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La sfârșit de an obișnuim să facem
bilanțuri. Anul 2020 a fost unul excep -
țional la nivel mondial, prin prisma
provocărilor pe toate planurile induse
de pandemia COVID-19. Cu toate
acestea, dat fiind că funcționarea
șantierelor a fost permisă, Guvernul
înțelegând atât riscul pandemic redus
pentru sectorul nostru de activitate
cât și rolul esențial al procesului in -
vestițional pentru economie, am asis-
tat la o creștere continuă a volumului
lucrărilor de construcții. Datele INS
valabile până în luna august (inclusiv)
au arătat că volumul construcțiilor a
crescut în fiecare lună din 2020, atât
față de luna precedentă, cât și față de
luna corespunzătoare a anului prece-
dent. 

Federația Patronatelor Societăților
din Construcții (FPSC) contabilizează
în acest an reușite atât pe plan orga-
nizațional, cât și legislativ.

Astfel, prin decizia Tribunalului
com petent, reprezentativitatea FPSC
pentru sectorul „Construcții civile și
industriale” a fost prelungită și, pen-
tru prima dată în istoria sa, FPSC a
devenit organizație reprezentativă
pentru sectorul „Industria sticlei și a
ceramicii fine. Industria materialelor
de construcții – fabricarea altor pro-
duse din minerale nemetalice”.

În urma negocierilor cu reprezen-
tanții FGS Familia, FPSC a înregistrat
la MMPS contractul colectiv de muncă
la nivelul sectorului de activitate Con-
strucții Civile și Industriale. Respec-
tând prevederile Legii Dialogului
Social nr 62/2011, contractul a fost
înregistrat la nivel de grup de unități
și este valabil la nivelul unităților care
au fost de acord cu negocierea aces-
tuia. Orice operator economic cu
obiect de activitate identificat cu
CAEN 41, 42, 42, membru în patrona-
tele FPSC, are posibilitatea de a adera
la acest contract și este invitat să o
facă, deoarece particularitățile activi-
tății de construcții au nevoie de pre-
vederi specifice.

Rolul organizației noastre în men ți -
nerea șantierelor deschise în perioada
de urgență, deși se întrevedea sus-
pendarea activității, așa cum – ne
amintim - Primăria București a decis
inițial, a fost esențial, iar aici trebuie
să subliniem deschiderea spre dialog
a Guvernului României. FPSC a reușit

extinderea domeniilor pentru care se
emit certificate de situații de urgență,
cu toate măsurile de sprijin / protec -
ție aferente – firmele de construcții,
producătorii / distribuitorii de mate-
riale de construcții fiind omiși în pri-
mele variante. S-a reușit totodată
extinderea obiectului de activitate al
Casei Sociale a Constructorilor (CSC),
astfel încât să asigure protecția sala-
riaților din activitatea de construcții și
de producere a materialelor de con-
strucții și în perioada întreruperii acti-
vității din cauza stării de urgență
decretate la nivel național. Mai mult,
CSC va putea să asigure formarea
profesională continuă a salariaților
din aceste sectoare de activitate.

În categoria reușitelor trebuie să
menționăm și modificări în legislația
achizițiilor publice, cum ar fi obligația
autorității contractante de a încheia
contractul cu ofertantul clasat pe locul
următor, dacă ofertantul câștigător se
află în imposibilitatea fortuită de a
executa contractul/acordul-cadru,
sau reducerea termenului de evalu -
are a ofertelor. S-a introdus o preve-
dere expresă privind cooptarea de
experți în derularea procedurilor de
atribuire a proiectelor de infrastruc-
tură finan țate din fonduri europene,
importanța acestora fiind în repetate
rânduri sus ținută de FPSC. 

Salutăm preluarea inițiativei noas-
tre de a se majora plafonul de TVA
redus la 5% la locuințe până la
150.000 euro și suntem optimiști în
ceea ce privește dialogul cu Guvernul
pe tema debirocratizării, primele
măsuri fiind așteptate până la finele
acestui an.

Realitatea „ne trage de mânecă” și
din imaginea aproape idilică în care
pare că am alunecat gândind retro -
spectiv trebuie să revenim la rea -
litate, căci avem o lungă listă de
așteptări și încă multe de făcut pentru
constructorii noștri.

Care este realitatea din spatele
experienței noastre? Că există o reti-
cență și o lentoare în preluarea ini -
țiativelor și corectarea / modificarea
legislativă, inadmisibile din punctul
nostru de vedere. Spre exemplu, ero-
rile din modelele de contracte de exe-
cuție aprobate prin HG 1/2018 nu
sunt nici astăzi rezolvate, deși peste 2
luni se împlinesc 3 ani de la intrarea

în vigoare a acestui act normativ.
Instrucțiunea ANAP privind modifica-
rea contractelor de achiziție publică
trece din variantă în variantă de peste
6 luni de zile, în timp ce neclaritățile
privind actualizarea contractelor per-
sistă și au efecte majore în contrac-
tele de lucrări aflate în derulare.
Solicităm, iar și iar, extinderea plății
TVA la încasare pentru toți operatorii
economici, căci, în condițiile în care
plățile pentru lucrările executate se
fac chiar și la jumătate de an după
emiterea facturii, numeroși operatori
economici au dificultăți financiare.
Obligația de plată a TVA independent
de momentul încasării este o sarcină
împovărătoare și - până la urmă -
nedreaptă, căci Bugetul trebuie susți-
nut, dar nu din economiile firmelor, ci
într-o ordine și într-o logică firească.

Avem nevoie de un plan de inves-
tiții, de predictibilitate, de o forță de
muncă bine pregătită, de o legislație
adaptată nevoilor constructorilor, de
proiecte și fonduri europene pentru
producătorii de materiale prime pen-
tru sectorul nostru din țara noastră,
avem nevoie de dialog real și mult
mai eficient. 

Senzația de pași mici ne dorim să
devină realitatea pașilor mari. 

Anul 2021 să fie pentru orga -
niza ția noastră, pentru toate aso-
ciațiile și patronatele din sector,
pentru toți membrii și colaborato-
rii noștri, inclusiv la nivel guver-
namental, un an de realizări, de
normalitate și satisfacții pe toate
planurile. La mulți ani tuturor! q

Anul 2020
prin ochii Federației Constructorilor

Irina FORGO - director executiv Federația Patronatelor Societăților din Construcții

Irina FORGO
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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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În opinia noastră, scopul unei Instrucțiuni este
acela de a clarifica prevederile legale neclare, de a
da o interpretare corectă, unitară și în sprijinul
proiectului, acelor prevederi care pot lăsa loc de
interpretări diferite. 

În discuțiile purtate cu ANAP în ultimele 6 luni,
ARACO a solicitat reglementarea specifică pentru o
serie de aspecte, dintre care cele mai relevante sunt:

1. Actualizarea prețului în cazurile speciale (când con-
tractul nu conține clauze de ajustare/revizuire), mai ales în
cazul modificărilor legislative cu impact major și efecte
diseminate pe mai multe componente de preț, acest
aspect constituindu-se într-una dintre cele mai importante
și controversate probleme cu care actori implicați în con-
strucții (nu doar constructori, ci și autorități contractante,
instanțe de judecată și tribunale arbitrale) se confruntă, în
special începând cu momentul adoptării OUG nr. 114/2018.

2. De asemenea, o altă problemă foarte controversată
cu care se confruntă, deopotrivă, atât Beneficiarii, cât și
Constructorii, și pentru care am solicitat reglementarea
este cea a contractelor a căror procedură de achiziție s-a
derulat în temeiul OUG 34/2006, iar Contractul s-a înche -
iat după intrarea în vigoare a noului pachet legislativ, cu o
întârziere semnificativă (2-3 ani) în derularea procedurii
de atribuire. 

3. Reglementarea modalității concrete prin care ar tre-
bui ajustat prețul contractelor de construcții ca efect al
OUG nr. 114/2018, ținând cont de:

• faptul că, la data adoptării OUG nr. 114/2018, nu era
în vigoare nicio instrucțiune sau normă clară care să sta-
bilească modalitatea concretă de ajustare – erau în
schimb în vigoare (și sunt în continuare) prevederi legale
ce impuneau ajustarea fără limitări și compromisuri pe
seama constructorilor;

• faptul că Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 a fost prima
astfel de normă al cărei scop declarat a fost chiar ajus -
tarea generată de OUG nr. 114/2018;

• adoptarea Instrucțiunii ANAP nr. 1/2019 și, mai nou,
anularea provizorie a acesteia de către instanțele de jude-
cată ca urmare a acțiunii în instanță generată de ARACO
împreună cu o serie de membri ai săi;

• posibila adoptare a acestei noi Instrucțiuni.
Chiar am arătat argumentat că efectele Instrucțiunii

nr. 2/2018 nu pot fi pur și simplu șterse și că această
instrucțiune este singura care ar putea reglementa pro -
blema ajustării impuse de OUG nr. 114/2018.

Ultima formă a Proiectului de instrucțiune  transmis de
ANAP la sfârșitul lunii octombrie 2020 este departe de a
rezolva această problemă. Dimpotrivă, identificăm o serie
de regrese aduse de această formă, inclusiv raportat la
formele anterioare ale aceluiași Proiect. În aceste condiții,
ARACO a solicitat în continuare ca:

A. ANAP să exprime un punct de vedere cu privire la
actul normativ aplicabil ajustării generate de OUG nr.
114/2018, iar dacă ANAP prevede că această nouă
Instrucțiune s-ar aplica, să stabilească și modalitatea con-
cretă de ajustare. În primele materiale transmise de
ARACO am propus fie procedura de ajustare prevăzută de
Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 884/2018, fie
formula simplificată din HG nr. 1/2018 pe care, cel puțin
aparent, forma actuală de proiect o exclude de la aplicare
în cazul modificării salariului minim. 

B. Ajustarea prin folosirea formulei simplificate din HG
nr. 1/2018 în cazurile imprevizibile.

C. ANAP să revină la enumerarea cazurilor exemplifica-
tive în care ajustarea este obligatorie în lipsa clauze -
lor/formulelor contractuale, astfel cum acestea au fost
identificate la art. 7 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018,
precum și la art. 4 din formele inițiale ale Proiectului
actual de instrucțiune. 

D. Ajustarea prețului în cazul în care durata de deru-
lare a procedurii de atribuire se prelungește peste durata
de valabilitate a ofertelor să fie obligatorie din două
motive esențiale:

• Dimensiunea financiară a expunerii este enormă în
condițiile în care există proceduri de atribuire prelungite
chiar și cu peste 2 - 3 ani față de durata avută în vedere; 

În acest caz, ca și în cazul prelungirii duratei de exe-
cuție, contractele au ieșit din parametrii estimați și din cei
care puteau fi estimați rezonabil de orice constructor la
data formulării ofertei.

• Norme legale superioare impun acest lucru. OUG nr.
114/2018 a intrat în vigoare în perioada de implementare
a unor contracte încheiate în cadrul unor proceduri inițiate
sub imperiul OUG nr. 34/2006 și al HG nr. 925/2006.

Potrivit art. 6 alin. 2 teza finală și art. 97 alin. 4 lit. b)
din HG nr. 925/2006, prețul se ajustează în cazul în care
se prelungește durata procedurii de atribuire, iar autori-
tatea contractantă trebuie să-și asume acest lucru
ori de câte ori solicită prelungirea ofertelor.

Prelungirea duratei de derulare a procedurii de atri -
buire conduce, în general, la două efecte negative ce afec -
tează buna desfășurare a execuției lucrărilor, și anume:    

• decalarea semnării contractului de achiziție - ceea ce
face ca Antreprenorul să necesite „aducerea” contractului,
din punct de vedere economic, la data semnării  prin
ajustarea prețului între data la care ar fi trebuit semnat și
data la care se semnează în realitate, și

• decalarea execuției lucrărilor contractului de achiziție
cu perioada prelungirii procedurii de atribuire - ceea ce
face ca Antreprenorul să execute contractul într-o
perioadă diferită de timp în care dinamica evoluției cos-
turilor din piață să fie complet diferită de cea pe care ar fi
suportat-o dacă ar fi executat contractul în perioada de
timp pentru care a prezentat oferta. 

Argumente pentru anularea Instrucțiunii ANAP 1/2019
Laurențiu PLOSCEANU - președinte ARACO

continuare în pagina 12 È
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Dacă analizăm prevederile art. 97 din HG 925/2006
rezultă că prin acest articol legiuitorul tratează „Prețul
Contractului”, despre care precizează: 

• că poate fi exprimat în Lei sau în valută;
• că, pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul

poate fi ajustat în următoarele 3 situații: 
1) situația când au avut loc modificări legislative, mo -

dificări ale normelor tehnice, modificări de taxe etc.;
2) când pe piață au apărut condiții în urma cărora s-a

constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru
elementele constitutive ale ofertei;

3) când durata de aplicare a procedurii de atribuire se
prelungește, în mod neprevăzut, peste perioada pre-
conizată inițial și din motive care exclud orice culpă a ofer-
tantului/contractantului.

Pentru cele două situații prevăzute la punctele (1) și
(2) de mai sus, legiuitorul a indicat, la alin. 3 al art. 97,
obligația Autorității Contractante de a preciza posibilitatea
ajustării prin Documentația de Atribuire și prin Clauzele
Contractuale.

Pentru situația de la punctul (3) de mai sus, legiuitorul
a precizat foarte clar la alin. 4 al art. 97 că nu trebuie
îndeplinite condițiile prevăzute la alin. 3.  

Așadar, art. 97 alin. 4 lit. b) din HG 925/2006 coro -
borat cu art. 6, alin. 2 din același act normativ prevăd
posibilitatea ajustării prețului contractului de achiziție
publică în situațiile și condițiile stabilite în mod expres la
art. 97, alin. 1, alin. 2 lit. a) și b) și alin. 3, precizându-se
la alin. 4 situațiile excepționale când este posibilă
ajustarea fără a fi îndeplinite condițiile de la alin. 3,
respectiv „atunci când durata de aplicare a procedurii de
atribuire se prelungește, în mod neprevăzut, peste
perioada preconizată inițial și din motive care exclud orice
culpă a ofertantului/contractantului”. 

Această situație specială, pe lângă celelalte prevăzute
la alin. 4, reprezintă excepție de la regulile instituite la
alin. 3, dispoziție care prevede posibilitatea de ajustare a
prețului numai dacă a fost prevăzută în documentația de
atribuire, cât și în contractul ce urmează a fi încheiat.  

În concluzie, încadrarea juridică, mai precis temeiul de
drept este oferit de prevederile art. 97 din HG 925/2006
menționate mai sus, care la alin. 2 precizează că „Pe par-
cursul îndeplinirii contractului prețul poate fi ajustat.”, iar
la alin. 4 al acestui articol, care este în continuarea alin. 2,
se reglementează alte situații când este posibilă ajustarea
prețului, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 3,
dar tot pe parcursul executării contractului. 

Nu rezultă de nicăieri, din cuprinsul alin. 4, că acesta
s-ar aplica numai perioadei anterioare încheierii contrac-
tului, nu și pe parcursul îndeplinirii acestuia.  Dimpotrivă,
legiuitorul a indicat foarte clar că, pe parcursul înde -
plinirii contractului, atunci când durata de aplicare a

procedurii de atribuire se prelungește în mod neprevăzut
peste perioada preconizată inițial și din motive care exclud
orice culpă a ofertantului/contractantului, ajustarea pre -
țului contractului este posibilă fără a fi îndeplinite
condițiile prevăzute la alin. 3 ale aceluiași articol,
adică fără a fi fost precizată prin Documentația de
Atribuire.

E. Prelungirea duratei procedurii de atribuire să fie
menționată drept caz expres de ajustare, iar ajustarea să
fie realizată prin aplicarea formulei simplificate din HG nr.
1/2018.

F. Suplimentar, se impune excluderea din textul
Proiectului de Instrucțiune a prevederilor art. 12 alin. 2 lit.
b): „valoarea contractului nu se va ajusta dacă există în
contract prevederi contractuale prin care operatorul eco-
nomic și-a asumat riscul prevederilor legislative”.

Această clauză este nelegală întrucât încalcă dispozi -
țiile legale imperative ale art. 164 alin. 4 din HG 395/2016
care instituia aplicabilitatea directă a ajustării în caz de
modificare legislativă.

G. Similar, toate prevederile din Proiectul de instrucți-
une care impun obligația semnării unui act adițional în
orice situație de modificare sunt nelegale și conduc la
efecte practice extreme.

Evident, exclusiv pentru bune practici, recomandarea
sau obligația autorității contractante de a formaliza o
modificare prin act adițional este utilă. Instituirea unei
obligații generale și opozabile operatorilor privați însă este
cu totul altceva.

Forma actuală a Proiectului permite o practică nele-
gală, însă des întâlnită, ca beneficiarul să refuze să
plă tească ajustarea de preț, valoarea unei cantități supli-
mentare, costuri generate de prelungirea termenului și
chiar penalitățile de întârziere sub pretextul că tot el, be -
neficiarul, nu a semnat actul adițional care să formalizeze
această obligație (de multe ori prevăzută în contract).

În acest caz, pe logica Proiectului de instrucțiune,
operatorul  privat nu ar putea să solicite în instanță direct
sumele, ci va trebui să solicite obligarea autorității con-
tractante la semnarea adiționalului. Dacă autoritatea
refuză semnarea și după ce instanța dispune acest lucru,
se impune un nou proces având ca obiect executarea
obligației de a face (de a semna), anevoios și consumator
de timp. 

Discuțiile purtate în acest an cu reprezentanții ANAP
se dovedesc a fi greoaie și cronofage. Ele trebuie conti -
nuate însă și finalizate astfel încât efectele economico -
financiare profund negative pentru contractorii care au
derulat sau derulează proiecte începute înainte de pro-
movarea OUG 114/2018 să fie în mod onest corectate și
eliminate! q

Folosim apropierea sfârșitului acestui an grav, care marchează și 30 de ani de la înființarea ARACO, pen-
tru a le transmite partenerilor și membrilor noștri să fie rezilienți dar mai ales adaptivi la tot ce înseamnă
schimbările cu care am început deja să ne confruntăm! 

Și, mai ales, să conteze pe sprijinul ARACO!...
Cu stimă,

L. PLOSCEANU

Æ urmare din pagina 10
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Impermeabilizarea lacului de acumulare Borșa, județul Maramureș
PROIECT EXTREM . CALITATE ÎN CONDIȚII EXTREME

ing. Cătălin PASCU, ing. Gabriel GREBENIȘAN, ing. Ionel DAVIDESCU

IRIDEX GROUP PLASTIC a fost
onorată să participe, în această
toamnă, alături de antreprenorul
general Technoalpin și de proiec-
tantul Transcablu SRL din Brașov, la
realizarea lacului de acumulare a
apei necesare instalației de produ-
cere a zăpezii artificiale în cadrul
proiectului „Amenajare pârtie de
schi olimpică” din stațiunea Borșa,
având ca bene   ficiar U.A.T. Borșa,
județul Maramureș.

Acest obiectiv, foarte important
pentru dezvoltarea turismului în zona

Maramureșului, se adaugă celorlalte
domenii schiabile din România reali-
zate în ultimii ani, oferind noi kilo-
metri de pârtie iubitorilor de schi.

În cadrul proiectului numit
„Ame najare pârtie de schi olimpică”
care cuprinde pârtie, instalație de
înzăpezire artificială și instalație de
iluminat, din stațiunea Borșa,
județul Maramureș, s-a prevăzut
construirea unui lac de acumulare a
apei pentru asigurarea unei rezerve
de apă necesară funcționării insta-
lației de înzăpezire.

Lacul artificial a fost amplasat pe
marginea dreaptă – în sensul de
coborâre – a pârtiei olimpice de
schi, în treimea superioară a aces-
teia, circa 900 m aval de stația
superioară a telegondolei, la cota
de 1.320 m.

Terenul pe care este amplasat
lacul este un versant cu orientare
nord-estică și înclinare medie de
25%. În profil transversal (sud-vest
– nord-est) lacul este amplasat
aproximativ 60% în săpătură, adân -
cimea medie a săpăturii fiind de
circa 9 m iar în partea din aval
(nord-est) săpătura este de circa 4 m.

Lacul de acumulare are înălți-
mea elevației de 9,00 metri, din
care 8,00 metri cotă elevație lac și
1,00 metru gardă de siguranță, lăți-
mea la coronament fiind de 5,00 m
pe zona de umplutură (dig de
pământ). Forma este relativ ovală
cu dimensiunile la coronament de
81 m x 73 m și la bază de 47 m x
23 m. Pantele taluzurilor digurilor
amenajate din material local suntInstalare geotextil de protecție de 800 g/mp



de 1:2,5 spre aval și spre amonte și
permit acumularea apei pe o adân-
cime maximă de 8,00 m. Volumul
total de apă reținut în lac este de
22.000 mc.

Sistemul de impermeabilizare al
lacului este alcătuit din următoarele
straturi succesive:

• Geotextil de protecție de 800 g/mp
• Geomembrană HDPE rugoasă pe

ambele fețe cu grosimea de 2 mm
• Geotextil de protecție 500 g/mp

și Geogrilă triaxială (doar pe taluz)
• Geocelule de 10 cm înălțime um -

plute cu pietriș (doar pe taluz)
Experiența echipelor de instalare

ale IRIDEX GROUP PLASTIC, dobân -
dită la realizarea unor obiective
similare la Poiana Brașov (Lacul
Ruia) și pe domeniul schiabil Trans-
alpina Voineasa (Lacul Mioarele), a
făcut posibilă executarea lucrărilor
într-un timp foarte scurt și la stan-
darde ridicate de calitate. 

Având în vedere localizarea pro-
iectului și perioada anului în care a
fost realizat (luna octombrie), echi -
pa de instalare a lucrat în condiții

extrem de nefavorabile executării
unor astfel de lucrări: acces dificil al
personalului, temperaturi negative
pe timpul nopții, precipitații sub
formă de lapoviță și ninsoare, vân-
turi puternice și viscol care au
generat perioade scurte de lucru pe
parcursul unei zile și întreruperi
frecvente ale ritmului de lucru.

Cu toate acestea, compania
noastră a reușit să execute lucrarea
în termenul contractat, respectând
toate cerințele de calitate necesare
unei astfel de lucrări.

IRIDEX GROUP PLASTIC este
singura firmă din Europa care a luat
acest tip de proiect pentru care are
dublă certificare de atestare suduri
geomembrane.

Câștigător, în anul 2013, al pre-
miului Proiect Extrem pentru lucrări
realizate în condiții extreme, în ca -
drul concursului lansat de Asociația
Internațională a Instalatorilor de
Materiale Geosintetice (IAGI),
IRIDEX GROUP PLASTIC își îmbogă -
țește, astfel, portofoliul de lucrări
realiza te la altitudini mari și condiții
meteo rologice nefavorabile.

Așa cum am demonstrat și în
2012, la lucrarea de infrastructură
de mediu din stațiunea montană de
schi Voineasa – Rezervor de apă
Mioarele (120.000 m3 capacitate,
situat la 1.930 m altitudine, proiect
realizat în 27 de zile lucrătoare și
apreciat la nivel internațional prin
trofeul IAGI), gestionăm impecabil
aplicațiile extreme în domeniul
instalării de materiale geosintetice
pentru realizarea unor proiecte
deosebite atât din punct de vedere
al provocărilor tehnice, al celor
datorate locației cât și din punct de
vedere arhitectural. q

Instalare geomembrană HDPE 2 mm

Instalare geogrilă triaxială și geocelule

Trofeul IAGI pentru Proiect Extrem
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Digital Soletanche Bachy
Cea de a patra revoluție industrială presupune o fuziune de teh-

nologii care estompează granițele dintre sferele fizice, digitale și
biologice. Ea obligă companiile să combine soluții tehnologice pentru
inovație continuă, ceea ce conduce la regândirea modului în care
acestea își desfășoară afacerea.

Presupune, de asemenea, schimbarea care integrează activitățile de
creare a valorii unei companii prin procesul de digitalizare. Apare un
nou tip de rețea între dispozitive tehnologice (ex. senzori), și necesită noi
proceduri (ex. software de analiză a datelor, cloud, programare), care
solicită noi tipuri de competențe din partea companiei (ex. inovație conti-
nuă, învățare pe tot parcursul vieții, încredere, schimb de date), acest
lucru ducând inclusiv la dezvoltarea de noi modele de afaceri.

Pașii necesari:
• Aplicarea în rețea a instrumentelor și tehnologiilor,

pentru a asigura transparența întregului proces de afaceri.
• Integrare orizontală, ceea ce înseamnă o interconec-

tare strânsă, în timp real, și cooperarea domeniilor de activi-
tate din cadrul companiei.

