praga până în Lombardia și de la Timișoara la Bucureștiul cu
multiplele sale fațete (Parcul Natural Văcărești întâlnindu-se aici firesc cu dimensiunea ultraurbană
în formare accelerată care definește zona de business a Cotroceniului) ne permite să urmărim tren-
dul proiectelor de arhitectură publică - vizând extinderi, reconversii dar și construcții noi - propuse,
nominalizate și premiate la secțiunea dedicată lor în cadrul Anualei de Arhitectură 2019. O selecție
eclectică și mustind de creativitate schițează profilul arhitecților români, capabili, după cum ne este
dat să vedem - să se joace la modul cel mai serios cu contextul construit sau în așteptarea construi-
rii, cu spațiile la dispoziție cărora le atașează (sau le adâncesc) funcțiuni atractive de tip educațio-
nal / sportiv și loisir / cultural / comercial, pe care le deschid către mediul natural sau către oraș și
publicul urban, crescându-le gradul de accesibilitate și mobilitate, în conceperea cărora abordează
responsabil teme precum sustenabilitatea și intervențiile ecologice.

Secțiunea Proiecte de arhitectură / arhitectura publică

continuare în pagina 24 È
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Inteligente, automate, ermetice, curate - sisteme de acces de ultimă
generație, capabile să garanteze o protecție sporită și siguranța sanitară

Interviu cu Andreea Strugaru, Managing Partner și Marketing Manager la KADRA -
furnizor de soluții integrate pentru căi de acces

Revista Construcțiilor: Perioada
pe care o traversăm a pus la grea
încercare sistemul medical româ-
nesc și poate că acum, mai mult ca
oricând, au ieșit la iveală neajunsu-
rile și problemele cu care se con-
fruntă unitățile medicale din România.
KADRA a insistat dintotdeauna pe
ceea ce înseamnă construirea unui
spital / unitate medicală care să
pre vadă încă din faza de proiectare
cele mai bune soluții de acces. Cum
abordați dificilul - pe alocuri -
demers de a schimba mentalitățile și
a convinge autoritățile, constructorii
etc. să implementeze prioritar solu -
țiile tehnice cele mai bune, și abia
apoi pe cele mai ieftine?
Andreea Strugaru: Într-adevăr,

pandemia de COVID-19 a fost o adevă-
rată provocare pentru sistemul medical
românesc care, și în condiții obișnuite,
avea probleme mari de infrastructură.
În această perioadă au ieșit, însă, la
suprafață „suferințele” spitalelor din
România: lipsa echipamentelor pentru
personalul medical, problemele de
infrastructură - spitale vechi, nereno-
vate - lipsa unor fluxuri intraspitalicești
gândite corect, astfel încât să se evite
riscul de contagiune. Toate aceste pro-
bleme au demonstrat încă o dată că sis-
temul sanitar românesc are nevoie de
investiții în infrastructură mai mult ca
oricând. Așa cum ați spus, noi am fost
dintotdeauna preocupați de acest
aspect și tocmai de aceea am propus,
de-a lungul timpului, soluții de acces,
tehnologii care să răspundă standarde-
lor de mare complexitate din acest
domeniu (printre aceste soluții numă-
rându-se produsele Tormed, uși dedi-
cate spitalelor, clinicilor, industriei

farmaceutice, laboratoarelor și oricăror
alte medii curate, dar nu numai). În
portofoliul nostru se găsesc uși specifice
pentru spitale, de la ușile automate de
intrare în spitale, la ușa ermetică auto-
mată (folosită la intrarea în sălile de
operații, sălile de terapie intensivă,
laboratoare, oricare alte spații medicale
în care nu este permisă atingerea ușii cu
mâinile de către personalul medical sau
în care se lucrează cu atmosferă contro-
lată, în scopul necontaminării spațiilor
cu agenți patogeni) și ușa „curată” de
salon (expresie folosită pentru spații în
care curățenia se face după reguli
stricte). Această perioadă este foarte
potrivită pentru a le aduce la cunoștință
beneficiarilor de astfel de spații că
există soluții care i-ar putea ajuta atât
pe ei, cât și pe clienții lor în această
perioadă. Automatizările pentru căile de
acces sunt investiții cu beneficii pe ter-
men lung, dar și cu avantaje specifice
pentru această fază acută în care ne
aflăm.

Am semnalat de câte ori am avut
ocazia aceste nevoi și am prezentat,
totodată, și soluțiile la aceste probleme.
Soluții la care am ajuns în urma partici-
pării noastre la conferințe de speciali-
tate, în urma multor discuții directe cu
arhitecții implicați în proiectele din
România, cu jucătorii implicați în con-
struirea sau reabilitarea spitalelor: arhi-
tecți, personal medical și manageri de
spitale, echipe ale dezvoltatorilor privați
de clinici și spitale, alți furnizori speciali-
zați de soluții. Am avut norocul să parti-
cipăm la proiecte reușite, să punem
umărul la construirea unor spitale
moderne, adaptate nevoilor actuale.
Eforturile noastre au adus rezultate, dar

credem că este nevoie de o conștienti-
zare la nivel mult mai mare a acestor
necesități. Ca să putem avea spitale „ca
afară” - cum ne place să spunem -,
avem nevoie de știința de-a le face (noi,
toți, cei implicați: arhitecți, constructori,
consultanți din rândul personalului
medical, autorități publice, furnizori), de
schimbarea mentalității (mai bine să
investim o dată atât cât trebuie într-un
spital care să ne fie de folos și peste 10-
20 de ani și în care pacienții să aibă
parte de un tratament de calitate și
medicii să aibă condiții bune de lucru,
decât să renovăm și reabilităm de multe
ori în acest interval, iar medicii să plece

Andreea Strugaru ‐
Managing Partner &

Marketing Manager KADRA

continuare în pagina 22 È
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din țară nemulțumiți de condiții) și de
voință multă, mai ales din partea autori-
tăților.

Revista Construcțiilor: Așa cum
spuneați, uneori, nu doar banii sunt
cei care „dictează” achizițiile pentru
unitățile medicale, ci pur și simplu
neștiința, necunoașterea acestui
dome niu extrem de complex.
Andreea Strugaru: Într-adevăr,

sunt destule cazuri în care intențiile sunt
bune, însă se cheltuie bani pe soluții
nepotrivite, iar unul dintre motive este
lipsa specialiștilor în domeniul proiectă-
rii spitalelor în România. Pentru că,
într-adevăr, arhitectura de spital este
total diferită de arhitectura pentru orice
alt fel de clădire. Am întâlnit multe cazuri
în care șefi de secție, foarte bine inten -
ționați, de altfel, au ales să reabiliteze
părți importante din spital după cum au
crezut de cuviință, fără să apeleze la un
proiectant specilizat care să-i ajute să
aleagă soluții constructive fiabile și, mai
ales, dedicate scopului medical. Pare o
chestiune banală, dar diferența dintre o
ușă de casă și o ușă de spital este mare.
Se poate monta o ușa banală la un salon
de spital, aceasta se închide și se des-
chide, dar, cu siguranță, nu răspunde
standardelor de „ușa curată” și, la fel de
important, este departe de a avea fiabi-
litatea unei uși construite special pentru
acest scop. De aceea, după 3-4 ani tre-
buie înlocuită. Prețul cel mai mic este o
capcană. Unii au înțeles asta deja, alții
nu. Cei care nu au înțeles vor repara /
înlocui foarte des un produs care ar
putea avea o durată de viață de 3-4 ori
mai mare. Acesta este cel mai banal
exemplu. 

Când vorbim, însă, de soluții avan-
sate din punct de vedere tehnologic,
cum sunt ușile automate ermetice pen-
tru blocul operator, acestea nu sunt, nici
pe departe, un moft. Să nu uităm care
este situația infecțiilor nozocomiale în
spitalele din România! Dacă aceste
soluții nu sunt luate în calcul încă din
stadiul studiului de fezabilitate (în cazul
spitalelor publice), șansele ca bugetul
să permită implementarea potrivită sunt
extrem de mici. 

Iar printre cauzele care duc la chel-
tuirea unor bani pe soluții nepotrivite se

numără și lipsa unori proceduri minu -
țioase în reabilitarea / construirea de
secții noi în spitalele existente, care
duce, în mod inevitabil, la rezultate
absolut discutabile. 

Revista Construcțiilor: Există cum -
va și un cod al bunelor practici în
ceea ce privește proiectarea și con-
struirea spitalelor, unităților sanitare?
Andreea Strugaru: Exact cum spu-

neam mai sus, nu există un cod al bune-
lor practici și chiar se simte nevoia unor
proceduri specifice pentru construirea /
reabilitarea spitalelor, pentru că spitalul
reprezintă o temă extrem de grea de
arhitectură pentru orice constructor, iar
România nu este nicidecum locul cel mai
bun unde să poți învăța cum trebuie
construit un spital funcțional, care să
răspundă impecabil nevoilor personalu-
lui medical, dar și nevoilor pacienților.
Însă noi, la KADRA, am fost întotdeauna
preocupați să găsim cele mai ingenioase
soluții care să se conformeze standarde-
lor de mare complexitate pe care le pre-
supune acest domeniu. Astfel, până să
ajungem la produsele propuse de noi,
am participat la zeci de întâlniri cu arhi-
tecți specializați (care la rândul lor au
învățat la modul cel mai practic, mai
ales vizitând spitale din Occident), am
fost prezenți la conferințe care au avut
ca temă principală dezbateri pe acest
subiect, am citit în permanență reviste
de specialitate, am consultat cataloage
de arhitectură cu specific medical și, nu
în ultimul rând, am acumulat informații
de la producătorii europeni de soluții
pentru spitale. Așadar, se poate spune
că am fost în permanență preocupați să
găsim și să implementăm cele mai bune
soluții în domeniul medical.

Tot ceea ce am aflat, toate cunoș tin -
țele acumulate în acest domeniu, le-am
folosit în implementarea proiectelor
noastre. Le-am explicat de fiecare dată
celor care ne-au solicitat de ce e bine să
folosească un anumit produs și nu un
altul (poate mai ieftin și mai accesibil) și
le-am prezentat toate argumentele
necesare în luarea celei mai bune decizii
pentru proiectul lor. Și, de cele mai
multe ori, oamenii ne-au urmat sfatu-
rile, înțelegând că totul este în interesul
lor și al business-urilor lor. 

Revista Construcțiilor: Totuși s-a
schimbat în vreun fel optica con-
structorilor / proiectanților / benefi-
ciarilor în această perioadă? A
crescut cererea pentru soluțiile pro-
puse de KADRA?  
Andreea Strugaru: În domeniul

public, cele mai interesate de ușile auto-
mate în această perioada sunt spitalele,
fapt care ne bucură, atât ca furnizori de
soluții, cât și ca pacienți.

În ceea ce privește domeniul privat,
am avut câteva surprize plăcute în care
proprietari de fabrici și birouri au ales să
investească în uși automate pentru ca
angajații lor să nu fie nevoiți să le atingă
cu mâinile. Am avut așteptări ca și din
rândul proprietarilor de farmacii să vină
astfel de solicitări, dar se pare că pentru
dânșii nu a venit încă momentul să facă
o astfel de schimbare. În schimb, deși
au suferit în această perioadă, constat
interes în rândul proprietarilor de hoteluri.

Mai avem și alte soluții care pot
rezolva o parte dintre problemele
actuale. Una dintre acestea este soluția
de aerisire automată a spațiilor în care
lu crează mulți oameni. Am început
câteva discuții, dar în acest domeniu
este evident că trebuie să intensificăm
comu nicarea cu arhitecții și proiectanții,
deoarece beneficiarii caută soluții în pri-
mul rând la aceștia.

Revista Construcțiilor: Care sunt
soluțiile de acces și evacuare care
pot fi aplicate având în vedere con-
textul cu care ne confruntăm cu toții?
Andreea Strugaru:
• Uși automate pe care nu trebuie să

le atingem cu mâinile;
• Sisteme de control acces care au

integrate sisteme de măsurare a tempe-
raturii corporale și de dezinfectare a
mâinilor;

• Uși automate cu control al accesu-
lui și blocarea acestuia în anumite con-
diții presetate (de exemplu, când se
depășește numărul de persoane admis
într-o incintă);

• Sisteme de automatizare a aerisirii
clădirilor;

• Uși curate și uși automate erme-
tice contactless pentru spitale.

Æ urmare din pagina 21



Revista Construcțiilor: Care sunt
proiectele din București unde ați
reușit să implementați cele mai bune
soluții de acces?
Andreea Strugaru: KADRA a venit

cu o serie de soluții împotriva virusului
COVID-19, printre ele numărându-se
ușile semiermetice și etanșe ermetic
pentru pregătirea secției de COVID de la
Institutul de Pneumoftiziologie Marius
Nasta, precum și ușile automate Record
pe care specialiștii noștri le-au instalat
la Spitalul Filantropia și Institutul Națio-
nal de Recuperare, Medicină Fizică și
Balneoclimatologie în perioada stării de
urgență. 

Astfel, pentru pregătirea secției
COVID a Institutului de Pneumoftiziolo-
gie Marius Nasta au fost implementate
uși semiermetice și etanșe ermetic de la
KADRA, care îndeplinesc întru totul
nevoile spitalului de: igienă, siguranță,
sigilare a spațiilor cu risc de contagiune
și diminuarea riscului de contaminare
intraspitalicească, în condițiile în care
infecția cu COVID-19 prezintă cu grad
foarte mare de transmitere. Ușile
semiermetice și etanșe ermetic de la
KADRA rezolvă necesitatea existenței
unor spații perfect controlate, care res-
tricționează accesul și împiedică răspân-
direa virușilor și microbilor. Pe lângă așa
numitele „ușile curate” montate, la
Institutul Marius Nasta a fost furnizat și
sistemul de control acces, care permite
delimitarea unor fluxuri clare în spital,
separând secția COVID de restul secții-
lor din clădire, pentru protecția și sigu-
ranța pacienților și a personalului
medical. Controlul automat al accesului
înseamnă că în zona respectivă pot
pătrunde doar persoanele autorizate, pe
bază de cartelă. Ușa semiermetică
înseamnă, în primul rând, igienă sporită
– prin utilizarea carcasei rotunjite și a
capacelor cu șuruburi ascunse se evită
depunerea de praf și particule, iar
întreținerea este mult mai ușoară. O
serie de dispozitive speciale descarcă
energia electrostatică acumulată pe
canaturile în mișcare, evitând astfel
atragerea impurităților. În plus, fiind
automatizată, ușa nu necesită atingere
din partea medicilor sau a pacienților,

reducând astfel riscul de transmitere a
infecțiilor. De asemenea, aripa ușii de
spital semiermetice permite o etanșare
parțială (pe două laturi), cu oprire pe
ramurile verticale ale cadrului și contact
pe linia de sus și pe podea. Automatiza-
rea este silențioasă – grație operatorilor
anti-vibrație, ușile semiermetice Tormed
SER sunt ideale pentru zone unde liniș-
tea este o cerință esențială. Are și des-
chidere de siguranță, asigurată de o
baterie conținută în automatizare. Iar în
ceea ce privește ușa etanșă ermetic,
aceasta are specifică sigilarea pe toate
cele 4 lături. Structura specială a ușii
face ca, la mișcarea de închidere, cana-
tul să coboare și să gliseze, asigurând
astfel etanșare perfectă.

Ușile ermetice oferă siguranță
maximă, prin senzorii de detectare a
prezenței instalați în interiorul carcasei
automatizării, asigurând protecția nu
numai a golului de trecere, ci și a mișcă-
rilor de deschidere laterală a canaturilor,
pentru a evita coliziuni accidentale cu
obstacole neprevăzute. Iar blatul din
HPL permite dezinfectare frecventă cu
diverse substanțe chimice, materialul
fiind deosebit de rezistent. Alte instituții
din domeniul sanitar care au implemen-
tat pe timpul stării de urgență soluțiile
de acces de la KADRA au fost Spitalul
Filantropia și Institutul Național de
Recuperare, Medicină Fizică și Balneocli-
matologie, care au instalat uși automate
Record, o soluție sigură pentru delimita-
rea corectă a fluxurilor din spitale. Din-
colo de calitatea elvețiană care
reprezintă o garanție în sine, ușile
Record au o serie de caracteristici care
le recomandă pentru a fi folosite în uni-
tățile medicale, unde pot îmbunătăți
simțitor experiența pacienților (ex:
acces facil pentru persoanele cu mobili-
tate redusă), dar și mediul de lucru pen-
tru personalul medical. Printre acestea
se numără: absența zgomotului în tim-
pul funcționării datorită garniturii antivi-
brație, comunicarea interactivă între
unitatea de control, motor, senzori și
pro gramator, o operare simplă a me -
niului prin afișarea textului în limba
engleză, germană, franceză. În plus, sen -
 zorul de prezență detecteză persoanele
aflate în zona de mișcare a ușii. 

În afara celor menționate mai sus,
alte instituții din domeniul sanitar au
implementat în această perioadă ușile
automate, dar și alte soluții din portofo-
liul dedicat domeniului medical – Tor-
med, propuse de KADRA, iar printre ele
se numără: Spitalul Filantropia, Spitalul
de Urgență Baia-Mare, Spitalul Orășe-
nesc Vișeu, Spitalul Județean Oradea
(extinderea acestuia, lucrare în curs).  

Revista Construcțiilor: Conside-
rați că au devenit mai conștiente
unitățile medicale din România de
importanța folosirii celor mai bune
soluții de acces, cum sunt cele ofe-
rite de KADRA în această perioadă?
Andreea Strugaru: Dacă e să

vedem și o parte plină a paharului în
această perioadă, atunci m-aș referi la
conștientizarea vulnerabilității noastre
și la înțelegerea necesității existenței
unui plan bine gândit încă din faza de
proiectare a oricărei clădiri, indiferent
de destinația ei. Cu atât mai mult, în
cazul celor destinate domeniului sanitar.
Iar faptul că am vorbit în permanență
despre aceste necesități a început să
dea roade. În plină pandemie de
COVID-19, unitățile medicale din Româ-
nia încep să înțeleagă importanța unor
îmbunătățiri esențiale pentru siguranța
pacienților și a personalului medical, și
încep să investească pentru a schimba
ceva. Cum spuneam, de curând, am
implementat un sistem de uși automate
Record la Spitalul Filantropia și la Insti-
tutul Național de Recuperare, Medicină
Fizică și Balneoclimatologie, tocmai în
ideea creării unor fluxuri mai sigure în
interiorul spitalului. Nu doar în București
am reușit să implementăm sistemele
KADRA, ci și în țară, la  Spitalul de Ur -
gență Baia-Mare, Spitalul Orășenesc
Vișeu, Spitalul Județean Oradea (unde
au loc lucrări de extindere a acestuia și
unde se folosesc produsele noastre). Nu
vă ascund faptul că ne-am dori ca și far-
maciile să înțeleagă rolul și beneficiile
pe care le pot aduce ușile automate
pentru clienții, dar și personalul lor și să
investească în sisteme de acces care să
ofere protecție și siguranță. q

• Telefon: 0372 368 355
• E-Mail: contact@kadra.ro
• Web: kadra.ro
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Nominalizare la secțiunea „Proiecte de arhitectură
/ Arhitectura publică”

ReTurn. Conversie turn de apă

Autori: arh. Sergiu C. Petrea, arh. Cristina Pin-
tilie, arh. Sabrina Ene-Butnariu, arh. Tania V.
Băncilă, arh. Sebastian Apostol, arh. Dan Roșu -
TECTO ARHITECTURA

Comentariul autorului:
Pornind de la funcțiunea principală inițială a turnului,
amenajările propuse vin în completarea acesteia: un
lift exterior panoramic, cu acces la toate nivelurile
interioare, pentru creșterea gradului de accesibilitate
și mobilitate ale vizitatorilor, gradină verde în jurul tur-
nului și scuar verde la nivelul străzii, precum și o dis-
punere succesivă a spațiilor interioare pe verticală:
infopoint, spații expoziționale, sala Orizontul apelor,
auditorium, bistro-sky bar și terasă belvedere.

Centru de Vizitare

Autori: arh. Mihai Eftenie, arh. Andrei Lazar - BAU-
MARC PROIECT srl

Colaboratori:
Rezistență: ing. Victor Nedriță - COLONAD PROEX

Comentariul autorului:
Lipsa unui context construit a dus la alegerea unei volu -
metrii simple de plan dreptunghiular și șarpantă în două
ape. Tratarea fațadei cu materiale naturale ajută la inte-
grarea obiectului de arhitectură în mediul natural.
Funcțiunea centrului de vizitare implică în primul rând
interacțiunea cu publicul, dar cuprinde și o componentă
de cercetare a rezervației. La nivelul parterului clădirea
se deschide către parc printr-un portic de-a lungul
fațadei, pătrunderea în rezervație făcându-se prin inter-
mediul unei pasarele construite peste înălțimea vege-
tației, astfel încât accesul să fie cât mai puțin invaziv.

Æ urmare din pagina 20
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DECEUNINCK lansează prima platformă universală pentru ferestre
Cu o imagine unică și cu cele mai bune caracteristici pe

piața profilelor din PVC suple, putem numi noua platformă
ELEGANT, argumentat, un concept de ferestre fără egal.
Inovația Deceuninck concentrată în platforma ELEGANT
reușește să atragă atenția publicului larg. Performanța fără
egal în gama de 76 mm, conceptele tehnologice unice
iCOR, ThermoFibra, Forthex, design-ul cubist, versatilitatea
și modularitatea geometrică trezesc entuziasmul atât al
arhi tecților, producătorilor de ferestre, cât și al clienților
finali. 

ELEGANT este primul profil din PVC care vine cu o
imagine specifică aluminiului, printr-un design minimalist și
rafinat, cu unghiuri drepte și miez gri ce sugerează aspectul
metalic, cu fețele exterioare ale ansamblului ramă și cercevea
coplanare. Descoperiți profilul care oferă o alternativă la
aluminiu, dar are proprietățile PVC-ului.

Pentru profesioniștii din domeniul producției și montajului de ferestre și uși din PVC,
aspectul are o importanță aparte – imaginea profilului este unică, atrage clienții și este pe
gustul arhitecților. Totuși, pentru profesioniști, cel mai important este modul de producție.
Optimizarea secțiunii profilelor ramă și cercevea, prin modulul unic central iCOR, reduce
tipologia de repere, simplificând-o substanțial. Primul avantaj este scăderea inventarului de
profile. Aceasta înseamnă mai multe posibilități de producție, fiecare profil de ramă se poate
combina cu oricare profil de cercevea. Economie de timp, eficiență în aprovizionare, flexibilitate.
Prelucrarea se face conform metodelor uzuale, nimic special, nimic mai mult din punct de
vedere operațional. În plus este doar pachetul unic al indicilor de performanță:

• Uf = 0.93 W/mpK în varianta standard
• Uf = 0.88 W/mpK în combinație cu ThermoFibra și Forthex - profile recomandate și

pentru case pasive
• 6 camere, lățimea ramei de la 76 mm, a cercevelei de la 80 mm
• înălțime vizibilă minimă în categorie, de la 112 mm la 109 mm
• acoperirea vitrării de numai 9 mm oferă împreună cu înălțimea vizibilă minimă cea mai

mare suprafață de lumină, la aceleași dimensiuni de panou de tâmplărie

iCOR
Deceuninck introduce din 2020, în premieră mondială, primul modul unic central iCOR, ce poate fi folosit pentru

combinarea unei game largi de profile diferite de ramă și cercevea. Doriți o imagine clasică, elegantă sau minimalistă?
Indiferent de imagine și de tipul de deschidere, spre interior sau exterior, de poziția ferestrei față de fațadă, de profile
armate cu fibră de sticlă sau cu termoizolație din spumă rigidă, pentru o renovare sau o clădire nouă, iCOR permite
combinarea profilelor pentru obținerea ansamblului ferestrei dorit. Imaginați-vă că la un moment dat, într-un proiect
de renovare, doriți să schimbați imaginea, înlocuind doar cercevelele, cu un alt tip de profil.

ThermoFibra
Utilizarea fibrei de sticlă nu este o noutate în domeniul profilelor din PVC.

Inovația Deceuninck introduce utilizarea fibrei de sticlă în armarea longitudinală
a profilelor, ca o ranforsare continuă, crescând considerabil proprietățile
mecanice ale profilelor. În anumite limite, utilizarea profilelor cu ThermoFibra
elimină armăturile metalice. Combinat cu profilele  termo izolante rigide
Forthex, fereastra capătă o rezistență sporită. 

Forthex
Profilele din spumă rigidă Forthex, în carcasă metalică, combină proprietățile

termoizolante și creșterea rezistenței ferestrei. Practic, Forthex schimbă
paradigma izolării suplimentare a profilelor. Beneficiind de toate caracteristicile
unice ale sistemului ELEGANT, pot fi realizate ferestre și pentru case pasive.

Deceuninck Group
Potențialul revoluționar de imagine, performanță și producție al platformei ELEGANT este rezultatul activității Deceuninck Group –
Belgia, unul dintre principalii actori pe scena producției de profile din PVC pentru ferestre și uși, clasat în top 3 mondial.
Compania a fost înființată în 1937 în Belgia și s-a extins rapid datorită calității produselor și serviciilor oferite, astăzi fiind activă în
peste 91 de țări, printre care se numără și România. Experiența și expertiza cumulate în cei 80 de ani de activitate au consacrat
Deceuninck ca „The Blue Force”, un nume ce combină forța grupului și inconfundabilul albastrul al identității vizuale. Este vorba de o
prezență puternică în domeniul producției de sisteme de profile PVC pentru ferestre și uși cu geam termoizolant, consolidată prin
produse și servicii de cea mai înaltă calitate. Deceuninck este o entitate complexă, ce nu se rezumă doar la procesul de producție, ci
desfășoară și o activitate continuă de cercetare și dezvoltare. Astfel, „Forța albastră” fabrică încă din 2004 produse 100% reciclabile
(fără plumb), ocupând o poziție fruntașă în dezvoltarea de produse după un nou standard ecologic. Și noutățile vor continua.
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Cotroceni Twin Towers

Autori: arh. Alin Claudiu Bitoleanu, arh. Adrian Ioniță

Comentariul autorului
Datorită poziției, terenul este un pol urban,
important economic. Acesta prezintă funcționali-
tate și atractivitate economică ridicată cât și
diversitate funcțională, având funcțiuni de impor-
tanță la nivelul orașului. Viziunea este ridicarea
nivelului economic, social și cultural zonal. Situl
necesită un organism arhitectural unificator,
retras de la stradă, cu funcțiuni atractive, având
un regim crescând de înălțime, creând în conti-
nuitatea câmpului structural existent un element
de diversitate urbană care să sporească factorul
de atractivitate. Misiunea este creșterea calității
zonei în plan ahitectural, creșterea valorii terenu-
lui și implicit a calității vieții.
O altă nevoie importantă este eliberarea par-
cărilor de la nivelul terenului și crearea unei zone
verzi atractive. Dacă nu se intervine adecvat,
zona va suferi deprecieri datorate scăderii cali -
tății, păstrararea regimului mic de înălțime din
țesutul existent determinând o valoare și un
interes scăzut din punct de vedere economic, cu
un impact social negativ. Programul arhitectural
propune realizarea unui centru de afaceri flexibil,
îmbinat cu funcțiuni conexe care lipsesc zonei,
crescând astfel valoarea arhitecturală, econo -
mică, socială și impunând o dezvoltare cu un
grad ridicat al ca lității.
Conceptul. În urma multiplelor tipuri de analiză
am observat necesitatea satisfacerii a două mari
categorii de utilizatori ai spațiului, așadar
rezultând un ansamblu orientat bidirecțional.
Proiectul prezintă funcțiuni atractive de tip
sportiv și loisir, orientate atât către campusul
Universității Politehnice, cât și spații comerciale
deschise către interior, care animă zona urbană
de tip piațetă. De asemenea, prezintă și spații
comerciale dispuse stradal, care deservesc bule-
vardul Iuliu Maniu.
Ansamblul propus este unul de tip permisiv,
invitând trecătorii din cele 3 direcții principale,
bulevardul Iuliu Maniu, Campusul Universității
Politehnice, cât și intersercția principală, prin
zone ample deschise cât și cu o legătură directă
la subsolul 2 cu stația de metrou Politehnica.
Dualitatea în sit este dată și de cele două turnuri,
dispuse diametral opus, având un perpetuu dia-
log la nivel compozițional, cât și funcțional. Tur-
nurile reprezintă dominantele perspectivei din
intersecție, la intrarea în oraș, de pe Autostrada
A1, cât și din campusul Universității Politehnice.
Pentru a fi un punct de unitate și o inserție coe -
rentă la nivel urban, proiectul propus generează
o punte de legătură cu zonele învecinate printr-un
spațiu multifuncțional cu o accesibilitate com-
plexă pe toate nivelurile. 

Æ urmare din pagina 24









w Revista Construcțiilor w noiembrie 202030

La New York este în curs de
realizare o clădire de aparta-
mente ultra luxoasă, primul
proiect din această țară al arhi-
tectului de renume mondial
Álvaro Siza. Clădirea se dife -
rențiază pe fondul clădirilor
învecinate prin forma minima -
listă și prin fațada luminoasă,
de calcar. 611 West 56th Street,
pe cale să devină bijuteria de pe
malul râului Hudson, va fi inau-
gurată la începutul anului 2021.

Calitate și nu cantitate

Proiectul portughezului Álvaro Siza,
arhitect în al cărui portofoliu se
numără premiul Pritzker (în 1992)
și Leul de Aur pentru întreaga acti -
vitate de creație, la Bienala Inter-
națională de Arhitectură de la
Veneția (2012), redefinește sensul
creației și funcția clădirilor urbane
rezidențiale. Inspirația pentru 611
West 56th Street a fost viziunea
casei ca sanctuar, care și-a găsit
reflectarea și în amenajarea inte-
rioarelor conform conceptului ela -
borat de Michael Gabellini și
Kimberly Sheppard, un duo inițiat
în realizarea proiectelor artistice
pentru Rockefeller Plaza și Armani.
Potrivit arhitecților, clădirea urmea -
ză să fie o oază de confort, intimi-
tate și simplitate în cartierul Hell’s
Kitchen din Manhattan.

Clădirea de apartamente 611 West
56th Street este o exemplificare a
stilului caracteristic lui Siza, cunos-
cut sub numele de „moder nism
poetic”. Clădirea este o structură
din beton armat constând dintr-un
podium cu mai multe etaje și un

turn de 37 de etaje ridicat pe el. În
interior, există 80 de reșe dințe de
lux cu 1, 2, 3 sau 4 dormitoare -
inclusiv apartamente duplex cu
terase interne și penthouse-uri.
Caracteristica dominantă a desig -
nului corpului este înălțimea con-
siderabilă, un profil suplu pe laturile
de est și vest și o fațadă luminoasă,

realizată din placări de calcar.
Datorită acestui lucru, 611 West
56th Street iese în evidență pe
fundalul clădirilor din jur, de regu -
lă vitrate în întregime. Creată de
companiile de dezvoltare Sumaida
+ Khurana și LENY, clădirea a fost
apreciată ca o structură „break-
through” pentru întregul New York.

Mai puțin înseamnă mai mult –
clădirea de apartamente 611 West 56th Street
cu sistemele ALUPROF
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Panoramă spre confort

În plus față de detaliile subtile și
sofisticate ale fațadei, ochiul este
atras de geamurile panoramice,
care le oferă viitorilor rezidenți o
perspectivă fenomenală asupra
râului Hudson, a întregului Hell’s
Kitchen din partea de sud și a
panoramei Midtown spre est.

În cadrul acestei investiții a fost uti-
lizată tâmplăria pentru ferestre și
uși cu profile din aluminiu a pro-
ducătorului polonez ALUPROF din
Bielsko-Biała. Noul sistem MB-86
WW (Window Wall) utilizat în
clădire preia conceptul de sistem
unitar, având la bază elementele
deja cunoscutului și foarte aprecia -
tului sistem ALUPROF MB-86 pentru
ferestre și uși, și constituindu-se
într-o soluție inovatoare cu un nivel
mai ridicat de izolare termică.

„Sistemul MB-86 în versiunea Win-
dow Wall combină proprietățile
bine-cunoscutului sistem de feres -
tre și uși MB-86 cu un set de soluții
noi de profile de start, profile

laterale și compensatoare, per-
mițând atașarea segmentelor reali -
zate pe baza sistemului MB-86 în
spațiul dintre plafoane. Acest lucru
permite montajul segmentelor din
interior, optimizând astfel procesul
de instalare și reducând, printre
altele, costurile generate de schele
sau platformele de montaj pe
clădiri” – declară Rafał Majza, direc-
tor reali zări ALUPROF SA.

„Soluțiile de tip Window Wall
reprezintă o completare a pereților
de protecție clasici din elemente și
sunt tot mai des utilizate în con-
strucțiile de mari dimensiuni de pe
piața americană, precum și pe alte
piețe cu dezvoltare rapidă. Oferta
bogată de produse bazate pe sis-
temul MB-86 permite adaptarea lor
exactă la cerințele arhitecturale, cu
respec tarea unor parametri termici,
acustici și anti-efracție ridicați” –
adaugă acesta.

În ciuda situației dificile de pe piața
construcțiilor, lucrările la clădirea
de apartamente 611 West 56th

Street sunt încă în desfășurare.
Etapa de instalare a feres trelor pe o
structură din beton armat tocmai
s-a încheiat, și a început insta-
larea unui perete cor tină. 

Trendsetterul din domeniu
de peste ocean

Când vizitați New York-ul astăzi,
este imposibil să nu întâlniți clădiri
având instalate sisteme ALUPROF.
În multe dintre cele mai prestigi -
oase proiecte, producătorul polo nez
a creat sisteme concepute pentru
zgârie-nori specifici, adaptându-le
proiectului și cerințelor dezvolta-
torului. Vorbim aici de complexul
Sky View Parc, hotelul LIC
Marriott, clădirea de apartamente
125 Greenwich Street sau clădi-
rea „verde” 61 Ninth Avenue.
Plimbarea pe străzile din Big Apple,
printre clădirile construite cu sis-
temele ALUPROF, este cea mai bună
carte de vizită pentru industria
poloneză.

ALUPROF SA face parte din Grupul de Capital Kęty SA - listată la Bursa de Valori din Varșovia, este firma de pro-
ducție cea mai modernă și cu cel mai rapid grad de dezvoltare din sectorul de aluminiu din Europa Centrală și de
Est. ALUPROF este totodată unul dintre liderii din domeniu în Europa, furnizând soluții de calitate recunoscută,
ridicată. Societatea are 5 unități de producție în Polonia și 9 subsidiare în Europa și SUA. Este prezentă în 55 de
țări și se află într-o continuă expansiune pe noi piețe internaționale. Firma furnizează sisteme moderne pentru
fațade, sisteme ignifuge, structuri anti-efracție și soluții cu economisire de energie folosite în construc țiile pasive,
sisteme de aluminiu pentru ferestre și uși, sisteme de porți și rulouri. Soluțiile dezvoltate de ALUPROF
îndeplinesc cele mai stricte cerințe ale construcțiilor moderne. q
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DFS CENTER GRUP -
Partener de încredere

în producerea și comercializarea
echipamentelor de joacă pentru copii

Produsele DFS Center Grup – calitate,
siguranță și design inovator 

Oferta de produse destinate spațiilor de joacă este
foarte variată: de la balansoare și leagăne, la nisipare,
pardoseli elastice, complexe de joacă modulare și com-
plexe de joacă pentru copii cu dizabilități.  

• Toate acestea sunt produse profesionale, cu o
mare rezistență la vandalism și la intemperii.

• În procesul de fabricație sunt folosite proceduri de
lucru și materiale foarte atent selecționate, care
respectă toate prescripțiile și normele naționale și
europene în materie de calitate și securitate.

• Gama diversificată de produse asigură acoperirea
tuturor nevoilor clienților.

• Prețurile produselor sunt competitive, compania
putând oferta de la produse low price până la produse
de top. 

Produsele proprii DFS – inovare prin
modularitate

Pe lângă gama de echipamente importate de la par-
teneri externi de top, oferta DFS Center Grup include și
o gamă variată de produse competitive fabricate în
hale le proprii de producție. 

DFS Center Grup activează pe
următoarele segmente de piață:

• amenajarea spațiilor de joacă pen tru
copii în aer liber

• amenajarea terenurilor de sport
• amenajarea zonelor de agrement din

cadrul parcurilor publice și a com-
plexelor rezidențiale

• producția de echipamente destinate
spațiilor de joacă pentru copii

• producția de mobilier urban
• producția de subansamble de fibră

de sticlă (pentru echipamentele de
joacă, pentru toalete ecologice etc.)

DFS Center Grup este o companie românească
înființată în anul 2002 care produce și comercializează
echipamente de joacă pentru copii, mobilier urban și
echipamente sportive, toate destinate uzului intensiv în
aer liber. 

Cu peste 1.000 de proiecte finalizate, o gamă foarte
variată de produse și pachete integrate de servicii, se
află în topul companiilor din această industrie. 

România reprezintă o piață cu potențial de dezvol -
tare, unde an de an intră în scenă tot mai mulți jucători,
atât firme românești cât și străine, atrase în special de
creșterea și modernizarea zonelor urbane. 

Competiția tot mai acerbă este văzută de DFS Center
Grup mai degrabă ca o provocare în a-și perfecționa în
permanență calitatea serviciilor și în a livra soluțiile
cele mai potrivite pentru proiecte de orice complexitate
- la cele mai performante standarde, cu prompti-
tudine și respectarea tuturor termenelor agreate
cu partenerii companiei. 



Aceste produse se evidențiază prin: 
• Materialele de calitate, atent selecționate pentru

durabilitatea, confortul și siguranța testată.
• Designul modern și atenția acordată detaliilor.
• Inovare prin modularitate și libertatea de a com-

pune o amenajare după particularitatea geometrică a
spațiului, după dorințele și bugetul clientului.

• Siguranța deplină în exploatare, fapt confirmat și
de certificările primite pentru produsele DFS Center
Grup de la cele mai cunoscute organisme naționale și
internaționale abilitate în domeniu (ISCIR, RINA SIMTEX,
TUV etc.). 

Pachete de servicii integrate

Compania oferă un pachet integrat de produse
și servicii, de la consultanță tehnică și legislativă,
până la asamblare, montaj și mentenanță, care
asigură un nivel ridicat de satisfacție din partea
tuturor categoriilor de clienți. 

Pachetul de servicii include:
• Consultanță personalizată pentru a înțelege și a

oferta exact ce își dorește clientul.
• Consultanță legislativă – un element foarte impor-

tant prin care se asigură respectarea tuturor prevede-
rilor legale specifice domeniului.

• Prezentare 2D și 3D a soluțiilor propuse, cu
respec ta rea suprafețelor de securitate impuse.

• Prezentarea documentației tehnice complete,
foarte utilă proiectanților și arhitecților (fișe tehnice,
vederi și proiecții cotate 2D ale produselor, planuri de
mentenanță, planurile săpăturilor, instrucțiuni de
asamblare și montaj, listele de subansambluri / piese
de schimb ale produselor etc.).

• Transportul, asamblarea și montajul în teren.
• Intervenții cu echipele autorizate ISCIR, atât pen-

tru instalare, cât și pentru mentenanța în garanție și
post garanție.

• Furnizarea pieselor de schimb la comandă, pentru
minimizarea costurilor de întreținere ale echipamen te -
lor de joacă.

Având ca obiect de activitate producerea și comercializarea echipamentelor profesionale de joacă
pentru copii, a mobilierului urban și a anumitor echipamente sportive, toate destinate uzului intensiv
în aer liber, DFS Center Grup s-a remarcat prin calitatea serviciilor sale și a devenit în scurt timp una
dintre cele mai puternice companii din domeniu.

În acest moment, oferta DFS Center Grup include o varietate de echipamente specifice locurilor de
joacă, spațiilor pentru sport și agrement și echipamente de mobilier urban. 

Pentru mai multe detalii despre produsele și soluțiile DFS Center Grup, accesați site-ul oficial:
https://dfscentergrup.ro.