• Integrare verticală, implicând în principal interconec-
tarea digitală cu partenerii rețelei de aprovizionare.

• Regândirea modelului de afaceri în spiritul orientării
către client, chiar și prin transformarea structurii organiza -
ționale.

Transformarea digitală are un impact deosebit de impor-
tant în industria construcțiilor, punându-și amprenta asupra

conceptului organizațional și asupra filialelor noastre.
La nivel de grup, în Soletanche Bachy, considerăm că digitalizarea contribuie la:
• Îmbunătățirea productivității și a rentabilității;
• Reducerea timpilor pierduți în task-uri neprioritare;
• Creșterea interesului clienților și al angajaților noștri;
• Fructificarea informațiilor și a experiențelor culese din proiectele realizate.

Zetta-Lyze este o platfor -
mă de baze de date, marca
Soletanche Bachy, multi-apli-
cație, multi-profil / profesie, cu
surse multiple, ușor accesibilă
de oriunde, care oferă infor-
mații de producție în timp real. Mai mult decât un
instrument de lucru, este un sistem pentru colec-
tarea automată a datelor de proiectare și producție
ale unui proiect. Aceste date pot fi accesate, orga-
nizate și analizate, pentru o monitorizare îmbu -
nătățită a proiectului în execuție, simplificând
procesele noastre, și pot fi utilizate pentru un răs-
puns la o cerere de oferte, o discuție cu un client.
În prezent există peste 1.150 de șantiere conec-
tate și peste 100 de utilaje echipate în toată
Europa, inclusiv în România.



Cercetările privind procesul de învățare arată că dobândim cunoștințe cel mai eficient dacă avem șansa de a
le testa în practică. A supraviețui unei situații periculoase este, prin urmare, cel mai bun mod de a ne aminti ce
nu ar trebui făcut și ce ar trebui făcut în fața unei amenințări reale. La SBR Soletanche Bachy ne-am concentrat
pe gamificare, conștienți fiind că cea mai bună formă de educație este cea prin joc.

Realitatea virtuală este folosită pentru a îmbogăți formarea introductivă în domeniul sănătății și siguranței,
iar după finalizarea părții teoretice utilizatorul intră pe șantierul nostru prin intermediul kitului VR.

Șantierul de construcție este o reprezentare a uneia dintre imple-
mentările reale. Acest lucru nu înseamnă însă că utilizatorul este
automat în siguranță. El poate experimenta cum este să cazi într-o
tranșee sau ce se poate întâmpla dacă se găsește în raza de lucru a
utilajelor. În acest fel, el este confruntat cu potențiale amenințări, dato -
 rită cărora în lumea reală există o șansă mai mare de a-și aminti ce
se poate întâmpla dacă nu ia măsurile de precauție adecvate.

Transformarea digitală este un proces complex și foarte
pasionant pentru noi, este un element strategic al compa-
niei, care generează procesele de inovație și astfel rezultă
servicii mai bune livrate partenerilor. q
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Mariana GARȘTEA - General Manager SIXENSE ROMÂNIA

Într-o lume digitalizată, de ce e
industria construcțiilor blocată
într-o eră analog?

Digitalizarea e pe buzele tuturor. La
nivel teoretic și pur discursiv, sun-
tem cu toții de acord că digitaliza-
rea înseamnă progres, că ne ajută
să economisim timp și resurse și că
ne conferă o flexibilitate greu de
imaginat în urmă cu câteva zeci de
ani. Mai ales în contextul actual al
pandemiei, subiectul a revenit în
aten ția tuturor, iar presiunea înspre
digitalizare este tot mai mare și sal-
tul spre tehnologizare - tot mai cerut. 

Totuși, în industria de construcții,
pare că avem de-a face cu un para-
dox din acest punct de vedere.

Vorbim despre unul dintre sectoa-
rele cu mare impact în viețile tutu-
ror, datorită potențialului său de a
crea locuri de muncă, de a facilita
schimburi, de a ridica nivelul eco-
nomic în general. O autostradă bine
construită și bine întreținută, de
exemplu, înseamnă o deplasare mai
rapidă, transport accelerat pentru
bunuri, conexiuni între puncte stra-
tegice dintr-o regiune, facilitarea

investițiilor în mai multe sectoare,
dezvoltare urbană și un nivel de trai
mai ridicat, în cele din urmă. 

Dacă ne uităm în jur, toate indus-
triile au evoluat; lumea întreagă se
mișcă mai rapid și s-a adaptat unui
val de schimbări care înseamnă
necesitatea de a procesa date mai
rapid, de a lua decizii inteligente,
de a crește productivitatea. 

Conform unui studiu Deloitte din
2019, în timp ce toate industriile
importante alocă 3,5% din încasări
tehnologizării, industria de construc -
ții alocă în medie doar 1,2%, deși
provocările ei ar putea fi rezolvate
integrând soluții digitale. Ca urma -
re, în timp ce domeniile importante
au cunoscut o creștere a productivi-
tății cu 25% în ultimii 20 de ani,
sectorul de construcții a crescut cu
doar 5%, conform aceluiași studiu. 

Ce se întâmplă? Unde apar bloca-
jele, de fapt? Până să ajungem la
adoptarea pe scară largă a digitali-
zării, care sunt provocările interme-
diare pe care le mai avem de
depășit? Dezbat patru dintre ele în
continuare, care mi se par relevante
mai ales pentru peisajul local.

Alfabetizarea forței de muncă din
construcții în „limbajul digital”

Adoptarea digitalizării pornește de
la oameni în primul rând. Și este
adevărat că soluțiile de acest tip
necesită niște abilități noi și o
expertiză suplimentară. 

Mai mult decât atât, pentru a nu
cădea în plasa „tehnologiei de dra-
gul tehnologiei”, e foarte important
să știm să ne folosim de ea în așa
fel încât să ne aducă plus valoare,
să o integrăm acolo unde este
necesar, ca să servească scopurilor
noastre. De multe ori, în industria
noastră, adoptarea inovației este
înțeleasă greșit: ea trebuie trecută
printr-un filtru de specialist și apli-
cată întotdeauna în funcție de obiec -
tivele pe care le avem și de ceea
ce ne interesează să știm într-un
proiect. 

Din acest motiv, „limbajul digital”
nu înseamnă doar să cunoști bine
niște echipamente, ci să poți corela
și conecta nevoile celor implicați în
proiect, în așa fel încât să gestio-
nezi eficient investiții și resurse.

Problema digitalizării în construcții
PATRU OBSTACOLE ÎN CALEA TRANSFORMĂRII DIGITALE

Mariana GARȘTEA



Rezistența la adoptarea tehno-
logiei pe scară largă

Din păcate, odată cu necesitatea
unor programe de training pentru
cei care lucrează direct într-un
proces de construcții, mai vine o
atitudine deficitară: teama că teh-
nologia ne va lua locul, că va desfi -
ința posturi, că va determina astfel
reduceri de personal. 

Această frică vine tot din necunoaș-
terea suficientă a domeniului și din
ignorarea elementului suplimentar
menționat mai sus: nu doar tehno-
logia în sine este importantă, ci și
ce faci cu ea, iar asta înseamnă o
expertiză profesională individuală
care ne face în sine de neînlocuit ca
oameni. 

Desigur, este nevoie de o simplifi-
care a proceselor, de o eficientizare
crescută, de posibilitatea de a
replica ceea ce a funcționat, de
timpi rapizi de reacție, ceea ce pre-
supune să fim deschiși la schimbare
și la o transparență sporită, din
poziția noastră de specialiști și
echipe. 

Lipsa de colaborare dintre toți
actorii implicați în procesul de
construcții

Într-un proiect de construcții, sunt
implicate extrem de multe părți,
uneori fiecare cu interesele și mize -
le ei: de la consultanți la proiectanți,
de la project manageri la arhitecți. 

Pentru ca un proiect să iasă bine,
este absolut esențial ca toți cei
implicați să colaboreze, să lucreze
ca o echipă, să înțeleagă cum
munca unuia o influențează sau o
susține pe a celuilalt. Din păcate,
vedem de prea multe ori situații în
care lipsește o mentalitate orien-
tată înspre binele proiectului,
înspre a genera valoare împreună,
înspre colaborare și înțelegere reci-
procă. 

Acest specific de lucru mai duce
spre ceva: o fragmentare foarte
mare între specialiști. Apar anoma-
lii greu de gestionat: un proiectant
poate să lucreze în BIM, dar apoi i
se cer tot planurile pe hârtie din
partea constructorului. Degeaba o
parte este dispusă să facă saltul,
dacă aceeași atitudine nu este
susținută în tot lanțul de actori
implicați în proces. 

Preocuparea redusă pentru zona
de exploatare

Un proiect de construcții nu se limi-
tează la execuție. Folosirea la
potențial maxim a digitalizării
înseamnă preocuparea pentru tot
ciclul de viață al unui proiect, deci și
pentru etapa de exploatare, ce pre-
supune folosirea în siguranță a
infrastructurii respective, gestiona-
rea bugetelor și a priorităților, mana -
gementul proactiv al riscurilor care
pot să apară odată cu trecerea tim-
pului etc.

Toate acestea înseamnă, de fapt, o
gândire pe termen lung și una care
are în centrul ei dorința de a con-
strui durabil, pentru viitor și pentru
generațiile care vor urma. 

***

Până la digitalizare, industria de
construcții are nevoie de o transfor-
mare, de o schimbare de mentalități,
de oameni cu viziune integrată,
care văd imaginea de ansamblu
atunci când privesc la modul în care
se pot folosi de tehnologie pentru a
face o muncă mai bună și mai pro-
ductivă. 

La SIXENSE, ne propunem să conti-
nuăm conversațiile care să ne ajute
să avem dezbateri sănătoase și să
ajungem la soluții constructive pen-
tru a crește standardele în industria
din care facem parte. q

Contact:
Mariana Garștea
mariana.garstea@sixense-group.com
sixense-group.com
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Lucrări de injectare a terenului
- METODE ȘI TEHNOLOGII -

Injectarea prin tuburi cu manșete are principalul avantaj de a permite injectarea suspensiei succesiv, în trepte
se parate și independente de adâncime, grație sistemului prin care packerul (obturatorul) izolează la interiorul tubului
de injectare un segment strict delimitat. Manșetele sunt dispuse, de regulă, la intervale de  30...50 cm. Injectarea sus-
pensiei se realizează pe palierele de adâncime cu posibilitatea de a ajusta debitele și presiunea de injectare la fiecare
nivel, uzual între 4-10 bar. Este ulterior posibilă revenirea și verificarea injectării, eventual injectare suplimentară la
adânci mile la care se consideră necesar.

La injectarea de tip clasic – cu injectori suspensia sau mortarul de injectare se aplică cu presiune prin capătul inferior
al injectorului, operația continuând ascendent. Parametrii de presiune și debit sunt monitorizați continuu. 

Verificările efectuate prin dezveliri cu prelevare de probe și teste de penetrare arată, în ambele variante, că injecțiile exe-
cutate corespunzător și utilizând rețete de suspensie adecvate îmbunătățesc caracteristicile fizico-mecanice ale terenului.

Îmbunătățirea terenurilor prin injecții permite, în cazul unor clădiri existente, o intervenție eficientă și
care nu afectează practic funcționalitatea obiectivului. Lucrările se execută adiacent sau prin fundațiile
existente fără a fi necesare intervenții asupra elementelor de infrastructură. Metoda este aplicată
frecvent în ultimii ani la lucrările de consolidare și reabilitare a construcțiilor monumente istorice cât și a
lăcașelor de cult. Pentru lucrările de injectare se folosesc diferite tehnologii în funcție de scopul urmărit.

Ing. Ionuț Alexandru CIOCANIU, ing. Raluca PAȘCĂLĂU, ing. Ovidiu-Marius DUȚĂ



Injecții de etanșare a fundației barajelor (voal de etanșare) și injecții de legătură – consolidare

Voalul de etanșare are ca scop impermeabilizarea rocii de fundare a barajului, respectiv reducerea la minimum a infil-
trațiilor prin aceasta; injecțiile de legătură – consolidare au ca scop consolidarea rocii de fundare a plintei și adia-
centă acesteia, asigurarea legăturii dintre plintă – rocă și reducerea la minimum a infiltrațiilor prin această zonă.
Lucrările pentru voalul de etanșare și injecțiile de legătură-consolidare se execută pe tronsoane, în șiruri; lucrările încep
din zona de albie și se continuă către versanți.

Injectarea voalului de etanșare se execută după terminarea injecțiilor de legătură – consolidare pe tronsonul respectiv
și pe cele adiacente. 

Injectările se fac cu suspensie de ciment;
stabilizarea suspensiei se face cu adaos
de bentonită în proporție de 2-5% din
cantitatea de ciment; se prevăd și adao-
suri posibile de silicat de sodiu și clorură
de calciu.

Probele de permeabilitate se execută cu
apă, în sistem ascendent, pe tronsoane cu
lungime prestabilită; înainte de efectu-
area probei, tronsonul de foraj se spală cu
apă.

Presiunea de injectare a apei pentru
fiecare interval de adâncime se face până
la valorile maxime recomandare în proiect,
iar rezultatele se exprimă în unități
Lugeon.

Prin personalul calificat și prin dotarea cu instalații și pompe performante, GEOSOND poate executa și verifica lucrări de
consolidare prin injecții speciale cu suspensii pe bază de ciment și silicat sau folosind rășini specifice.

Cu ocazia sfintelor sărbători le urăm colaboratorilor și partenerilor noștri:

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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EcoFundații pe piloți presați prefabricați

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

laj modern, care fixează piloții cu ajutorul dispozitivului de
fixare și îi înfige în pământ cu ajutorul unor prese hidra -
ulice.

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

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

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

Caracteristicile utilajului de înfigere a piloților
• Greutate maximă: 360 tone;
• Dimensiunile în plan ale utilajului: 12 m x 6,3 m;
• Mobilizarea în șantier se realizează cu trailere și tiruri;
• În incinta șantierului utilajul se poate translata pe 2

direcții și se poate roti;
• Presiunea maximă sub șasiu: 130 kPa;
• Pe bază are montată o macara de 16 tone pentru

ridicarea și fixarea piloților în dispozitivul de prindere;
• Dimensiunile minime ale platformei de lucru: 20 m

x 20 m;
• Capacitatea minimă necesară de electricitate: 90 kW.

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

3.600 kN, valoare confirmată prin încercări statice pe
piloți. Este posibilă monitorizarea eforturilor aplicate pe fie-
care metru lungime, grație indicatorilor de presiune.

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

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

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

distanța minimă pentru înfigerea pilotului de la axul aces-
tuia până la un perete învecinat este de 1,0 m.

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

a piloților, metoda de înfigere prin presare conduce la
economii de până la 50% din costul total.

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

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

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

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



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

• Posibilitatea introducerii sub cota platformei de lucru
constituie un avantaj la optimizarea lucrărilor de terasa-
mente.

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

• Efectul indus de îndesarea pământurilor cu poro zitate
ridicată (ex. loess) prin compactarea statică de adâncime
reduce necesitatea realizării unor structuri de sprijin
costisitoare.

Tehnologia presării statice a piloților prefabricați
vă oferă oportunitatea să obțineți:

1) o capacitate portantă ridicată;
2) economie la costul fundațiilor de până la 30%;
3) reducerea termenului de execuție de 3 ori;
4) executarea lucrărilor în apropierea clădirilor înveci-

nate fără zgomot și sarcini dinamice;
5) efectuarea operațiunilor doar pe bază de electricitate,

fără polu area aerului;
6) posibilitatea de a lucra în condiții meteorologice dificile.
Compania ALAIDAVA SRL este prima companie în

România care execută lucrări de imersiune statică a
piloților prefabricați, sprijiniri berlineze și compactări
statice de adâncime mare. Pentru a studia experiența
noastră vizitați website-ul nostru: www.geopile.ro q

ALAIDAVA urează colaboratorilor și partenerilor de afaceri Sărbători Fericite
și un An Nou 2021 cu împliniri!







SC PRECON SRL, societate comercială cu capital integral privat, constituită în anul 1991
prin cumpărarea unui activ de la SC Progresul SA București, are ca principal obiect de activitate
producerea și valorificarea elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat
pentru construcții civile, industriale și agricole.

PRECON SRL –  garanția calității

GAMA DE PRODUSE
1. Stâlpi electrici din BAC tip SC/SR 2970:2005
2. Stâlpi electrici din BAP tip SE/SR 2970/2005
3. Stalpi electrici din BAC tip ENEL - A, C, D, E, F, G, H - GSS 002/2016
4. Stâlpi electrici din BAC tip SF 8-11 / tramvai / troleibuz
5. Rigle din BAC stații 110/220 kV tip R8006 și R90005
6. Fundații prefabricate tip CIUPERCĂ și ANCORĂ pentru STÂLPI PASS-U-400kV
7. Borne de marcaj LES 20 kV
8. Rigole tip U pentru LES
9. Cabine beton armat pentru tablouri electrice generale

10. Cămine de tragere pentru instalații electrice, telefonie
11. Cămine vane modulate apă/canal, gaze, termoficare
12. Cămine cheson cu cuțit
13. Separatoare de grăsimi, nămol, hidrocarburi
14. Cămine de vizitare apă/canal DN 800, 1.000, 1.250, 1.500
15. Tuburi canalizare, reducții tronconice, guri de scurgere
16. Parapeți tip NEW JERSEY separatori de sens
17. Ziduri de sprijin tip L și T
18. Elemente prefabricate pentru drumuri și poduri
19. Elemente prefabricate pentru împrejmuiri industriale
20. Prefabricate din beton armat pentru hale industriale
21. Rigole cu muchii metalice pentru drumuri cu trafic greu
22. Transport intern și internațional mărfuri cu autotiruri

PRECON urează Crăciun Fericit și un 2021 plin de realizări
clienţilor și partenerilor de afaceri.

La mulţi ani!



Șos. Giurgiului nr. 5, 077120 - Jilava, Jud. Ilfov; Tel.:/Fax: 021/450.14.76
E-mail: office@precon-romania.ro

www.precon-romania.ro



Se încheie anul 2020, și privim cu încredere
spre 2021, an în care sperăm ca umanitatea să
depășească în primul rând criza sanitară iar
comunitatea noastră profesională, atât de greu
încercată, să găsească răspunsuri și rezolvări la
problemele care ne frământă, soluții cu efecte
pozitive pentru toate generațiile și categoriile de
specialiști.

„Aș vrea să remarc în mod deosebit faptul că în anul
2020 numărul de filiale active și numărul de membri ai
UGR au crescut cu peste 30% față de 2019, iar tendința
de afiliere și de înscriere a noi membri continuă. În
ciuda dificultăților de comunicare și a restricțiilor privind
organizarea întâlnirilor față în față, vreau să apreciez
pozitiv faptul că anul acesta am reușit reluarea dialogu-
lui instituțional fructuos cu Agenția Națională de Cadas-
tru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și permanentizarea
acestuia. Acest lucru a fost agreat chiar în prima săp-
tămână a acestui an și de comun acord a fost stabilit ca
în ultima joi a fiecărei luni să aibă loc o întâlnire între
reprezentanții Uniunii noastre și cei ai ANCPI. A fost
constituit un Grup de consultare format din membrii
Biroului executiv, repezentați ai celor 10 Comisii de
Specialitate ale UGR și reprezentanți ai filialelor”, a pre-
cizat dl Ionuț SĂVOIU – președintele UGR.

În cursul anului, în acest cadru, Uniunea Geodezilor
din România a susținut discuții și dezbateri cu auto -
ritățile domeniului pe mai multe planuri de dezvoltare
a dialogului instituțional, și anume: reglementarea
profesiei și a activităților profesionale, dez voltarea

sistemului informatic al ANCPI, digitalizarea activității
de înscriere la cerere, definirea de noi produse și
servicii, derularea Programului național de cadastru și
carte funciară și a Programului Operațional Regional
axa 11, actualizarea regulamentului de autorizare și
codul de conduită.

Dialogul instituțional între UGR și ANCPI s-a con-
cretizat în modificări importante aduse Regulamentu-
lui de avizare, recepție și înscriere în evidențele
de cadastru și carte funciară, precum reintroduce-
rea referatului de completare, digitalizarea și simplifi-
carea condițiilor pentru cazurile în care este necesară
obținerea procesului verbal de vecinătate. 

Urmare a conlucrării dintre specialiștii UGR și ANCPI,
au fost aduse modificări și Regulamentului privind
realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sis-
tematice de cadastru și înscrierea din oficiu a
imobilelor în cartea funciară. Astfel, am reușit
împreună să corectăm unele condiții tehnico-econo -
mice în care se contractează acest tip de servicii. Au
fost introduse livrări intermediare care au rolul să
îmbunătățescă fluxul de numerar pe perioada de exe-
cuție a contractelor și a fost eliminată condiția de
reducere impredictibilă și semnificativă a valorii con-
tractului la finalul acestuia. Aceste modificări, dublate
de creșterea semnificativă a valorii estimate a contrac-
telor în unele cazuri au avut rolul să stimuleze partici-
parea competitivă a societăților prestatoare din
domeniu la procedurile de achiziții publice de con-
tractare a serviciilor de realizare a cadastrului și înre -
gistrării sistematice la nivel de UAT. Din păcate nu a
fost gasită încă soluția prin care aceste măsuri să aibă
efect și pentru contractele aflate în curs de execuție,
iar schimbarea modului de calcul al valorii estimate a
contractelor nu a modificat radical situația participării
în UAT-urile cu o suprafață mai mică.

În contextul perioadei stării de urgență am inițiat
dialoguri la nivelul Primului Ministru, al Ministrului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și cu
reprezentanții Autorității de Management pentru POR
(Programul Operațional Regional). În cadrul acestor
runde de discuții am semnalat impactul economic nega-
tiv al restricțiilor impuse de starea de urgență asupra
derulării Programului Operațional Regional Axa 11, a
Programului Național de Cadastru și Carte Funciară,
implicit asupra sectorului privat din domeniu și a spe-
cialiștilor implicați. Am facut propuneri care să sprijine

Uniunea Geodezilor din România este forumul în care soluțiile profesioniștilor noștri la
provocările prezente din domeniile în care activează vor putea fi mai bine prezentate și ascultate
spre beneficiul întregii societăți românești.

Promovarea unor standarde profesionale adaptate transformărilor erei digitale asupra rolului
sau modului nostru de lucru, stabilirea unor mecanisme acceptate de formare continuă și aplicarea
codului de conduită vor fi subiecte esențiale de luat în discuție în acest forum, și am dori ca la dez-
bateri să participe activ toți membrii comunității profesionale, indiferent că își desfășoară activita-
tea în sectorul privat, în învâțământ sau în administrație. Recunoașterea importanței sociale și
economice a profesiei noastre va fi astfel o consecință a acțiunilor noastre.

Uniunea Geodezilor din România
la finele lui 2020, anul unui nou început 

Întâlnirea ANCPI – UGR din februarie 2020
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continuarea activităților, diminuarea riscurilor de îmbol-
năvire și includerea sectorului nostru de activitate între
cele afectate de măsurile impuse în situația actuală.

Am urmărit să implicăm membri din teritoriu atunci
când am fost solicitați de ANCPI în diverse consultări
publice lansate cu ocazia elaborării unor propuneri de
modificare a Legii cadastrului și a publicității imobiliare
sau în cazul modificării Regulamentului privind auto -
rizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și
juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de
specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și carto -
grafiei pe teritoriul României.

O altă preocupare a uniunii noastre a fost să contri-
buim activ la activitatea de fundamentare a noului cod al
construcțiilor, amenajării teritoriului și urbanismului. În
acest cadru am ținut să evidențiem rolul profesio niștilor
noștri în realizarea componentei de achiziție de date
geospațiale și modelare tridimensională în dome niile
Smart city și Building Information Modeling (BIM) pre-
cum și contribuția noastră la reglementarea corectă a
acestor activități profesionale. Le-am semnalat repre -
zentanților Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației nevoia de moderni zare, corelare și per-
fecționare a cadrului normativ care vizează activitatea
profesionistului geodez. Am exprimat poziții similare și
către autorități din alte domenii care se bazeză și pe
activitatea noastră profesională, precum resursele mine -
rale, utilități, mediu, ape și păduri.

În 2020, an de pregătire a noului ciclu de finanțare
europeană, UGR a semnalat că profesioniștii noștri sunt
deosebit de preocupați de proiectele care sprijină activi-
tățile noastre. Definirea unor axe de finanțare sau a
unor proiecte majore cu impact pozitiv asupra actvității
noastre este esențială. Vizăm dezvoltarea competiti -
vității prin stimularea inovării, cerecetării și creștrea
oportunităților pe piața serviciilor din domeniul nostru.