DFS Center Grup
Bascov, str. Serelor, nr. 49
Argeș - România

Email: office@dfscentergrup.ro
Web: www.dfscentergrup.ro 
Telefon fix: 0040 248 290 493
Mobil vânzări: 0040 729 330 973
Fax: 0040 248 290 492
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Legea 50 din 29 iulie 1991
este un act normativ de bază, ale
cărui prevederi sunt extrem de
importante în stabilirea unui climat
coerent de autorizare, care să asi-
gure un mediu sănătos pentru inves-
tiții și premisele unei dezvoltări
durabile și integrate, în același timp
obligând la protejarea, conservarea
și punerea în valoare a fondului con-
struit de valoare, cu scopul creării
condițiilor unei construiri de calitate
și ale unui control adecvat și eficace
al construirii.

O reglementare neadecvată poate
duce la dereglementare, prin corup -
ție sau ocolirea, nerespectarea legii
și construirea ilegală, cu toate con-
secințele acestora, sau la descuraja-
rea unor initiațive importante de
dezvoltare, necesare comunităților.

În același timp, o supra-regle-
mentare poate conduce la îngreuna-
rea procesului de autorizare, la
supraîncărcarea, întârzierea și scum-
pirea proiectelor, la lipsa de asumare
a responsabilității, la „ascunderea” în
spatele literei legii a serviciilor și a
funcționarilor implicați în procesul de
autorizare, cu consecințe negative
asupra dezvoltării.

Nevoia de reformare a sectorului
a devenit stringentă. În general însă,
când se vorbește despre reforme,
acestea sunt inițiate la scară redusă,
de obicei privind procese de simplifi-
care sau de reducere a birocrației, de
creștere a transparenței. Reformele
cu adevărat eficace sunt cele care
apelează la soluții inovatoare.

În acest moment, disfuncțiile la
nivelul procesului de autorizare sunt
atât de mari, încât recurgerea exclu-
sivă la modificări sau completări
punctuale ale prevederilor Legii
50/1991, la debirocratizare sau sim-
plificare, fără a gândi sistemic tot
procesul construirii, nu cred că este
suficientă. 

Consider, în consecință, că se
impune inițierea unui proces major
de reformare a legii, care să permită
o reconcepere a proceselor, o identi-
ficare corectă a actorilor în proces, a
rolului și responsabilităților acestora,
astfel încât să se reușească o mai
bună adaptare la nevoile de dezvol-
tare modernă a României și la com-
plexitatea tehnică în creștere în
domeniul construcțiilor.

Procesul de reformare a legii
ar putea prezenta următoarele
direcții de abordare:

I. Diferențierea autorizațiilor
de construire. 

Procesul de autorizare va trebui
conceput diferențiat din punct de
vedere procedură, conținut dosar
autorizare, avize obligatorii, compe-
tența de autorizare, specialiști impli-
cați și răspunderi asociate, pentru
clădiri și pentru infrastructura de
transport si edilitară.

II. Diversificarea categoriilor
de autorizații, astfel încât acestea
să fie mai adaptate intervențiilor pre -
văzute, respectiv construire / ame-
najare / desființare, dar și tipului de

intervenție – construcție nouă sau
intervenție pe construcție existentă. 

Posibilă abordare propusă:
1. Autorizația de Construire

pentru construcții noi, cu proce-
duri adaptate în funcție de amploa-
rea intervenției, amplasare (urban /
rural / ZPC) sau categoria de impor-
tanță;

2. Autorizația de Construire
pentru intervenție pe construcții
existente, cu proceduri adaptate în
funcție de amploarea acesteia, ca,
de exemplu, în cazul clădirilor:

• lucrări de modificare care vi -
zează transformarea acestora prin
extinderi, modificări structurale,
recon strucții;

• lucrări de intervenție care nu
afectează volumul și forma clădirii,
fără extinderi, demolări sau modifi-
cări structurale, inclusiv schimbări
de destinație în limitele reglementă-
rilor de urbanism;

• lucrări de intervenție pe o clă-
dire monument istoric sau pe clădiri
din zone protejate.

3. Autorizația de construire
pentru amenajare, cu proceduri și
conținut al dosarului de autorizare
adaptate pentru toate lucrările,
instalațiile și amenajările care afec-
tează utilizarea solului (amenajare
spații publice, spații verzi, dar și
organizarea de șantier). 

4. Notificarea Autorității Publice
pentru intervenții ce nu necesită
autorizare.

Consider oportună introducerea
unei proceduri noi, Notificarea AP,
pentru anumite tipuri bine definite
care nu necesită autorizare, dar care
trebuie anunțate, luate în evidență
de către AP, ca de exemplu: 

arh. Michaela GAFAR

Locuitorii din mediul urban și din mediul rural, proprietari de locuințe individuale sau colective, utiliza-
tori ai clădirilor cu funcțiuni publice de toate tipurile, cu toții suferă din cauza calității spațiului construit.

Modul dezordonat de dezvoltare a orașelor, lipsa strategiei, preponderența interesului investitorului
privat, sau, în cazul investițiilor publice, a prețului cel mai mic și alegerea rezolvărilor punctuale, pe
termen scurt, cât și calitatea construirii sau calitatea precară a întreținerii fondului construit existent
sunt cauze evidente de nemulțumire pentru cetățean, dar și pentru administrația publică centrală sau
locală, pentru investitor, public sau privat, dar și pentru utilizatorul final al spațiilor astfel create.

Deși cadrul legislativ a fost supus unui proces de restructurare după anul 2000, acesta s-a făcut
haotic, la viteze diferite și încercând să răspundă la problemele de moment, prea puțin adecvat nevoi-
lor reale de dezvoltare. 

Autorizația de construire
PROPUNERE DE REFORMARE ȘI OPTIMIZARE A PROCESULUI

Descurajarea unor inițiative importante
pentru protejarea patrimoniului (ex. Hotel

Dunărea, București). Foto autor



w Revista Construcțiilor w noiembrie 2020 35

• lucrări de reparații curente și
întreținere pe construcții existente
ordinare sau de dată recentă;

• construcții ușoare, anexe gos-
podărești, extinderi minore limitate
prin suprafață și înălțime, diverse
tipuri de exploatații agricole etc.;

• locuințe individuale până la o
anumită suprafață desfășurată, am -
plasate în mediul rural, în condițiile
respectării regulamentelor de urba-
nism locale.

5. Autorizația de Construire
modificatoare cu un conținut
simplificat, fără a fi necesară relua-
rea întregului proces de autorizare,
numai pentru cazul schimbărilor de
temă intervenite în timpul execuției
cu implicații asupra condițiilor autori-
zate.

III. Conținut simplificat al do -
sarului de autorizare

Dosarul de autorizare, în cazul
autorizațiilor pentru clădiri, va pune
accent pe amplasarea pe parcelă,
accese, imaginea volumetrică,
înălțimi, expresia la nivelul fața-
delor, culori, finisaje, într-un
cuvânt, impactul clădirii asupra
mediului construit. 

Rezolvările interioare țin de spe-
cificul funcțiunii și trebuie să res-
pecte normele de funcționalitate și
de siguranță, așa cum sunt ele stipu-
late în reglementările specifice și
cum sunt validate prin verificarea
proiectului pentru exigențele de cali-
tate și prin emiterea avizelor / acor-
durilor tehnice specifice.

Începerea construcției se poate
face numai pe baza proiectului
tehnic realizat complet pentru toate
specialitățile implicate în proiect și
verificat de către verificatori atestați,
conform legii. Existența Proiectului
tehnic va fi necesară și în cazul lucră -
 rilor executate numai pe baza unei
notificării AP.

Este necesară și asigurarea unei
anume flexibilități a dezvoltării pro-
iectului tehnic, astfel încât proiectul
să poată fi îmbunătățit pe tot parcur-
sul execuției fără a fi nevoie să
recurgem, atât de des, la dispoziții
de șantier. Condiția este ca la finalul
execuției să fie obligatorie realizarea
proiectului de tip „As built design”,
care să corespundă cu lucrările exe-
cutate și depunerea acestuia la Car-
tea tehnică a construcției.

IV. Diferențierea răspunderi-
lor actorilor implicați în procesul
de autorizare

Procesul de autorizare trebuie
corelat și cu o separare a răspunderii
asociate, în funcție de actorii impli-
cați, astfel:

a) Administrația publică
Administrația publică răspunde în

fața comunității locale, pe de o parte
pentru respectarea cerințelor urba -
nistice și, pe de altă parte, pentru
felul în care a evaluat/anticipat
impactul pe care intervenția o va
avea asupra mediului construit în
general și, în special, asupra vecină -
tăților.

Elementele pe care Adminis-
trația publică trebuie să le urmă -
rească sunt:

• alinieri, retrageri, regim de
înălțime și înălțimi maxime, indica-
tori urbanistici;

• volumetrii și plastica de fațade,
materiale și culori folosite;

• partiuri la nivel de detaliere
sumară, accese pietonale și carosa-
bile pe parcelă, accese în clădire.

În cazul intervențiilor majore se
poate solicita, de către autoritatea
publică, întocmirea unui studiu de
amplasament.  

b) Proiectantul și verificatorul
de proiect 

Proiectantul și verificatorul răspund
pentru calitatea în construcții, pentru
asigurarea exigențelor de calitate în
construcții, așa cum sunt ele definite
prin lege și așa cum sunt normate în
reglementările tehnice specifice.
Conformarea cu normele este cons-
fințită de emiterea avizelor specifice. 

În acest sens se vor identifica
avizele obligatorii pentru obținerea
autorizației (cele ce țin de amplasa-
ment) si a celor ce țin de obiect, care
se obțin pe baza proiectului tehnic,
obligatoriu de obținut până la mo -
mentul începerii construcției. Unele
dintre avize vor fi eliminate, fiind
necesară numai autorizația de funcți -
onare.

Este necesară în acest sens și o
diferențiere privind conținutul pro -
iectelor, precum și exigențele de
veri ficare tehnică în funcție de tipul,
natura, localizarea construcției, în
funcție de categoria / clasa de im -
por tanță.

c) Investitorul / proprietarul
Este obligatorie, de asemenea,

întărirea răspunderii investitorului /
proprietarului. Solicitantul unei auto-
rizații de con struire își va asuma
răspunderea pentru respectarea
reglementărilor urbanistice aplica-
bile, normelor de accesibilitate, res-
pectarea legislației privind rezistența
și stabilitatea construcțiilor, securita-
tea persoanelor, posibile daune
aduse vecinătăților sau mediului.

Un sistem de asigurare adaptat
domeniului va putea regla și asigura
ponderarea răspunderilor fiecărui
actor în domeniul construcțiilor.

V. Reducerea birocrației 
Acest ultim aspect se poate rea -

liza prin identificarea numai a acelor
documente esențiale în proces,
obligarea instituțiilor la conlucrare și
schimb de informații fără intervenția
solicitantului, înființarea comisiei de
acord unic care să facă posibilă
agrearea unei soluții comune expri-
mate prin acordul unic, mărirea
duratei de valabilitate a Autorizației
de Construire la minimum 3 ani.

În loc de concluzie: consider că o
astfel de abordare graduală, corectă,
coerentă și rezonabilă a procesului
de autorizare ar putea rezolva multe
dintre problemele din domeniu, asi -
gurând crearea unor premise mai
bune pentru respectarea reglemen-
tărilor tehnice și urbanistice, simpli-
ficând procedurile pentru lucrări
minore și prevenind construcțiile
ilegale, creând condițiile creșterii
ca lității în construcții, diminuând
semnificativ birocrația și arbitrariul
în luarea deciziilor și, în final, faci-
litând investițiile de toate tipurile în
România.  q

Absorbție greoaie a fondurilor europene
(ex. Spital Județean de Urgență reabilitat cu fonduri europene). Foto autor
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CONSOLIDARE, RESTAURARE A ANSAMBLULUI MĂNĂSTIRII ANTIM (CORP C1, C2, C3, C4, C6, C10, C11, C13)
Amplasament:
Strada Mitropolit Antim Ivireanu nr. 29, Sector 5,
Municipiul București
Cod L.M.I.:
B-ll-a-A-18971, Ansamblul „Mănăstirii Antim”
B-ll-m-A-18971.01, Biserica „Toți Sfinții”
B-ll-m-A-18971.06, Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod
Datare:
1714 (Biserica „Toți Sfinții”)
1912 (Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod)
Finanțator / Beneficiar:
MĂNĂSTIREA ANTIM
Proiectant general:
SC ABRAL ART PRODUCT SRL
Colectiv de proiectare:
Arhitectură:
arh. A.I. BOTEZ - șef proiect complex,
arh. Andrei ATANASIU - șef proiect,
arh. Luiza ATANASIU, arh. Geanina DRAGNE,
arh. Alexandru NEAȚU, arh. Andrei PÂSLARIU, arh.
Diana RADU, st. arh. Marius ENACHE, st. arh. Mădălina GRECU
Structură:
SC STRUCTURAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SRL.
ing. Radu CAZAMIR, ing. Alexandru NEACȘU, ing. Liviu GRUIA,
ing. Ștefan NEACȘU, ing. Elena NIȚĂ
Instalații:
ing. Alexandru BOTEZ - specialist M.C.,
ing. Alin UNGUREANU - șef proiect instalații,
ing. lonuț BUZEA, ing. George STROE, ing. Bogdan CHIRASNEL, ing. Ștefan CREIȚEANU, ing. Alex IONAȘCU,
ing. Ovidiu GANEA
Cercetare și investigații:
Studiu istoric și de arhitectură: arh. Radu PÂRVU
Expertiză tehnică: prof. ing. Ramiro A. SOFRONIE, ing. Tudor P. ANDRIȚOIU
Expertiză tehnică pictură: specialiști restauratori Simona PĂTRAȘCU, Laurențiu BURLACU, Dorin DĂNILĂ,
expert restaurator Luminița Dana POSTOLACHE
Studiu geotehnic: ing. Mihai DIMOFTE
Ridicare topografică: ing. Marius STANCU
Manager proiect/Documentație economică: ec. Mariana FLOREA
Antreprenor general:
SC AEDIFICIA CARPAȚI SA

Premiile
Trienalei Naționale de Restaurare

ediția VIII 2019

Mănăstirea ANTIM
Biserica „Toți Sfinții” ANTIM

Palatul Bibliotecii Sfântului SINOD

continuare în pagina 38 È
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Descrierea lucrării:
Lucrările de consolidare și restaurare au fost începute

în anul 2016, în baza proiectului întocmit de către proiec-
tantul SC ABRAL ART PRODUCT SRL București, șef proiect
complex arhitect Aurel I. BOTEZ.

Biserica „Toți Sfinții” ANTIM [C06]
Lucrările de restaurare prevăzute pentru Biserica „Toți

Sfinții” au vizat punerea în valoare a componentelor arhi-
tecturale și artistice. Starea de conservare a clădirii este
medie spre bună, lucrările propuse pentru specialitatea
arhitectură fiind mai degrabă lucrări de reparații curente și
întreținere.

Intervenții: curățarea paramentului de patogeni bio-
logici (alge, licheni), desprăfuirea acestuia, plombe locale
în zonele în care cărămida este măcinată; refacerea trotu-
arului de gardă cu rosturi etanșe; reamplasarea
mor mintelor din proximitatea fundațiilor bisericii, cu men -
ținerea monumentului suprateran pe poziție; revi zuirea
învelitorii întregii clădiri și realizarea de reparații locale;
tratarea în manieră unitară a sistemului de evacuare a
apelor pluviale (s-a utilizat tabla de cupru pentru
înlocuirea tronsoanelor degradate și a celor realizate din
alte materiale); prevederea unui sistem de degivrare pen-
tru jgheaburi și burlane; revizuirea tâmplăriei ferestrelor
fixe ale turlelor; restaurarea grilajelor metalice ale feres -
trelor; restaurarea treptelor exterioare din blocuri de
travertin; restaurarea componentelor artistice (pictură,
elementele din piatră, mobilier, cafas, amvon din lemn).

Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod [C01]
Pentru Palatul Sinodal proiectul a prevăzut lucrări de

restaurare, consolidare, reabilitare, refuncționalizare, efi-
cientizare a spațiilor interioare, cu amenajarea podului
existent și transformarea acestuia într-un spațiu util.

Intervenții: reconfigurarea căilor de circulație în sub-
sol, prin practicarea de goluri în pereți, menite să scurteze
lungimea căilor de evacuare; reconfigurarea nodurilor ver-
ticale existente; restaurarea pardoselii holului principal;
realizarea de închideri rezistente la foc, cu zidărie din
cărămidă, pentru toate spațiile din subsol, în vederea
obți nerii unor spații clar delimitate pentru depozitare;
amplasarea unui monte-charge cu stații la toate nivelurile
clădirii în scopul transportului facil al documentelor;
crearea/reconfigurarea de spații tehnice în subsol (cen-
trală termică, chiller, centrala sistemului de stingere cu
gaz inert etc.); reconfigurarea grupurilor sanitare și

adaptarea acestora pentru a permite accesul persoanelor
cu dizabilități; amenajarea unei garderobe și amplasarea
unui sistem de supraveghere video și a unei centrale de
detecție/avertizare incendiu la parter; transformarea
podului existent într-un spațiu util cu funcțiuni precum
birouri, laborator de restaurare carte, sală de consultare
periodice, centru de copiere/scanare (digitalizare), spații
tehnice, grupuri sanitare, camere cazare; realizarea unui
nivel la cota +8,60 în zona centrală, deasupra sălilor mari
și a holului principal de la parter, care va avea funcțiunea
de sală de lectură; reconfigurarea structurii șarpantei de
lemn pentru a permite realizarea de spații funcționale,
fără a modifica volumul și forma acoperișului; înlocuirea
asterelii în proporție de 80% și a elementelor din lemn ale
șarpantei care sunt degradate; termoizolarea mansardei
pe intradosul învelitorii cu vată minerală bazaltică pre-
văzută cu barieră contra vaporilor; introducerea unei
hidroizolații peste astereală; placarea intradosului înveli-
torii cu gips-carton rezistent la foc; reparații locale la
tavane și pereți, în funcție de amploarea intervențiilor
structurale și a lucrărilor de instalații; înlocuirea învelitorii
din țiglă ceramică glazurată cu învelitoare nouă din același
tip de material; revizuirea, reabilitarea, restaurarea sis-
temului de colectare a apelor pluviale cu refacerea racor-
durilor, burlanelor la sistemul de canalizare; sistem de
degivrare pentru jgheaburi și burlane; reparații locale în
zonele degradate ale sageacului, la fațade, tratabile cu
hidrofobizanți și consolidanți; montarea de uși rezistente
la foc conform cerințelor de securitate la incendiu;
revizuirea, restaurarea, reabilitarea, înlocuirea tâmplări-
ilor interioare și exterioare (înlocuirile se vor a fi realizate
cu tâmplarie dublă din lemn masiv, cu geam simplu, con-
form modelului original; restaurarea sau înlocuirea grila-
jelor metalice; înlocuirea glafurilor și șorțurilor din tablă
zincată vopsită cu unele noi din tablă de titan-zinc prepati-
nată, inclusiv reparații locale; pe latura est, în vederea
realizării compartimentului la foc este necesară înlocuirea
tâmplăriei existente cu tâmplarie rezistentă la foc 90
minute; realizarea de ferestre de mansardă și tabachere
în planul învelitorii în vederea iluminatului și ventilării
naturale a spațiilor nou create; înlocuirea luminatoarelor
existente de pe învelitoare cu luminatoare cu tâmplarie
din aluminiu și sistem de deschidere automat; lumina-
toarele de peste spațiile parterului vor fi revizuite și
restaurate după caz.

Toate aceste intervenții nu au fost însă realizate până
în momentul de față, din lipsă de fonduri.

Æ urmare din pagina 36



EJOT lansează noul mortar chimic Super Epoxy SE 800 Seismic
pentru aplicații grele

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

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

Mortarul chimic Super Epoxy SE800 este o rășină de
injecție bicomponentă pe bază de rășină epoxidică
pură pentru aplicații structurale și de înaltă perfor-
manță, potrivit pentru ancorarea tijelor filetate în
beton fisurat și nefisurat.

Avantaje și beneficii:

• Rezistență și încărcări foarte mari;
• Se poate folosi cu toate tipurile de tije filetate și fier beton
conform TR029;
• Ideal pentru adâncimi de ancorare mari;
• Pentru beton fisurat  sau nefisurat;
• Se poate utiliza în beton uscat  sau umed, precum și în lemn;
• Se poate utiliza în găuri inundate;
• Se poate utiliza în aplicații instalate peste cap;
• Agrementat ETA pentru găurire diamantată;
• Ideal pentru temperaturi ridicate – gama de temperaturi
I, II și III;
• Agrementat ETA pentru instalare armătură conform TR023
și EN1992-1-1:2004 EC2;
• Fără contractare, ceea ce implică instalări de diametre mari;
• Agrementat ETA pentru sarcini seismice C2 – Aplicații
Structurale;
• Curățare manuală gaura până la 20 mm diametru tija și
adâncimi de ancorare de până la 240 mm;
• Testat și aprobat independent – durată de viață de 50 ani;
• Cantitate reziduală minimă în tub, după golire.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne scrieți pe
adresa de e-mail: infoRO@ejot.com
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Cu doi ani în urmă, Facultatea
de Geodezie (UTCB) împreună cu
Uniunea Geodezilor din România,
Asociația Patronală din Cadastru,
Geodezie și Cartografie, Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară și Comisiile 5, 6, 10 ale
FIG (Federația Internațională a
Geodezilor) a organizat simpozionul
internațional „Geodesy for Smart
Cities”, care s-a bucurat de partici-
parea multor specialiști din dome-
niu, din mediul academic și din
domeniul privat, dar și a multor
studenți (2018.geoprevi.ro). De
atunci, tehnologia a evoluat și, la
nivel internațional, au fost imple-
mentate din ce în ce mai mult abor-
dări noi, precum conceptul Digital
Twin pentru orașe inteligente.

Se poate pleca de la afirmația că
„tehnologia Digital Twin poate face
orașele inteligente mai inteligente”
[10], făcând astfel trecerea de la
orașe inteligente la orașe receptive.
În domeniul orașelor inteligente,
Digital Twin, sau replica digitală,
este modelul virtual al orașului
creat ca replică a lumii fizice, fiind
un instrument indispensabil pentru
a analiza pulsul orașului în timp
real, pe baza surselor de date orga-
nizate pe straturi, pentru clădiri,
infrastructura urbană, utilități, afa -
ceri, circulația persoanelor și vehi -
culelor. Un astfel de model virtual
uriaș evident că trebuie să fie de
încredere, din perspectiva datelor
geospațiale care îl compun, aceste
date fiind furnizate de cadastru, de
sistemele informa țio nale specifice
domeniilor de activitate, de proiec -
tele de construcții etc.

Cazurile cheie de utilizare, care
pot fi rezolvate pe baza Digital
Twin, includ simularea evacuărilor
sau relocărilor umane de urgență,
modelarea riscurilor de inundații,
proiectarea inteligentă a clădirilor și
gestionarea energiei, modelarea și
simularea traficului rutier, monito -
rizarea și predicția calității aerului,
modelarea infrastructurii verzi,
ana liza amenințărilor cibernetice,
infracționalitatea, dezvoltarea afa -
cerilor etc.

Cadastrul 2D, prin înregistrarea
imobilelor în cartea funciară, furni-
zează atât date geospațiale de
încredere, cât și informații com-
plexe, inclusiv juridice, referitoare
la proprietățile în cauză. Toate
aceste informații sunt în prezent
gestionate în România de sistemul
integrat de cadastru și carte fun-
ciară, folosind aplicația e-Terra, pe
structură GIS. Și de aici rezultă
importanța integrării acestor infor-
mații GIS cu ceea ce numim
proiecte BIM (modelarea informa -
țiilor despre construcții), cu scopul
de a gestiona informația și a lua
decizii în mod integrat. Evident că
unul dintre deziderate rămâne imple-
mentarea cadastrului 3D (care va fi
tot o activitate a ANCPI), în special
în zonele urbane unde situația com-
plexă necesită o astfel de abordare.
Informațiile digitale referitoare la
construcții sunt furnizate de dez-
voltatori și utilizate pentru înregis-
trarea proprietății. Documentația
tehnică de construire este obligato-
rie, dar informațiile digitale afe -
rente acesteia, utilizate în procesul

de înregistrare a proprietății, nu
mai sunt folosite după ce problema
a fost rezolvată. De aceea, se poate
considera că BIM poate oferi
valoare adaugată pentru îmbună-
tățirea procesului de formare,
înre gistrare și vizualizare a propri-
etăților imobiliare.

Totodată, ar putea constitui o
bază pentru un posibil sistem
cadastral 3D. Practic, pentru un
condominiu nou există următoarea
situație: inițial există informații 3D
din documentația de proiect și o
calitate geometrică supe rioară a
acestora, aferentă planurilor de
construire, dar aceste informații
sunt utilizate doar ca date inițiale
pentru individualizarea geometrică
2D pe planul cadastral și pentru
introducerea datelor atri but nece-
sare în cartea funciară. De aici
rezidă și importanța înregis trărilor
3D în cadastru, construirea BIM,
precum și analiza posibili tă ților de
integrare a acestora.

Datele geospațiale - baza necesară
pentru realizarea Smart City/Digital Twin

prof. univ. dr. ing. Ana-Cornelia BADEA -
Vicepreședinte al Uniunii Geodezilor din România, Membru al ASRO CT 359

prof. univ. dr. ing. Ana Cornelia BADEA 

În prezent, în  București, o zonă de maxim interes pe care administrația centrală și locală ar tre-
bui să o reconsidere cu siguranță, în mod fundamental, o reprezintă în primă fază investițiile pentru
achiziția datelor geospațiale (folosind teh nologii diverse) și pentru modelarea 3D a acestora (inclu-
siv inițierea realizării cadastrului 3D). Dezvoltarea orașelor inteligente este un concept important
pentru gestionarea problemelor de suste nabilitate urbană, folosind senzorii și tehnologiile IoT, AI,
ML, tehnicile de analiză avansată a datelor ca instrumente. Scopul este de a face lucrurile să func -
ționeze mai bine, iar, treptat, deciziile la nivelul ora șului să aibă un impact mai mare în ceea ce
privește îmbunătățirea vieții cetățenilor. Aceste abordări au luat amploare la nivel internațional, în
special pentru orașele mari, existând exemple în acest sens (vezi cityzenith.com și nrf.gov.sg)
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În construcții există tendința ca
din ce în ce mai multe proiecte să
fie realizate folosind tehnologia
BIM.  Practic, folosind BIM se opti-
mizează costurile și timpul alocat
pe perioada proiectării și edificării
construcției. Este necesar să se
realizeze modele 3D detaliate ale
elementelor din lumea reală, având
în vedere și informațiile despre pro-
ducător și materialele folosite.
Informațiile BIM au fost inițial cre-
ate pentru a fi utilizate la obținerea
aprobărilor, stabilirea costurilor și
procesul de construire, dar mana -
gementul complex oferit de BIM a
condus la utilizarea acestor infor-
mații inclusiv pentru întreținerea
construcțiilor.

În prezent, majoritatea organi-
zațiilor care livrează proiecte BIM
sau primesc documente BIM ca
parte a rezultatelor proiectului au
convingerea că pot fi obținute
be ne ficii în timpul întreținerii și
func ționării construcțiilor printr-o
combinație de date BIM și GIS. Uti-
lizarea mixtă a informațiilor BIM și
GIS oferă următoarele avantaje:
proiectanților - să planifice și să
cree ze în contextul geospațial exis-
tent, inginerilor - să ia în conside -
rare mediul și contextul în timpul
ana lizei, iar personalului din con-
strucții să planifice logistica șanti -
erului - și impactul asupra zonelor
înconjurătoare.

Avantajele utilizării integrate
BIM-GIS cu scopul de a crea baza
pentru „Digital Twin” și „Smart City”
se află într-o zonă interdisciplinară

definită de domeniul construcții, de
domeniul arhitecturii, al planificării
urbane și cel al geodeziei. Astfel,
dacă există acces la informații
detaliate despre construcții ca BIM,
prin folosirea unui context geospațial
GIS, se pot realiza cu succes inclu-
siv planificarea, operarea, evalua -
rea performanței, întreținerea și
managementul de urgență în mod
mai precis și eficient, atât pentru
construcții individuale, cât și pentru
orașe în ansamblul lor. Un alt avan-
taj este testarea oricărei inițiative
sau proiect într-un model virtual
înainte de implementare, ceea ce
conduce la reducerea costurilor și
evitarea situațiilor de eșec în lumea
reală. Testarea și prototiparea pot
îmbunătăți foarte mult manage-
mentul urban, deoarece, având
informații în timp real despre orice
situație de urgență, planificatorii au
posibilitatea, de exemplu, de a
aloca resurse, de a planifica opera -
țiuni și a optimiza traficul, ceea ce
ar îmbunătăți de la sine multe alte
sisteme urbane.

În același timp, disponibilitatea
unei replici digitale aproape com-
plete a unui oraș - practic un model
virtual al infrastructurii de trans-
port, construcțiilor și spațiilor pu -
blice ale acestuia - combinată cu
fluxuri de informații în timp real de
la senzori și alte surse de date, con-
duce la avantaje deosebite: cetățe-
nii să vizualizeze impactul unei
construcții noi înainte de a începe
efectiv edificarea acesteia, rularea
simulărilor pe computer pentru a se

pregăti pentru scenarii de urgență,
urbaniștii ar putea analiza și
răspunde mai bine la schimbările
locale de mediu.

Tehnologia și schimbul de date
din și în diferite produse software și
formate de date au evoluat mult în
ultima perioadă, permițând în
prezent integrarea datelor. Dacă în
ceea ce privește integrarea GIS-
BIM  existau anumite probleme, în
prezent lucrurile s-au armonizat
mult. Informațiile despre con-
strucții pot fi organizate în multe
formate de fișiere, cum ar fi Revit și
Industry Foundation Classes (IFC).
Se poate folosi un fișier Revit direct
în ArcGIS, ca spațiu de lucru pentru
fișiere BIM. Pentru IFC, trebuie
folosite instrumentele de interopera -
bilitate a datelor pentru a converti
informațiile referitoare la clădire
sub formă de schemă a unui set de
date clădire.

Astfel, ca modalitate tehnică
pentru a crea și a lucra cu mode-
larea informațiilor despre con-
strucții (BIM), una dintre soluțiile
existente este Autodesk Revit, care
include geometriile complexe și
informațiile asociate care descriu o
clădire și procesul de construire al
acesteia. Modelul Revit este com-
pus din elementele  structurii 3D și
conține toate informațiile pentru a
identifica modul în care sunt con-
struite aceste părți, fiind utilizat
pentru a documenta BIM în organi-
zațiile implicate în industriile de
inginerie civilă, urbanism, arhitec-
tură, geodezie. Revit este baza de

Fig. 1: Aspecte comparative BIM – GIS (adaptare după [8])
continuare în pagina 44 È
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proiectare, de simulare, vizualizare
și colaborare pentru a crea în mod
eficient date interconectate pentru
a reprezenta BIM. Datele sunt
organizate în funcție de o schemă,
astfel încât să poată fi interpretate
corect de orice organizație sau pro-
dus, permițând ArcGIS Pro să utili-
zeze nu numai geometriile, ci și
proprietățile din desene ca atribute.

Pentru modelarea datelor GIS,
tehnologia Esri (ArcGIS Pro, City -
Engine, ArcGIS Urban) răspunde cu
succes și este în continuă dezvol-
tare, ArcGIS Pro acceptând for-
matele de fișiere Autodesk Revit
(*.rvt). Deși este posibil să se
creeze date BIM care să cores-
pundă coordonatelor x, y din teren,
majoritatea datelor BIM sunt create
în sistem local, iar acestea este
necesar să fie georeferențiate pen-
tru a le repoziționa în ArcGIS. Pen-
tru a fi compatibile cu alte surse de
date, cum ar fi o geodatabase, fiși -
e rele Revit trebuie să fie organizate
în ArcGIS Pro în spații de lucru,
seturi de date și clase de elemente.
De aceea, trebuie convertite folo -
sind instrumentul de procesare a
fișierelor BIM în Geodatabase.
Datele online CAD sau Revit pot fi
identificate și accesate în ArcGIS
Pro folosind BIM Cloud Connection,
care oferă o conexiune la zona
online BIM de stocare în cloud a
unui utilizator, cum ar fi Autodesk
BIM 360.

În proiectele de construcții,
diferitele elemente de structură,
instalații, arhitecturale etc., sunt
executate în momente diferite, iar
achiziționarea informațiilor despre
construcții este eșalonată în timp.
După ce construcțiile sunt stocate
într-o geodatabase, se pot actualiza
atributele sau geometria. Clădirile
3D din fișierele BIM sunt stocate
în clase de elemente multipatch
într-un set de date al construcției.
În cazul în care avem texturi în
fișierul BIM, acestea vor fi stocate
în clasa de elemente multipatch.
Există totodată avantajul de a lega
datele la tabele externe, care con-
țin informații de interes.

Datele geospațiale din prezent,
din domeniul spațiilor construite și
topografia înconjurătoare se bazea -
ză pe standardele internaționale

elaborate de ISO / TC 211 (GIS) și
ISO / TC 59 / SC 13 (BIM). Datele
GIS au la bază ISO / TC 211, în
timp ce seturile de date BIM se
bazează pe IFC (Industry Founda-
tion Classes). Este nevoie de un
schimb de date bidirecțional, dar
fără a transforma datele. În admi -
nistrația publică locală este nece-
sară atât utilizarea datelor din GIS,
cât și din BIM. Eforturile se concen-
trează în prezent pe maparea mo -
delelor IFC (IFC pentru clădiri,
poduri, drumuri și căi ferate) pe
schemele de aplicații GIS, și invers.
În prezent, este în lucru o inițiativă
de standardizare comună, coordo-
nată de ISO / TC 59 / SC 13, cu
participarea ISO / TC 211.

Specialiștii geodezi care activea -
ză în cadastru - și nu numai - ar
trebui să evidențieze din ce în ce
mai mult importanța muncii pe care
o realizează - producția de date
geospațiale de încredere - și să
acorde importanța cuvenită pregă-
tirii profesionale continue pentru a
ține pasul cu cele mai noi tendințe.

Totodată, în contextul actual
atât de complicat al pandemiei,
mediul academic trebuie să poată
identifica metode diverse pentru a
le transmite studenților toate
aceste informații într-un mod struc-
turat și aplicativ, pentru a dobândi
acele competențe specifice care îi
formează ca specialiști de succes,
care să aibă abilitățile necesare
pentru a colabora corect în activități
interdisciplinare, împreună cu cole-
gii constructori. Se vorbește mult în
prezent de metodele e-learning și
mulți încearcă să identifice cele mai
bune tehnici de transmitere a infor-
mației în mod aplicat. Aici merită
subliniat faptul că la nivel universi-
tar tehnic dă rezultate mai bune
metoda research-based learning,
deoarece stimulează gândirea apli-
cată și formularea soluțiilor proprii
la problemele ce trebuie rezolvate. 

Este în prezent șansa tuturor
specialiștilor - din administrație, din
domeniul privat și din mediul aca-
demic - să se implice activ în a dez-
volta replici virtuale ale orașelor, cu
ajutorul cărora problemele să poată
fi gestionate în mod real, iar cetă -
țenii să se poată bucura de impac-
tul pozitiv al deciziilor luate.
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Lucrări de consolidare a infrastructurii rețelelor
de transport executate în România și Germania

Drumul județean va fi rebilitat prin construcții de poduri noi, podețe, rigole, șanțuri, lucrări de amenajare a
apelor, racordări cu drumuri laterale etc. dar și prin mărirea benzii de rulare a autovehiculelor. Pentru ca lucrările
de reabilitare să se desfășore în maximă siguranță, s-a impus restricționarea unei benzi de circulație, acolo unde
este cazul, acestea fiind semnalizate corespunzător prin amplasarea de indicatoare de circulație și semafoare.  

Pentru mărirea benzii de rulare a autovehiculelor a fost propusă soluția tehnică de consolidare a corpului
drumu lui cu micropiloți și ancore autoforante injectate, aceste lucrări fiind executate de către GEOSOND SA. 

Soluții aplicate: consolidarea corpului drumului cu
micropiloți și ancore autoforante injectate și o grindă din
beton armat turnată la partea superioară, pe capetele
micropiloților. Capetele micropiloților sunt echipate cu
piuliță și placă pentru distribuția eforturilor. 

Pentru consolidarea terasametului drumului jude -
țean s-au executat peste 12.500,00 m de micropiloți,
forați vertical cu lungimi cuprinse între 6,00 și 15,00 m
și ancoraje forate la un unghi de 45˚ cu lungimi de
10,50 m. Prin tehnologia de execuție cu injectare în
două etape a suspensiei de ciment, cu presiuni până
la 20 bar, s-a realizat totodată și îmbunătățirea și con-
solidarea terenului adiacent. Perioada de execuție a
lucrărilor a fost de 9 luni de zile, ținându-se seama de
restricțiile rutiere, problemele tehnice și tehnologice
apărute pe parcursul operațiunilor, ce au necesitat
investigații geotehnice de detaliu, executate de
GEOSOND SA și modificarea planurilor inițiale. 

Dezvoltarea unui sistem de transport durabil în România va facilita transportul în condiții de si -
guranță, rapid și eficient, pentru persoane și mărfuri, cu un nivel de servicii la standarde europene,
la nivel național și european între și în cadrul regiunilor din România.

Impactul global al modernizării infrastructurii de transport va conduce în general la îmbu  nă -
tățirea activității economice în România și la creșterea competitivității produselor și apro vi zionarea
serviciilor în sectoarele cheie ale economiei în cadrul tuturor regiunilor din România.

În acest context, în cele ce urmează se prezintă lucrările de reabilitare și modernizare a unui
drum județean din zona Transilvaniei. 

ing. Petre UȚĂ, ing. Ionuț CIOCANIU, ing. Ovidiu-Marius DUȚĂ



Un impact semnificativ asupra activității de șantier l-au avut și restricțiile impuse de pandemia COVID-19,
acestea ducând la îngreunarea aprovizionării cu materiale de import necesare și a condițiilor de lucru, impu nân -
du-se respectarea măsurilor de igienă.

Societatea GEOSOND SA a executat, de asemenea, lucrări de consolidare și în Germania. Prezentăm, în con-
tinuare, aspectele generale ale lucrărilor la drumul de acces către o zonă de interes turistic, pentru pasionații de
planoare, zonă considerată a fi cel mai însorit loc din Germania. 

Pentru consolidarea unei porțiuni de 450 m din drumul
de acces spre aerodromul cel mai înalt din Germania, situat
la 980 m deasupra nivelului mării, s-au executat, în sistem
rotopercutant cu ciocan de fund, 2.000 m  micropiloți armați
cu tuburi metalice cu grosimi variabile și adâncimi cuprinse
între 6,30 si 11,30 m, cimentați ascendent din cauza
apariției apei subterane în anumite zone ale drumului. Cei
1.700 m de ancoraje echipate cu bare gewi executate ulte-
rior au fost încastrate în grinda armată construită pe
capetele micropiloților, acestea având lungimi cuprinse între
7,00 și 12,00 m, pe capetele fiecărei ancore fiind montate
plăci meta lice blocate cu piulițe.  Pentru finalizarea acestui
proiect a fost nevoie de o coordonare exemplară, trei firme
lucrând concomitent pe aceeași porțiune de drum. q

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

Tel/fax: + 40 (21) 319 48 44; Mobil: +40 744 55 00 14/ +40 749 12 08 45
www.geosond.com; office@geosond.com; birou@geosond.com
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Gama de utilaje de foraj pentru piloți BAUER BG, 2020-2021

Utilaje de foraj pentru piloți
BAUER BG ValueLine

Sunt concepute pentru a obține
rezultate optime, la costuri minime
de achiziție și exploatare, în cazul
forajelor ne-tubate pentru piloți, cu
stabilizarea găurii forate cu ajutorul
lichidelor de foraj, sau pentru foraje
tubate, cu instalarea tuburilor de
protecție de către capul hidraulic de
rotire, sau cu ajutorul unui oscilator
de tuburi.