Toate acțiunile întreprinse de către reprezentanții
UGR au fost reflectate pe site-ul oficial al acesteia,
www.ugr.ro, dar și pe pagina de facebook. Am dorit
astfel informarea permanentă a profesioniștilor din
domeniu prin crearea unei platforme de comunicare,
atât cu membrii uniunii, cât și cu alți colegi de
exercitare a profesiei care nu au aderat la uniune. UGR
apreciază aportul tuturor profesioniștilor din domeniu
în identificarea subiectelor de interes pentru întreaga
noastră comunitate.

„Rămânem hotărâți să continuăm misiunea de
promovare în plan legislativ a Legii de reglementare a
profesiei și înființarea Colegiului geodezilor. Pentru a fi
cât mai convingători în demersul nostru, dorim ca anul
viitor să avem șansa inițierii și susținerii unei campanii
de informare și dezbatere publică privind proiectul legii
aflat în dezbatere și revizuire în ultimul deceniu. Dorim
să comunicăm și să informăm mai bine asupra bene -
ficiilor adoptării legii profesiei pentru societate și spe-
cialiștii domeniului. Vom implica în demersul nostru

atât membrii Uniunii cât și mulți alți profesioniști pen-
tru că fiecare opinie contează pentru noi. Considerăm
că modificarea Regulamentului privind autorizarea și
recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juri dice
în vederea realizării și verificării lucrărilor de specia -
litate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei
pe teritoriul României este o etapă necesară de adu-
cere la zi a cadrului normativ actual pe baza experi -
enței acumulate până în prezent în plan național și
european, dar și o excelentă oportunitate pentru
pregătirea cadrului de reglementare actual pentru
momen tul apariției viitoarei legi a profesiei”, a mai
menționat dl Ionuț SĂVOIU.

Doi dintre vicepreședinții Uniunii noastre, dna Ana-
Cornelia BADEA și dl Tudor SĂLĂGEAN, reprezentând
latura academică a profesiei noastre, au dorit să trans-
mită câteva gânduri de sfârșit de an, atât colegilor din
mediul universitar, cât și tuturor celorlalți colegi de
profesie:

„În 2020 am încercat să existe o mai mare colabo-
rare între membrii UGR care activează în universități,
inclusiv prin formularea unor puncte de vedere
comune. Totodată au continuat demersurile către ANCPI
pentru a oferi posibilitatea studenților noști de a se
instrui efectiv în eTerra, mai ales în contextul actual,
deziderat care sperăm să se materializeze. Pentru
2021 dorim să existe mai multe inițiative de colaborare
între universități, pe mai multe paliere, inclusiv de
cercetare. Anul 2021 să reușească să completeze tot
ceea ce ne-a lipsit în acest an!” – dna Ana-Cornelia
BADEA, vicepreședinte UGR.

„Anul 2020 a fost un an plin de încercări cu care ne-am
confruntat la nivel global, însă am convingerea că
toate acestea ne-au făcut mai solidari, mai uniți și nu
în ultimul rând mai puternici! Din inima Ardealului vă
doresc ca 2021 să vă găsească sănătoși, cu zâmbetul
pe buze și încrezători că împreună vom realiza și mai
multe!” – dl Tudor SĂLĂGEAN, vicepreședinte UGR.

Anul acesta, din motive lesne de înțeles, am fost
nevoiți să anulăm evenimentul anual al UGR care ar fi
trebuit să se desfășoare la Timișoara, dar am ținut să
fim alături de fiecare geodez prin toate acțiunile pe
care le-am întreprins.

În încheiere vă dorim un sfârșit de an cu bucurie în
suflet și speranță că vom avea șansa să ne revedem în
2021 la Brașov și în 2022 la Timișoara, pentru a sărbă-
tori acolo următoarele ediții ale Săptămânii Geodeziei
Românești.

Sfintele sărbători de iarnă să vă găsescă întâi
de toate sănătoși, aproape de familii și cei dragi!

Sărbători fericite!
Echipa de conducere

a Uniunii Geodezilor din România

Ionuț SĂVOIU
Președinte

Ana‐Cornelia BADEA
Vicepreședinte

Tudor SĂLĂGEAN
Vicepreședinte

Mircea AFRĂSINEI
Vicepreședinte

Petre‐Iuliu DRAGOMIR
Vicepreședinte

Dan E. POPESCU
Vicepreședinte
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TOP GEOCART – partener autorizat Leica Geosystems
pentru echipamente inovatoare destinate siguranței publice

Care este cel mai rapid și mai sigur mod de a elibera scena unui accident după o coliziune și de a vă
asigura că ați captat toate datele de care aveți nevoie pentru a efectua o investigație aprofundată?

Aceasta este numai una dintre întrebările la care specialiștii de la Leica Geosystems, companie reprezentată în
România de TOP GEOCART, încearcă să răspundă prin soluțiile tehnologice oferite.

Scanarea cu laser este cea mai bună practică standard pentru captarea rapidă și cuprinzătoare a datelor de la orice
scenă a unei infracțiuni sau a unui accident. Echipamentul de scanare laser Leica RTC360 asigură posibilitatea de a
alinia norul de puncte scanate încă din teren, prin tehnologia sa inovatoare VIS (Virtual Inertial System).

O nouă inovație GNSS oferă o solu ție. Beneficiind de prima integrare de acest gen a unei IMU (unitate de măsu rare
inerțială) care funcționează împreună
cu o cameră foto, roverul Leica GS18 I
GNSS RTK vă permite să măsu rați
GNSS în zone în care semnalul este
obstrucționat sau unde punctele de
detaliu pe care dorim să le măsurăm
sunt inaccesibile cu tehnologia celor-
lalte echipamente GNSS. Se pot capta
imagini de la distanță în timp ce vă
plimbați cu o viteză normală în jurul
scenei și se pot extrage puncte de
măsurare precise din imagini în timp ce
vă aflați la locul unui accident sau după ce vă întoarceți la birou. Această capacitate face posibilă înregistrarea unei
scene de coliziune în câteva minute și verificarea rapidă a faptului că aveți toate datele necesare.

Tehnologia oferită de noul echipament  Leica GS18 I GNSS RTK colectează toate datele într-un model care le arată
specialiștilor nu doar ceea ce se măsoară, ci și ceea ce a văzut echipa la fața locului. Se suprapun datele pe hărți, ast-
fel încât  să se poată vedea mediul din jurul scenei unui accident, unei calamități, unei crime, precum și scena în sine.

Cum putem avea siguranța unei monito ri -
zări eficiente în ceea ce privește securitatea
spațiilor, pentru o lume mai sigură?

BLK247 construiește „garduri digitale” 3D pentru
a proteja obiectele valoroase și creează bariere di -
gitale pentru spații. Proiectat având în vedere con -
știentizarea situației, BLK247 poate face diferența
între obiecte statice și obiecte în mișcare și este
ideal pentru obiective care trebuie monitorizate și

protejate continuu. De exemplu, o geantă nesu prave gheată într-un aeroport ocupat poate fi identificată rapid și per-
sonalul de securitate avertizat, atât vizual, cât și auditiv, de prezența și localizarea sa. BLK247 poate ajuta la reducerea
dependenței unei echipe de securitate de suprave gherea video cu personal și a cerinței de a revedea înregistrările
video, după ce a avut loc un incident.

BLK247 monitorizează mediile 3D oferind conștientizare situațională în timp real prin tehnologia LiDAR  de detectare
a schimbărilor.

Cum putem răspunde eficient cu tehnologia digitală de captare a realității pentru a minimiza și elimina
efectele pandemiei COVID-19?

Leica Geosystems Public Safety
Group a publicat o pagină de resurse
COVID-19 pentru a-i ajuta pe toți
cei care activează în domeniul crimi -
nalisticii și aplicării legii să acceseze
cu ușurință software-ul, instruirea,
asistența și alte resurse de care au
nevoie pentru a maximiza eficiența,
productivitatea și siguranța în timpul
pandemiei. Pagina este disponibilă și
poate fi accesată pe site-ul psg.leica-
geosystems.us. 

TOP GEOCART, prin partenerul
său Leica Geosystems, oferă pentru
România soluțiile tehnologice respon -
sabile și eficiente, pentru a putea răs -
punde în mod corect la provocările
actuale legate de siguranța publică. q

TOP GEOCART urează colaboratorilor
și partenerilor de afaceri
Sărbători Fericite
și
La Mulți Ani!
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Ordinul Arhitecților din România: 2020, cu bune și rele

Cuvintele cheie care rezumă cel
mai bine activitatea OAR în anul
2020 sunt implicare, comunicare,
beneficii membri și digitalizare.

IMPLICARE
Ne-am implicat activ, încă de la

începutul stării de urgență, pentru
a diminua efectele colaterale,
îndeosebi profesionale și economi -
ce, provocate de restricțiile impuse
în activitatea arhitecților și, pe
scară mai largă, în domeniul con-
strucțiilor, astfel încât efectele re -
simțite să fie cât mai reduse.

Concret, am făcut demersuri
pentru protejarea și sprijinirea
activității profesioniștilor liberali,
prin măsuri legislative care să con-
tribuie la reducerea efectelor eco-
nomice negative ale pandemiei,
pentru adaptarea OUG 29 și 30 din
18.03.2020 în vederea asigurării
unor condiții similare și echitabile
pentru profesioniștii din domeniul
construcțiilor, indiferent de forma
de organizare și, nu în ultimul rând,
pentru introducerea parafei profe-
sionale electronice, ca alternativă a
modului tradițional de lucru.

De asemenea, implicarea noas-
tră ca organizație profesională a
vizat și îmbunătățirea cadrului le -
gislativ privind mediul construit și
urbanismul. Menționez aici două
inițiative în care ne-am implicat cu
succes, ce au avut ca rezultat
retrimiterea în Parlament, spre

reexaminare, de către Președin-
tele României, a respectivelor legi:
Legea pentru modificarea art. 36,
indice 1, din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și
urbanismul, act care reglemen tează
ocuparea funcției de arhitect-șef,
și Legea pentru modificarea Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea
și administrarea spațiilor verzi
din intravilanul localităților. 

Unul dintre obiectivele priori-
tare urmărite de OAR în ultimii ani
este promovarea, susținerea și
organizarea concursurilor de
soluții de arhitectură și/sau urba -
nism la standarde internaționale.
Experi ența internațională arată că
procedura de achiziție a serviciilor
de proiectare prin concurs de
soluții s-a dovedit a fi cea mai
sigură cale pentru a obține un pro-
iect de calitate, care să răspundă
atât nevoilor promotorului, cât și
dorințelor comunității.

În 2020, Departamentul Con -
cursuri al Ordinului Arhitecților din
România a organizat trei concursuri
de soluții naționale și internaționale
în parteneriat cu autorități publice
din România: concursul național de
soluții MultipleXity - Centrul pentru
Artă, Tehnologie și Experiment,
Autoritate Contractantă - Municipiul
Timișoara, concursul internațional
de soluții pentru Centrul Integrat
de Transplant Cluj-Napoca, Autori-
tate Contractantă - Consiliul Județean

Cluj, și concursul internațional de
soluții Parc Est (în desfășurare),
Autoritate Contractantă - Primăria
Municipiului Cluj.

Am continuat să sprijinim pro-
iectele prioritare ale OAR: De-a
arhitectura, Grupul OAR Rural, Tri-
enala de Arhitectură East-Centric și
BETA, proiecte care și-au adaptat
din mers activitățile în așa fel încât,
respectând termenii contractuali și
obiectivele asumate, să contribuie
la cultura arhitecturală de înaltă
calitate, baukultur, asumată de
mediul profesional al arhitecților în
vederea apropierii de comunități,
societate și mediul politic.

2020 a fost un an în care am
avut o încărcare mare la nivelul
organizației, având în vedere cali-
tatea de prestator deținută de către
asocierea Deloitte Consultanță SRL,
Reff și Asociații și Ordinul Arhi tec ți -
lor din România în cadrul proiectului

Sectorul construcțiilor, sector prioritar în România, este unul dintre puținele sectoare ale
economiei românești care au reușit să depășească obstacolele provocate de pandemie și să înregis-
treze creșteri, comparativ cu anul 2019. Evoluția pozitivă s-a făcut simțită atât pe sectorul de clădiri
rezidențiale, cât și nerezidențiale (conform statisticii din comunicatul INS, emis în 16 noiembrie
2020). Activitatea arhitecților, afectată în primăvară de criza generată de pandemia de COVID-19
și decretarea stării de urgență, a cunoscut în a doua parte a anului un reviriment, ca urmare a revi -
gorării investițiilor publice și private. 

Președintele Ordinului Arhitecților din România, arh. Lucian Alexandru GĂVOZDEA, face o trecere
în revistă a acestui an atipic și ne vorbește despre planurile pentru 2021.

Alexandru GĂVOZDEA ‐ 
președinte

Ordinul Arhitecților din România

continuare în pagina 38 È



Deschide un parteneriat profitabil cu DECEUNINCK !
O afacere profitabilă și apreciată în domeniul producerii de tâmplărie din PVC se
construiește cu efort, dedicare și parteneri puternici. În condițiile creșterii duratei de
viață a ferestrelor, dar și a responsabilității privind protecția mediului înconjurător prin
sustenabilitate și economie de energie, Deceuninck lansează o platformă universală
pentru ferestre ce poate deveni un motor al dezvoltării afacerilor în domeniu.

Inovațiile introduse prin platforma Elegant poziționează Deceuninck ca lider în definirea
noilor tendințe din domeniul ferestrelor, profilele încetând să mai fie doar PVC extrudat.
Cele 3 elemente principale ale inovației Deceuninck schimbă această percepție cu un
concept modern de profil universal modulat - iCOR, suplu și mai rezistent prin armare
longitudinală cu fibră de sticlă – ThermoFibra sau extra-izolat prin folosirea pentru
prima dată a termoizolației rigide Forthex.

La nivelul imaginii, platforma universală de profile Elegant îmbunătățește percepția ferestrelor din PVC, de la profilele albe și
lucioase, la o imagine cu finisaj rafinat. Elegant Abstract, cu foliile decorative Decoroc, cu unghiuri drepte și finisaj texturat,
oferă o alternativă estetică la profilele din aluminiu.

Imaginea minimalistă și cubistă, unică în domeniu, cu un design multiplu premiat, constituie un element de particularizare ce
este rapid îmbrățișat de arhitecți, producători de ferestre și public. Deceuninck explorează cu succes o zonă a mixului
imagine-performanță în domeniul ferestrelor, nemaiîntâlnită până astăzi: mai multă lumină, performanțe de izolare și siguranță
ridicate, tehnologii avansate de producție și opțiuni bogate de configurare. Poziționarea platformei Elegant în topul ofertei de
ferestre este o consecință a satisfacerii nevoilor și dorințelor înalte ale publicului.

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,
diversitatea de aplicații ale panourilor de tâmplărie nefiind afectată. Aceasta înseamnă mai multe posibilități de producție,
fiecare profil de ramă putându-se combina cu oricare profil de cercevea. Economie de timp și bani, eficiență în aprovizionare,
flexibilitate. Prelucrarea se face conform metodelor uzuale din punct de vedere tehnologic.

Noua serie de profile este configurată pornind de la modulul central revoluționar iCOR: 3 profile de ramă (76 mm / 84 mm / 115 mm)
se pot combina cu 5 profile de cercevea (Infinity & Infinity ThermoFibra – decalat, Abstract – coplanar, Origin – retras și noul
profil Grando). În total sunt posibile 15 combinații diferite, ceea ce oferă o plajă largă de abordări stilistice.

Caracteristicile tehnice ridicate confirmă esența platformei Elegant: profilele nu doar arată bine, dar și oferă un pachet unic al
indicilor de performanță:
• Uf = 0,93 W/mpK în varianta standard
• Uf = 0,88 W/mpK în combinație cu ThermoFibra și Forthex – 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

Deceuninck acordă o atenție deosebită interacțiunii produselor sale cu mediul înconjurător printr-o abordare proactivă față de
reciclarea și utilizarea responsabilă a PVC-ului. Produsele Deceuninck sunt 100% reciclabile (până la 7 cicluri), iar în procesul
de producție sunt utilizați stabilizatori fără conținut de plumb. Prin utilizarea unui procent important de granulat din PVC
reciclat, cunoscând faptul că procesul de reciclare crește omogenitatea acestor particule, noul material obținut, EcoPowerCore,
oferă o rezistență sporită interiorului profilelor, unde este utilizat. 

Compania Deceuninck România este pregătită să vă ofere detalii despre introducerea în portofoliul
dumneavoastră a platformei universale de profile Elegant. Dacă sunteți montator de ferestre, veți fi
îndrumat spre un partener ce deja produce tâmplărie cu aceste profile. Contact: info@deceuninck.ro

Scanați codul QR
pentru mai multe detalii.
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demarat în 2018, „Sistematizarea
legislației din domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului și con-
strucțiilor și consolidarea capacității
administrative a structurilor de
specialitate din instituțiile publice
centrale cu responsabilități în do -
me niu”, Cod SIPOCA 50, proiect al
MLPDA.

Nu în ultimul rând, menționez
sprijinul oferit în procesul de
îmbunătățire a învățământului pre-
universitar vocațional de arhitec-
tură, în scopul adecvării noului
plan-cadru atât pentru a le asigura
absolvenților de liceu o pregătire de
calitate, utilă în continuarea stu -
diilor universitare de profil, cât și
pentru a le fi de un real folos în
vederea integrării pe piața muncii.

COMUNICARE 
Una dintre direcțiile strategice

de comunicare ale Ordinului a fost
structurarea și distribuirea de infor-
mații către membrii OAR privind
măsurile economice și de organi-
zare a activității birourilor și soci-
etăților de arhitectură în condiții de
dinamică redusă a pieței.

Astfel, am „tradus” în mod con-
stant legislația din această perioadă
într-un limbaj accesibil, cu exemple
pentru profesia noastră, am infor-
mat despre modalitățile prin care
forța majoră își poate găsi aplicabi -
litatea în practică, am prezentat pe
scurt reglementările relevante pen-
tru arhitecți din OUG 29, 30, 32,
48, 69 și 70, măsurile de impact
asupra exercitării profesiei de arhi-
tect în perioada celor 2 ani de
stagiu, condițiile și beneficiile pro-
gramului IMM Invest etc.

Menționez aici și doresc să felicit
pentru promptitudine și profesiona -
lism echipele filialelor teritoriale ale
Ordinului, pentru modul în care au
reușit să se adapteze rapid la noile
realități ale pieței, oferind un sprijin
real și consistent membrilor, atât
profesional – la aceleași standarde
ca în colaborarea offline – cât și
pentru modul în care s-au organizat
pentru a-i sprijini, prin diverse
mijloace, pe acei colegi care au
avut nevoie de ajutor pentru a
depăși cu bine perioada stării de
urgență.

BENEFICII MEMBRI
Sunt fericit și onorat să anunț că

ne-am mobilizat pentru a fi alături
de membrii noștri și am reușit, din-
colo de provocările acestui an, să le

oferim o serie de parteneriate –
suport pentru sprijin social și eco-
nomic (pachete medicale pentru
membri, pachete de asigurări și
banking pre-negociate ca grup), cât
și profesional (tarife preferențiale
pentru acces la platformă juridică și
de facturare). 

De asemenea, activitatea de for-
mare profesională a continuat cu
rezultate optime în online: am
încheiat cu succes programul Cara-
vanei OAR și am susținut webinarii
pe diverse teme de interes pentru
profesie - accesarea de fonduri
euro pene și a programului IMM
Invest, management de criză, teh-
nici de prezentare și negociere în
relația cu clienții, pentru a enumera
doar câteva dintre webinariile cu
mii de vizualizări pe canalul Face-
book al Ordinului.

Am continuat, tot în mediul digi-
tal, sub licența Passive House Insti-
tute (PHI), Cursul și examenul
aferent „CASE PASIVE”, organizat
pentru formarea profesională a
membrilor noștri, curs care răs-
punde cerințelor europene actuale
cu privire la scăderea consumului
energetic pe segmentul rezidențial.

DIGITALIZARE
Se cuvine să fac aici distincția

dintre digitalizarea activității Ordi -
nului Arhitecților din România și digi -
talizarea domeniului.

Mulțumită unui nivel ridicat de
digitalizare a OAR, activitatea a
migrat pe canale online și telefo -
nice, asigurându-se o funcționare
normală, cu minime modificări ale
structurilor organizației. 

Astfel, ședințele care asigură
buna funcționare a activităților
Ordinului, de exemplu ședințele de
Colegiu Director, Consiliu Național,
ale Grupurilor de lucru și ale Pre -
ședinților de filiale s-au desfășurat
în mediul online, cu asigurarea tutu -
ror condițiilor necesare prevăzute
de reglementările în vigoare. 

Cursurile de formare profesi -
onală din cadrul Caravanei OAR,
cursul CASE PASIVE, menționate
deja anterior, sesiunile de interviuri
în vederea acordării dreptului de
semnătură și cele de de jurizare a
proiectelor editoriale și culturale
finanțate din fondul Timbrul Arhi-
tecturii s-au mutat cu succes în
online și s-au desfășurat în condiții
optime, cu rezultate similare celor
înregistrate în offline.

Un bun exemplu de implicare
prin digitalizare este evenimentul-
manifest Street Delivery, ediția
2020, care a provocat publicul să
găsească noi metode de recuperare
a spațiului public, sub forma unui
eveniment-puzzle, răspândit în tot
orașul și recompus online. „Pan-
demia ne-a împins să privim altfel
vecinătatea și să redescoperim un
peisaj micro pe care suntem nevoiți
să-l regândim și să-l reconstruim
pentru a face față noii realități.”,
după cum declara Dorothée HASNAȘ,
Ordinul Arhitecților din România.

În ceea ce privește digitalizarea
domeniului, ne-am implicat activ și
foarte consistent în definirea sem-
năturii electronice calificate pentru
profesioniștii atestați din întreg
procesul de planificare urbanistică,
proiectare de arhitectură și ingi -
nerie, construire și utilizare a con-
strucțiilor, în acord cu legislațiile
europene și sunt convins că acesta
este pasul firesc spre progres,
schimbarea de paradigmă care va
aduce evoluții benefice inclusiv în
relația arhitect – autorități locale.
Suntem la final de proces și aștep-
tăm cu interes publicarea clarificări-
lor legislative pentru a putea începe
să utilizăm semnătura electronică
profesională.

GÂNDURI PENTRU 2021
Vom continua să ne implicăm

pentru creșterea calității arhitecturii
și urbanismului prin demersuri le gis -
lative adecvate, promovarea con-
cursurilor de soluții de arhitectură
și/sau urbanism, cu respectarea și
susținerea standardelor și legis-
lației, cursuri de formare profesio -
nală, promovarea bunelor practici și
a parteneriatelor eficiente, cu bene-
ficii diverse pentru membrii OAR.

La mulți ani! Dorim ca 2021 să
ne readucă stabilitatea, energia, opti-
mismul și speranța de care avem
nevoie pentru a acționa, împreună,
cât mai bine și consistent, în intere-
sul arhitecturii și mediului construit
din România! q

Æ urmare din pagina 36









RoomInnovation, conceptul inovator
care revoluționează ideea clasică de apartament

RoomInnovation este un concept inovator și unic la nivel mondial care vizează maximizarea spațiului dintr-o
locuință și, implicit, creșterea calității vieții. Plecând de la dorința de a „aduce mai mult spațiu” în locuințele
oamenilor, RoomInnovation reușește să ofere o nouă dimensiune estetică și funcțională a unui apartament și o
experiență inedită de locuire. Prin implementarea sistemului RoomInnovation Bed și RoomInnovation Wall, se
reușește crearea unei multifuncționalități a unei locuințe în fiecare zi.