Tehnologia de foraj optimă pen-
tru aceste situații este aceea cu
bare telescopice de tip Kelly, pentru
care mașinile din gama ValueLine
au fost concepute și optimizate.

Caracteristicile definitorii ale
mașinilor din gama ValueLine sunt:

• Stricta specializare, prin redu-
cere la esențial: putere necesară
mai mică, consum de combustibil
mai redus, productivitate maximă;

• Atât cinematica cât și construc -
ția mastului asigură o stabilitate
optimă și flexibilitate maximă;

• Șasiul superior este proiectat
pentru a obține eficiență maximă la
forajul cu bară Kelly;

• Platforma de service integrată
asigură un nou nivel de siguranță și
confort al intervențiilor.

Alte avantaje ale utilajelor
BAUER BG ValueLine:

• proces simplificat de montare
• unități de transport flexibile
• echipamente pre-configurate
Din gama ValueLine fac parte

următoarele modele:

Mașinile din varianta H au între-
gul mast rabatabil pentru transport,
fără a fi necesară demontarea
sa, a capului hidraulic de rotire și
a barei Kelly.

Celelalte mașini sunt în varianta
V și pentru transport li se îndepăr-
tează partea superioară a mastului,

capul hidraulic de rotire și bara
Kelly.

Utilaje de foraj pentru piloți
BAUER BG PremiumLine

Caracteristicile generale defini-
torii ale mașinilor PremiumLine
sunt:

• Standarde ridicate de siguranță;
• Protejarea mediului, perfor -

manță și eficiență economică;
• Transport ușor și timp scurt de

montare;
• Standard înalt de calitate;
• Durată lungă de viață și va -

loare excelentă de revânzare.

Preocupați în permanență de a răspunde cât mai bine cerințelor clienților și de a asigura în ace-
lași timp cele mai înalte standarde de calitate, eficiență și fiabilitate, proiectanții de la BAUER au
regândit în acest sens gama de utilaje de foraj pentru piloți, punând un accent deosebit pe optimi-
zarea raportului dintre costurile de achiziție și exploatare ale unui utilaj și beneficiile aduse utiliza-
torului.

O primă observație a fost că utilizatorii de utilaje de foraj pentru piloți se pot grupa în două cate-
gorii mari: unii care își selectează lucrările doar pentru tehnologia de foraj cu bară telescopică tip
Kelly și alții care aplică tehnologii de foraj diverse, funcție de factorii specifici ai fiecărui proiect.

Așa s-au născut cele două linii de utilaje de foraj pentru piloți BAUER BG, ValueLine și PremiumLine.



Principalele dotări ale mași-
nilor BAUER PremiumLine sunt:

Sistemele de asistență BAUER
• Exemplu: vizualizarea blocării

barei Kelly și controlul vitezei de
ridicare și coborâre a acesteia, cu
încetinire în zona de blocare.
Rezultă o reducere a uzurii barei
Kelly, a sculelor de foraj și a mașinii
în ansamblu și o creștere semnifi-
cativă a productivității.

Tehnologia de comunicații
• Sistem de monitorizare Bauer

B-Tronic, cu ecran tactil cu rezoluție
înaltă, pentru afișarea parametrilor;

• Tabletă cu conexiune la inter-
net pentru accesarea platformei de
foraj. Ecranul operatorului poate fi
reflectat în direct pe tabletă, opera-
torul având posibilitatea de a
accesa manuale de operare, date
de gestionare a mașinilor și multe
altele;

• Datorită conectării mașinilor în
rețea, date de producție, locații și
rapoarte detaliate referitoare la
operațiunile de foraj pot fi accesate
atât de către o mașină izolată, cât
și de întreaga flotă de mașini.

Echipamente de siguranță
• Platforme de service integrate

pe șasiul superior, pentru lucrări de
mentenanță în condiții ușoare și
sigure;

• Grilaj de protecție retractabil
pe partea cabinei;

• Balustrade pe șasiul superior
(pliabile pentru transport);

• Camere video pentru spatele
mașinii.

Alte avantaje ale mașinilor
BAUER PremiumLine:

• Mast special conceput pentru a
putea fi utilizat pentru o gamă mul-
tiplă de tehnologii de foraj;

• Troliu de avans optimizat pen-
tru parcurgerea întregii lungimi a
mastului la foraje dintr-o singură
trecere;

• Troliu principal într-un singur
strat, ce asigură o uzură minimă a
cablului și o forță constantă de tra-
gere.

Din gama PremiumLine fac
parte următoarele modele:

Instalațiile de foraj BAUER BG
PremiumLine sunt platforme de
foraj moderne, pentru forajul cu
bare telescopice Kelly, dar în același
timp ușor adaptabile și pentru alte
tehnologii de foraj.

Principalele tehnologii de
foraj posibile cu instalațiile BAUER
BG PremiumLine sunt următoa-
rele:

Foraj tubat cu
bară Kelly, cu in -
stalarea tuburilor
cu capul de rotire
hidra ulic KDK.

Foraj tubat cu
bară Kelly, cu in -
stalarea tuburilor cu
capul de rotire hidra -
 ulic KDK și cu ajuto-
rul unui oscilator de
tuburi.

CSM
Cutter Soil Mixing
Realizarea pere -

ților de susținere
prin amestecul mate -
rialului frezat cu
betonul lichid, pom-
pat prin interiorul
coloanei de foraj.

CFA - Continu ous
Flight Auger

Foraj dintr-o sin-
gură trecere, cu un
burghiu continuu.

CCFA - Continu ous
Cased Flight Auger

Foraj tubat dintr-o
singură trecere, cu
burghiu continuu, cu
cap dublu de rotire.

FDP - Full Displa-
cement Piles

Foraj dintr-o sin-
gură trecere, cu înde -
sarea materialului
dislocat în pereții gău-
rii forate.

SCM - Soil Column
Mixing

Realizarea piloților
prin amestecul mate-
rialului forat cu beto-
nul lichid pompat prin
interiorul coloanei de
foraj.

SCM - DH
Coloane SCM reali-

zate la diametre mari,
cu ajutorul unor cape -
te de rotire duble.

TR - Execuție de
piloți de balast com-
pactați cu vibratoare
de interior BAUER TR.

Instalare de piloți
prefabricați cu cio-
cane hidraulice sau
Diesel.

HDI - „Jet grouting”
Injecție de beton

la presiuni înalte.

Mai multe detalii privind uti-
lajele de foraj pentru fundații
speciale BAUER puteți găsi pe
website-ul www.tpcom.ro, al
companiei Tractor Proiect
Comerț din Brașov, reprezen-
tantă a BAUER Maschinen
Group în România. 
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Octavian Ioan BOTA

A urmat Politehnica din București - Facultatea de
Construcții, devenind inginer în anul 1946.

S-a angajat la Direcția Lucrări Speciale a Ministeru-
lui CFR, pentru Unitatea din Cluj. După o ucenicie de o
jumătate de an la Șantierul tunelului Stana, a condus
sectorul cuprinzând: tunelul Boj I și Boj II, precum și
două poduri din beton armat între Boj și Războieni. A
continuat cu realizarea altor lucrări precum cazangeria,
hala de forjare, refacerea clădirii de călători din gara
Cluj și alte diferite lucrări.

Transferat la Serviciul tehnic de proiectare jude -
țean, după scurt timp, a trecut la Filiala IPROCHIM
Cluj, unde a proiectat lucrări la mai multe uzine chi -
mice din țară, fiind și responsabil cu asistența tehnică
la Combinatul Chimic 2 Târnăveni, pentru investițiile
proiectate de IPROCHIM București.

La înființarea institutelor de proiectare regionale
(transformate ulterior în DSAPC), a fost angajat la IRP
Cluj, devenind membru în Comisiile de inovații al
DSAPC și al Consiliului Regional Cluj - situație în care
răspundea de lucrările de proiectare proprii, cât și de
toate proiectele din afară, și a reușit introducerea unor
tehnici noi și diferitor inovații, precum utilizarea, pen-
tru prima dată în țară, a cofrajelor glisante la un bloc
de locuințe. De asemenea, în această perioadă, ca
inginer la DSAPC, au apărut, pe parcursul execuției pe
șantiere, defecțiuni pe care a trebuit să le rezolve
(defecțiuni datorate neatenției pe șantiere sau în
proiectare).

Din cauza problemelor de sănătate (ulcer întreținut
de stres), s-a transferat la Facultatea de Construcții din
Cluj, în anul 1965, la Catedra Construcții de beton
armat. Devenind doctorand, a susținut teza de doc-
torat intitulată: Conlucrarea arcelor și cadrelor din
beton armat cu terenul de fundație considerând dez-
voltarea simultană a deformațiilor elastice și vâscos-
plastice.

La facultate, a realizat, singur sau în colaborare cu
membrii catedrei, diferite proiecte și teme de cercetare
importante. Prezentăm patru lucrări de proiectare, la
care prof. Octavian loan Bota se consideră că a aplicat
unele soluții originale:

• podul pasarelă și conducte peste Someșul Mare la
Satu Mare, destinat să susțină conducte de canalizare

de pe malul stâng al Someșului pe malul drept, la
stația de epurare a municipiului Satu Mare. A schimbat
proiectul suprastructurii din „suspendat” în „hobanat”,
realizat din două subansamble, fiecare pe câte un mal
urmând a fi lansate în consola pentru cuplare și apoi
întregul ansamblu ridicat pe stiva de traverse la cota
definitivă și ripat pe infrastructurile definitive.

• pod tehnologic - pasarelă pietonală la Ilba-Pomi,
lângă Baia Mare, pentru transportul balastului din
Someș direct în silozurile din gară (structura hobanată
asemănătoare cu soluția de la Satu-Mare: grinda
spațială cu zăbrele în interiorul căreia a plasat banda
rulantă și calea pietonală.

• pod pasarelă conducte: A schimbat proiectul și
execuția soluției inițiale din grinzi de beton precompri-
mat pe două culei și o pilă, în apa râului Arieș la
Câmpia Turzii, preconizând un tablier simplu din grinzi
metalice laminate cu două deschideri și doi piloni pe o
pilă centrală pentru susținerea hobanelor (2x38 m),
evitând execuția unei pile în albia minoră a râului.

De menționat că a realizat, în activitatea de exe-
cuție cât și în cea de proiectare, aproape toate genurile
de construcții, deosebit de apreciate de specialiștii din
domeniu.

În activitatea didactică, la Secția Construcții Civile,
Industriale și Agricole, a predat principalele discipline,
iar după înființarea Catedrei CFDP, a predat disciplinele
de poduri din beton armat și beton precomprimat, cât
și Probleme speciale de poduri.

A contribuit la elaborarea Cursului de construcții din
beton armat și a Cursului de poduri din beton armat și
beton precomprimat, apărut în anul 1987. De aseme-
nea, a publicat articole și a prezentat comunicări ști-
ințifice la diferite simpozioane.

După pensionare, a fost profesor consultant în
cadrul catedrei.

Inginer și profesor, a cărui activitate remarcabilă a
făcut onoare profesiei de constructor. De semnalat și
comportamentul față de colegi și subalterni... O viață
de o aleasă dimensiune morală!

A decedat în anul 2006.

(Din vol. Personalități românești
din construcții – autor Hristache Popescu)
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Geogrilele, geocompozitele și
saltelele de amortizare a vibrațiilor
fabricate din cauciuc reciclat au
devenit populare în ultimii ani pen-
tru diminuarea deformațiilor stratu-
lui de piatră spartă și pentru
reducerea deteriorării agregatelor
provocate de solicitările mecanice.
Concluzia unui număr de studii a
fost aceea că interacțiunea meca -
nică dintre geogrile și stratul de
piatră spartă, prin încleștare, poate
reduce deplasarea laterală a

agregatelor și diminua fragmentarea
acestora. Până de curând nu au
exis tat dovezi științifice substanțiale
cu privire la corelația între compor-
tamentul încărcare-deformație și
degradarea stratului de piatră
spartă asociat cu acesta la încărcări
dinamice ciclice, cum sunt cele pro-
duse de circulația trenurilor, în
condițiile folosirii în structura căii a
materialelor geosintetice de stabi-
lizare și armare (figura 1) și sal te -
lelor de cauciuc pentru amortizarea

vibrațiilor. Studiul de față și-a pro-
pus să completeze datele existente
și să investigheze performanța
geogrilelor, geocompozitelor și ele-
mentului absorbant pentru vibrații
în reducerea fragmentării pie trei
sparte, folosind un aparat triaxial
prismatic (cu secțiune rectan -
gulară) proiectat și construit la
Universitatea din Wollongong –
Australia.       

Stratul de piatră spartă
și stratul de formă

Piatra spartă folosită pentru
experiment a fost din bazalt,
proaspăt extras de la o carieră din
New South Wales, Australia, cu o
distribuție granulometrică conformă
cu Standardul Australian AS 2758.7
(2015). Stratul de formă a fost for-
mat din agregate cu o densitate în
stare uscată de 2.110 kg/m3 și o
umiditate de 10%. Înainte de efec-
tuarea testelor, umplutura din
stratul de formă a fost trecută prin
site pentru verificarea distribuției
granulometrice, care corespunde
curbei din figura 2.

În multe țări de pe glob rețeaua feroviară joacă un rol important pentru transportul de mărfuri și
pasageri. Uneori, pentru transportul de mărfuri pe calea ferată se folosesc trenuri care pot ajunge
la lungimi de 3-5 km și încărcări pe osie de până la 40 de tone. Ele supun infrastructura feroviară
unor solicitări deosebite, care fac necesară proiectarea de așa manieră încât, pe de-o parte, terasa-
mentele să reziste unor încărcări ciclice mari, iar pe de altă parte terenul de fundare să nu fie supus
unor tasări excesive sau riscului de cedare. Stratul de piatră spartă, format din agregate naturale
sau concasate, este amplasat între suprastructura căii ferate și stratul de formă și are rol structural,
distribuind eforturile apărute sub roți. Pe parcursul exploatării, stratul de piatră spartă se
degradează prin deteriorarea colțurilor și muchiilor ascuțite ale agregatelor ca urmare a unor acți-
uni mecanice, prin contaminarea cu particule fine și din cauza fenomenelor de pompaj sub sarcină.
În plus, șocurile produse de roțile în mișcare, acolo unde șinele au denivelări sau imperfecțiuni geo-
metrice sau în zonele de tranziție din apropierea unor elemente rigide de tipul podurilor și
tunelelor, pot să accelereze degradarea stratului de piatră spartă, făcând necesare lucrări frecvente
de mentenanță. 

Beneficiile folosirii geogrilelor rigide
pentru reducerea deformațiilor și fragmentării

stratului de piatră spartă la terasamentele de cale ferată

Fig. 1: Amplasarea materialelor geosintetice de stabilizare și armare

continuare în pagina 54 È
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Materialele geosintetice
și salteaua de amortizare

a vibrațiilor
Geogrilele biaxiale folosite pen-

tru experiment au fost fabricate din
materiale polimerice, și anume
polipropilenă (PP). Au fost folosite
două tipuri de geogrile și un geo-
compozit cu noduri sudate, având
barele texturate și deschideri de
formă rectangulară, codificate
GGR1, GGR2 și CGR, având propri-
etățile indicate în Tabelul 1.

În plus față de geogrile și geo-
compozite a fost folosită și o saltea
de amortizare a vibrațiilor de 10 mm
grosime, pentru a se vedea efectul
combinat al acestor materiale.
Salteaua de amortizare a vibrațiilor
a fost fabricată din granule de
cauciuc reciclat cu dimensiunea de
1…3 mm, amestecate cu un compus
elastomeric pe bază de poliuretan. 

Programul experimental
Scopul programului a fost acela

de a determina efectul pe care îl au
geogrilele, geocompozitele și sal -
teaua de amortizare a vibrațiilor
în privința limitării deformațiilor
verticale și laterale și fragmentării
stratului de piatră spartă. Progra-
mul de testare ciclică a presupus 10
încercări în aparatul triaxial pris-
matic, în cursul cărora au fost

folosite frecvențe de încărcare de
15 și 25 Hz și simulate încărcări pe
osie de 25 și 35 tone. Pentru deter-
minarea efectului geosinteticelor și
saltelei de amortizare a vibrațiilor,
testele au fost făcute cu și fără
acestea, iar apoi au fost comparate
rezultatele. În această fază a
testelor au fost folosite geosintetice
diferite (geo grile și un geocompozit
format din tr-o geogrilă și un geo -
textil nețesut de separare și filtrare
consolidat mecanic prin interțe-
sere); a fost utilizat aparatul expe -
rimental din figura 3. Pentru
înțelegerea comportamentului la
impact al stratului de piatră spartă
stabilizat cu geogrilă au fost efectu-
ate alte 18 încercări, care însă nu
fac obiectul articolului de față. 

Deformația stratului
de piatră spartă

Deformațiile înregistrate după
aplicarea unui număr de cicluri de
încărcare sunt prezentate grafic în

Fig. 2: Distribuția granulometrică a pietrei sparte și a stratului de formă

Tabelul 1: Caracteristicile fizice și mecanice ale geogrilelor

Fig. 3: Dispozitivul de testare ‐ vedere în plan și secțiune

Æ urmare din pagina 53
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figura 4, folosind o scară semilo -
garitmică. Se observă că, odată cu
creșterea numărului de cicluri de
încărcare, variația inițial neliniară a
deformației plastice totale a stratu-
lui de piatră spartă și a stratului de
formă devine liniară în repre -
zentarea semilogaritmică. Aceste
rezultate indică faptul că tasările
totale sub încărcări ciclice pot fi
determinate printr-o formulă semi-
logaritmică cum este cea de mai
jos:

În această formulă „s” repre -
zintă deformația plastică totală, „N”
reprezintă numărul total de cicluri
de încărcare iar „a” și „b” reprezintă
două constante empirice care
depind de tipul materialului geosin-
tetic și de caracteristicile agre-
gatelor folosite.

Fragmentarea stratului
de piatră spartă

După efectuarea testelor, piatra
spartă de sub traverse a fost
împărțită în trei straturi individuale
- inferior, median și superior - și
trecută prin site pentru deter-
minarea indicelui de fragmentare
după metoda propusă de Indra -
ratna et al. (2005). Figura 5 arată
variația indicelui de fragmentare
pentru fiecare dintre cele trei stra-
turi. Se poate observa că valorile
cele mai mari ale indicelui de frag-
mentare au fost obținute în stra-
turile superior și inferior, din cauza
nivelului mai ridicat al eforturilor la
interfața cu traversele, cu terenul
de fundare și în zona de contact a
agregatelor. În stratul median valo-
rile indicelui de fragmentare au fost

cele mai scăzute, în corelație cu
valorile mai scăzute ale eforturilor,
comparativ cu celelalte două stra-
turi.    

Aceste valori ale indicelui de
frag mentare se corelează cu valo-
rile obținute în cadrul testelor des-
fășurate de Navaratnarajah et al.
(2018) în condiții similare (35 tone
încărcare pe osie și frecvență de 15
Hz), situate în intervalul 0,07-0,09.
Valorile obținute în aceste experi-
mente sunt de asemenea în concor-
danță cu cele obținute în testele
efectuate de Indraratna et al.
(2014) în orașul Singleton, pozi -
ționate în intervalul 0,06-0,17,
obținute la trecerea prin sită a
agregatelor prelevate înainte de
efectuarea lucrărilor periodice de
mentenanță. Este important de
subliniat că, în condiții de ex -
ploatare, șocurile produse din
cauza unor denivelări sau imper-
fecțiuni geometrice ale șinelor sau
în zonele de tranziție, adăugate la
încărcările ciclice date de roți, au
potențialul de a produce o degra -
dare mai accentuată a pietrei
sparte decât în condiții experimen-
tale, concretizat prin indici de frag-
mentare mai mari.

În mod similar cu rezultatele
studiului legat de fragmentarea
pietrei sparte în exploatare, și
rezultatele acestui studiu au evi-
dențiat indici de fragmentare sem-
nificativ mai mari la testarea la
impact, comparativ cu indicii măsu -
rați după încărcări ciclice. Prezența
geogrilelor a avut o influență pozi-
tivă, conducând la o reducere sem-
nificativă a indicelui de fragmentare
a pietrei sparte. Aceasta se dato -
rează efectului de stabilizare a
agregatelor pe care îl are geogrila,
având ca rezultat limitarea depla -
sării laterale sub sarcină a acestora.
Prezența saltelei de amortizare a
vibrațiilor a condus de asemenea la
reducerea indicelui de fragmentare:
în timp ce geogrilele și geocom-
pozitele limitează deplasa rea agre-
gatelor, salteaua absoarbe energia

Fig. 4: Deformația stratului de piatră spartă

continuare în pagina 56 È
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care altfel ar fi disipată în stratul de
piatră spartă. A fost evident că
eforturile dinamice induse stratului
de piatră spartă au crescut sub-
stanțial cu încărcarea pe osie și
moderat cu creșterea vitezei tre -
nurilor (creșterea frecvenței de
încărcare). În cazurile în care au
fost prezente geogrile sau geocom-
pozite a fost evidentă reducerea
eforturilor în masa de piatră spartă.   

Experimentele din acest studiu
au confirmat că la creșterea vitezei
trenurilor și încărcării pe osie cresc
deformațiile plastice ale terasamen -
tului de cale ferată și se accentu -
ează degradarea pietrei sparte.
Pentru aceeași încărcare pe osie
(25 t), creșterea frecvenței de încăr-
care de la 15 la 25 Hz a produs o
creștere a indicelui mediu de frag-
mentare a pietrei sparte în toate
cele trei straturi (inferior, median și
superior), așa cum se vede în
figura 5. Pentru aceeași frecvență
de încărcare (15 Hz), creșterea
încărcării pe osie de la 25 t la 35 t
(corespunzătoare diferenței dintre
un tren de pasageri și un tren de
marfă sau un tren pentru trans-
portul cărbunelui) a produs o
creștere a indicelui mediu de frag-
mentare a pietrei sparte de 34-37%.

Prin contrast cu efectul asupra
deformațiilor plastice, încărcarea pe
osie are o influență mai mare
asupra fragmentării pietrei sparte
decât creșterea frecvenței de încăr-
care (viteza trenului), pentru că
sarcinile mai mari favorizează abra -
ziunea pietrei sparte, ruperea
colțurilor și muchiilor agregatelor și
spargerea acestora. Concluzia este
aceea că, în timp ce creșterea vite -
zei de circulație a trenurilor con-
tribuie la creșterea deformațiilor
plastice ale terasamentului de cale
ferată, creșterea încărcării pe osie
are un efect direct asupra degra -
dării pietrei sparte.

Indicele de reducere
a deformațiilor și indicele

de reducere a fragmentării
Îmbunătățirea performanței stra -

tului de piatră spartă armat cu
geogrilă sau geocompozit poate fi
reprezentată cu ajutorul a doi para-
metri normalizați, numiți Indice de
Reducere a Deformației (IRD) și
Indice de Reducere a Fragmentării
(IRF), după cum urmează:

unde:
IRD = indice de reducere a

deformației
IRF = indice de reducere a frag-

mentării
δfără armătură = deformație în

stratul fără armătură
δcu armătură = deformație în stra -

tul cu armătură
IFPSfără armătură = indice de frag-

mentare a pietrei sparte în stratul
fără armătură

IFPScu armătură = indice de frag-
mentare a pietrei sparte în stratul
cu armătură

Concluzii
Piatra spartă folosită în terasa-

mentele de cale ferată ca strat
suport și de distribuție a eforturilor
sub traverse se degradează în timp
ca urmare a circulației trenurilor,
fiind afectată de deformații plastice
și de fragmentarea agregatelor.
Amplitudinea deformațiilor plastice
este puternic influențată de viteza
trenurilor, crescând odată cu
creșterea vitezei (sau a ciclurilor de
încărcare), în timp ce fragmentarea
pietrei sparte crește odată cu creș -
terea încărcărilor pe osie.

Folosirea geogrilelor și geocom-
pozitelor la baza stratului de piatră
spartă are un efect pozitiv prin sta-
bilizarea agregatelor și limitarea
deplasării laterale a acestora și prin
absorbția eforturilor care altfel ar fi
disipate în strat; aceasta conduce la
diminuarea semnificativă a defor-
mațiilor verticale și laterale și
reduce fragmentarea pietrei sparte.
Încercările făcute în condițiile cele
mai defavorabile considerate în
programul experimental (încărcare
pe osie de 25 tone și frecvență de
încărcare de 15 Hz) au arătat că

Fig. 5: Variația IFPS (Indice de Fragmentare a Pietrei Sparte)

Tabelul 2: Variația IRD și IRF în funcție de încărcarea pe osie și frecvența de încărcare
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deformațiile stratului de piatră
spartă care nu a fost stabilizat cu
geogrile au fost cu peste 14% mai
mari decât în cazul stratului stabi-
lizat. Indicele de fragmentare a
pietrei sparte pentru cel mai solici-
tat strat, cel superior, a fost cu 16%
mai scăzut atunci când a fost stabi-
lizat cu geogrilă prin comparație cu
stratul nestabilizat, pentru încer-
cările făcute cu cea mai mare încăr-
care pe osie, de 35 de tone. Toate
acestea reconfirmă efectul pozitiv
pe care îl au geogrilele de stabi-
lizare și armare folosite sub stratul
de piatră spartă.  

Două dintre condițiile impor-
tante pentru stabilizarea corespun-
zătoare a agregatelor și asigurarea
unei performanțe ridicate în struc-
tura de cale ferată sunt acelea ca
geogrilele și geocompozitele folo -
site să aibă o structură rigidă, ca -
racterizată printr-o stabilitate
pronunțată la torsiune și să fie
capabile să mobilizeze rezistențe
mari la alungiri scăzute, astfel încât
deformațiile terasamentului să fie

reduse. Dat fiind că în unele cazuri
terenul de fundare pentru terasa-
mentul de cale ferată poate fi un
pământ slab sau foarte slab, se
poate ajunge la situații în care
geogrilele să funcționeze în afara
zonei de stabilizare (corespunză-
toare unei deformații în general de
1%, dar care poate ajunge la 2%),
anume în zone de armare, în care
sunt mobilizate forțe mai mari de
întindere. În aceste situații o rezis-
tență mare la întindere este impor-
tantă și acesta este unul dintre
motivele pentru care în cadrul
experimentelor din studiul de față
au fost alese geogrile și geocom-
pozite cu rezistențe la întindere de
30 kN/m și 40 kN/m.        

Este de asemenea important de
remarcat că încercările în care a
fost folosit un material compozit din
familia de produse Combigrid® fa -
bricat de NAUE GmbH & Co. KG,
format dintr-o geogrilă rigidă și un
geotextil nețesut consolidat meca -
nic prin interțesere, sudat între
barele geogrilei, au indicat a doua

cea mai redusă deformație a stratu-
lui de piatră spartă; aceasta se
datorează faptului că pe lângă efec-
tul de stabilizare și armare pe care
îl are geogrila, geotextilul asigură și
separarea stratului de piatră spartă
de stratul de formă, prevenind
amestecarea lor.

Geotextilele de separare și fil-
trare și geogrilele sunt folosite de
mult timp pentru creșterea perfor-
manței și duratei de viață a terasa-
mentelor de cale ferată, fiind
folosite de regulă la baza stratului
de formă, unde acționează pentru
prevenirea fenomenelor de pompaj
sub sarcină și pentru distribuția
corespunzătoare a încărcărilor pe
terenuri cu capacitate portantă
redusă. Însă, folosirea lor și sub
stratul de piatră spartă, în vederea
reducerii în plus a deformațiilor și
fragmentării pietrei sparte, des -
chide noi oportunități pentru
creșterea duratei de viață a terasa-
mentelor de cale ferată. q
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În urmă cu peste doi ani scriam un editorial despre
Parteneriatele Public-Privat (PPP-uri), ca urmare
a faptului că în prima parte a anului 2018 (mai exact,
în luna mai 2018) a fost publicat și a intrat în vigoare
un nou act normativ (mai exact Ordonanța de Urgență
a Guvernului) care se dorea a da un impuls major
construirii de proiecte strategice de investiții în
infrastrucutura de transporturi, medicală, ener-
getică etc.

Având în vedere că legea anterioară nu a atras
parteneri privați în dezvoltarea unor proiecte,
noul cadru legal se dorea să impulsioneze PPP-
urile. Spuneam la momentul respectiv că parteneriatul
public-privat poate fi aplicat pentru dezvoltarea unor
proiecte în domeniul transporturilor (autostrăzi, por-
turi, gări, autogări, aeroporturi, transport feroviar,
metrou, terminal portuar etc.), sănătății (spitale etc.),
educației (grădinițe, școli etc.), sportiv, hotelier sau
mediu, cu alte cuvinte, orice proiect care poate fi dez-
voltat în comun de o autoritate publică (partenerul
public) și un partener privat.

Noul act normativ aducea o serie de clarificări legisla-
tive mult așteptate în ceea ce privește PPP-urile, inclu-
siv prin constituirea unui Fond special de finanțare a
contrac telor de parteneriat public-privat în termen
de un an.

Ulterior adoptării acelui nou act normativ, am
observat o efervescență a mediului de afaceri și a
autorităților publice, acestea din urmă, prin inter-
mediul Guvernului și a Comisiei de Prognoză, începând
să aprobe multiple proiecte care urmau să fie constru-
ite și operate prin PPP-uri, în care partenerul privat
asigura finanțarea a cel puțin 75% din valoarea
proiectului.

S-a ajuns astfel în scurt timp la o listă de 22 de
proiecte strategice de investiții ce urmau să fie
dezvoltate prin PPP-uri, printre care amintim:
Autostrada Ploiești - Brașov, Autostrada București -
Craiova - Calafat - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj,

Autostrada Târgu Neamț - Iași, Complexul Medical
„Carol Davila - Universitary Medical City”, Linia ferată de
mare viteză București - Craiova / (Sofia) - Timișoara /
(Belgrad) - Cluj / (Budapesta), Aeroportul București
Sud, Canalul magistral Siret - Bărăgan, Amenajarea
râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație etc.

Mai mult, autoritățile publice păreau convinse că
aceasta este calea de urmat pentru dezvoltarea unor
proiecte majore de infrastructură de transpor-
turi, medicală, turistică sau energetică, astfel că în
perioada septembrie 2018 – noiembrie 2019 au
fost aprobate de Guvern un număr de patru studii
de fundamentare pentru urmatoarele patru PPP-
uri, și anume: Autostrada Ploiești - Brașov, Clinica
Multifuncțională „Dr. Calistrat Grozovici” corp A și corp
B, Autostrada Târgu Neamț - Iași și construirea,
respectiv operarea unei bănci naționale de sânge,
plasmă umană și celule stem.

Pe langă acestea, Comisia de Prognoză a publicat
spre dezbatere publică alte 3 Studii de funda-
mentare pentru proiectele strategice de investiții:
Autostrada București - Craiova - Calafat - Drobeta-
Turnu Severin - Lugoj („Autostrada Sudului”), Centrala
hidroelectrică de acumulare prin pompaj Tarnița -
Lăpușești și Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița
pentru navigație.

În lunile mai și iulie 2019 au fost publicate în Sis-
temul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) două
anunțuri de atribuire pentru proiectele Autostrada
Târgu Neamț - Iași și Clinica multifuncțională „Dr. Ca -
listrat Grozovici”. La primul proiect s-au înscris două
asocieri din China și două din Turcia, iar pentru cel de-
al doilea, două asocieri din Turcia și una din insulele
Barbados, cu subcontractor o societate înmatriculată în
România.

În luna februarie 2020 a fost publicată însă o
nouă Ordonanță de Urgență a Guvernului, prin care
Ordonanța de Urgență din anul 2018 a fost amendată
și au fost abrogate atât Hotărârea de Guvern prin

Parteneriatele Public-Privat (PPP) – o soluție „miraculoasă”
de dezvoltare a infrastructurii României

SITUAȚIA DUPĂ DOI ANI!

avocat, doctor în drept Daniel MOREANU 

După o perioadă în care se părea că autoritățile publice sunt decise să dezvolte proiecte strate-
gice de investiții prin intermediul PPP-urilor, situația după doi ani este următoarea: în privința unui
număr de peste 50% nu au fost întreprinse niciun fel de demersuri, iar numai un număr de trei PPP-
uri se află în stadii mai avansate de materializare. Lucrările efective nu au fost demarate la niciun
PPP.



care au fost aprobate cele 22 de PPP-uri, cât și
Hotărârile de Guvern prin care au fost aprobate
cele patru Studii de fundamentare.

În plus, toate proiectele PPP au fost transfe -
rate de la Comisia de Prognoză către ministerele
de resort, respectiv: (i) Ministerului Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor, (ii) Ministerului
Sănătății, (iii) Ministerului Economiei, Energiei și Me -
diului de Afaceri, (iv) Ministerului Agriculturii și Dez-
voltării Rurale, respectiv (v) Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației.

Înaintea pandemiei Covid-19 (în luna ianuarie
2020) situația sintetică a celor 22 de PPP-uri era
următoarea: în privința unui număr de 12 proiecte,
nu au fost întreprinse niciun fel de demersuri, șapte
studii de fundamentare au fost pregătite, restul fiind în
diverse stadii în ceea ce privește pregătirea și/sau
aprobarea studiilor de fundamentare.

Conform informațiilor disponibile la nivelul lunii ia -
nuarie 2020, numai un număr de trei PPP-uri se
aflau în stadii mai avansate de implementare,
respectiv: (i) Autostrada Ploiești - Brașov - procedura
de atribuire se afla în etapa negocierii competitive,
respectiv în etapa de negociere a clauzelor contrac-
tuale cu un singur ofertant; (ii) Autostrada Târgu
Neamț - Iași - procedura de atribuire se afla în etapa
de calificare a candidaților înscriși, termenul de

depunere a ofertelor fiind prelungit până la data de 06
aprilie 2020; (iii) Clinica Multifuncțională Dr. Grozovici
– procedura de atribuire se afla în etapa de calificare.

În concluzie, după cum arătam și în 2018, un rol
major în succesul PPP-urilor, care în alte state s-au
dovedit un instrument de dezvoltare a infrastructurii, îl
va deține aptitudinea partenerului public de a prezenta,
într-o manieră atractivă din punct de vedere economic
pentru partenerii privați, proiectele strategice de
investiții pe care intenționează să le realizeze. Toto-
dată, profesionalismul și seriozitatea partenerului pu -
blic sunt esențiale, iar în privința primei condiții avem
serioase semne de întrebare, având în vedere, numai
cu titlu de exemplu, calitatea juridică a modelului Con-
tractului PPP propus de către partenerul public. Indife -
rent de argumentele potențiale pe care le poate
prezenta partenerul public, realitatea că, după mai
bine de doi ani, lucrările la nici măcar unul dintre cele
22 de PPP-uri nu au fost începute apreciem că vorbește
de la sine.

Pentru proiecte de sute și miliarde de EUR, dacă
Statul lasă aspecte esențiale precum pregătirea Studi-
ilor de fundamentare cu imagini preluate de pe Google
sau pregătirea standardului de Contract cu numeroase
erori, inclusiv gramaticale, atunci să nu fie surprins că
rezultatele nu sunt cele așteptate. q
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Clădire industrială cu structură metalică
dispusă în consolă pe un versant stâncos

Mircea GEORGESCU, Viorel UNGUREANU, Daniel GRECEA - Universitatea Politehnica Timișoara,
Facultatea de Construcții, Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor;

Academia Română - Filiala Timișoara, CCTFA

Descrierea amplasamentului
O scurtă descriere a condițiilor de teren din

amplasament este foarte relevantă, inclusiv pentru a
justifica deciziile tehnice adoptate de proiectanți. În
figura 1 se prezintă o imagine cu versantul abrupt al
colinei stâncoase, având înălțimea de 14,0 m.

În urma efectuării unui studiu geotehnic pe
adâncimea de 8,0 m în terenul stâncos, au fost depis-
tate straturi succesive de sol vegetal, apoi roci vul-
canice alterate și în fine roca vulcanică compactă. La
adâncimea de 2,50…2,80 m (recomandată pentru cota
de fundare a noii construcții) s-au identificat roci vul-
canice semi-compacte cu presiunea convențională de
500 kPa. În cadrul acestui studiu s-a apreciat că riscul
de apariție a apei subterane sau respectiv de fisurare a
rocii la nivelul cotei de fundare este scăzut. Totuși,
deoarece persistă un anumit risc de alunecare a
terenu lui la nivelul versantului stâncos sub presiunea

aplicată prin fundația clădirii dispusă la cota superioară
(iar concluziile studiului geotehnic au fost elaborate
folosind doar două foraje) s-au recomandat măsuri de
prudență cu ocazia realizării săpăturilor pentru infra-
structură. Acestea urmau să includă o observare
atentă a aspectului terenului, cu depistarea posibilelor
fisuri periculoase ale rocii ce ar putea conduce la ceda-
rea versantului printr-o lunecare globală.

Concepția arhitecturală
În plus față de caracteristicile investiției și respectiv

ale amplasamentului descrise mai sus, arhitectul a tre-
buit sa răspundă unor cerințe complexe, provenind
parțial și din fluxul tehnologic, respectiv din cerințele
clientului legate de partea estetică și cea de brand
comercial [1]. Schema fluxului tehnologic este prezen-
tată în figura 2 pentru ambele clădiri industriale. 

În cadrul acestui flux tehnologic, clădirea de la baza
versantului are funcțiunea de depozit de vinuri în timp
ce clădirea analizată, amplasată în poziție superioară,
are funcțiunea de procesare industrială și respectiv de
show-room pentru vinuri. 

În ceea ce privește cerințele estetice și de brand
comercial, investitorul italian a cerut o arhitectură
adaptată tipului de comerț practicat de compania sa,
agent comercial acționând pe piața vinurilor. Con-
strucțiile nou realizate, deși urmau să adăpostească
tehnologii moderne, urmau să fie „ascunse” sub fini-
saje adaptate locației respective, terenului stâncos,
vegetației și tradiției locale. Astfel, clădirea superioară
(cu lungimea de 45,0 m, lățimea de 20,0 m și
înălțimea de 6,30 m) având structura principală de
rezistență din oțel și închideri din panouri sandwich,
s-a solicitat să fie complet îmbrăcată pe exterior în
iederă, adaptând-o astfel la vegetația zonei. Un
asemenea finisaj vegetal, mergând pe ideea „vechi

Subiectul prezentei lucrări îl constituie o clădire industrială, parte a unei crame situate în zona
colinară stâncoasă a județului Arad.

Caracteristica specială a  amplasamentului (panta abruptă a colinei stâncoase) a generat consi -
derabile probleme echipei de proiectare, atât pe partea de arhitectură cât și pe partea de structură,
conducând la o soluție finală cu clădiri pe două nivele.

Astfel, clădirea dispusă la partea de jos a ansamblului, la baza colinei, are funcțiunea de depo -
zitare în timp ce clădirea dispusă la partea superioară, la o înălțime de 14,0 m, având funcțiunea de
hală de producție și showroom, se extinde (în mod neconvențional) peste clădirea de jos, cu reze-
mare parțială la o extremitate pe versantul stâncos iar la extremitatea opusă pe un turn rectangu-
lar din beton armat dispus lângă versant.

Zona de showroom se extinde în consolă cu deschiderea de 10,0 m dincolo de reazemul pe turn
creând o impresie de „plutire”. Autorii lucrării, fiind implicați în procesul de proiectare în calitate de
proiectanți pe partea de rezistență, prezintă problemele întâmpinate în acest proces și respectiv
soluțiile inginerești adoptate pentru clădirea desfășurată la înălțime.

Fig. 1: Peretele stâncos cu înălțimea de 14,0 m
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castel invadat de iederă” este oarecum neobișnuit pen-
tru o clădire industrial-comercială modernă, generând
probleme suplimentare atât pentru arhitect în faza de
detaliere a proiectului cât și pentru inginerul structu rist.

În figurile 3 și 4 se prezintă imagini ce descriu
macheta proiectată a complexului de clădiri împreună
cu adaptarea acesteia în raport cu locația geografică.