Idee autohtonă pusă în practică cu ajutorul tehnologiei germane
RoomInnovation este un concept inovator dezvoltat de antreprenorul Simon Maurer, fondatorul companiei Maurer Imobiliare,
companie care, pe parcursul celor 14 ani de existență în acest domeniu, și-a câștigat o poziție privilegiată pe această piață. În
spatele companiei Maurer Imobiliare stau cifre impresionante (peste 8.500 de apartamente vândute în cele 8 proiecte imobiliare
dezvoltate în 6 orașe cheie din țară), iar acest lucru se traduce în provocarea de a găsi soluții noi și inovatoare care să asigure
îmbunătățirea permanentă a experienței de locuire oferită oamenilor.
În procesul de execuție și fabricație a conceptului RoomInnovation, know-how-ul experților în soluții inovatoare s-a combinat
cu succes cu tehnologia avansată de care se bucură firmele de specialitate din Germania. Prin urmare, RoomInnovation este
realizat la cele mai înalte standarde de calitate, fiecare produs rezultat fiind compact, sigur, silențios, cu un design modern și
extrem de accesibil. 
Acest concept se bazează pe RoomInnovation Wall (peretele mobil) și RoomInnovation Bed (patul mobil), două produse abso-
lut inovatoare care se pot ridica la nivelul plafonului obținându-se, astfel, maximizarea spațiului într-o încăpere. Ridicarea și,
respectiv, coborârea celor două sisteme inovatoare se bazează pe un mecanism acționat electric, se realizează în mai puțin de
1 minut și întregul proces este unul foarte silențios și sigur.
Prin integrarea conceptului inovator RoomInnovation într-o locuință se va asigura, fără îndoială, utilitatea și funcționalitatea
tuturor încăperilor din apartament 24 de ore din 24.

Nevoile oamenilor, sursa de inspirație pentru un concept revoluționar de maximizare a spațiului dintr-o locuință
Experiența vastă acumulată pe perioada existenței pe piața de profil a companiei imobiliare pe care antreprenorul Simon Maurer
o deține, orientarea spre nevoile și dorințele clienților, au dat naștere unui concept inovator care va revoluționa piața imobi-
liară. Punctul de pornire l-a constituit o problemă reală cu care se confruntă oamenii în ziua de azi, și anume lipsa spațiului din
locuințele lor. Munca experților din spatele conceptului inovator RoomInnovation a avut, astfel, un obiectiv clar: oferirea unei
soluții accesibile care să asigure oamenilor creșterea calității vieții lor într-un spațiu multifuncțional.

RoomInnovation Bed, patul mobil care dimineața ”se trezește” odată cu tine
Acest produs, parte din conceptul inovator RoomInnovation, reușește să transforme o singură încăpere în două camere.
Dormitorul matrimonial, o încăpere cu o utilitate resimțită, în general, doar pe timpul nopții, își va găsi funcționalitatea și pe
timpul zilei, transformându-se în cameră de joacă, home-office, un living spațios sau orice altă încăpere de care o familie ar
putea avea nevoie pe timpul zilei.
Cu o simplă apăsare a unui buton, patul se va ridica la nivelul plafonului și, astfel, se va obține mai mult spațiu pentru diversele
activități din timpul zilei, în desfășurarea cărora, de cele mai multe ori, te loveai de lipsa spațiul necesar.
În linii mari, este vorba de schimbarea conceptului de locuire de la noapte la zi și adaptarea în mod flexibil la propriile nevoi ale
oamenilor.

RoomInnovation Wall dublează și deschide spațiul dintr-o locuință 
Structura clasică a unui apartament, cu compartimentare standard și pereți despărțitori între fiecare încăpere vine cu marele
dezavantaj că nu te vei putea bucura niciodată, concomitent, de tot spațiul din acel apartament. În astfel de locuințe, se va
simți mereu disconfortul dat de încăperile mici, închise și întunecate (de cei cca 8 mp dintr-o bucătărie, de cei cca. 10-14 mp
dintr-un dormitor, de cei cca. 17-20 mp dintr-o cameră de zi etc). Conceptul inovator RoomInnovation Wall a fost gândit să
elimine în totalitate acest dezavantaj. Faptul că oamenii vor putea locui, trăi și se vor bucura de tot spațiul util dintr-un
apartament, de toată suprafața și deschiderea lui, vor avea efecte pozitive asupra celor care locuiesc într-un astfel de apartament,
atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

De la open-space la structură clasică în doar câteva secunde datorită peretelui mobil
O familie care locuiește într-un apartament compartimentat clasic, cu încăperi delimitate de pereți ficși, va resimți mereu
disconfortul acestei rigidități. Ruptura fizică între membrii familiei (copilul care își petrece timpul în camera lui, soția în bucătărie
iar soțul în camera de zi) va duce, inevitabil, și la rupturi sociale și emoționale.
RoomInnovantion Wall oferă o soluție optimă care îți asigură păstrarea avantajelor unei structuri clasice de apartament
(intimitatea fiecărei încăperi, închiderea bucătăriei în timpul gătitului) cu avantajele unei structuri de tip open space.

Primul apartament multifuncțional poate fi vizionat în showroom-ul deschis la Brașov, în cartierul Avantgarden3
În cartierul Avantgarden3 a fost creat primul showroom dedicat conceptului inovator RoomInnovation, loc în care oamenii se
pot bucura de experiența cu totul nouă și unică de locuire într-un apartament multifuncțional.
În cadrul showroom-ului, a cărui deschidere va avea loc în data de 2 decembrie, produsele din cadrul acestui concept, patul și,
respectiv, peretele mobil, pot fi testate și analizate din punct de vedere tehnic, funcțional și estetic.

Dacă ești interesat să vizitezi showroom-ul, programează întâlnirea ta cu un consultant
la numărul de telefon 0739 08 08 00.

Mai multe detalii despre RoomInnovation poți obține
accesând www.roominnovation.com sau scrie-ne pe adresa office@roominnovation.com
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(Continuare din nr. 175, noiembrie 2020)

Enescu Festival Hall

Autori: arh. Mihai Eftenie, arh. Daniel Alecu, arh. Vlad
Eftenie, arh. Ion Flondor, prof. dr. arh. Mariana Eftenie -
BAUMARC PROIECT srl

Colaboratori:
Consultant rezistență: ing. Victor Nedriță - COLONAD PROEX

Comentariul autorului
Proiectul „Enescu Festival Hall" este gândit să completeze, într-o
zonă centrală de 11 hectare, conceptul de „LIFESTYLE CENTER”
bazat pe îmbinarea funcțiunilor culturale (Filarmonica, Biblioteca
Națională, Centru de Tineret) cu funcțiuni guvernamentale,
Cartierul Justiției (care va grupa spațiile destinate instituțiilor din
sistemul judiciar cu sediul în Capitală), un centru de afaceri,
birouri, hotel, centru comercial, cât și rezidențiale - un „Pol
Urban” în devenire având în centru un spațiu verde de 2 ha.
Amplasamentul proiectului este unul privilegiat, fiind în interio-
rul nucleului central al orașului, pe axa Piața Constituției - Piața
Unirii - Piața Alba lulia. Clădirea va avea o sală pentru concerte
și spectacole de operă cu o capacitate de 2.000 de locuri și o
sală mai mică pentru concerte camerale, cu 500 de locuri.

Stație supraterană de metrou - Extindere M2

Autori: dr. Arh. Mirela Lucia Terzi, arh. Vlad Andreescu,
arh. Consuela Dumitrescu, arh. Gheorghe Goiciu -
METROUL SA

Colaboratori:
Amenajare de suprafață: ing. Luminița Enescu
Structura: ing. Răzvan Burlacu, ing. Cătălin Boroianu
Instalații complexe: ing. Manuel Mândrea, ing. Florin
Barbu, ing. Rodica Rotaru, ing. Andrei Goiciu, ing. Bogdan
Axinte, ing. Lucian Ionescu, ing. Mișu Lazăr, ing. Ioana
Dumitrescu, ing. Gheorghe Vasile
Rețele edilitare: dr. ing. Luiza Georgescu
Project manager: ing. Florian Bajenaru
Beneficiar: Primăria Sector 4 al Municipiului București

Comentariul autorului
Din analiza situației existente a rezultat necesitatea realizării
unei stații noi supraterane de metrou. Concept urmărit: Comu-
nicare vizuală între publicul călător situat pe peronul suprateran
al stației și zona adiacentă a amplasamentului, asigurată prin
transparența laterală a volumetriei și prin cromatica vitrajelor
de fațadă. Anvelopa propusă pe capetele laterale simbolizează
două trenuri, regăsite secvențial la nivelul peronului prin două
tuburi alăturate, evazate și decalate către extremități. Inspirați
din natură, cromatic și volumetric, stâlpii în formă de copaci
susțin prin ramuri plafonul suspendat și luminatoarele plasate
în acoperiș.

Premiile Anualei de Arhitectură 2019 (X)
PROIECTE DE ARHITECTURĂ -
ARHITECTURA PUBLICĂ (II)

Secțiunea Proiecte de arhitectură / arhitectura publică
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Ecosistemul de securitate la incendiu
și siguranță a vieții – viziunea americană

și pandantul lui – activitatea IGSU în România
arh. Horia Mihai NICOLESCU - membru ASI și NFPA

Fondată în 1896, NFPA (Natio-
nal Fire Protecton Association) este
o organizație globală non-profit,
autofinanțată și dedicată eliminării
deceselor, rănirilor, distrugerilor de
proprietăți și pierderilor economice
din cauza incendiilor, a pericolelor
electrice și a altor pericole conexe.
Asociația oferă informații și cunoș -
tințe prin intermediul a peste 300
de coduri și standarde bazate pe
consens, cercetare, formare, edu-

cație, sensibilizare și sprijin; și prin
parteneriat cu alte entități care
manifestă un interes comun în
promovarea misi unii NFPA. Pentru
mai multe informații puteți consulta
codurile și standardele NFPA
online, gratuit la www.nfpa.org/
freeaccess.

Interesante în Buletin sunt și
exemplele reale ale anului 2019 dar
și concluziile parțiale, care sunt
intercalate cu multă abilitate între
diversele abordări de pe parcursul
materialului, făcându-l astfel mai
„digerabil” pentru public (marcate
cu roșu): 

Siguranța nu ține de noroc.
Este efortul comun de cunoaștere,
pregătire, supraveghere și vigilență.
Acest efort comun necesită conlu-
crarea puternică și fiabilă a tuturor
celor opt componente ale Ecosiste-
mului de securitate la incendiu și
siguranță a vieții. Slăbiciunea uneia
sau a mai multor componente
creează condiții care atrag riscul.
(Concluzie din Raportul NFPA)

Vă rog ca, pe măsură ce par -
curgeți acest material, să faceți
comparația cu componentele simi-
lare (sau care se vor ca atare) exis-
tente azi în România și veți înțelege
de ce acolo treburile funcționează și

la noi nu. Acest concept al NFPA nu
este o „inventare a roții”, el nu face
altceva decât o prioritizare / ordo-
nare logică și riguroasă a nevoilor
societății înglobând experiența acu-
mulată în trecut – aceleași care
sunt și la noi. Diferențele apar însă
la modul în care ele sunt puse în
practică, la prevalența intereselor
societății față de interesele perso-
nale sau de grup – în aceasta rezidă
eficiența sistemului american față
de cel românesc.

Conceptul NFPA este credincios
filosofiei poporului american, potri-
vit căreia o soluție corectă și
utilă nu se descoperă din birou
ci este rezultatul practicii în

În toate articolele sau luările de cuvânt de la diverse evenimente având ca temă securitatea la
incendiu, nu am făcut altceva decât să comentez (să critic, în general) diferitele concepte sau
direcții ale domeniului, așa cum sunt ele implementate azi în România de către factorii de decizie.
Făceam aceasta în calitate de specialist al domeniului dar și în calitate de membru al NFPA (Natio-
nal Fire Protection Association din SUA) și membru al ASI (Asociația pentru Securitate la Incendiu
din România). În final, o făceam în calitate de cetățean al României - cetățean care „se uită peste
gard” la vecini și care nu este mulțumit de ceea ce vede la noi - de rezultatele domeniului, de cali-
tatea profesională a celor care organizează aceste activități aici dar și de viziunea organizatorică de
viitor (mai exact, de lipsa ei) - viziune care ar trebui să fie aliniată la cerințele europene și mon-
diale, asigurând perspectiva unei racordări la acestea în viitorul apropiat.

Profitând de cel mai recent buletin NFPA care face o sinteză a anului 2019 - în baza conceptului
de Ecosistem de securitate la incendiu și siguranță a vieții - m-am hotărât să vă prezint viziunea
americană. Acest concept stă la baza organizării managementului securității la incendiu din SUA și
cuprinde toate activitățile care au tangență sau îi pot influența într-un fel sau altul rezultatele. Este
un concept unitar, cu bătaie lungă și care dă dovadă de o viziune organizatorică remarcabilă –
având la bază cele două componente considerate inseparabile – securitatea la incendiu și siguranța
vieții.

arh. Horia Mihai NICOLESCU

Pe coperta revistei NFPA JOURNAL ed. 2019
este prezentată, emblematic, legătura
strânsă a celor opt componente ale Ecosiste‐
mului de securitate la incendiu și siguranță
a vieții, prezentate sub forma a opt roți
dințate ale unui același mecanism, care se
intercondiționează reciproc.
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domeniu, care o poate valida
sau nu. Dacă este considerată
bună (utilă) soluția rămâne,
dacă nu – soluția dispare, se
caută o alta care să fie accepta-
bilă și lumea merge înainte!
Aceasta este și esența filosofiei
unui popor pragmatic, care nu a
avut în spate sute și mii de ani de
istorie: ce e bun rămâne, ce nu - se
aruncă. 

Conceptul Ecosistemului de
securitate la incendiu și sigu -
ranță a vieții are 8 componente
esențiale, prioritizate astfel:

1. Responsabilitate guverna-
mentală: Întreaga structură guver -
 namentală are responsabilitatea de
a asigura și menține comunităților o
stare de permanentă siguranță
împotriva incendiilor, pericolelor
electrice și a altor pericole (situații
de urgență). Această structură
guvernamentală trebuie să creeze
un mediu politic și un cadru legisla-
tiv propice, în care legile, politicile
și prioritățile legate de cheltuieli să
fie dictate de nevoile de siguranță
publică și nu de interese speciale
sau de grup. Este ceea ce cetățenii
așteaptă de la guvernul pe care l-au
votat și l-au învestit cu încrederea
lor că va realiza promisiunile din
programul de guvernare. (citat din
Raportul NFPA) 

Atenție! noi suntem mințiți aici
de 30 de ani mereu! (Comentariul
autorului)

2. Dezvoltarea și utilizarea
codurilor actuale. Utilizarea celor
mai recente coduri și standarde
dezvoltate de experți din întreaga
lume stabilește niveluri minime de
siguranță pentru a proteja oamenii
și proprietățile. Pe măsură ce teh-
nologia se schimbă, promotorii
siguranței evaluează în mod con-
stant riscurile, precum comporta-
mentele și acțiunile care pot genera
noi pericole. Codurile și standardele
sunt actualizate (de obicei într-un
ciclu de trei până la cinci ani) pen-
tru a reflecta lumea noastră în
schimbare. (citat din Raportul NFPA)

Pentru stabilirea unor niveluri
mini me de siguranță în vederea
protejării oamenilor și a proprie -
tă ților lor, sunt utilizate cele mai

re cente coduri și standarde dezvol-
tate de experți din întreaga lume.
Pe măsură ce tehnologia se schim -
bă, promotorii siguranței re-eva-
luează în mod constant riscurile
deja cunoscute, precum comporta-
mentele și acțiunile care pot genera
noi pericole. Codurile și standardele
sunt actualizate (de obicei într-un
ciclu de trei până la cinci ani) pen-
tru a reflecta lumea noastră în con-
tinuă schimbare. Legat de acest
aspect, îmi aduc aminte că la una
dintre întâlnirile anuale ale NFPA,
fostul președinte Jim SHANNON a
deschis Conferința cerându-le parti-
cipanților să critice cât mai des
standardele NFPA existente, astfel
încât Organizația să aibă motiv să
le actualizeze! A fost – pentru mine,
ca român – un moment de șoc, eu
știind foarte bine situația de acasă
(din România) unde standardul
P-118 nu a fost actualizat de 30 de
ani și unde orice încercare de refa-
cere a unui standard se lovește de o
birocrație acerbă (la OSIM și la ori-
care dintre ministere) care, de cele
mai multe ori, descurajează defini-
tiv asemenea inițiative!

3. Standarde aplicabile (cita -
te): Standardele care sunt citate
sunt o parte fundamentală a codu-
rilor și standardelor principale de
siguranță la incendii, siguranța
vieții, siguranța clădirilor și a echi-
pamentelor electrice și oferă îndru-
mări de importanță critică pentru
proiectanți, instalatori, administra-
tori de instalații și autorități care
verifică aplicarea. Dezvoltate prin
procedeul consensului, aceste stan-
darde includ referințe la standar-
dele de montaj și produse care sunt
dezvoltate de o gamă largă de
organizații. (citat din Raportul NFPA)

Ele reprezintă totalitatea stan -
dar delor care sunt citate în docu-
mentație, parte fundamentală a
codu rilor și standardelor principale
de siguranță la incendii, siguranța
vieții, siguranța clădirilor și a echi-
pamentelor, și le oferă îndrumări
de importanță critică proiectanților,
instalatorilor, admi nis tratorilor de
instalații și autorităților care verifică
aplicarea – pe toată durata de

viață a clădirii. Dezvoltate prin
procedeul consensului, aceste stan-
darde includ referințe la standar-
dele de montaj și produse care sunt
dezvoltate de o gamă largă de
organizații producătoare de mate-
riale și echipamente din acest
domeniu – asigurându-se astfel
cea mai bună practică de exe-
cuție (best practice).

Ignorarea unui standard de refe-
rință poate costa vieți, bani și încre-
dere – vezi incendiul major și larg
mediatizat din 2017 de la clădirea
Grenfell - Londra. Sentimentul ace-
lora care locuiesc în clădiri similare
cu aceasta este că: „Locuiești într-o
clădire care este nesigură în mod
fundamental”.

Aceste ultime două componente
(2 și 3) ale Ecosistemului de
securitate la incendiu și sigu -
ran ță a vieții reprezintă ceea ce
eu am numit, în România, „un con-
cept de securitate la incendiu efi-
cient și real” – unde:

• Eficient – înseamnă să res-
pecte, la nivel de teorie și concept,
standardele aplicabile cele mai per-
formante ale domeniului. Eficiența
depinde de: 

- nivelul minim general acceptat
și impus legal pe plan național, cu
legătura directă dintre acest nivel și
organizarea respectivei societăți
(concept economic, social, putere
financiară etc.);

- nivelul de exigență al Asigura-
torului;

• Real – înseamnă să respecte,
la nivel de practică, punerea în
operă în concordanță strictă cu
standardele de execuție aplicabile
cele mai performante. Realitatea
depinde de:

- realizarea corectă a întregului
concept proiectat, aprobat de orga-
nele abilitate;

- păstrarea funcționalității per-
manente și perfecte în exploatare a
acestuia. 

Cele două laturi – teoria și prac-
tica – asigură obținerea, în final, a
unui concept de securitate la incen-
diu maxim posibil pentru un anumit
moment de dezvoltare socială (le -
gislativ, economic, tehnic etc.).

continuare în pagina 50 È
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4. Investiția în siguranță este
a 4-a componentă esențială. Inves-
tiția în siguranță ar trebui să fie
prioritatea tuturor. Cu toții trebuie
să avem un interes legitim legat de
siguranța publicului și să lucrăm
împreună pentru a aloca resurse
pentru a reduce pierderile cauzate
de incendiu și pericolele aferente.
Dacă deciziile se bazează exclusiv
pe câștiguri financiare, pot apărea
tragedii. (citat din Raportul NFPA)

Se poate ca persoanele care vor
să facă economii să nu vadă necesi-
tatea instalării sprinklerelor de
incendiu, solicitării de autorizații și
inspecții corespunzătoare și efec-
tuării de mentenanțe critice. Din
păcate, siguranța nu este întot-
deauna inclusă în buget. (Con-
cluzie din Raportul NFPA)

Exemplul anului 2019: La sfârși-
tul lunii noiembrie, un incendiu a
devastat o clădire de apartamente
de 25 de etaje din Minneapolis,
Minnesota. Cinci persoane au fost
ucise, iar altele trei au fost spitali-
zate. Cedars, un complex de locu -
ințe sociale, nu avea sprinklere,
fapt care a contribuit foarte proba-
bil la acest număr de persoane
decedate și rănite. De două ori, în
anii 1990, guvernatorul Carlson a
respins legi care ar fi făcut obligato-
rie instalarea de aspersoare în
toate clădirile înalte mai vechi ale
statului Minnesota, cum era Cedars,
care a fost construită la sfârșitul
anilor 1960. Preocuparea de atunci,
așa cum este și acum, a fost costul
suportat de proprietarii de clădiri,
cum ar fi Autoritatea pentru Locu -
ințe din Minneapolis (MHA). Cu
doar câteva luni înainte de incen-
diul din 2019, MHA a observat
necesitatea de a investi în sprin-
klere de incendiu pentru cele 26 de
clădiri înalte fără sprinklere în
dotare din stocul său de 42, dar
numai atunci când „se vor concre-
tiza oportunități majore de reinves-
tiții”. Cu o scădere accentuată a
fondurilor federale pentru locuințe
sociale și confruntându-se cu o res-
tanță pe parte de întreținere de
peste 150 de milioane de dolari,
astfel de oportunități pot fi rare. 

Cu toate acestea, dacă MHA
avea oarecare îndoieli că problema
ar putea fi abordată de-a lungul
timpului, vecinul său de peste râu
arată ce este posibil. În St. Paul,
începând cu sfârșitul anilor 1990,
autoritatea pentru locuințe sociale
și-a modernizat cele 16 blocuri-turn
de apartamente pe parcursul a 20
de ani și cu o cheltuială de 8,3
milioane de dolari. După incendiu,
pe 9 decembrie 2019, Arne Carlson,
fostul guvernator al statului Minne-
sota, declara în ziarul local Star Tri-
bune: „Cred că am eșuat... Din
punct de vedere al siguranței, care
trebuia să fie pe primul loc.”. (citat
din Raportul NFPA)

Și nu numai aici: în Brazilia,
sectorul economic aferent antre -
namentului de fotbal valorează
apro ximativ 7 miliarde de dolari,
permițând astfel ca suficienți bani
să fie alocați pentru a construi o
nouă clădire de 6 milioane de dolari
pentru tinerii care doresc să joace
fotbal. Cu toate acestea, între timp,
26 de tineri jucători ai clubului Fla-
mengo dormeau într-un cămin
temporar construit, fără permisiuni
sau aprobări, pe suprafața unei
parcări. În timp ce dormeau, un foc
a izbucnit în cămin, provocând
decesul a 10 studenți, cu vârste
cuprinse între 14 și 17 ani. Compa-
rativ cu miliardele din această
ramu ră, ridicarea construcției cu
aprobările necesare ar fi fost o
sumă mică.

Sprinklerele de incendiu repre-
zintă diferența dintre un incident
minor și un infern major. (Concluzie
din Raportul NFPA)

Aceasta s-a dovedit și în alte
situații ale anului 2019, dintre care
Raportul citează următoarele:                                                                                  

• Potrivit oficialilor de la brigada
de pompieri din North Shore, Wis-
consin, sprinklerele au făcut dife -
rența notabilă în ținerea sub control
a unui incendiu masiv la complexul
de apartamente Bayside, în luna
martie, incendiu care a lăsat fără
adăpost 100 de persoane. 

• În Rapid City, Dakota de Sud,
oficialii au confirmat că sprinklerele
au avut o contribuție semnificativă
în limitarea incendiilor de aparta-
mente în 2019. În acel oraș de

74.000 de locuitori, până în sep-
tembrie, sprinklerele deja reușiseră
să limiteze patru incendii, inclusiv
unul care avusese loc pe 30 sep-
tembrie, care a rămas limitat la
dimensiunea grătarului din balconul
unde a început. Nimeni nu a fost
rănit, niciun locatar nu a fost eva-
cuat și clădirea nu a fost afectată.

• Principala cauză a incendiului
violent produs în luna iunie la rafi-
năria Philadelphia Energy Solutions
(PES), soldat cu falimentul celei
mai mari rafinării de pe coasta
estică a SUA, concedierea a o mie
de lucrători și îmbolnăvirea comu-
nității loca le, a fost aceeași lipsă de
mente nanță tehnică care a provo-
cat în 2018 incendiul numit Camp
Fire, unul dintre cele mai grave din
istoria Californiei.

• În 2019, Comisia pentru utili-
tăți publice din California a publicat
un raport în care menționează
„uzura vizibilă” a componentelor
turnului Pacific Gas & Electric (PG&E)
care asigurau liniile electrice pre-
cum și procesele îngăduitoare de
inspecție care au permis ca acea
uzură să nu fie remediată. Lipsa
prioritizării operațiunilor de mente-
nanță va surclasa, în cele din urmă,
importanța operațiunilor normale.

5. Mâna de lucru calificată
este a cincea componentă esen -
țială. Este nevoie de o forță de
muncă calificată pentru a se putea
asigura că cele mai actuale coduri
sunt aplicate corect pentru a reduce
riscul de rănire, pierdere și deces
pentru muncitori și publicul larg. Cu
toții trebuie să sprijinim formarea
continuă și dezvoltarea profesio-
nală a forței de muncă proprii și să
încurajăm oamenii să lucreze în
domeniul siguranței la incendiu și al
siguranței vieții. Muncitorii slab
pregătiți pot reprezenta un pericol
pentru ei înșiși și pot crea pericole
pentru ceilalți. Chiar dacă greșelile
lor nu sunt întotdeauna mortale,
ele pot fi destul de costisitoare.
(citat din Raportul NFPA)

Din exemplele anului 2019
La Wellington, autoritățile se

așteptau ca Centrul Internațional
de Conferințe din Noua Zeelandă să
fie finalizat și pregătit să găzdu-
iască șefii de stat pentru Forumul

Æ urmare din pagina 49

continuare în pagina 52 È
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de Cooperare Economică Asia-Paci-
fic din 2021. Cu toate acestea, un
incendiu din luna octombrie 2019,
cel mai probabil declanșat de câțiva
muncitori care foloseau lămpi de
benzină pentru sigilarea rosturilor
acoperișului, i-a forțat acum pe
liderii guvernamentali să se zbată
pentru a găsi clădiri de rezervă,
deoarece lucrările de construcție
sunt întârziate. „Fiți siguri că aceas -
ta a periclitat capacitatea centrului
de conferințe de a găzdui întâlnirea
APEC”, a spus Phil Goff, primarul
orașului Auckland.

Lucrul la cald, orice activitate
care creează scântei sau căldură,
este o cauză obișnuită a izbucnirii
incendiilor pe șantierele de con -
struc ții și în zonele industriale. În
ciuda faptului că unele autorități
obligă la obținerea de diverse per-
mise înainte de a putea efectua
lucru la cald, puțini lucrători sunt
instruiți corespunzător pentru a
recunoaște și controla riscurile de
incendiu pe care le poate crea acti-
vitatea respectivă. (Concluzie din
Raportul NFPA)

În Massachusetts, după ce o
lucrare ce implică lucrul la cald a
provocat un incendiu ce a dus la
moartea a doi pompieri din Boston,
autoritățile au adoptat o lege care
impune instruirea lucrătorilor prin -
tr-o certificare specială înainte de a
efectua lucrul la cald. O astfel de
lege ar fi putut fi salutară în Sicilia,
unde niște sudori au provocat o
explozie la o fabrică de artificii care
a ucis cinci persoane în noiembrie.

Din fericire pentru lucrătorii de
la centrul de distribuție al depozi -
tului magazinului britanic online
Ocado, lipsa lor de familiarizare cu
sistemul de stingere a incendiilor
din fabrică nu a provocat niciun
deces. Cu toate acestea, decizia lor
de a opri sistemul de sprinklere
timp de cinci minute a permis focu-
lui să se extindă mai mult decât
capacitățile de limitare. Cu toate că
nimeni nu a fost rănit, incendiul a
produs companiei pagube de peste
120 de milioane de dolari și pierde-
rea a 400 de locuri de muncă.

6. Respectarea codului este a
șasea direcție  esențială a concep-
tului. Fără instituirea de sisteme
care să asigure că respectivele clă-
diri respectă codurile încă de la
început și care să continue să se
conformeze cerințelor codurilor pe
întreaga durată de exploatare a
acestora, vor apărea în mod regulat
decese și răniri cauzate de incendii.
(citat din Raportul NFPA)

Indiferent dacă este vorba des-
pre o casă, o clădire nouă de birouri
sau o altă construcție, locurile în
care locuiesc și muncesc oamenii
sunt sigure în măsura în care se
respectă codul aflat în vigoare
înainte, în timpul și după con-
struire. Adoptarea și aplicarea
codu rilor și standardelor de securi-
tate împotriva incendiilor, perico -
lelor electrice, de siguranță a
clă dirilor și vieții și asigurarea
inspecției, testării și întreținerii
continue a instalațiilor și sistemelor
de siguranță reduc decesele, răni-
rile și pierderile rezultate din incen-
diile ce afectează clădirile.

Din evenimentele anului 2019:
În Presov, Slovacia, opt persoane
au decedat în decembrie într-un
incendiu izbucnit într-un bloc de
apartamente cu 12 etaje. O scară
s-a prăbușit în urma unei explozii
de gaze naturale, blocând victimele
la etajele superioare. Modificările
aduse clădirii cu ocazia unei reno-
vări recente nu au respectat nor-
mativele de siguranță. Numai
utilizarea toboganelor de evacuare
aflate în dotarea pompierilor a sal-
vat 38 de vieți (foto 1).

7. Nivelul de pregătire și răs-
punsul la situațiile de urgență
este a șaptea direcție esențială a
conceptului.

Pregătirea pentru situații de
urgență – de la înțelegerea perico-
lelor până la asigurarea faptului că
serviciile de urgență pot răspunde –
salvează vieți. (citat din Raportul
NFPA)

Pregătirea înseamnă:
• Sisteme de alertă;
• Planuri de acțiune;
• Planificare urbană informată;
• Aplicarea benzilor de incendiu.
China, martie 2019: Lăsând în

urmă un număr mare de persoane
rănite de la geamurile sparte și
casele care se prăbușeau, explozia
din martie de la instalația Tianjiayi
ilustrează în mod clar importanța
separării terenurilor cu risc ridicat
în exploatare de zonele reziden -
țiale. În timp ce guvernul chinez a
promulgat ordine pentru mutarea
tuturor acestor clădiri până în
2025, în provincia Jiangsu, unde
există 2.300 dintre acestea în zone
dens populate, această intervenție
poate fi prea lentă pentru a preveni
o nouă tragedie - apreciază NFPA
Journal.

8. Un public informat – este a
opta și ultima direcție componentă
a Ecosistemului de securitate la
incendiu și siguranță a vieții.
Această afirmație se verifică cu fie-
care incendiu major (vezi la noi
cazurile Giulești, Colectiv și Piatra
Neamț).

Pentru a ajuta publicul să joace
un rol mai bun în asigurarea pro-
priei protecții, profesioniștii din
domeniul siguranței ar trebui să
profite de orice ocazie pentru a-l
educa. (Concluzie din Raportul NFPA)

• Până în octombrie 2019, statul
Georgia a cunoscut cel de-al 48-lea
incendiu rezidențial fatal. Precum
casa din comitatul Forsyth, unde au
murit doi copii, 43 dintre acele
incendii au avut loc în case fără
alarme de fum funcționale. La nivel
național, 40% dintre decesele pro-
vocate de incendii la domiciliu au
loc în case fără alarmă de fum. Pen-
tru a ajuta publicul să absoarbă
acest mesaj, brigada de pompieriFoto 1
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din Honolulu a creat o campanie
publicitară provocatoare. Anunțul
arată un copil mic, care stă confor-
tabil în patul său, dar, așa cum
explică naratorul, el nu doarme, ci
moare, deoarece fumul umple o
casă fără alarme de fum care ar fi
trezit familia. Astfel de eforturi sunt
esențiale pentru a transmite către
public mesajele de siguranță.

• Incendiul din noiembrie din
apartamentul Cedars, în clădirea
înaltă de locuințe din Minneapolis,
Minnesota, nu numai că a provocat
decese, dar a creat și haos pentru
rezidenți (nu erau siguri dacă să se
evacueze prin fum sau să aștepte în
apartamentele lor pentru ajutor).
Clădirea găzduia mulți oameni în
vârstă și multe persoane care nu
vorbeau limba engleză. Din
rapoarte nu reiese clar dacă locui-
torii au primit instrucțiuni de la
autoritățile din domeniul protecției
la incendiu în privința a ce să facă
dacă există un incendiu. Cu toate
acestea, Departamentul SUA pen-
tru Locuințe și Dezvoltare Urbană
recomandă nu doar ca administra-
torii clădirilor să educe locatarii cu
privire la caracteristicile de sigu -
ranță ale clădirii și cum să răspundă
la o situație de urgență, ci și să
efectueze evacuări prin exerciții de
incendiu. Locatarii ar trebui să
cunoască exercițiul cu mult timp
înainte de un incendiu.

În acest domeniu, este esențială
cooperarea între diversele autorități
(entități). Pe măsură ce lumea se
transformă, apar atât provocări noi
cât și unele rămase de mai demult,
care afectează siguranța împotriva
incendiilor și siguranța vieții. Nicio
entitate singură nu poate furniza
toate soluțiile necesare. Numai
lucrând împreună pentru a face față
obstacolelor pe care le avem în
față, putem ataca subiectul sigu -
ranței la scară globală, ajutând la
salvarea de vieți, reducerea pierde-
rilor și transformarea lumii într-un
loc mai sigur. (Concluzie din Rapor-
tul NFPA)

Aceasta este, pe scurt, sinteza
Raportului pe 2019 publicat în NFPA
Journal. Este un material dens dar
nu obositor, care se parcurge cu
ușu rință și din care rezultă impor -
tanța fiecărui pilon al conceptului.
Este interesant aici modul în care
interferează direcțiile esențiale -
care este văzut ca un indicator
esențial pentru succesul întregului
concept.

Incidentele prezentate în Rapor-
tul NFPA sunt doar câteva dintre
cele care s-au abătut asupra fami-
liilor, cartierelor și comunităților
întregi în 2019. Unele au rămas în
centrul atenției timp de săptămâni;
alte incidente abia au ajuns la știrile
de seară. Dar fiecare a dezvăluit
sănătatea Ecosistemului. Prin reflec -
tarea acestor incidente și revizuirea
clivajelor care au dus la apariția lor,
comunitățile pot aborda fisurile din
propriile Ecosisteme de securitate
la incendiu și siguranță a vieții pen-
tru a putea face mai siguri anii ce
vor veni. (citat din Raportul NFPA)

Spre deosebire de această ana-
liză, Raportul de analiză pe 2019 al
IGSU nu este decât o înșiruire obo-
sitoare, necomentată și searbădă a
diferitelor acțiuni realizate (foto 2).
Este o raportare triumfalistă dar
confuză a ceea ce s-a făcut de-a
lungul anului parcurs, fără un punct
de vedere, în ceea ce privește tren-
dul constatat, asupra consecințelor
și a învățămintelor pentru viitor.
Termini lectura materialului cu pri-
mul sentiment de: „Doamne, câte
au mai făcut oamenii ăștia într-un

singur an!”. Apoi, la o a doua lec-
tură, constați că acel „retour d’ex-
périence” caracteristic analizelor
francezilor (adică tocmai partea din
care înveți din evenimentele trecute
și tragi concluziile necesare pen-
tru viitor), lipsește cu desăvârșire
– transformând această înșiruire
extrem de colorată (și care îți ia
ochii, fiind mai degrabă recoman-
dată unei cărți de colorat și în
niciun caz unei analize naționale
asupra unui subiect extrem de
serios) într-un mozaic vesel, cu o
grafică destinată „să îți ia ochii” și
să acopere lipsa de adâncime a
materialului printr-o sarabandă de
culori, forme și caractere cât mai
variate de scris! 

Dar - ceea ce este foarte
important - la noi nimeni nu își
asumă eșecurile! Un eșec înseam -
nă și un bun prilej de învățare din
greșeli, în scopul de a nu le mai
repeta pe viitor! Acel „retour d’ex-
périence” reprezintă și o școală
extraordinară, un mijloc de educare
prin exemple impresionante și de
necontestat. 

Nu este nicio rușine să îți recu-
noști greșelile, este însă rușinos să
nu le recunoști și să le repeți!
Nimeni nu este perfect, toți suntem
oameni și, în această calitate,
putem greși oricând. Important
este însă să recunoaștem aceste
greșeli să le transformăm în învăță-
turi – ceea ce Raportul NFPA face
cu prisosință și, din acest punct de
vedere, este remarcabil și de admi-
rat, pentru că este un exercițiu de
curaj și profesionalism. (Comenta-
riul autorului)

Din păcate, la noi, niciodată
IGSU nu este de vină (vezi cazu-
rile Colectiv, Giulești și altele).
Această caracteristică omoară orice
pers pectivă și încredere în viitor,
înghețând orice speranță de „mai
bine” pentru orice observator
obiectiv din afara sistemului militar.

Dar, asupra materialului nostru
românesc, vom reveni poate mai
detaliat într-un articol viitor. qFoto 2
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FPO/TPO pentru TINE:
Büsscher & Hoffmann investește la POLYFIN AG 

Membrane de acoperiș sintetice fabricate pe bază de FPO/TPO
(poliolefină flexibilă)

La începutul lunii octombrie 2020,
Büsscher & Hoffmann GmbH a achi-
ziționat 60% din acțiunile POLYFIN
AG. Proprietar, până de curând,
Odenwald-Chemie GmbH și-a vân-
dut toate acțiunile (33,3%) către
Büsscher & Hoffmann, iar Lucobit
AG și Binné & Sohn GmbH & Co KG
și-au redus fiecare participațiile de
la 33,3% la 20%.

Mulți dintre clienții noștri au cerințe
diferite, în funcție de obiectul și
scopul clădirii, care necesită diferite
materiale. Aceste nevoi ale clienți-
lor și condițiile de piață în schim-
bare ne-au ghidat deja în ultimii ani
în formarea portofoliului nostru și a
soluțiilor noastre de etanșare. Din
acest motiv, Büsscher & Hoffmann
a decis să investească în producă-
torul consacrat de membrane de
acoperiș sintetice fabricate pe bază
de FPO/TPO (poliolefină flexibilă)
POLYFIN AG, cu sediul în Germania.

POLYFIN AG vinde de mai bine de
15 ani membrane hidroizolante sin-
tetice de înaltă calitate fabricate din
FPO/TPO. Cu aproximativ 20 de an -
ga jați, compania generează vânzări
de aproximativ 11 milioane euro.

Centrul de producție POLYFIN AG a
fost construit în anul 2015, în loca-
litatea Meckesheim (landul Baden-
Württem berg). Fabrica este dotată
cu tehnologie de ultimă generație și
are o capacitate de producție sufi-
cientă pentru a răspunde prompt
solicitărilor clienților noștri, oferind
soluții de etanșare de înaltă calitate
pe bază de FPO/TPO.

Cu participarea la POLYFIN AG,
putem fi, în viitor, un partener ino -
vator și de încredere atât pe par-
tea de soluții de etanșare pe bază
de bitum, cât și pe cea de mem-
brane sintetice pentru acoperiș
din pro ducția proprie. Pe termen
mediu, sinergia dintre Büsscher &
Hoffmann și POLYFIN AG poate
crea valoare adăugată pentru clienții
noștri.

Büsscher & Hoffmann, cu sediul în
Enns, este principalul producător
austriac de sisteme de etanșare
pentru acoperișuri tip terasă, aco-
perișuri verzi, fundații și poduri.
Filialele de vânzări din Republica
Cehă, Ungaria, Croația, Polonia,
România și Serbia, fiecare cu pro-
pria rețea de depozite și echipă
tehnică de vânzări, sunt operate
pentru a oferi asis tență completă
clienților noștri din sud-estul
Europei. q

Thilo Binné, Michael Binné, Johann F. Kwizda, Karl Landl, Johannes E. Kwizda, Robert Riegler
(de la stânga la dreapta)

Fabrica POLYFIN AG, Meckesheim (Germania)

Büsscher & Hoffmann SRL
Strada Alexandrina 38-40, RO-011442 București

Mobil: +40 757 475 724 | Fax: +43 7223 823 23-960
E-Mail: m.stanea@bueho.ro | Web: bueho.ro
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Rezervoare subterane de apă tip RAINEO,
pentru stingerea incendiilor

Normativele în domeniul Securității la incendiu le impun
proprietarilor de clădiri - rezidențiale sau nerezidențiale -
identificarea riscurilor de incendiu în funcție de tipul și
materialul construcției, respectiv de activitatea des-
fășurată și materialele depozitate în incintele acestei
construcții. În urma acestei analize se stabilesc tipul și
dispunerea instalațiilor de monitorizare și stingere a
incendiilor: detectoare de fum, sistem hidranți sau cu
spinklere, necesitatea unei rezerve de apă, stingătoare
cu praf sau CO2 etc. În cazul în care se impune crearea
unei rezerve de apă în imediata apropiere a construc -
ției, în vederea stingerii incendiului, putem opta pentru
o soluție de ultimă generație în domeniul colectării și
înmagazinării apelor meteorice.

Sistemul de retenție Raineo este destinat pe de
o parte infiltrării apelor meteorice colectate de pe
suprafețele acoperite cu asfalt sau beton, respectiv de
pe acoperișurile construcțiilor înapoi în sol, degrevând
astfel rețelele de canalizare ape meteorice existente,
iar pe de altă parte poate fi configurat ca sistem de
reten ție a apei colectate, care ulterior să fie utilizată ca
apă tehnologică - inclusiv pentru stingerea incendiilor
sau pentru irigații. Structura bazinului de retenție, tip
Stormbox II, respectiv toate căminele componente,
tip PRO, de colectare și de inspecție se realizează în
întregime din polipropilenă copolimerizată în bloc (PP-
B), utilizată cu precădere pentru sisteme de conducte
de canalizare îngropate, datorită rezistenței foarte bune
la impact, chiar și la temperaturi scăzute.

Pentru ca un astfel de sistem să corespundă desti-
nației, încă din faza de proiectare trebuie avute în
vedere o serie de condiții, cum ar fi:

• cantitatea de apă necesară funcționării sistemului
de stingere;

• dimensiunile și caracteristicile suprafețelor de pe
care se intenționează colectarea apei meteorice;

• cantitățile de ploi ce pot rezulta într-un interval de
timp (date statistice INMH);

• dimensiunile disponibile ale terenului de construc -
ții, unde se intenționează să se amplaseze sistemul;

• calitățile solului în zona de amplasare și nivelul
apei freatice în zona bazinului de retenție (sunt nece-
sare studii geo);

• solicitări statice și dinamice la care trebuie să
reziste construcția (trebuie prevăzute modalități de
pozare diferite în cazul în care construcția se va afla în
zonă verde sau cu trafic de un anumit tip).

Ținând cont de aceste date de intrare, se vor predi-
mensiona configurația și volumul sistemului de retenție
Raineo.

Cei interesați pot accesa, pentru informații suplimen -
tare, site-ul www.pipelife.ro. q

ing. László Jancsó - Manager de Calitate Pipelife
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Soluții și tehnologii
pentru securitatea la incendiu a construcțiilor, de la KADRA

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

Revista Construcțiilor: Sănăta-
tea, siguranța și confortul nostru
ar trebui să fie o prioritate indife-
rent de spațiul unde ne petrecem
timpul, fie că este acasă sau la
birou. Cu ce soluții și tehnologii
vine KADRA pentru constructori,
dar și pentru cei care vor să tră-
iască și să muncească într-un
spațiu construit după toate nor-
mele de siguranță?
Andreea Strugaru: E foarte ade-

vărat faptul că omul modern petrece
mult timp în interior (la birou sau
acasă) și mai puțin timp în natură.
Tocmai de aceea, specialiștii KADRA
au gândit tot felul de soluții versatile
de ventilație naturală pentru sănăta-
tea oamenilor, care să confere nu
doar siguranță și confort, ci și econo-
mie de energie.

Spațiile închise reprezintă de
multe ori și un mediu cu parametri
bine controlați pentru a sigura confor-
tul locuitorilor (temperatură, umidi-
tate). Spațiile mari de birouri sunt
prevăzute cu sisteme de climatizare
complexe, care sunt și mari consuma-
toare de energie și care vehiculează
un aer condiționat, filtrat. Cert este
că oamenii au nevoie de aer natural,
iar acesta poate fi furnizat printr-o
soluție simplă de automatizare a
ferestrelor clădirilor, o tehnologie
simplă și la îndemână care contribuie
mult la crearea unui sentiment de
libertate pentru beneficiari. În acest
sens, noi propunem ferestre acțio-
nate automat pentru aer curat.

Automatizările de ferestre au
rolul vital de evacuare a gazelor fier-
binți în cazul unui incendiu, dar ajută
semnificativ și la ventilație zilnică a
încăperilor.

Automatizarea ferestrelor deschi -
de o gamă largă de posibilități pentru
generarea de concepte arhitecturale
creative, inteligente și inovatoare,
aducând, cu ajutorul unității de co -
mandă de confort, responsabilă de
controlul ventilației, o serie de benefi-
cii pe mai multe zone: reducerea con-
sumului de energie al sistemelor de
aer condiționaț, îmbunătățirea cali-
tății aerului interior, evacuarea gaze-
lor fierbinți în caz de incendiu.

Revista Construcțiilor: Cum se
realizează ventilația naturală prin
automatizarea ferestrelor?
Andreea Strugaru: Prin montarea

unei unități de comandă de confort,
responsabilă cu controlul ventilației.
Aceasta este prevăzută cu senzori
specifici pentru temperatură, vânt,
ploaie. Astfel, conform unui algortim
stabilit dinainte, ferestrele se pot des-
chide seara sau dimineața când este
mai răcoare. Înmagazinând o canti-
tate de aer proaspăt și rece în încă-
pere, se reduce și consumul de
energie, prin limitarea folosirii siste-
melor centralizate de ventilație. În
general, sistemele centralizate de
încălzire, ventilație și aer condiționat
sunt energoface (consumă până la
20-30% din toată energia de care are
nevoie o clădire de birouri). Această
automatizare destinată ferestrelor
poate fi integrată simplu și ușor cu
sistemul existent de management al
clădirii (BMS). Ideal este ca avantajul
pe care îl aduce o astfel de unitate de
comandă de confort să fie integrat de
la bun început în conceptul spațiului
respectiv, însă poate fi adăugat și
ulterior.

Revista Construcțiilor: Cui i se
adresează soluțiile de automati-
zări de ferestre?
Andreea Strugaru: Soluțiile KADRA

de automatizări de ferestre se adre-
sează atât domeniului comercial,
industrial cât și celui rezidențial. De
asemenea, soluțiile noastre permit

sincronizarea motoarelor pentru a
deschide suprafețe vitrate de mari
dimensiuni sau un număr foarte mare
de ferestre.

În domeniul comercial si reziden -
țial, venim cu o serie de automatizări
moderne care oferă și funcții hi-tech:
control din telefonul mobil, tabletă
sau calculatorul personal, integrarea
în sisteme moderne de control al
casei (domotică). Totul pentru mai
mult confort în spații unde ne petre-
cem mare parte din timp.

Revista Construcțiilor: Dați-ne
un exemplu, vă rog!
Andreea Strugaru: Trapa de

fum pentru aerisire pe casa scării
este un astfel de exemplu. Dacă, prin

Andreea Strugaru ‐
Managing Partner &

Marketing Manager KADRA

Uși rezistente la foc Uși metalice rezistente la foc



automatizări inteligente, ferestrele
devin opțiuni foarte versatile de ven-
tilație naturală, trapele de fum se
dovedesc a fi soluția ideală atunci
când vorbim de proiecte rezidențiale
cu mai multe etaje și numeroase
apartamente pe aceeași scară.
Aceasta se montează pe acoperișul
imobilului și îndeplinește roluri multi-
ple: de aerisire a scării blocului, de
iluminare naturală, de desfumare, în
caz de incendiu, de vizitare a acope-
rișului.

Printr-un sistem de automatizare
legată la o stație meteo, trapele pot
realiza „inteligent” ventilarea incinte-
lor. Trapele sunt acționate doar elec-
tric, iar la comanda sistemelor de
management al clădirii se vor des-
chide într-un unghi mai mic sau mai
mare în funcție de necesarul de venti-
lație, iar în cazul unui incendiu aces-
tea se vor deschide complet.

Revista Construcțiilor: Care este
rolul cortinelor rezistente la foc?
Andreea Strugaru: Cortinele

rezistente la foc limitează propagarea
focului și reduc semnificativ efectele
acestuia, având o gamă largă de utili-
zări: pe culoarele de fugă, în fața lif-
tului, pentru blocarea ferestrelor etc.

Revista Construcțiilor: De ce
anume trebuie să ținem cont în
alegerea cortinelor?
Andreea Strugaru: Cortinele

rezistente la foc au rolul de a limita
efectele incendiului, totodată pot
dubla închideri precum uși automate,
ferestre, uși rapide.

Ele pot fi de 3 tipuri:
• cortine rezistente la foc care blo-

chează propagarea incendiului și care
rezistă mecanic un timp de 60 sau
120 min., denumite cortine E;

• cortine rezistente la foc care blo-
chează atât propagarea incendiului
dar limitează și radiația termică și
sunt folosite pentru dublarea produ-
selor precum ferestre, uși automate
etc., care se numesc EW și au timpi
de rezistență de 60 și 120 min.;

• cortine rezistente la foc care blo-
chează atât propagarea incendiului

dar blochează și radiația termică folo-
site cu precădere pentru închideri de
culoare de fugă acolo unde nu dorim
să avem temperaturi ridicate; ele se
numesc cortine EI.