Adaptarea clădirii dispuse în poziție superioară la
condițiile existente în amplasament a condus la o arhi-
tectură neconvențională, cu rezemarea unui capăt al
acestei clădiri pe versantul stâncos pe o lungime de
15,0 m (lungimea totală a clădirii fiind de 45,0 m) în
timp ce restul clădirii este susținut de o pilă realizată în
forma unui turn rectangular din beton armat. Astfel se
ajunge ca extremitatea clădirii opusă versantului să
devină practic o consolă cu deschiderea de 10,0 m [3].
Peretele vitrat dispus la extremitatea acestei console
oferă o perspectivă excelentă asupra orașului Pâncota,
situat în vecinătate. Este și motivul pentru care arhi-
tectul a dispus show-room-ul pentru vinuri și un mic
restaurant la acest capăt al clădirii. Cu toată ingeniozi-
tatea concepției arhitecturale descrise, cerința de
proiectare rezultată (implicând realizarea unei mari
con sole cu deschiderea de 10,0 m la una dintre
extremitățile clădirii) pune o presiune considerabilă
asupra inginerului structurist în vederea găsirii unei
soluții adecvate.

Soluție structurală adoptată
Pentru a satisface cerința arhitecturală prezentată,

proiectantul de rezistență a proiectat o structură meta-
lică spațială, concepută pe principiul unui pod. Aceasta
este prezentată schematic în plan și vedere laterală în
figura 5.

Pe direcția longitudinală a clădirii au fost prevăzute
(după axele A, C și E) trei grinzi cu zăbrele principale,
realizate din profile laminate europene, similare
grinzilor laterale ale unui pod. Aceste grinzi sunt dis-
puse pe direcția în care zona de capăt a clădirii
lucrează la încovoiere ca o mare consolă. Fiecare
grindă cu zabrele are prevăzute reazeme în dreptul
axelor transversale 3, 4 și 7 (fig. 5). Atât la talpa infe-
rioară cât și la talpa superioară a grinzilor cu zăbreleFig. 3: Imagine virtuală 3D cu macheta clădirii superioare

Fig. 4: Macheta complexului de clădiri industriale Fig. 5: Plan și vedere laterală ale structurii metalice propuse

Fig. 2: Schema fluxului tehnologic al halelor

continuare în pagina 62 È
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au fost dispuse, după direcția transversală a clădirii,
grinzi din oțel ajurate cu goluri rotunde în inimă
lucrând oarecum similar antretoazelor unui pod (fig. 6).

Asupra structurii rezultate în acest mod acționează
următoarele încărcări: greutatea proprie a structurii
metalice, greutatea planșeului din beton armat (4,5
kN/m2), greutatea învelitorii (1,4 kN/m2), greutatea
pereților despărțitori din zidărie prevăzuți în proiectul
de arhitectură, greutatea pereților de închidere
perimetrală (inclusiv iedera atașată pe aceștia),
sarcina utilă din zona de show-room și restaurant
(4,0 kN/m2) respectiv sarcina utilă din zona tehnolo-
gică a halei (4,0 kN/m2). Au fost aplicate și încărcările
climatice, respectiv încărcarea cu zăpadă (1,5 kN/m2

conform hărții de zonare din normativ) și încărcarea cu
vânt (0,5 kN/m2 conform hărții de zonare din norma-
tiv). Introducerea încărcării seismice s-a făcut prin
spectrul accelerațiilor determinat conform normativului
seismic românesc [4], utilizând următoarele caracte -
ristici: accelerația terenului ag = 0,12g; perioada de
colț Tc = 0,7 sec; β0 = 2,75. Spectrul elastic norma -
lizat β(T) a fost introdus în analiza structurală utilizând
funcțiile definite în cadrul normativului P100 [4]. Coe-
ficienții parțiali de siguranță corespunzători fiecărui tip
de încărcare, combinațiile de încărcări și coeficienții
aferenți acestora au fost adoptați în conformitate cu
normativul românesc de profil armonizat cu pachetul
de norme Eurocode [5].

Mergând pe ideea de „pod” utilizată în cadrul mo -
delului structural, s-a dispus la nivelul tălpii inferioare
a grinzilor cu zăbrele, pe o lungime de 30,0 m (inclusiv
consola de capăt) în zona „suspendată” a clădirii, un
planșeu compozit din oțel+beton. Acest planșeu s-a
realizat cu gujoane tip Nelson având diametrul de 20
mm sudate pe grinzile ajurate de susținere, respectiv
cu o placă din beton clasa C25/30, având grosimea
netă de 12 cm, pe tabla cutată cofraj pierdut cu
înălțimea cutei de 60 mm și grosime de 1,0 mm. Prin
efectul de diafragmă creat la nivelul acestui planșeu
s-a obținut o bună legătură între elementele struc-
turale, contribuind astfel la realizarea efectului de
răspuns 3D urmărit.

La nivelul terasei clădirii s-a prevăzut un acoperiș
ușor realizat din tablă cutată de oțel cu cute înalte de
153 mm / 1,5 mm grosime, plus o termoizolație din
vată minerală rigidă cu grosimea de 150 mm, respectiv
o hidroizolație cu membrană PVC plus un strat de pro-
tecție din pietriș monogranular cu grosimea de 5,0 cm.

Pentru închiderea perimetrală a clădirii au fost uti-
lizate panouri sandwich cu grosimea de 100 mm
(având rol de asigurare al hidroizolației și termoizo-
lației laterale). Pe exteriorul acestor panouri se dispun
sisteme de susținere pentru învelișul vegetal prevăzut
(iederă). Aceste sisteme constau în plase sudate gal-
vanizate din oțel (dimensiuni 100 mm x 100 mm x 5
mm) prinse prin sisteme de conectare tip consolă la
fața exterioară a panourilor de închidere. Relația dintre
greutatea proprie a stratului vegetal (cu valoare dificil
de controlat, dată fiind creșterea specifică a acestuia)
și elementele structurale ale suportului, respectiv
efectul posibil coroziv al vegetației asupra elementelor
din oțel rămâne de urmărit în timp. Aceste aspecte
sunt de fapt consecințe ale soluției neconvenționale
aplicate în cadrul proiectului de arhitectură.

În figura 6 este prezentată o imagine 3D a struc-
turii metalice principale, așa cum rezultă ea din pro-
gramul de proiectare TEKLA. Se văd aici cele trei grinzi
cu zăbrele longitudinale, care au permis controlul
deformațiilor verticale la extremitatea în consolă a
clădirii. Din observarea acestei structuri se desprind o
serie de detalii sensibile, interesant de discutat, referi-
toare la unele aspecte ale analizei structurale și solu -
țiile inginerești adoptate pentru acestea.

Discuție privind unele aspecte sensibile
ale proiectului de rezistență

Pe parcursul procesului de proiectare structurală au
apărut o serie de probleme cu caracter sensibil care au
fost soluționate de echipa de structuriști. O primă
problemă se lega de controlul deformațiilor verticale la
vârful porțiunii în consolă a clădirii. Ținând cont de dis-
punerea clădirii analizate deasupra clădirii de depo -
zitare, cerința de control al deformațiilor porțiunii în
consolă (pe lungimea de 10,0 m) a clădirii respective a
fost deosebit de severă. Criteriul SLS de limitare a
deformației utilizat în analiză a fost δall = 10,0 m / 350
= 0,029 m = 29,0 mm. După mai multe încercări și
corecții (inclusiv unele modificări de natură structurală
operate în cursul analizei) deformația verticală în punc-
tul C1 de la extremitatea clădirii din combinațiile fără
seism a rezultat δact= 29,0 mm = δall satisfăcând ce -
rința SLS menționată.

Un alt aspect sensibil privind analiza structurală a
clădirii se leagă de acțiunea seismică asupra părților de
construcție aflate în consolă (și în special asupra con-
solelor lungi). Acțiunea seismică reală se exercită
asupra construcțiilor după direcții aleatoare în spațiu,
motiv pentru care, conform normativului P100 [4],
este obligatoriu să se introducă în analiza structurală,
pe lângă componentele acțiunii în plan orizontal, și
componenta verticală. La verificarea deformațiilor
rezultate din combinațiile cu seismul a rezultat o
săgeată maximă de 32,0 mm în punctul C1 de la
extremitatea porțiunii în consolă a clădirii, depășind
ușor valoarea permisă de 29,0 mm. Totuși, luând în
considerare și rolul de rigidizare al planșeului compozit
din beton lucrând împreună cu grinzile metalice ajurate
[7, 8], proiectantul a acceptat această depășire
minoră. 

Fig. 6: Desenul 3D al structurii metalice realizat în programul TEKLA

Æ urmare din pagina 61
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O imagine cu structura metalică de rezistență aflată
într-o fază intermediară de montaj (inclusiv rețeaua de
grinzi ajurate ce susține planșeul din beton) este pre -
zentată în figura 7.

Un alt aspect sensibil întâlnit se referă la com-
portarea structurii sub acțiunea variațiilor de tempe -
ratură. Ținând cont de faptul că o parte a structurii
metalice rămâne expusă factorilor de mediu (inclusiv
variațiilor de temperatură) a trebuit să se țină cont de
această acțiune în procesul de adoptare a soluțiilor
structurale. Acest lucru s-a făcut prin „eliberarea”
deformațiilor structurale longitudinale din temperatură
pe reazemele de pe capul pilei de susținere din beton
armat (axele 3 și 4). 

Procedând în această manieră, similară podurilor
metalice, au fost eliminate potențialele stări de tensi-
une cauzate de variațiile de temperatură. În același
timp, reazemele „fixe” ale „podului” au fost amplasate
în axul 7, pe muchia versantului stâncos (fig. 5). Eli -
minarea forțelor orizontale (importante!) provenite din
variații de temperatură care ar fi putut acționa la vârful
pilei din beton armat de susținere a clădirii în consolă și
permițând astfel preluarea de către aceasta doar a
încărcărilor verticale a condus la o soluție rațională de
proiectare pentru acest element tubular de mari
dimensiuni.

În acest mod se evită încovoierea generală a pilei
(de fapt o construcție tubulară din beton armat cu
înălțimea de 14,0 m care include canale tehnologice
verticale, casa scării și anumite încăperi tehnice) și se
generează economii, atât pentru partea de structură
din beton cât și pentru fundațiile acesteia.

CONCLUZII
Lucrarea prezintă o clădire industrială, realizată

pentru sectorul de vinificație, având structura princi-
pală de rezistență realizată din oțel, respectiv infra-
structura (inclusiv pila de susținere) din beton armat.
Clădirea a fost proiectată de arhitect într-un mod
neconvențional, pe de o parte pentru a răspunde ce -
rinței clientului legate de brandul comercial și pe de
altă parte pentru a o adapta amplasamentului geo -
grafic dificil. Caracterul special al proiectului de arhi-
tectură rezultat în acest mod le-a pus o serie de

probleme dificile ingine rilor structuriști, obligând la o
analiză structurală atentă, respectiv la verificări struc-
turale și de detaliu mai laborioase.

Soluția structurală aplicată s-a bazat pe conceptul
de „pod metalic” realizat din profile laminate europene
și rezemat la o extremitate pe versantul stâncos iar la
cealaltă extremitate pe o pilă tubulară din beton
armat. Aceasta din urma a permis realizarea unei por -
țiuni în consolă a clădirii având deschiderea de 10 m
(fig. 8). La ora actuală clădirea prezentată se află în
funcțiune.
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Fig. 7: Rețeaua de grinzi ajurate de susținere a planșeului din beton Fig. 8: Consola cu lungime de 10,0 m și pila de rezemare
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PREZENTAREA PODURILOR
DE PE LINIA FEROVIARĂ
FETEȘTI - CERNAVODĂ
Descrierea podurilor

Complexul de poduri de pe tra-
seul liniei feroviare Fetești-Cerna-
vodă s-a compus la acea dată din
trei lucrări distincte, și anume:

• podul peste Dunăre la Cerna-
vodă;

• podul peste brațul Borcea la
Fetești;

• podul de descărcare peste balta
Iezer.

Podul peste Dunăre la Cerna-
vodă se compune din podul peste
albia minoră, cu 5 dechideri de:
2x140 m + 190 m +2x140 m, și un
viaduct de acces pe malul stâng, cu
15 deschideri de câte 60 m fiecare.
Suprastructura podului este alcă-
tuită din două tabliere cu console,
având deschiderea de 140 m și câte
două console laterale de câte 50 m
lungime fiecare, pe care reazemă 3
tabliere independente cu lungimea
de 90 m fiecare, alcătuind astfel
cele 5 deschideri prezentate ante-
rior. Tablierele podului sunt alcă-
tuite cu grinzi metalice cu zăbrele
cu calea jos.

Suprastructura viaductului de
acces constă din 15 tabliere meta-
lice cu zăbrele independente de 60 m
deschidere cu calea sus.

Infrastructura podului se com-
pune din cele patru pile de pod din
albia minoră, o pilă de trecere din-
tre pod și viaductul de acces de pe
malul stâng și o pilă-portal de închi-
dere a podului pe malul drept.

Infrastructura viaductului de
acces se compune din cele 14 pile
de viaduct și culeea de închidere a
lucrării de pe malul stâng.

Lungimea totală a acestei lucrări
este de 1.661,90 m, măsurată între
capătul suprastructurii dinspre Fetești
și axul pilei – portal dinspre Cerna-
vodă (fig. 7).

Podul peste brațul Borcea de la
Fetești se compune din: podul pro-
priu-zis peste albia minoră, cu trei
deschideri egale de câte 140 m lun-
gime fiecare; un viaduct de acces
pe malul stâng, cu 3 dechideri de
câte 50 m fiecare, și un viaduct de
acces pe malul drept, cu 8 deschi-
deri de 50 m fiecare.

Suprastructura podului este
alcătuită dintr-un tablier principal
cu console cu calea jos, având des-
chiderea centrală de 140 m și două
console laterale de câte 50 m lun-
gime fiecare, pe care reazemă câte
un tablier metalic independent de
câte 90 m lungime fiecare, alcă-
tuind ceea ce se cheamă „structură
Gerber” sau „grinzi cu console și
articulații”. Suprastructura viaduc-
telor de acces este alcătuită din

tabliere metalice independente cu
cale sus.

Infrastructura podului se com-
pune din cele două pile centrale din
albia minoră și două pile de trecere
dintre pod și viaductele de acces. 

Infrastructura viaductelor de
acces se compune din cele 9 pile de
viaduct (2 pile pe malul stâng și 7
pile pe malul drept și cele 2 culei de
viaduct care închid lucrarea la
capete pe malul stâng și de pe
malul drept.

Lungimea totală a acestei lucrări,
măsurată între capetele suprastruc-
turii întregii lucrări, este de 970,00 m
(fig. 8). 

Podul de descărcare peste balta
Iezer a fost necesar deoarece zona
în care a fost amplasat era mlăști-
noasă, iar la ape mari era inundată,
ceea ce a impus executarea acestei
lucrări. Podul de descărcare a avut
34 de deschideri de câte 42,00 m
fiecare. Pentru suprastructura aces-
tui pod s-a folosit sistemul cu grinzi
parabolice tip Schwedler.

După execuția unor ample lu -
crări de îndiguiri pe malurile dună-
rene în vederea apărării împotriva
inundațiilor, desecări și îmbunătățiri
funciare în lunca dobrogeană a flu-
viului, acest pod nu a mai fost
necesar, fiind înlocuit cu rambleu
(1969).

Metodologia de execuție
• Infrastructura podurilor și

viaductelor de acces
Pilele principale ale podurilor

din zonele albiilor minore (cele 6
pile de la podul Dunăre și cele 4 pile
de la podul peste Borcea) au fost
fundate pe chesoane executate cu
aer comprimat, la o adâncime de
27 m sub nivelul minim al apei
(etiaj). Cotele de fundare s-au sta-
bilit pe baza forajelor și studiilor
geotehnice executate sub conduce-
rea inginerului Nicolae Herjeu și a
studiilor hidrologice executate de
către inginerul Sir Charles Hartley.

Viața și activitatea inginerului Anghel Saligny,
un model adevărat de admirat și de urmat (II)

dr. ing. Victor POPA - membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România, Președinte CNCisC

Fig. 7: Elevație pod peste Dunăre la Cernavodă, conform proiect ing. Anghel Saligny

Fig. 8: Elevație pod peste Borcea la Fetești, conform proiect ing. Anghel Saligny
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Pe baza acestor studii s-a decis
să se fundeze la aceste cote și nu la
30 m sub etiaj, cum fusese propus
inițial, ceea ce ar fi condus la com-
plicații tehnice mari și costuri apre-
ciabil sporite.

Camerele chesoanelor pentru
pilele din albia minoră au avut
dimensiunile în plan de 30,00 m x
11,00 m și înălțimea de 4,40 m.

Acestea s-au executat din tole
metalice, plafonul fiind rigidizat cu
grinzi cu zăbrele calculate cores-
punzător solicitărilor. Consumul de
oțel din chesoane a fost de 1.130 t
la podul peste Dunăre și de 610 t la
podul peste Borcea.

Chesoanele metalice au fost
transportate în amplasament prin
plutire, introduse până la fundul
albiei prin încărcarea cu greutatea
zidăriei, apoi introduse în sol prin
săpare manuală în cheson închis cu
aer comprimat (fig. 9).

În condiții deosebit de grele, la o
presiune de 3,1 atm și pentru înce-
put iluminat cu lumânări de ceară
apoi electric, s-au excavat 43.000
mc de pământ la podul peste
Dunăre și 19.000 mc la podul peste
Borcea. Nu au existat decât 4 vic-
time în chesoane, mulțumită medi-
cului șef al șantierului, dr. C. Tino,
care a luat măsuri speciale pentru
protecția chesonierilor. Aceste
măsuri au fost solicitate a fi aplicate
ulterior și la alte lucrări din afara
țării.

Infrastructurile viaductelor de
acces au fost fundate pe piloți de
stejar înnădiți și introduși în teren
prin batere. Din memoriul tehnic al
lucrării, rezultă că au fost folosiți
9.259 piloți cu o fișă totală de
98.688 m.

Radierele au fost realizate în
incinte de palplanșe din lemn, folo-
sind blocuri de piatră legate între
ele cu var hidraulic.

Elevațiile elementelor de infras-
tructură au fost realizate din zidărie
de piatră cu mortar de ciment sau
var hidraulic, iar la exterior au fost
căptușite cu moloane de granit
îmbinate cu mortar de ciment.

Cuzineții pentru rezemarea ta -
blierelor de suprastrutură au fost
realizați din blocuri de granit având
dimensiuni în plan de până la 2,30 m
x 2,00 m, în funcție de valoarea
reacțiunii pe care urma să o
suporte.

• Suprastructura podurilor și
viaductelor de acces

Analizând cu atenție cele trei
lucrări de poduri care asigură tra-
versarea feroviară a fluviului Dună-
rea între Fetești și Cernavodă, vom
constata istețimea inginerului
Anghel Saligny în modul de alcă-
tuire a structurilor, astfel încât să
rezulte construcții eficiente, rezis-
tente, stabile și estetice. Astfel,
pentru realizarea suprastructurii
celor două poduri (peste Dunăre și
peste brațul Borcea) s-au folosit
doar două tipuri de structuri și
anume:

• grinzi cu zăbrele cu deschide-
rea de 140 m și console cu lungi-
mea de 50 m;

• grinzi cu zăbrele independente
semiparabolice cu lungimea de 90 m.

Prin îmbinarea inteligentă dintre
cele două structuri a creat atât
suprastructura podului peste Dună -
re cu 5 deschideri, cea maximă
fiind cea centrală de 190 m (cea
mai mare din Europa Continentală
la data respectivă, exceptând podu-
rile suspendate și celebrul pod First
of Forth), cât și suprastructura
podu lui peste brațul Borcea cu 3
deshideri de 140 m (fig. 7 și 8).

Prin rezemarea grinzilor semipa-
rabolice independente a creat

sistemul de grinzi cu console și arti-
culații denumit și sistemul de grinzi
„Gerber”, după numele inginerului
german care l-a conceput.

La acest sistem, Anghel Saligny
a introdus o inovație, folosindu-l
pentru prima dată la grinzi cu calea
jos (ceea ce ar fi trebuit să se
numească „grinda Anghel Saligny”).
În acest fel a redus înălțimea de
construire a suprastructurii poduri-
lor, cu implicații avantajoase privind
costul rampelor de acces, prin
reducerea substanțială a lungimii și
respectiv înălțimii acestora.