Este important să cunoaștem ter-
menii: E = Etanșeitate la foc, I = Izo-
lare termică la foc,  W = Radiație
termică.

Revista Construcțiilor: Care este
rolul trapelor de fum furnizate de
KADRA și care este protecția pe
care o oferă ele în cazul unor
incendii?
Andreea Strugaru: Soluțiile de

evacuare a gazelor fierbinți furnizate
de KADRA, printre care și trapa de
fum, au rolul de a proteja viețile și
bunurile prin limitarea propagării
incendiilor. Acestea se deschid în
momentul incendiului, automat sau
manual, evacuând fumul și permițând
astfel circulația în siguranță a persoa-
nelor. Evacuarea fumului nu se poate
face fără aport de aer, realizat cu aju-
torul ușilor și al acționărilor pentru uși
pe care KADRA le pune la dispoziție.
Trapele pot fi alimentate atât cu gaz,
cât și electric. 

Dacă, prin automatizări inteligente,
ferestrele devin opțiuni foarte versa-
tile de ventilație naturală, trapele de
fum se dovedesc a fi soluția ideală
atunci când vorbim de proiecte rezi-
dențiale, comerciale și de birouri.
Dacă ar fi să ne oprim la un bloc,
aceasta se montează pe acoperiș în
dreptul casei scării imobilului și înde-
plinește roluri multiple: de aerisire a
scării, de iluminare naturală, de des-
fumare în caz de incendiu, de vizitare
a acoperișului.

Pe segmentul trapelor de fum, teh -
nologiile avansează si sunt materiali-
zate în variante cât mai eficiente, în
totală conformitate cu standardele
din domeniu.

O astfel de variantă de trapă de
fum performantă este și Skymax, un
produs unic adus de KADRA pe piața
din România, cu multiple funcțiuni: 

• Evacuarea gazelor fierbinți
(desfumarea) - printr-o suprafață
foarte generoasă de până la 98% din
aria deschisă;

• Ventilația - care poate fi pro-
gramată atât ca deschidere, cât și ca
perioadă. Pe scurt, cu ajutorul unității
de comandă putem seta cursa, inter-
valul orar în care să se deschidă auto-
mat și când să se închidă, iar cu
ajutorul senzorilor o putem controla
astfel încât la condiții meteo nefavo-
rabile (ploaie, vânt, zăpadă) să se
închidă automat, iar la momentul
incendiului deschiderea să fie com-
pletă;

• Accesul pe acoperiș - având o
suprafață deschisă fără ca nimic să
obtureze golul, o putem folosi cu
succes în deschiderile pentru mente-
nanță a echipamentelor situate pe
acoperiș;

• Lumina naturală - aceasta
ajută mai ales în spațiile de birou sau
de producție la economisirea energiei
electrice, iluminând natural spațiul cu
ajutorul trapelor, dar și al luminatoa-
relor;

• Izolare termică - Au una dintre
cele mai bune izolări termice datorită
bazelor construite din PVC cu struc-
tură internă în care se află captiv unul
dintre cele mai bune materiale izo-
lante - aerul. Cupola poat fi executată
cu până la 5 straturi de foi din policar-
bonat sau acril, ceea ce face ca izola-
rea termică a cupolei, ca și în cazul
bazei, să fie una foarte bună. Iar poli-
carbonatul care este garantat până la
10 ani o face să fie durabilă;

• Design – datorită motoarelor
foarte puternice cu care este echipată
trapa skymax, cupola poate fi din sti-
clă, ceea ce-i conferă un plus de ele-
ganță.

Revista Construcțiilor: Ce alte
produse considerați definitorii în
protecția la foc?
Andreea Strugaru: Pentru în -

chideri foarte mari - ușile culi-
sante rezistente la foc EI 60, 90
sau 120 minute, de acum cu certi-
ficări internaționale CE. Ele se pot
accesoriza și construi într-o multi -
tudine de soluții, capabile să răs-
pundă oricărei cerințe - de la
parcările subte rane până la culoarele
din marile centre comerciale.

Pentru goluri mai mici avem o
varietate de uși batante metalice
rezistente la foc, vopsite, imitație
de lemn sau chiar din lemn. Pot fi
accesorizate cu prag pentru a nu per-
mite trecerea fumului pe sub ușă, pot
fi echipate cu bară antipanică, cu
ferestre sau cu auto-închidere, în
funcție de cerința proiectului. q

Perdele de fum Uși  vitrate rezistente la foc

• Telefon: 0372 368 355
• E-Mail: contact@kadra.ro
• Web: kadra.ro
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Obligativitatea avizării PSI a
școlilor, a spitalelor și în gene-
ral a clădirilor cu funcțiuni
publice este reglementată.

Legislația din construcții
cuprinde cam 700 de acte nor-
mative. Mai adăugăm și regle-
mentările specifice siguranței la
foc, iar când vorbim despre
școli, deci spații accesibile copii -
lor, mai adăugăm și regle -
mentări legate de sănătatea
populației.

O junglă legislativă
Stufoasă, dar cu multe găuri

numai bune de strecurat improvi-
zații, legislația ar asigura controlul
condițiilor de funcționare a școlilor.
Aparent însă, numai pe hârtie și
numai pentru școlile nou construite
sau cele asupra cărora s-au făcut
intervenții care au necesitat Auto-
rizație de Construire, ocazie cu
care s-a impus și avizarea ISU-
PSI. Pentru restul școlilor, pe baza
unei declarații pe proprie răspun-
dere a directorului școlii, ISU emite
un punct de vedere prin care preci-
zează că școala respectivă nu se
încadrează în categoria construcții-
lor sau amenajărilor care se supun
avizării / autorizării PSI.

Care sunt școlile care
(nu) se supun avizării /

autorizării PSI?
Conform Anexei 1 la HG nr.

571/2016, școlile și grădinițele cu
aria desfășurată mai mare sau
egală cu 150 mp intră în categoria
construcțiilor și amenajărilor care
se supun avizării și autorizării PSI.

Conform art. 30 din Legea
307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, în cazul unei
intervenții pe o construcție care
conform HG 571/2016 se supune
avizării PSI, finanțatorii sau benefi-
ciarii investiției sunt obligați să soli-
cite avizul PSI.

(1) Începerea lucrărilor de exe-
cuție la construcții și amenajări noi,
de modificare a celor existente
și/sau schimbarea destinației aces-
tora, precum și punerea lor în func -
țiune se fac numai după obținerea
avizului sau autorizației de securi-
tate la incendiu, după caz.

De cele mai multe ori, interven -
țiile în școlile existente constau în
igienizări și schimbări de tâmplărie
– uși și ferestre, lucrări care con-
form legii 50/1991 nu sunt condi -
ționate de obținerea Autorizației de
Construire. Iar beneficiarul face o
confuzie între obligativitatea obți-
nerii Autorizației de Construire și
obligativitatea obținerii avizului ISU
pentru intervenția propusă.

Greu de crezut că în mediul
urban mai există multe școli care să
nu fi suferit astfel de intervenții. Cel
mai probabil, aceste intervenții

banale au fost făcute, însă s-a ne -
glijat obligativitatea avizării PSI.

O operațiune banală cum este
înlocuirea ușilor poate avea impact
asupra siguranței utilizatorului,
având în vedere că ușile sunt com-
ponente esențiale ale căilor de
evacuare. Deci înlocuirea lor cu ele-
mente de tâmplărie cu alte specifi-
cații decât cele inițiale echivalează
cu pierderea valabilității autorizației
inițiale.

(10) Nerespectarea cerințelor
care au stat la baza emiterii avizului
sau autorizației de securitate la
incendiu, prevăzute în normele
metodologice de avizare și autori-
zare privind securitatea la incendiu,
atrage sancționarea conform legii și
pierderea valabilității avizului sau
autorizației de securitate la incendiu.

Concluzia acestei lecturi încru-
cișate a legislației specifice este că
singurele instituții de învățământ
exceptate de la obligația obținerii
autorizației ISU sunt cele cu supra-
fața desfășurată mai mică de 150
mp.

Pentru celelalte, obligativitatea se
păstrează.

arh. Monica IACOVENCO
G.D.L. Comunicare & TI al Ordinului Arhitecților din România

Despre siguranță în școli

Foto: www.usadelascoala.ro
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Responsabilități
Având în vedere că unitățile de

învățământ sunt în administrația
primăriilor, autoritatea locală se
constituie în finanțator al lucrărilor
de intervenție și este astfel obligată
să solicite avize / autorizații ISU.

Unitățile de învățământ, în cali-
tate de beneficiari ai lucrărilor, sunt
de asemenea obligate să solicite
avize / autorizații ISU.

Alin. (2) art. 30 din Legea
307/2006: Obligația solicitării și
obținerii avizelor și/sau a autoriza -
țiilor prevăzute la alin. (1) revine
persoanei fizice ori juridice care
finanțează și realizează investiții
noi sau intervenții la construcțiile
existente ori, după caz, beneficia-
rului investiției.

La data apariției reglementărilor
existau deja școli în funcțiune, pen-
tru acestea dându-se un termen
limită pentru intrarea în legalitate.
Acest termen este însă depășit de
trei sferturi dintre școlile din
București, conform datelor de la
începutul anului școlar 2019 –
2020.

Alin. (5) art. 30 din Legea
307/2006: Prin excepție de la pre-
vederile alin. (1), pentru construc -
țiile și amenajările din categoriile
prevăzute la alin. (4), care au fost
puse în funcțiune fără obținerea
autorizației de securitate la incen-
diu, persoanele prevăzute la alin.
(2) au obligația obținerii respecti-
vului act administrativ până la data
de 31 decembrie 2016 (termen
prorogat succesiv până la data de
30 septembrie 2017 prin acte nor-
mative ulterioare).

Important de menționat – în
intervalul până la obținerea
autorizației ISU, administrația
locală și administrația școlilor
poartă răspunderea exclusivă.

Alin. (6) art. 30 din Legea
307/2006: Până la obținerea auto-
rizației de securitate la incendiu
conform alin. (5), răspunderea ex -
clusivă în ceea ce privește func -
ționarea construcțiilor și amenajă rilor
din punctul de vedere al asigurării
cerinței de securitate la incendiu
revine beneficiarilor investițiilor.

Ce e de făcut?
O campanie la nivel național.

Marea majoritate a școlilor exis-
tente sunt bine conformate. Însă e

obligatorie expertizarea lor și
elaborarea unui scenariu de
securitate la incendiu pentru
stabilirea măsurilor necesare.

Ca să ne facem o idee de unde
pornim, la începutul anului școlar
2019 – 2020, din cele 419 unități
de învățământ de stat din Bucu-
rești, 317 nu aveau autorizație ISU.
Doar 8 unități erau autorizate, alte
19 fiind în curs de autorizare. 81
dintre unități nu făceau obiectul
autorizării, spuneau reprezentanții
ISMB.

Asta deși marea majoritate a
unităților de învățământ de stat
beneficiază de o bună conformare
la foc, așa că autorizarea ar putea fi
o formalitate. Care e problema,
atunci?

Căile de evacuare!
Și aici, de multe ori, ușile.
De cele mai multe ori, renovările

făcute în școli au înlocuit ușile dete-
riorate de-a lungul timpului cu
unele nepotrivite din punct de
vedere al cerințelor de calitate.
Avem în școli uși din profile PVC,
material a cărui folosire în zonele
accesibile copiilor e cel puțin discu-
tabilă din cauza combustibilității și
emisiilor de gaze toxice în caz de
incendiu. Avem uși metalice cu
prag, detaliu interzis pe căile de
evacuare din cauza riscului de
împiedicare. Pe lângă inadecvarea
la aceste cerințe legate de sigu -
ranța utilizatorilor, de siguranța
copiilor, valența estetică pare
aproape neimportantă, nu? Nu.
Design, culoare, detalii impecabile,
toate trebuie să fie importante,
fiindcă dau atmosfera în care ne
educăm copiii.

Dar înainte de a ne gândi la
aspect și atmosferă, înainte de
toate, trebuie să ne știm copiii în
siguranță.

Cele mai frecvente greșeli
care afectează siguranța

evacuării în școli

1. Uși cu deschidere în sens
opus evacuării

Conform Normativului de
sigu ranță la foc a construcțiilor
P 118/99,

2.6.16. Deschiderea ușilor de pe
traseul evacuării, de regulă trebuie
să se facă în sensul deplasării
oamenilor spre exterior, cu excep -
ția ușilor prin care se evacuează cel
mult 30 de persoane valide și a
cazurilor prevăzute în normativ.

2.6.17. Prin deschidere, ușile de
evacuare nu trebuie să se împiedice
una de alta sau să stânjenească
evacuarea.

În situațiile care impun evacua-
rea, fiecare moment e prețios. Cele
câteva secunde în care deschizi ușa
spre interiorul încăperii costă câțiva
metri parcurși spre evacuare. Aglo-
merările de persoane impun des-
chiderea ușilor spre exterior, în
sensul deplasării oamenilor spre
exterior, pentru a evita riscul de
blocare a ieșirii și pentru a permite,
la nevoie, pătrunderea forțelor de
salvare.

Ce se întâmplă când pe ușa de
mai sus trebuie să iasă 500 de
copii? Ușa e închisă, deci nu vor
putea vedea sensul de deschidere,
iar abțibildul le spune să împingă.
Împing, ușa nu se deschide, se
adună din ce în ce mai mulți copii
care împing în ușile de care ar fi
trebuit să tragă. Și, la un moment
dat, presiunea devine suficient de
mare încât ușa să nu mai poată fi
deschisă nici din exterior. Copiii
rămân blocați înăuntru.

2. Uși cu prag
Conform Normativului de

sigu ranță la foc a construcțiilor
P 118/99,

2.6.18. În dreptul ușilor de eva-
cuare nu se admit praguri cu înălți-
mea mai mare de 2,5 cm. Dacă
acestea sunt necesare, se vor
racorda la pardoseală prin pante.

Foto: arhiva personală a autorului

continuare în pagina 62 È
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Pragul e denivelarea aceea de
care ne împiedicăm cu toții, în mod
natural, adulți fiind și fără să ne
grăbim undeva. Merită să ne gân-
dim un pic ce înseamnă să iasă din
clasă, în pauză sau la terminarea
orelor, 30 de copii zglobii și cu chef
de viață. Ultimul lucru la care se
gândesc e să fie atenți să nu se
împiedice.

Acum să ne gândim ce înseamnă
să evacuezi din clasă aceiași 30 de
copii într-o situație de urgență –
cutremur sau alarmă de incendiu. E
suficient să se împiedice unul, că o
mulțime vor cădea peste el și vor
împiedica evacuarea în siguranță. 

Riscul este și mai mare în cazul
pragurilor la uși de acces în casele
de scară sau la ușile exterioare de
evacuare din clădire. Aici vorbim
despre sute de copii care se pot
accidenta sau pot deveni victime
ale situației de urgență care a
impus evacuarea.

Să ne amintim că, în cea mai
mare tragedie din România provo-
cată de un incendiu, faptul că sin-
gura ușă de evacuare avea prag a
fost un factor agravant.

3. Uși cu deschidere la 90 de
grade spre coridoare de evacuare

Conform Normativului de
sigu ranță la foc a construcțiilor
P 118/99,

2.6.64. Lățimea coridoarelor,
rampelor și podestelor scărilor ce
sunt utilizate pentru evacuarea a
peste 50 de persoane nu trebuie să
fie redusă de uși sau ferestre care
se deschid spre acestea și pot fi
blocate în poziție deschisă de per-
soanele care se deplasează pentru
a ieși din construcție.

Sensul de deschidere a ușilor de
la sălile de clasă către coridor este
corect, însă ușa rămasă deschisă
reduce lățimea utilă a coridorului de
evacuare. Pentru a nu împiedica
deplasarea copiilor către exterior,
ușile trebuie să se deschidă 180 de
grade și să rămână rabatate pe
perete în timpul evacuării.

4. Uși din profile PVC
Conform Normativului de

sigu ranță la foc a construcțiilor
P 118/99,

4.2.102. Nu este admisă utiliza-
rea materialelor și a fini sajelor din
mase plastice în spațiile accesibile
copiilor și în general, se va elimina
utilizarea celor care degajă fum și
gaze toxice în caz de incendiu.

În condițiile în care principalul
criteriu de selecție a ofertelor este
prețul cel mai mic, ușile din profile
PVC, cea mai ieftină soluție de pe
piață, sunt cel mai des folosite pen-
tru a rezolva rapid o problemă,
pentru a petici o nevoie apărută
peste noapte. Prea puțină lume știe
că există reglementări clare pentru
construcțiile publice, cu-atât mai
mult pentru cele destinate copiilor,
pentru care reglementările sunt și
mai stricte.

5. Obstacole pe căile de eva-
cuare

Conform Normativului de
sigu ranță la foc a construcțiilor
P 118/99,

2.6.13. Alcătuirea și gabaritele
căilor de evacuare, timpul (lungi-
mea) de evacuare, traseele, pre-
cum și numărul de fluxuri de
evacuare trebuie să asigure circu-
lația lesnicioasă și fără obstacole,
conform normativului.

2.6.61. Lățimea căilor de eva -
cuare pentru mai mult de 50 de
persoane nu va fi micșorată în sen-
sul de circulație spre exterior, chiar
dacă este mai mare decât cea
rezultată din calcul.

Chiar dacă în general gabaritul
coridoarelor de evacuare din școli
este mai mare decât lățimea nor-
mată, căile de evacuare mai puțin
folosite, iar în unele cazuri chiar și
circulațiile folosite frecvent devin
spații de depozitare ad-hoc pentru
diverse piese de mobilier. Ampla -
sarea acestora pe traseele de
evacuare micșorează gabaritul cir-
culațiilor sau chiar împiedică acce-
sul la ușa de evacuare.

Sunt aceste greșeli
atât de importante?

Da, sunt. Sensul de deschidere
și pragul generează riscuri clare,
celelalte abateri de la normă pot
părea destul de puțin importante.
Dar să nu uităm că dezastrele apar
întotdeauna dintr-un cumul de fac-
tori, nu dintr-un singur element
care merge prost. Să nu uităm nici
acea lege a lui Murphy care spune
că atunci când ceva poate să
meargă prost, va merge prost.

Scopul pentru care evacuările
sunt atât de clar reglementate este
de a reduce la minimum potenția-
lele pericole. Și este datoria tuturor
factorilor implicați – proprietari, uti-
lizatori, proiectanți, autorități pu -
blice – să susțină reducerea la
minimum a riscurilor prin respecta-
rea reglementărilor. Cu atât mai
mult când vorbim despre copii.

Anul 2020, cu toate noile provo-
cări, trebuie să readucă siguranța
în școli în capul listei de priorități a
autorităților. Dacă pentru proble-
mele nou apărute trebuie studiate
soluții, pentru problemele vechi
soluțiile există deja, trebuie doar
promovate și implementate. q

Foto: arhiva personală a autorului

Foto: arhiva personală a autorului
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Criza SARS CoV 2 va fi depășită, dar lecția princi-
pală nu trebuie uitată: aerul pe care îl respirăm ne
poate îmbolnăvi. Concentrația de viruși și alți agenți
patogeni din aer trebuie ținută mereu la un mini-
mum prin schimbarea și filtrarea aerului interior.

În afara avantajului clar al reducerii concentrației de
agenți patogeni din aer, utilizarea unui sistem de ventilație
cu recuperare de căldură mai prezintă câteva beneficii
importante pentru sănătatea și productivitatea ta:

• Aerul proaspăt reduce concentrația de CO2 din aerul
pe care îl respirăm, crește puterea de concentrare și cali-
tatea somnului;

• Aerul introdus în casă este filtrat pentru a elimina
praful foarte prezent în aerul urban - praful este un purtă-
tor de agenți patogeni și sursă de alergii;

• În perioadele „critice”, filtrarea polenului din aerul
introdus este o adevărată gură de oxigen pentru cei care
suferă de alergii la polen;

• Prin montarea grilelor de extracție în băi, se menține
o circulație corectă a mirosurilor neplăcute în casă și se
asigură extracția umidității în exces din băi.

În plus, începând cu anul 2019, Wolf a ridicat miza pe
piața sistemelor de ventilație rezidențiale cu noul CWL 2
cu recuperator entalpic:

• Dezumidifică aerul vara și reduce consumul sistemu-
lui de aer condiționat;

• Recuperează umiditatea din aerul viciat iarna;
• Grad foarte mare de transfer termic (95%);
• Membrana recuperatorului, permeabilă doar la mole-

culele de apă, blochează 100% germenii, virușii și mirosurile.

Umiditatea aerului este un factor esențial atât pentru
confortul nostru cât și pentru sănătate.

Vara, o temperatură de 35-40°C cu o umiditate de 45%
este mult mai ușor de suportat decât o temperatură de
30°C cu umiditate de 60-70%. Iarna, când aerul este ine-
rent uscat, încălzirea scade și mai mult umiditatea relativă
a aerului; la o umiditate relativă de 30%, nasul și gâtul se
usucă, mucoasele respiratorii sunt afectate, permițând
mult mai ușor intrarea virușilor și bacteriilor în organism.

În termeni de confort, un aer umed vara cere un efort
mai mare din partea sistemului de aer condiționat iar un aer
uscat iarna ne afectează mobilierul din lemn și parchetul.

Sistemele Wolf CWL și CWL 2 sunt singurele solu -
ții disponibile pe piață, în zona de preț 10.000 RON,
care să prezinte în același timp toate aceste avan-
taje:

• Model compact, plug and play;
• Eficiență 95%, certificat Passiv Haus;
• Cu recuperator entalpic (în funcție de model);
• Cu bypass anti-îngheț automat;
• Ultra-silențios, funcționare 24/7;
• Cu registru de pre-încălzire electric (inclus sau opțional,

în funcție de model);
• Debit de aer constant, controlat electronic;
• Modul de comandă grafic modern și ușor de folosit,

conectabil la Link Pro WiFi;
• Produs în Europa (Brink Climate Systems / Centrotec

/ Wolf GmbH);
• Foarte ușor de integrat cu celelalte sisteme Wolf: pompe

de căldură BWL, centrale termice CGB. q

Sistemele Wolf CWL și CWL 2
pentru ventilație rezidențială
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Biodry – tehnologia elvețiană
care elimină definitiv umiditatea din zidurile clădirilor

Clădirile vechi se pot afla
într-o stare de conservare per-
fectă! O demonstrează un sis-
tem inovator prin care pereții pot
scăpa de problema umezelii. 

Decojirea zugrăvelii și des-
prinderea tencuielii, mucegaiul
și mirosul neplăcut sunt caracte-
ristici specifice clădirilor vechi, fără
hidroizolație, afectate de umidita-
tea capilară. În clădirile unde nu s-a
folosit hidroizolație sau dacă hidro -
izolația existentă s-a deteriorat în
timp, apare problema ascensiunii
umidității capilare.

Dispozitivul Biodry, montat în
interiorul clădirilor, oprește ascen-
siunea umidității capilare, elimi-
nând definitiv cauza problemei,
spre deosebire de alte soluții care
se rezumă doar la tratarea efectelor
cauzate de umiditate. Acest dispo-
zitiv restabilește, printr-un proces
fizic, potențialul electric natural al
pereților.

Conceperea și realizarea dispo-
zitivului se bazează pe un studiu
aprofundat asupra undelor magne-
tice prezente în sol și în zidurile clă-
dirilor cu probleme de umiditate
capilară. Cauza ascensiunii capilare
este o interferență electrică natu-
rală prezentă în sol, care mărește
substanțial capacitatea de absorție
a pereților și favorizează urcarea
apei în ziduri. Dispozitivul Biodry,
odată instalat, captează semnalul
electric natural și reflectă înapoi
contrarul acestuia. Cele două unde,
de intensitate egală dar contra-
puse, se anulează. În acest fel,
interferența care cauzează urcarea
apei dispare. Odată ce ascensiunea
este oprită, apa care este încă pre-
zentă în pereți dispare din cauza
gravitației și prin evaporare, iar
pereții se usucă definitiv. Acest proces

necesită o perioadă cuprinsă între
18 și 36 luni, perioadă în care spe-
cialiștii Biodry urmăresc cu atenție
procesul de uscare prin controale
periodice.

Sistemul Biodry oferă o uscare și
o dezumidificare naturală, relativ
rapidă, sigură și de lungă durată
pentru întregul volum al pereților.
Dacă dispozitivul este îndepărtat,
zidurile revin la starea inițială,
adică încep să absoarbă iarăși umi-
ditatea din sol. Tehnologia Biodry a
fost dezvoltată timp de 7 ani în
Elveția, și a fost folosită cu succes
la peste 4.000 de clădiri din 27 de
țări din întreaga lume.

Punctele forte ale tehnologiei
Biodry:

• Tehnologie neinvazivă, deci nu
necesită săpături sau tăierea
pereților, lucrările de construcție
fiind reduse la minimum; este reco-
mandată și în cazurile clădirilor
istorice, și este total reversibilă și
bio-compatibilă. 

• Nu necesită costuri de întreți-
nere și de utilizare, nu are nevoie
de alimentare electrică, deci este
un dispozitiv pasiv. 

• Nu se folosesc substanțe chi-
mice, nu creează electrosmog sau
câmpuri electromagnetice. 



• Nu creează interferențe cu alte
dispozitive, este sigur pentru sănă-
tatea umană și a animalelor. 

• Asigură o locuință igienică și
sănătoasă, fără bacterii și mucegai. 

• Dispozitivul este sigur și certi-
ficat CE, cu garanția uscării.

Clădiri din România unde a fost
instalată tehnologia Biodry: Caste-
lul de la Bonțida, Parohia Catolică
din Târgu-Mureș, Palatul Rhédey
din Cluj-Napoca, Palatul Mikes din
Cluj-Napoca, Muzeul orașului Ora-
dea, Biserica reformată cu două
turnuri din Cluj-Napoca, Biserica
reformată din Ghiorac, Biserica
romano-catolică din Mădăraș, Cămin
pentru persoane vârstince în Târgu-
Mureș, Policlinica Marmed în Târgu-
Mureș, Liceul Teoretic „Marton
Áron”, Liceul Teologic Romano-
Catolic „Segítő Mária” din Miercurea
- Ciuc, grădinițe, școli, arhive nota-
riale, și multe alte case particulare
în județele Mureș, Bihor, Cluj, Har-
ghita, Covasna și Satu-Mare. Toate
acestea sunt clădiri în care sistemul
Biodry își exercită efectul asupra
pereților, astfel eliminând cauza
umidității capilare.

Echipa Biodry este alcătuită din
personal specializat în probleme
de umiditate capilară. Dacă vă
confruntați cu astfel de probleme,

contactați-ne cu încredere. Echipa
noastră vă stă la dispoziție pentru
o inspecție gratuită. Ne puteți con-
tacta la telefon: 0770.765.537. 
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Cetatea TURNU 
între cercetare,  restaurare / conservare și execuție

arh. ing. Aurora TÂRȘOAGĂ

Așezarea datează, conform
cercetărilor de arhivă și studiilor
realizate de predecesorii noștri
arheologi, de la sfârșitul secolului al
XIV-lea, moment în care Mircea
cel Bătrân urca pe tronul Țării
Românești, iar Imperiul Otoman,
ocupând poziții strategice în
Peninsula Balcanică, viza controlul
regiunii Dunărea de Jos, respectiv
ambele maluri ale bătrânului fluviu.
În acest context, s-a dezvoltat un

întreg lanț de cetăți la granița
sudică a țării, creând un sistem
articulat, format din puncte de
ofensivă și de apărare pe malul
stâng al Dunării la Severin, Turnu,
Giurgiu, pe malul drept al fluviului,
la Silistra și-n Dobrogea la Hârșova
și Enisala, care la rândul lor erau
avanposturi ale cetăților de la gurile
Dunării, Chilia și Cetatea Albă. Mai
mult, Cetatea TURNU este așezată
lângă zona celui mai drept drum

dintre Ardeal și Peninsula Balcanică,
trecând pe Valea Oltului spre Valea
Osamului, în Bulgaria. Cum în anul
1393 Cetatea Nicopolei a fost
ocupată de turci, Cetatea TURNU a
fost desemnată atât în documentele
românești, cât și în cele străine sub
numele de Nicopolul Mic / Nicopolea
Mică sau Nicopolis Minor. În izvoa -
rele documentare și carto grafice
mai poartă și alte denumiri, respec-
tiv turcescul Kule, forma slavizată
Holovnik și grecescul Pirgos, ce
reprezintă echivalentul cuvântului
românesc „Turnu”. 

Ruina Cetății, așa cum am găsit-o
noi, echipa CREDO DESIGN, înainte
de realizarea fazei D.A.L.I./S.F., se
zărea cu greu din vegetația abun-
dentă – păduricea ce domnea în
câmp deschis, printre culturile abia
pregătite pentru sezonul rece de
către agricultorii din zona Turnului
Măgurele. Impresionant de trist, o
istorie uitată, vie doar în documen-
tele găsite la echipele de arheologi
care au cercetat acest loc din mijlo-
cul lanurilor.

Obiectivul pe care dorim să-l prezentăm face parte din seria de
situri arheologice pe care firma noastră de proiectare le-a preluat
de la prima fază de proiectare D.A.L.I/S.F. (Documentație
Tehnică de Avizare a Lucrărilor de Intervenție / Studiu de
Fezabilitate), până la P.Th./ D.E. (Proiect Tehnic de Execuție /
Detalii de Execuție) și Asistență Tehnică din partea Proiectantului,
autor al proiectului. 

Proprietatea sitului aflată în posesia Municipalității Turnu
Măgurele nu reprezintă întreaga Cetate medievală, aspect foarte
clar delimitat de fotografiile aeriene realizate în anii 1979 și
2004, documente puse la dispoziție de doamnele Ecaterina și
Alexandra ȚÂNȚĂREANU, în studiul istorico-arhitectural privind
ruinele Cetății TURNU, realizat în 2014, la solicitarea biroului
nostru.

Vorbim, așadar, despre Situl arheologic de la Turnu Măgurele,
punct „Turnu”, obiectiv nominalizat în Lista Monumentelor Istorice
la categoria A, a monumentelor de importanță națională și
universală, cod LMI: TR-I-s -A-14229, situat la aproximativ 700 m
de malul fluviului și la o distanță de aprox. 1 km de DN 25, ce face
legătura cu Bulgaria printr-o linie de bac, în dreptul orașului
bulgar Nikopol, fosta  Cetate otomană Nicopole.

Proiectant general: 
CREDO DESIGN SRL
- șef de proiect complex - 
arh. ing. Aurora TÂRȘOAGĂ,
- asistent lucrare -
arh. Marko PUDAR

Antreprenor general:
INSPETI BUILDING
RESTAURATION SRL -
Mădălina IGNATUC,
INSPET SA

Beneficiar:
MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

1. Fotografie aeriană din 1979 ‐ detaliu cu ruinele Cetății 
2. Fotografie aeriană din 2004 ‐ Cetatea TURNU: urmele centurii exterioare bastionare

și amprenta fostului oraș turcesc

© Extras din Studiul istorico arhitectural privind ruinele Cetății TURNU,
realizat de dr. Ecaterina TÂNȚĂREANU și dr. Alexandra ȚĂNȚĂREANU
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Intențiile anterioare, nereușite,
de restaurare / conservare a sitului
din anii 1934 - 1939, deschise de
Comisia Monumentelor Istorice, și
apoi cea a Direcției Monumentelor
Istorice din București din anii 1976
- 1977, ce au avut ca scop clarificarea
problemelor de datare, identifica-
rea sistemului defensiv și a tehni-
cilor de construire în vederea
introducerii monumentului în circui-
tul turistic, s-au concretizat prin
inițiativa Municipiului Turnu
Măgu rele de a relua ideea reali -
zării acestui obiectiv mai vechi,
acce sând fonduri europene prin
Programul de Cooperare trans-
frontalieră Româ nia - Bulgaria
2014-2020, în anul 2014.

Proiectul a urmărit îndeaproape,
prin Tema primită, introducerea în
circuitul turistic intern și internațio-
nal a acestui obiectiv puțin mediati-
zat și aproape uitat de valoare
națională și internațională. Astfel,
intervențiile propuse de echipa
noastră au definit, după cercetările
de arhivă și discuțiile cu ultima
echipă de arheologi care au sus -
ținut ultimele campanii de cercetare
din 2006 și 2009 (ȚĂNȚĂREANU -
CÂNDEA), liniile posi bile de conser-
vare și restaurare, apoi amenajare
pentru pregătirea circuitului de vizi-
tare final. 

La momentul 0 – demararea
proiectului în faza D.A.L.I./ S.F., am
găsit pe sit o ruină acoperită de
pământ și vegetație, de o înălțime
de aproximativ 3,96 m, față de cota
de călcare din acel moment, cotă ce
nu era cea reală. Accesul spre sit se
făcea, ca și acum, pe un drum de
pământ, protejat de un rând de

plopi, drum ce face legătura cu un
altul lateral direct din DN 25, din
piatră cubică, extrem de pitoresc,
în contextul vegetației sălbatice,
specifice zonei. Turnul semicircular
de pe latura estică era înclinat spre
prăbușire, șanțul de apărare acope-
rit aproape în întregime de vege-
tație, cu o umiditate excesivă
generată pe de o parte de pânza
freatică avansată, iar pe de alta, de
mica pădurice crescută din ziduri și
imediata împrejmuire a zidurilor. 

Am realizat atunci că, cel puțin
pentru partea a doua de proiectare,
pentru realizarea și definitivarea
fazei P.Th./D.E., este necesară
abordarea proiectului în formula
design&build, fiind varianta cea mai
eficientă, cu condiția de a găsi un
antreprenor dedicat și atent la
detaliu, cu echipă de restauratori
de piatră și artiști plastici în piatră
performanți, aspect destul de dificil
de atins, din motive de lipsă acută
de personal calificat.

Practic, primele cercetări și
măsurători realizate de echipa
CREDO DESIGN, pentru D.A.L.I./
S.F., au avut nevoie de o perioadă

dedicată curățării și defrișării vege-
tației, pentru că în acel moment 0
nu puteam măcar identifica săpă-
turile anterioare. Această activitate
„de despădurire”  a fost realizată și
susținută în prima fază de Primăria
Turnu Măgurele.

Astfel, am putut găsi zidurile,
într-o stare extrem de precară de
conservare, cu zonele clare de
intervenție cu mortare de ciment
ale anilor 1934-1939, cu părți din
zid împrăștiate în imediata vecină-
tate a ansamblului, dar și localiza-
rea bazei fântânii sitului. 

Prima fază a proiectului a
cuprins intervențiile de consolidare,
restaurare și conservare a ruinei,
inclusiv amenajarea peisageră și
sistematizare verticală. Propunerea
corpului anexă cu funcțiune de
punct info, grupuri sanitare pe sexe
și pentru persoane cu dizabilități,
cu un spațiu aferent cercetătorilor
pentru depozitările de sit, în limi-
tele financiare existente, a aparți-
nut fazei a doua. Amplasamentul
acestui corp anexă a fost ales
împreună cu doamna arheolog
E. ȚÂNȚĂREANU, ca fiind zona cu

Imagine de ansamblu a sitului, înainte de eradicarea vegetației  
©credodesign ‐ 2014, înainte de realizarea fazei D.A.L.I./ S.F.

Reprezentări realizate de CREDO DESIGN cu ansamblului Sitului arheologic Cetatea TURNU  

©credodesign ‐ 2014, Faza D.A.L.I./ S.F.
continuare în pagina 68 È
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cel mai mic potențial de ruină
îngro pată și lateral accesului în
incinta delimitată, proprietate a
Municipa lității. În faza P.T./D.E și
Execuție, când a fost posibilă cer -
cetarea preventivă a locului desti-
nat corpului anexă, am constatat
cu bucurie că estimarea doamnei
E. ȚÂNȚĂREANU a fost corectă,
zona respectivă fiind curată și aptă
pentru amplasarea sa. Acest corp
l-am gândit și proiectat semiîngro-
pat și parțial acoperit de pământ și
vegetație joasă, pentru a facilita
impunerea turnului ca element
principal al spațiului, cu o imagine
coerentă și bine delimitată de la
distanță, pe toate direcțiile exis -
tente de acces dinspre DN25 și nu
numai, cu vizibilitate perfectă spre
Cetate. 

Pentru o vizionare cât mai spec-
taculoasă și exhaustivă a sitului,
am propus achiziționarea și ampla-
sarea unui balon cu aer cald, din
care un număr de aprox. 6-10 per-
soane, funcție de vreme și mai ales
de vânt, dar oricum în perioada
caldă a anului, pot admira și înțe-
lege Cetatea TURNU de la înălțimea
la care se va ridica balonul. 

Din punct de vedere structural,
la ruina Cetății, s-au propus și reali-
zat foraje pentru instalarea unui
sistem agrementat format din bare
elicoidale din oțel inoxidabil AISI
304 și geo-mortar structural pe
bază de var pentru injectarea ulte-
rioară a golurilor, după ce în preala-
bil s-au realizat sondaje cu dezveliri
pentru identificarea fundației, intro-
ducere de tije de armare cu fibră
elastică într-un pat de mortar de
var, reparații structurale locale,
lucrări masive pentru consolidarea
zidăriei din piatră – moloane mari și
mici, de formă neregulată, multe
dintre ele reprezentând elemente
masive din alte structuri de zid ce
au aparținut altor cetăți / construcții
anterioare acesteia, multe dintre
ele fiind din perioada romană, con-
form inscripțiilor și decorațiilor gă -
si te pe ele. 

Corpul anexă a fost proiectat ca
o construcție obișnuită semi-îngro -
pată și urmează a fi realizat pe o
structură mixtă din beton armat și

zidărie de cărămidă, cu finisaje din
piatră și lemn tratat ca finisaj de
exterior, cu strat de aer ventilat.
Pardoselile vor fi din piatră natu-
rală, cu completări și modenaturi
din șapă mozaicată care vor realiza
și completa detaliile de execuție.
Corpul va fi terasat, iar terasa,
înierbată pentru a se confunda,
pierde cu ondulația perfectă a
terenului. Acest corp va fi încălzit
electric. 

Iluminatul arhitectural a fost
dedicat substanțial ruinei Cetății și
tuturor elementelor nou desco -
perite la cercetarea arheologică
realizată în paralel cu realizarea
proiectului în faza P.Th./D.E. și în
prima fază a execuției de consoli-
dare. 

Amenajarea peisageră și siste -
matizarea verticală s-au conformat
noilor descoperiri arheologice, în
Etapa I a execuției, în limita finan-
ciară a fondurilor existente. Astfel,
săpăturile arheologice întreprinse
pe zonele din incintele 1, 2 și de NV
ale monumentului, în perioada
octombrie 2018 – iunie 2019, au
dezvelit o serie de elemente / ves-
tigii arheologice, care nu puteau fi
anticipate din faza de realizare a
proiectului tehnic.

Elementele / vestigiile noi iden-
tificate în urma lucrărilor care au
presupus săpături manuale și cură -
țări extinse pentru degajarea forti-
ficației și a terenului din incintă au
impus o regândire (adaptare) a
scenariului inițial de amenajare a
sitului, cu ajustări care vor face
posibilă accesibilizarea întregului
spațiu cu păstrarea parțială a noilor
elemente apărute pe parcursul
cercetărilor arheologice.

La fel, sistematizarea verticală a
suportat și ea modificări de pante,
după curățarea sitului de vegetație,
dar și după extragerea pietrelor /
moloanelor din piatră, foste compo-
nente ale zidurilor din piatră ale
Cetății, în complexitatea ei, dar mai
ales după identificarea șanțului de
apărare. Urmare a finalizării cerce -
tărilor arheologice preventive – coro -
borat cu măsurătorile topogra fice

de verificare realizate în perioada
anului 2019 și 30 martie 2020, am
realizat  actualizarea cotelor de sis-
tematizare.  

Un alt aspect neprevăzut la
acest obiectiv au fost și modificările
climatice și naturale ale sitului, în
sensul că în ultimii ani, prezența
pânzei freatice, pe care o puteam
sesiza la o simplă deplasare / vizi tare
a zonei, coroborată cu elimininarea,
în mai multe anotimpuri, a vege-
tației agresive (prin dezrădăcinare
și biocidare), a impus schimbarea
plantării gazonului propus, inițial,
cu trifoi alb, vegetație mai puțin
pretențioasă, ce poate fi întreținută
mai ușor și tunsă periodic.

Intervenția care creează specta-
colul și reușita vizibilă în ochii și
mintea oricărui vizi tator rămân
lucrările de restaurare și conserva -
re, cu completare a zidului istoric.
Aici diversitatea pie trei și a cără -
mizii existente în sit și în zid ne-au
permis și provocat spre un studiu
amplu al componentelor litice, al
cărămizilor și morta relor existente
din situl arheologic de la TURNU. 

Înainte de a propune orice inter-
venție de restaurare a lor, am
identificat și studiat cu ajutorul
geo logilor, ing. dr. Anca Cornelia LUCA
și  regretatu l  profesor,  dr.
Marin ȘECLĂMAN, tipurile de ma -
teriale de construcții ce compun
zidu rile / ruina Cetății TURNU,
respectiv: piatra naturală, cărămida
și mortarul. Studiul a constatat că
vorbim de o componentă litică a
Cetății în proporție de peste 70%
din volumul zidăriei, conform rele -
veului petrografic întocmit de cer -
cetători. 

Astfel, analizele au identificat exis -
tența mai multor tipuri de piatră
și varietăți petrografice, cum ar fi:
calcare (biogen de tip bioacumulat,
dolomitic, grezos), gresii (cenușie,
săracă în fosile, cenușie macrofosi -
liferă, cu ciment limonitic / fosiliferă
și cu ciment oxidic / nefosiliferă),
marmure (albă izotropă și ruba na -
tă, cu venaturi cenușii pe fond alb),
conglomerate, silex (alcătuit din
cuarț micro și cripcristalin – blocuri
nefasonate cu forme și dimensiuni
naturale). 

Æ urmare din pagina 67

continuare în pagina 70 È
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Cărămizile, reprezentând circa
10-15% din volumul zidăriei, sunt
de forme și dimensiuni diferite,
inclusiv cele trapezoidale cu o
latură arcuită (descoperite în ultima
fază de cercetare, reprezentând cel
mai probabil cărămidă de boltă),
integre, cât și fragmente sau cio -
buri, cu mai multe varietăți granu-
lometrice și structurale, nedefinite
clar, cu o compoziție mineralogică
atât a liantului, cât și a clastelor
(degresantului), variabile. 

Mortarele găsite in situ sunt de
mai multe generații, utilizate fie ca
liant în zidărie, fie ca mortar de
tencuială. Cercetarea realizată la
momentul respectiv, fără un studiu
amănunțit microscopic, a condus la
următoarele concluzii: existența a
trei tipuri de mortare: 1. Mortarul
cel mai vechi – mortar de var (liant
de var carbonatat) și un agregat
polimeric format din nisip și pietriș
de râu, fragmente de cărămidă, de
calcar și de silex, folosit ca liant
pentru blocurile mari din piatră și
cărămizi; 2. Mortar pe bază de var,
de a doua generație, utilizat local,
pentru reparațiile unor porțiuni

deteriorare din zidării, cu un agre-
gat cu granulație mai fină; 3. Mor-
tar pe bază de ciment portland, cu
granulație relativ fină, utilizat la
tencuială, mai rar în zidărie și cel
mai recent, distonând cromatic și
structural față de mortarele mai
vechi.

Din punct de vedere biologic,
stu diile și analizele realizate de
biologul Oana Mirela CHACHULA au
identificat existența unei bioderme
vegetale bine dezvoltate, cu ade-
rență la substrat, sub formă de
numeroase specii ruderale de plan -
te superioare, arbori, arbuști, mușchi
(briofite - Clasa Musci), alge și dife -
rite specii de licheni sub formă de
cruste gri-verzui și galben-orange
(licheni saxicoli din Clasa Ascolichenes).
Conform recomandărilor biologului,
am demarat intervenția, ime diat
după curățarea / tăierea arborilor
mai mari sau medii, prin tratarea
suprafeței afectate cu un biocid pe
bază de săruri cuaternare de amo-
niu (2-5%) prin pulverizare și / sau
pensulare, de preferință într-o
perioadă în care umiditatea atmo s -
ferică este mai ridicată și nu pe

vreme ploioasă, mai multe zile con-
secutiv, operație repetată pe par-
cursul execuției, numai sub
supra vegherea atentă a restaura-
torului executant.

Etapa de cercetare arheologică
ante proiect tehnic dar și cele din
timpul lucrărilor de execuție - con-
solidare și restaurare au fost coor-
donate și verificate de dr. arheolog
Robert GINDELE, responsabil cam-
panie de cercetare, reprezentant al
Muzeului Județean Satu Mare,
cu aportul substanțial al echipei
firmei VANDERLAY ARHEO SRL,
arheo logii Ștefan GEORGESCU și
Florela VASILESCU. 

Colaborarea atentă dintre arhe-
ologi și restauratorii executanți
coordonați de dl Călin BÂRZU a
făcut posibilă identificarea unor noi
elemente ale vechii Cetăți, con-
strucții conexe, descoperirea goluri-
lor, posibil de tragere, din zid, unde
am găsit o cantitate masivă de
ghiu lele / obuze din piatră, de
diferite mărimi, pe care, parte din
ele, le-am conservat și fixat cu
mortar de var, in situ, ca martor în
zonele în care au fost găsite, iar
altele vor face parte din exponatele

Documentar foto din timpul lucrărilor de execuție la Ruinele Cetății TURNU – ghiulele de piatră

©credodesign – 2020 / arh. ing. Aurora TÂRȘOAGĂ, șef de proiect complex   

Documentar foto din timpul lucrărilor de execuție la Ruinele Cetății TURNU

©credodesign – 2020 / arh. ing. Aurora TÂRȘOAGĂ, șef de proiect complex   

Æ urmare din pagina 68
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ce vor mobila interiorul anexei noi,
din spațiul multifuncțional - corpul
anexă ce se va contrui în etapa II.

Referitor la diversitatea dimen-
siunilor și geometriilor moloanelor
găsite în sit, această operație a
prevăzut o muncă extrem de minu -
țioasă a muncitorilor sub supra -
vegherea atentă a restauratorului
executant, în persoana domnului
Călin BÂRZU,  care a ales și identifi-
cat elementele cele mai semni -
ficative amestecate cu pă mânt și cu
vegetație sau din săpătura manu -
ală, parțial mecanizată din exteri-
orul inelelor Cetății, repartizându-le
pe categorii, după marcarea zonei
de unde au provenit. Practic, acest
efort de prelevare și mutare a aces-
tor moloane, mai mari sau mai
mici, a numeroaselor fragmente
inscripționate cu text sau cu deco-
rații extrem de interesante și
diverse, a complicat și întârziat
execuția, dar cu un rezultat final
benefic pentru deslușirea mistere-
lor acestui lăcaș.

O altă etapă, după curățarea
atentă de rădăcini și operația de
consolidare a zidăriei, a fost citirea
atentă a diverselor etape de inter-
venție și construire a Cetății, mar-
cată extrem de atent în sit, conform
hotărârilor comune cu toți specia -
liștii, cooptați pentru realizarea
proiectului, alături de arhitecți. Este
de remarcat că într-un astfel de
șantier colaborarea dintre proiec-
tanți, cercetători ai diverselor dome -
nii – arheologi, geologi, chimiști,
biologi și executant – antreprenorul
general, inginerul șef de șantier și

restaurator, este extrem de impor-
tantă și absolut necesară. Rezulta-
tul final într-un sit arheologic este
al echipei – proiectanți și execu-
tanți, cu sprijinul constant și atent
al arheologului. 

În ceea ce privește lucrările de
restaurare și conservare a zidurilor
Cetății, am avut în vedere o serie
de operații realizate pe parcursul a
doi ani, mai puțin în perioadele reci,
ploioase, umede și geroase.

Această lucrare în curs de fina -
lizare este rezultatul multiplelor
etape desfășurate pe parcursul a 6
(șase) ani, din care pentru faza
D.A.L.I./S.F. au fost alocate 3 luni,
iar pentru faza P.Th./D.E. – 4 luni. 

Din punctul meu de vedere,
perioada de proiectare cu cerceta-
rea aferentă este mică raportată la
dimensiunea problemelor acestui
sit, în care elementul de neprevăzut
al cercetărilor, mai ales cele arheo-
logice, poate determina schimbări
majore de intervenție, atât din
punct de vedere rezolvare arhitec-
turală - funcțională, cât și din punct
de vedere financiar.