Tălpile superioare ale grinzilor
cu zăbrele au urmărit înălțimea
cerută de variația momentelor înco -
voietoare, ceea ce a adus un plus
aspectului estetic al podurilor. La
aceasta a contribuit și îmbinarea
zăbrelelor în sistemul combinat
simplu (romboidal), sistem mult
răs pândit la acea vreme în Europa.

Simțul tehnic deosebit al ingi-
nerului Anghel Saligny s-a consta-
tat și prin adoptarea înclinării spre
interior a grinzilor principale în plan
vertical cu 10% (fig. 10).

În felul acesta a mărit stabilita-
tea la acțiuni orizontale și mai ales
la cele datorate vântului, care nu
erau bine studiate la acea vreme.
Prin această soluție s-a redus și
cantitatea de oțel în contravântui-
rile superioare, cu implicații econo-
mice avantajoase.

La viaductele de acces la poduri
s-au folosit grinzi cu zăbrele cu tălpi
paralele cu calea sus, cu deschide-
rea de 60 m la podul peste Dunăre
și de 50 m la podul peste brațul
Borcea. La podul de descărcare
peste balta Iezer s-a adoptat siste-
mul Schwedler (grinzi cu zăbrele
parabolice) cu deschiderea de 42 m.

Fig. 9: Execuția fundațiilor la pilele podurilor peste Dunăre și Borcea
Fig. 10: Podurile peste Dunăre și Borcea.

Secțiuni transversale
continuare în pagina 66 È
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În concluzie, tot complexul de
poduri care asigură traversarea fluviu-
lui Dunărea pe linia feroviară Fetești -
Cernavodă a fost alcătuit cu 5 tipuri de
structuri metalice și anume:

• 3 structuri cu grinzi cu console
și articulații cu calea jos, având
deschiderea de 140 m și două
console laterale de câte 50 m lun-
gime (două la podul peste Dunăre
și una la podul peste brațul Borcea);

• 5 structuri independente cu
grinzi cu zăbrele semiparabolice cu
calea jos, de 90 m lungime (3 pen-
tru podul peste Dunăre și 2 pentru
podul peste Borcea);

• 15 structuri independente cu
grinzi cu zăbrele independente cu
tălpile paralele, cu calea sus, având
deschiderea de 60 m, pentru via-
ductul de acces pe malul stâng la
podul peste Dunăre;

• 11 structuri cu grinzi cu ză -
brele cu tălpile paralele, cu calea
sus, având deschiderea de 50 m,
pentru viaductele de acces la podul
peste Borcea (trei pe malul stâng și
opt pe malul drept);

• 34 structuri cu grinzi cu ză -
brele semiparabolice independente
tip Schwedler, având deschiderea
de 42 m, pentru podul de desecare
peste valea Iezer.

Complexul de poduri pentru tra-
versarea liniei feroviare Fetești -
Cernavodă peste fluviul Dunărea, în
lungime de 4.088 m, era cel mai
lung din Europa la data inaugurării
și al treilea ca lungime din lume.

Calculul acestor structuri s-a
făcut în conformitate cu normele
austriece din 1887. După apariția
normelor elvețiene din 1892 s-a
făcut și verificarea în conformitate
cu acestea, rezultând o sporire a
secțiunilor unor bare comprimate.

La execuție s-a folosit sistemul
de montare pe schele, atât pentru
tablierele podurilor, cât și pentru
viaducte (fig. 11).

Pentru montarea pieselor s-au
folosit macarale portal din lemn cu
înălțimea de 32 m și capacitatea de
20 tf. Pentru ridicarea pieselor s-au
folosit trolii manuale. 

Grinzile cu console ale podurilor
au fost susținute pe elevațiile defi-
nitive a câte două pile adiacente
executate la un nivel inferior, sub
nivelul apelor de inundație și pe
schele susținute pe piloți din lemn
introduși în teren la adâncimi de
10-15 m sub nivelul fundului albiei
(fig. 12). 

Pentru montarea tablierului inde -
pendent din deschiderea centrală a
podului peste Dunăre s-a folosit o
soluție cam riscantă, prin realizarea
unei schele de 32 m înălțime de la
oglinda apei, pe care s-a montat
această structură la cota finală cu
ajutorul macaralei portal (fig. 13). 

După montarea și nituirea tabli -
erelor cu console, s-au ridicat la
cota finală prin sub-zidire, procedeu
folosit și în zilele noastre (fig. 14).

Fig. 12: Montarea pe schele a primului tablier cu console la podul peste Dunăre

Fig. 13: Montarea tablierului independent din deschiderea centrală la podul peste Dunăre

Fig. 14: Podul peste Dunăre în fază finală

Fig. 11: Montarea suprastructurii podurilor

Æ urmare din pagina 65

continuare în pagina 68 È
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SALT COM – Avantajele halelor metalice autoportante

AVANTAJELE HALELOR METALICE
AUTOPORTANTE EXECUTATE DE SALT COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
ALTE LUCRĂRI MAI IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Construcție sediu Transelectrica București – municipiul
Slobozia;

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

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

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

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

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

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

Din 2009, SALT COM produce hale metalice cu structură autoportantă (semirotunde) care sunt recomandate
pentru aplicațiile ce necesită suprafețe foarte mari, fiind ideale în special pentru centre mari de depozitare sau
de producție, oferind 100% spațiu interior util.
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Tablierele viaductelor de acces la
cele două poduri mari și ale podului
de descărcare Iezer s-au montat pe
schele din lemn construite pe
maluri la cote definitive, susținute
pe piloți din lemn bătuți și pe ele-
mentele infrastructurilor corespun-
zătoare executate la cote definitive
(fig. 15). 

Încercarea podurilor s-a făcut cu
un convoi de 11 locomotive grele
circulând cu viteza de 80 km/oră,
(fig. 16).

Inaugurarea întregii lucrări s-a
făcut la data de 14 septembrie
1895 în prezența regelui Carol I și a
suitei acestuia, a membrilor guver-
nului, altor oficialități și invitați
externi, a tuturor participanților la
realizarea lucrărilor, precum și a
unui numeros public dornic să
asiste la acest eveniment unic
(fig. 17).

Podul peste Dunăre de la Cerna-
vodă a primit denumirea „PODUL

REGELE CAROL I”, inscripționată pe
frontispiciul elevației pilei portal de
la capătul dinspre Cernavodă al
lucrării (fig. 18).

Fotografia podului PODUL REGELE
CAROL I la inaugurare de pe mal
drept amonte este prezentată în
figura 19.

Aspectul podurilor peste Dunăre
la Cernavodă și peste Borcea la
Fetești în perioada inaugurării este
prezentat în figurile 20 și 21. 

În perioada comunistă a fost
înlocuită această denumire cu
„PODUL ING. A. SALIGNY”. La con-
ferința internațională din 1995,
ocazionată de sărbătorirea a 100 de
ani de la inaugurarea podului din
1895, s-a decis adăugarea unei
plăcuțe cu inscripția „1895 - 1995”
(fig. 22).

Statuile din bronz ale celor doi
„DOROBANȚI” amplasate pe fețele
laterale ale pilei-portal de la capătul
dinspre Cernavodă al podului, con-
form uzanțelor vremii la lucrările
importante, au fost executate la
Lyon de către sculptorul francez
Léon Pilet (1836-1916). O parte din
costul lucrării a fost donată de către
ambasada franceză de la București
în cinstea regelui Carol I (fig. 23 și
24).

Lucrările de poduri proiectate de
inginerul Anghel Saligny au suferit
avarii în timpul celor două războaie
mondiale.

La 12 octombrie 1916 s-a încer-
cat distrugerea podului peste
Dunăre de către trupele române în

Fig. 15: Montare tabliere viaducte de acces și de pod de pe maluri

Fig. 18: Frontispiciul de pe fața elevației
pilei portal dinspre Cernavodă a podului

Carol I

Fig. 16: Încercarea podurilor lui Anghel Saligny

Fig. 17: Aspect de la inaugurarea Coplexului de poduri „PODUL REGELE CAROL I”

Æ urmare din pagina 66
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Cele mai reprezentative lucrări de con-
strucții, cărora societatea le-a asigurat consul-
tanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:

a) Consultanță și proiectare pentru accesare
de fonduri naționale și fonduri europene:

• Proiecte integrate - Gugești, Jariștea, Păunești,
Andreiașu de Jos - jud. Vrancea; alte județe - Fondul
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(FEADR);

• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;

• Reabilitare și modernizare școli;
• Ansambluri de locuințe pentru tineri - lucrări

deru late prin programul național ANL;
• Ansambluri de locuințe sociale;
• Reabilitare termică clădiri;
• Restaurări și puneri în valoare ale monumentelor

istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a

animalelor și procesări produse alimentare - din Fon-
duri Europene pre și post aderare;

• Lucrări de reabilitări, balastări și modernizări de
drumuri de interes local;

• Lucrări de alimentări cu apă și canalizări;
• Înființări de baze sportive.
b) Alte lucrări:
Efectuarea auditului energetic pentru reabi -

litarea termică a clădirilor:
• Ansambluri de locuințe;
• Reabilitare termică a școlilor.
c) Asistență tehnică prin diriginți de șantier

atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiec -

tare și alte servicii s-au înscris în termenele contrac-
tuale sta bilite cu beneficiarii, iar calitatea lor s-a
realizat conform cerințelor exprimate prin specificațiile
contractuale.

INFRASTRUCTURA NECESARĂ REALIZĂRII
OBIECTULUI DE ACTIVITATE

Pentru desfășurarea activității de consultanță
tehnică, societatea deține o gamă de echipamente lT, de
măsură și control in situ, soft specializat, precum și
mijloacele de transport necesare pentru inspectarea
lucrărilor de construcții.

Pentru proiectare, societatea are un atelier dotat, o
rețea de calculatoare, inclusiv programele necesare
elaborării proiectelor de construcții clădiri, dru-
muri, instalații, rețele tehnico-edilitare.

În prezent, 18 specialiști cu studii superioare sunt
permanent la dispoziția clienților.

De când funcționează, SC ALMA CONSULTING
SRL Focșani a primit premii, distincții și atestări.
Deține certificări:

ISO 9001/2008
(Sistemul de Management al Calității);

SR EN ISO 14001/2005
(Sistemul de Manage ment de Mediu);

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Manage ment

al Sănătății și Securității Ocupaționale).
A fost și este permanent „abonată“ la distincțiile

oferite în cadrul manifestărilor prilejuite de Topul
Național al firmelor private. q

Sc ALMA CONSULTING srl Focșani
ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ

Societatea comercială ALMA CONSULTING SRL din Focșani s-a înființat în anul 1992, la
inițiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, având ca obiect de activitate, în principal: arhi-
tectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea.

ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
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retragere, care au primit ordinul de
a distruge unul dintre poduri. Ope-
rația nu a reușit din cauza unui fitil
care s-a rupt la o înnăditură, dar
suprastructura podului a suferit
degradări importante. În această
situ ație, trebuia distrus podul peste
Borcea. Amplasarea explozibililor
s-a executat sub tirul aviației
inamice, dar în final suprastructura
podului s-a prăbușit în apă (fig.
25).

Podul peste Borcea a fost refă-
cut în anul 1922 conform proiectu-
lui inginerului Constantin Cristea
(fig. 26).

Restabilirea circulației spre por-
tul Constanța s-a făcut cu un feribot
cu capacitatea de 120 de vagoane
pe zi vară și 80 de vagoane iarna,
care a funcționat până în 1922,
când a fost dat în folosință noul pod.

În cel de-al doilea război mon-
dial, podul a fost ținta atacurilor
aviației aliate, care nu a reușit însă
să-l distrugă. La 10 august 1944
două bombe l-au lovit în plin,

Fig. 23: PODUL REGELE CAROL I ‐
foto inaugurare

Fig. 24: Podul Ing. Anghel Saligny ‐
foto autor

Fig. 20: Aspect al podului peste Dunăre la Cernavodă ‐ foto inaugurare pod

Fig. 21: Aspect al podului peste Borcea la Fetești ‐ foto inaugurare pod

Fig. 22: Frontispiciul de pe fața pilei portal a
podului peste Dunăre la Cernavodă ‐ foto

din zilele noastre luată de autor

Fig. 19: PODUL REGELE CAROL I ‐ foto inaugurare pod
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producându-i degradări importante,
fără a se prăbuși. Consolidarea
podului s-a făcut în decursul a 8
săptămâni, lucrând continuu (zi și
noapte), de către lucrătorii de la
Direcția de Poduri, cu concursul
Uzinelor Reșița și al firmei germane
MAN.

Creșterea sarcinilor mobile
după cel de-al doilea război mondial
a impus consolidarea podurilor lui
Saligny, construite cu șapte decenii
în urmă. Aceasta s-a realizat de
către un colectiv format din specia-
liști români cu experiență în proiec-
tarea și execuția podurilor (ingineri,
maiștri și muncitori montatori de
poduri). Lucrările de consolidare
s-au desfășurat în pauzele dintre
trenuri în perioada 1963-1967.

Proiectarea acestor lucrări s-a
făcut de către un grup de specialiști
de la Institutul de Proiectări Căi
Ferate, printre care inginerii Simion
Sfarti, Mayer Leibovici și Mircea
Dotti. Concepția generală a soluției
și coordonarea întregului proiect a
aparținut însă inginerului Grigore
Andreescu (fig. 27), directorul
tehnic al instituției la acea vreme și
o minte luminată a inginerilor podari.

Colectivul de montatori compus
din 150 de lucrători a fost condus
de reputatul inginer Dumitru Stă -
nes cu, podar cu multă experiență în
montarea lucrărilor de poduri, prin-
tre care și podul peste Dunăre de la
Giurgiu - Ruse. Alături de acesta
s-a remarcat și tânărul inginer Dim-
ciu Mihale, care ulterior a condus
lucrările de montare a podurilor de
la canalele navigabile Dunăre - M.
Neagră și Poarta Albă - Midia,
Năvodari.

Lucrările consolidării podurilor
lui Saligny s-au desfășurat sub tra-
fic, în condiții deosebit de grele și
cu eforturi uriașe (fig. 28 și 29),
dar s-au încheiat cu succes, podul
funcționând ireproșabil încă două
decenii, până când au fost date în
folosință, în anul 1987, podurile
dunărene de cale ferată dublă și
autostradă, alăturate podurilor lui
Saligny (fig. 30 și 31).

După 35 de ani de activitate
neîntreruptă și neobosită în dome-
niul lucrărilor publice, la inaugura-
rea construcțiilor de la portul

Constanța din 27 septembrie 1909,
unde a participat și suita regală,
Anghel Saligny a suferit un prein-
farct, în urma căruia doctorul l-a
sfătuit să-și diminueze eforturile.
Așa se face că în perioada 1910 -
1917 îl găsim ca director general al
primei structuri oficiale de îmbună-
tățiri funciare, înființată în cadrul
Ministerului Agriculturii și Domenii-
lor. În această funcție a promovat
ample lucrări de îmbunătățiri fun-
ciare în zonele de luncă ale râurilor
inundabile și mai ales ale fluviului
Dunărea.

În timpul primului război mon-
dial a lucrat la Ministerul de Război
ca director al Direcției de Muniții. A
făcut parte și din comisia care a
transportat tezaurul țării la Mos-
cova, tezaur care încă nu a fost
recuperat. 

La 15 iunie 1925, după ce s-a
întors de la Societatea Comunală
de Tramvaie, unde era administra-
tor delegat, a servit masa cu familia
care sărbătorea ziua soției, apoi i-a
solicitat acesteia să fie lăsat să se
odihnească în fotoliul său preferat,
dar a fost găsit ulterior fără suflare.

Așa s-a sfârșit viața și activita-
tea unui mare OM, remarcabil ingi-
ner constructor, deschizător de
drumuri al ingineriei românești,
specialist de renume mondial în
construirea de poduri și nu numai,
inventator, creator de importante
valori materiale, profesor, acade mi -
cian, președinte al Academiei
Române și al nenumărate comitete
tehnico-știintifice, culturale și admi -
nistrative.

Înmormântarea sa a avut loc la
19 iunie 1925 cu funeralii naționale
la care a participat reprezentantul
regelui, patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, primul ministru Ion
I. C. Brătianu și numeroase oficiali-
tăți, un numeros public.

Fig. 25: Podul peste Borcea distrus în Primul
Război Mondial

Fig. 27: Inginerul Grigore Andreescu,
director tehnic IPCF

Fig. 26: Elevația podului peste Borcea conform proiectului inginerului Constantin Cristea

Fig. 28: Aspect de la montarea pieselor de
consolidare printre elementele podului

Fig. 29: Aspect de la montarea pieselor de
consolidare în interiorul casetei podului

continuare în pagina 72 È
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Recunoașterea valorii meritelor
sale s-a făcut încă de la începutul
construirii podurilor peste fluviul
Dunărea, fiind gratulat cu nume-
roase distincții precum:

• Ofițer al „Ordinului Steaua
României” (1890);

• ridicat la gradul de „Cavaler
al Ordinului Steaua României”
(mai 15, 1893);

• Ordinul „Steaua României”,
în grad de mare ofițer (septembrie
28, 1895);

• Marea Cruce a Ordinului
„Coroana României”; 

• Marea Cruce a Ordinului
„Steaua României” cu prilejul
inaugurării portului Constanța (sep-
tembrie 27, 1909); 

• Marea Cruce a Ordinului
„Carol I” cu ocazia serbării Încoro-
nării regelui Ferdinand (1922);

• Marea Cruce a Ordinului
„Franz Josef” (1896);

• Marea Cruce a Ordinului Sf.
Sava din Serbia (1896); 

• Marea Cruce a „Meritului
Civil” din Bulgaria (1898); 

• Marea Cruce a Ordinului
„Sf.Ana” (1910);

• Comandor al Ordinului „Leo -
pold” din Belgia; 

• Mare Ofițer al Legiunii de
Onoare din Franța (1908).

Rezumând funcțiile importante
pe care le-a deținut Anghel Saligny
în decursul activtății sale de o
jumătate de veac, se pot enumera:

• Membru fondator al Socie-
tății Politehnica din România,
înființată la Focșani în 1881 și
președinte al acesteia între 1895 -
1897 și 1910 - 1911;

• Membru în Comisia Tehnică
a primăriei București, numit în
1890 de către primarul Pake Proto-
popescu;

• Profesor la Școala Națio-
nală de Poduri și Șosele;

• Vicepreședinte al Consiliu-
lui Tehnic Superior al Lucrărilor
Publice (1901 - 1917);

• Membru al Societății „Gaze -
ta Matematică”, din anul 1914;

• Administrator delegat al
Societății Comunale de Tram-
vaie din București;

• Președinte al Comitetului
de Construcții de Cale Ferată
(1922);

• Cenzor la Banca Națională
(1913 - 1925);

• Membru corespondent al
Academiei Române (1892 -
1897);

• Membru titular al Acade-
miei Române (7 aprilie 1897 -
1925);

• Președinte al Academiei
Române (1897 - 1910);

• Președinte al Comitetului
de organizare a Serbărilor pen-
tru Încoronarea Regilor (numit
în 1922).

CONCLUZII
Acest material a fost întocmit cu

intenția de a ne face cunoscute
marile personalități ale științei și
tehnologiei, care s-au afirmat prin
creațiile lor, prin realizările certe în
folosul societății și care merită să
fie far călăuzitor, modele pentru cei
din domeniu care doresc să facă
ceva util pentru societate. 

România a avut multe personali-
tăți deosebite în decursul timpuri-
lor, cunoscute sau mai puțin
cunoscute, în mai toate domeniile
de activitate (știință și tehnică,
medicină, artă, cultură, literatură
etc.).

Una dintre aceste mari persona-
lități a fost și inginerul român
ANGHEL SALIGNY. q

Fig. 30: Noile poduri dunărene alături de podurile lui Saligny ‐ foto autor

Fig. 31: Podurile lui Saligny și noile poduri dunărene combinate de cale ferată dublă
și autostradă ‐ foto autor
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Succesul în construcții depinde și de stimulentul informațional publicitar. Vă oferim această posibilitate

și vă așteptăm cât mai curând.

Ciprian Enache - 
vicepreședinte fondator Revista Construcțiilor
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