În acest context, se constată
apariția a două mari probleme la
investițiile publice aferente proiec-
telor de restaurare, în general:

1. Realizarea modificărilor ce
apar ca urmare a cercetărilor –
aspect firesc și coerent din punct de
vedere tehnic al proiectantului de
specialitate, presupune practic o
reproiectare, realizată prin serviciul
de asistență tehnică, ambele repre-
zentând servicii diferite din punct
de vedere contractual și tehnic, ce
rămân neremunerate corespunză-
tor;

2. Procentul alocat lucrărilor
neprevăzute în execuție este uni-
formizat pentru toate tipurile de
investiții în construcții, în defavoa-
rea finalității intervențiilor de pe
șantierele de restaurare.

Din păcate, legislația româneas -
că nu este adaptată la specificul
acestei nișe, extrem de sensibile, în
care modificările proiectului inițial
constituie un aspect normal, dictat
strict de rezultatul cercetării. În
mod firesc, șeful de proiect com-
plex trebuie să adune toată infor-
mația specialităților, iar decizia să-i
aparțină, în contextul în care modi -
fi  cările sunt punctuale și subor -
donate rezultatului cercetării
arheologice. Evident, poate exista
și situația sistării lucrărilor, prin
conservare și protejare, atunci când
bugetul nu permite. Dar rămâne
întrebarea: ce facem când bugetul
nu mai permite nici protejarea și
conservarea elementelor nou des-
coperite…?! q

Documentar foto din timpul lucrărilor de execuție la Ruinele Cetății TURNU – octombrie 2020
©credodesign – 2020 / arh.ing. Aurora TÂRȘOAGĂ, șef de proiect complex   

Documentar foto din timpul lucrărilor de execuție la Ruinele Cetății TURNU
1. Fântâna; 2. Scara; 3. Acces de pe latura de est a Cetății

©credodesign – 2020 / arh. ing. Aurora TÂRȘOAGĂ, șef de proiect complex
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Ca punct de plecare avem Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319 / 2006 care prevede adoptarea
măsurilor de protecție colectivă și individuală (EIP = echipament de protecție individual).

În consecință, beneficiarii și administratorii de clădiri trebuie să asigure EIP și sisteme de protecție
anticădere persoanelor care circulă, din diverse motive, pe terase / acoperișuri, atât în timpul construirii
clădirii cât și ulterior, în exploatare.

Pe orice acoperiș fără atic sau
balustrade perimetrale suficient de
înalte (de regulă minimum 1,2 m)
trebuie montate dispozitive de
ancorare și sisteme suplimentare
de protecție anticădere. În plus,
golurile luminatoarelor sau alte
deschideri prin acoperiș vor fi și ele
asigurate.

În al doilea rând, sistemele de
protecție anticădere și dispozitivele
de ancorare trebuie să satisfacă
cerințele normei europene armo-
nizate SR EN 795 : 1996 / 2012
(pentru 1 persoană legată), respec-
tiv CEN 16415 pentru până la 4
persoane legate.

Producătorii de sisteme emit
declarațiile de performanță (DOP),
testează și certifică produsele la
laboratoarele și instituțiile indepen-
dente autorizate, care emit decla -
rațiile de conformitate.

Pentru planificarea unui sis-
tem de protecție anticădere pe
acoperiș (fig. 4 -7) se ține cont
de următoarele:

• Tipul stratului suport unde se
vor ancora stâlpii: poate fi beton,
tablă trapez, panou sandwich etc.

Sisteme de siguranță contra căderii de la înălțime
– lucru pe acoperișuri -

Fig. 1: Cădere maximă pendulară 2 m

Fig. 2: Cădere maximă pendulară 2 m

Fig. 3: Distanța între stâlpii singulari: 7,5 m ‐ Cădere pendulară < 2,00 m
La folosirea neadecvată a corzii de legare apare risc major de cădere 5,4 m

Ne-am propus, în acest număr al revistei, să prezentăm cele mai importante aspecte referi-
toare la sistemele de protecție anticădere de pe acoperiș, completate de câteva exemple și
scheme de montaj, arătând dispunerea corectă a sistemelor, precum și ce înseamnă pozi -
ționarea deficitară a acestora.



• Înălțimea totală a straturilor intermediare de la
stratul suport până la ultimul strat, de regulă mem-
brana hidroizolatoare sau tabla trapezoidală. În
cazul panourilor sandwich, grosimea panoului este
determinantă.

Se calculează astfel înălțimea stâlpului.
• Punctul sau zona de intrare pe acoperiș, după

caz, trebuie asigurată suplimentar.
• Tipul sistemului potrivit: pot fi stâlpi individuali,

linie temporară cu coardă textil, sistem permanent
cu cablu inox traversabil sau netraversabil. 

Cel mai sigur și complet este sistemul per-
manent cu cablu inox traversabil. Persoana nu
se decuplează de pe linie, putând merge în si -
guranță pe întreg perimetrul, cu ajutorul unei
carabine culisante.

Principiul de bază în planificarea unui sis-
tem de siguranță contra căderii este: înălțimea
maximă a căderii prin pendulare nu trebuie să
depășească 2 m! Prezentăm în figurile 1 - 3
câteva exemple.

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

Fig. 4: Sistem traversabil sau netraversabil cu cablu inox perimetral Fig. 5: Sistem cu cablu inox central și stâlpi singulari pe colțuri

Fig. 6: Sistem traversabil sau netraversabil centrat cu cablu inox
perimetral și stâlpi singulari pe colțuri

Fig. 7: Sistem traversabil (distanța față de margine < 2,5 m)
cu cablu inox perimetral

Planificare Protecție Anticădere - Exemple montaj

Firma EJOT pune la dispoziția clienților săi o serie de servicii începând de la alegerea soluției corecte și
optime, etapa de planificare și desenare a sistemelor, în funcție de condițiile și cerințele proiectului, consul-
tanță și asistență tehnică pe șantier, inspecții anuale periodice.

Atenție!: Inspecția anuală periodică poate fi efectuată eficient numai dacă în timpul montajului s-a
efectuat documentarea foto a fiecărui stâlp cu fixarea corespunzătoare. Ulterior, fixările corecte nu mai pot
fi verificate decât cu costuri mari, prin decopertarea acoperișului.

Inspecția foto face parte din documentația sistemului, care se predă Beneficiarului, după montaj. q
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dr. ing. Lucian MELINCEANU – președinte AICPS

Actul normativ de rangul cel mai
înalt ce guvernează activitățile în
domeniul proiectării, execuției și
utilizării construcțiilor, Legea 10 din
1995, cu modificările și completă-
rile ulterioare, definește în mod
explicit pregătirea profesională
continuă a specialiștilor care des-
fășoară activități în construcții ca o
componentă esențială a sistemului
calității în construcții, cu aceeași
importanță ca activitățile de regle-
mentare în construcții, de exerci-
tare a controlul de stat al calității în
construcții sau cele de recepție a
construcțiilor. 

Componenta de pregătire profe-
sională continuă a specialiștilor ce
desfășoară activități în construcții a
fost introdusă în Legea 10 în anul
2018, cu intrare în vigoare în 2019
și apoi prorogată pentru vara anului
2021. Fundamentarea deciziei de
prorogare a fost justificată de frec-
vența și diversificarea încă insufi-
cientă a programelor de formare și
perfecționare profesională continuă
organizate de universitățile de pro-
fil românești, singurele entități ce
emit momentan certificate de
absolvire a acestor programe recu-
noscute de autoritatea competentă.

Sistemul asigurării calității în
construcții din țara noastră presu-
pune confirmarea de către autorita-
tea competentă a unor specialiști
cu activități în construcții, prin
atestarea tehnico-profesională a
acestora, în vederea asigurării res-
pectării cerințelor fundamentale
definite de Legea 10 din 1995. De

exemplu, în cazul proiectării struc-
turilor pentru construcții, inginerii
ce au dreptul să semneze docu-
mentațiile tehnice nu necesită certi-
ficare sau confirmare a pregătirii
profesionale în niciun moment de
după absolvirea studiilor de specia-
litate, statul certificând în schimb
specialiștii atestați ca verificatori de
proiecte sau, din 2021, cerând
confirmarea periodică a pregătirii
profesionale, cu ocazia reînnoirii
drep tului de practică. 

Autoritatea competentă în dome -
niu, Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației (MLPDA),
a întreprins, în 2018, odată cu
introducerea în Legea 10 din 1995
a componentei de pregătire profe-
sională continuă, acțiuni de moder-
nizare și actualizare a modului de
atestare tehnico-profesională a
specialiștilor verificatori de proiecte
și experți tehnici în construcții.
Aceste demersuri au presupus și o
creștere a rigurozității modului de
examinare, respectiv a criteriilor de
promovare a examenelor. 

Cele două sesiuni de examinare
organizate după actualizarea proce-
durii de examinare, cele din toamna
anului 2018 și din toamna anului
2020, au avut rezultate similare, cu
o rată de promovare scăzută, în
special la proba scrisă în vederea
atestării ca verificatori de proiecte,
pentru domeniile A1 și A2, unde
procentul celor declarați admiși nu
a depășit 15%, fapt ce confirmă
încă o dată importanța fundamen-
tală a formării și pregătirii profesio-
nale continue a specialiștilor cu

activitate în construcții și a candi-
daților la atestare în condițiile defi-
nite de sistemul asigurării calității
în construcții din țara noastră.

Este de remarcat faptul că unele
dintre rezultatele slabe înregistrate
în urma sesiunilor de examinare din
2018 și 2020 au ca explicație și
modul curent de desfășurare a acti-
vității de proiectare, dependentă în
grad înalt de utilizarea programelor
de calcul și analiză structurală, cu
mutarea deciziei în formularea con-
cluziilor în favoarea rezultatelor
furnizate de calculul automat și în
detrimentul judecății inginerești per -
 so nale.

Pe de altă parte, actualul cadru
legislativ le permite specialiștilor
verificatori de proiecte sau experți-
lor tehnici în construcții, odată
atestați, să își desfășoare activita-
tea vizând construcții din orice
categorie de importanță. În aceste
condiții, exigențele atestării sunt
unice, indiferent de amploarea acti-
vității pe care o va desfășura spe-
cialistul atestat. Este de analizat și
oportunitatea reglementării activi-
tății verificatorilor de proiecte sau a
experților tehnici în mod diferențiat
pe categorii de importanță, acțiune

Pregătirea profesională continuă,
o componentă esențială

a sistemului calității în construcții

dr. ing. Lucian MELINCEANU



ce ar reflecta mai exact cerințele
funcționale reale ale activității des-
fășurate de acești specialiști.

Formarea și pregătirea profesio-
nală continuă a inginerilor proiec -
tanți este un obiectiv statutar al
AICPS, formulat încă de la fondarea
Asociației, în urmă cu 30 ani și
materializat prin activități susținute
pe parcursul duratei de existență a
AICPS. 

AICPS s-a implicat activ și în
programele și cursurile de pregătire
profesională organizate începând
din 2018, odată cu definirea în
legea 10 din 1995 a acestei com-
ponente ca parte integrantă a
asigurării sistemului calității în con-
strucții. Astfel, AICPS a organizat în
perioada 2018-2020, de regulă în
colaborare cu universitățile tehnice
de profil, majoritatea programelor
de cursuri desfășurate în acest
interval, adresate inginerilor proiec-
tanți și specialiștilor verificatori de
proiecte sau experți tehnici atestați

în domeniile A1 și A2. Organizate în
centrele mari universitare, sau în
ultimul timp în online din cauza
situației curente, aceste cursuri au
adunat sute de ingineri doritori de
interacțiune profesională, dar și de
actualizarea și completarea expe-
rienței tehnice.

AICPS consideră că în actualiza-
rea procedurilor de reglementare a
atestării și confirmării dreptului de
practică a specialiștilor cu activitate
în construcții este necesară include-
rea asociațiilor profesionale ca
organizatori recunoscuți de pro-
grame de pregătire și formare pro-
fesională continuă, alături de
universitățile de profil, mai ales
analizând condițiile legate de insufi-
ciența programelor de acest tip,
condiții ce au dus și la prorogarea
legiferării pregătirii profesionale
continue a specialiștilor care des-
fășoară activități în domeniul con-
strucțiilor.

La ceasurile de bilanț ale

zbuciumatului an 2020, an total

diferit de orice perioadă recentă

de timp, an ce a stat sub semnul

nesiguranței și îndoielii, AICPS

privește cu speranță spre viitor

și le urează atât membrilor săi

cât și tuturor partenerilor cu

activitate în construcții un An

Nou care să aducă în primul

rând revenirea la normalitate,

dar și multe realizări profesio-

nale.

AICPS își dorește ca anul

care stă să înceapă să fie guver-

nat de siguranță, atât sanitară

cât și sub aspectul construcții-

lor trainice edificate cu roadele

aplicării cunoștințelor ingine-

rești de înaltă calitate.

La mulți ani, 2021! q
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Aspecte importante care trebuie luate în considerare
la realizarea activităților specifice pentru

„investigare de urgență post-seism”
Mircea MIRONESCU, Adrian Mircea STĂNESCU, Teodor BROTEA, Radu Florin COMĂNESCU,

Daniel Dumitru PURDEA, Mircea Vlad STĂNESCU – MIRO GRUP SRL

Organizarea echipelor și
activitățile urgente care

trebuie desfășurate
conform ME003-2007

Echipele au un lider, de regulă
experți tehnici, sau componentul din
echipă cu experiența și cunoș tințele
suficiente pentru o asemenea misi-
une. În cadrul zonei pe care o aco -
peră, coform metodologiei ME
003-2007, acesta trebuie să stabi-
lească gradul de avariere pentru
construc țiile din zona respectivă
și să ia decizia pentru inspecția
rapidă post-seism.

Se arată că domeniul de apli -
cabilitate (în capitolul 1 al ME003-
2007) este acela al clădirilor de
locuințe, social-culturale și adminis-
trative, precum și alte clădiri cu
funcțiuni diferite, după caz.

Pentru diferențiere, clădirile se
clasifică în următoarele clase:

Clasa A: clădiri adăpostind func -
țiuni vitale (administrația centrală
și locală, telecomunicații, poliție,
pompieri, spitale, indiferent de
numărul de niveluri și de sistemul
constructiv;

Clasa B: clădiri curente cu mai
mult de P+4 niveluri;

Clasa C: clădiri curente cu
P÷P+4 niveluri.

Referitor la resursele umane
(capitolul 2.3.) necesare activității,
se arată că se realizează o identifi-
care, cercetare și grupare antici-
pată a inspectorilor. De asemenea,
trebuie făcută o pregătire a acestor
echipe „cu privire la relațiile cu
populația din clă dirile și zonele
afectate, aflată în stare de stres
post-seismic și relațiile cu
mass-media”.

Pentru organizarea activității
post-seism se arată, în cadrul capi-
tolului 3, că aceasta se face de
către autorități prin intermediul
echipei de inspecție, fapt menționat
și în introducere. Inspecția post-
seism se face sub presiunea popu-
lației și a mass-media. Trebuie
făcută într-o perioadă foarte scurtă.
În marile orașe operația poate dura
10÷12 zile, până la 1÷2 luni.

Pentru a se evita consecințele
cauzate de întreruperea activității
sau locuirii și a se relua cât mai
grabnic activitatea sau utilizarea în
siguranță, se recomandă, în sub-
capitolul 3.1., pre-certificarea stării
clădirilor, pentru clădiri din clasele I

și II de importanță și expunere,
clădiri care prezintă pericol public,
clădiri care au fost expertizate sau
consolidate de către specialiștii din
echipele de evaluare, clădiri din
cvartale sau orice clădire sau grup
de clădiri. Această pre-certificare
realizată conform anexei A2 din ME
003-2007 se realizează de către o
firmă și un expert atestat, care,
prin pregătirea corespunzătoare
prealabilă cutremurelor, răspunde
imediat cu un program de inspecție
rapidă, realizat într-un interval de
timp redus, de 8÷24 ore, respectiv
72 de ore pentru raportul de
evalu are rapidă, conform subcapi to -
 lului 3.1. 

Personalul tehnic ce efectuează
activitățile post-seism se grupează
în 3 categorii:

a. Inspectorii – inginerii con-
structori, arhitecți și tehnicieni cu
experiență medie – poartă în timpul
inspecției ecuson alb;

b. Inginerii proiectanți de struc-
turi și cercetătorii în ingineria seis-
mică – poartă în timpul inspecției
ecuson albastru deschis;

c. Experții tehnici atestați – ecu-
son albastru închis.

În acest moment, în România, pentru investigarea de urgență post-seism există o reglementare
denumită „Metodologie privind investigarea de urgență a siguranței post-seism a clădirilor și stabi-
lirea soluțiilor cadru de intervenție”, indicator ME003-2007.

În conformitate cu prevederile din „Regulamentul privind prevenirea și gestionarea situațiilor de
urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren” (al Ministerului Transporturilor,
Construcțiilor și Turismului, respectiv Ministerului Administrației și Internelor), Asociația Inginerilor
Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS) contribuie definitor la desfășurarea acestor acțiuni,
membrii săi atestați ca experți tehnici, verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și
diriginți de șantier fiind obligați să se autosesizeze și să se prezinte de urgență în cazul unui seism
de mare intensitate, cu pagube materiale și umane, la locul stabilit pentru echipa din care fiecare
face parte, la mașina cu numărul (x), alocată pentru deplasarea la zona atribuită echipei, conform
instrucțiunilor primite în 08.05.2017 din partea Inspectoratului Regional în Construcții București.

Articolul de față trece în revistă principalele aspecte ale activității echipelor astfel constituite, cu
sublinierea problemelor care pot apărea în asemenea situații. Detalierea activităților desfășurate în
conformitate cu prevederile ME003-2007 este completată de prezentarea prevederilor din regle-
mentările americane, specifice acestui subiect, la nivel federal, FEMA P 2055 (noiembrie 2019).

Pe baza experienței participării la acțiunile desfășurate după cutremurul din 04.03.1977, autorii
identifică și descriu problemele cu care se pot confrunta cei implicați în această activitate, făcând și
o serie de propuneri de îmbunătățire a prevederilor ME003-2007, luând în considerare aspecte noi
care sunt relatate în literatura de specialitate pentru intervențiile de urgență post-seism.
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În subcapitolul 3.2, schema pre-
zentată (fig. 1) este schema logică
a etapelor și corelațiilor activităților
de urgență post-seism. Tot în acest
subcapitol 3.2 se specifică faptul că
pentru monumente istorice și de
arhitectură (clădiri de patrimoniu),
numai expertiza tehnică se va
efectua de către specialiștii
atestați de Ministerul Culturii.

În capitolul 4 este descrisă
inspecția post-seism. Mai întâi, în
4.1, sunt arătate competențele
membrilor echipelor de inspecție
(ecuson alb – construcții din clasa
C, ecuson albastru deschis – con-
strucții din clasele B și C, ecuson
albastru închis – construcții din
clasele A și B).

Așa cum rezultă din schema
logică, prima etapă este inspecția
rapidă post-seism care este des-
crisă în subcapitolul 4.2. Aceasta
are, la rândul ei, două etape:

Etapa 1 – faza de urgență în
care, în primele ore după un cutre-
mur distrugător, se face o recunoaș -
 tere a clădirilor grav afectate, a
posibilităților de acces în zonă, și se
evaluează necesitatea unor măsuri
de urgență

Etapa 2 – fază în care se face
examinarea clădire cu clădire

Se recomandă, în subcapitolul
4.3., ca fiecare echipă să fie însoțită
de un reprezentant al autorităților
locale și să fie compusă din 2 mem -
bri.

În cadrul etapei 2 se fac urmă-
toarele activități:

• examinarea la exteriorul clă -
dirii;

• examinarea terenului din jurul
clădirii;

• se poate trece la examinarea
clădirii la interior dacă sunt suspi-
ciuni sau sesizări de avarii puter-
nice la interior ale elementelor
nestructurale (pereți despărțitori
sau tavane căzute care se văd de la
exterior);

• se face completarea formula-
rului pentru inspecția post-seism
(vezi anexa A5). Clădirile care pre -
zintă dubii pentru exploatare sunt
recomandate pentru evaluările
tehnice rapide ulterioare;

• se dau indicații pentru elibe -
rarea căilor de ieșire din clădire.

Clădirile complet prăbușite nu
fac obiectul cercetării post-seismice
de către echipele astfel constituite.
Ele sunt etichetate separat de
autorități (de exemplu, clădire
prăbușită/ ruină).

În cazul în care numai anumite
părți din imobil sunt prăbușite
(colaps parțial), aceasta se înca -
drează în categoria CLĂDIRE
NESIGURĂ (Placardă roșie).

• se marchează clădirile cu pla -
carde colorate:

- placardă VERDE – CLĂDIRE
INSPECTATĂ – POATE FI UTILIZATĂ
FĂRĂ RESTRICȚII;

- placardă GALBENĂ – CLĂDIRE
CU ACCES LIMITAT;

- placardă ALBASTRĂ – CLĂDIRE
CU ZONE NESIGURE;

- placardă ROȘIE – CLĂDIRE
NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ.

Pe placarda CLĂDIRE INSPEC-
TATĂ (placarda verde) se preci-
zează dacă inspecția s-a făcut
numai la „exterior” sau „exterior și
interior” și se plasează la intrarea
principală în clădire.

Placardele galbene și roșii se
plasează la toate intrările clădirii. 

Placardele albastre se plasează
la părțile respective din clădire sau
în imediata apropiere a lor; indică
avarii ale elementelor nestructurale
din zonele în cauză și faptul că
acolo accesul este interzis.

În capitolul 5, subcapitolul 5.1.,
se arată că evaluarea rapidă
post-seism se face pentru clădirile
care în urma inspecției post-seism
au fost marcate cu placardă gal-
benă, clădiri cu acces limitat, și
numai în cazul în care există dubii
asupra concluziilor inspecției post-
seism.

Se subliniază criteriul după care
o clădire este marcată cu placardă
acces limitat: acele clădiri la care
nu există certitudinea siguranței
sau nesiguranței, drept urmare
accesul, în aceste condiții, fiind
permis numai pentru cazuri de
urgență, până la realizarea eva-
luării rapide post-seism.

Sunt dați în continuare indica-
torii pentru evaluarea rapidă a
severității afectării (avariilor și
degradărilor) structurii.

Tabelul 1: Criteriile de bază pentru inspecția post‐seism (tabel 4.3.1 din ME003‐2007)

Fig. 1

continuare în pagina 78 È
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A. Degradarea în ansamblu:
a. colapsul clădirii sau a unei

porțiuni a acesteia – CLĂDIRE
NESIGURĂ sau, după caz, CLĂDIRE
PRĂBUȘITĂ (RUINĂ), care sunt eti-
chetate separat de autorități;

b. înclinarea evidentă a clădirii
sau a unuia dintre etaje – CLĂDIRE
NESIGURĂ;

c. fundații fracturate – CLĂDIRE
NESIGURĂ.

B. Evaluarea structurii de rezis-
tență la încărcări verticale:

a. stâlpi vizibil înclinați – CLĂ-
DIRE NESIGURĂ;

b. stâlpi flambați sau cu
degradări puternice la capete –
CLĂDIRE NESIGURĂ;

c. separarea planșeelor sau a
elementelor de acoperiș de pereți
sau alte elemente verticale por-
tante – CLĂDIRE NESIGURĂ;

d. fisurarea pereților portanți, a
stâlpilor sau a grinzilor ce suportă
bovindouri, care pun în pericol pre-
luarea încărcărilor verticale – CLĂ-
DIRE NESIGURĂ;

e. alte degradări sau cedări
incipiente ale elementelor princi-
pale ce preiau încărcări verticale
sau ale zonelor de îmbinare – CLĂ-
DIRE NESIGURĂ.

C. Evaluarea structurii de rezis-
tență la încărcări laterale:

a. pereți structurali puternic
fisurați – CLĂDIRE NESIGURĂ;

b. cadre înclinate puternic,
serios degradate sau cu fracturi –
CLĂDIRE NESIGURĂ;

c. cedări sau degradări serioase
ale planșeelor sau ale legăturilor
orizontale – CLĂDIRE NESIGURĂ;

d. alte cedări sau inițieri de
cedări ale elementelor principale
ale structurii ce preiau încărcări ori-
zontale sau ale îmbinărilor acestora
– CLĂDIRE NESIGURĂ.

D. Efecte P-Δ:
a. clădiri multietajate cu înclinări

remanente mai mari de 1,5‰ –
CLĂDIRE NESIGURĂ.

E. Elemente nestructurale
a. existența unui pericol de

prăbușire a unor elemente nestruc-
turale – CLĂDIRE NESIGURĂ.

F. Degradări ale fundațiilor și
terenului:

a. infrastructura clădirii dizlo-
cată, apariția unor tasări diferenți-
ate cu fundații, pereți, planșee sau

acoperiș fracturate – CLĂDIRE
NESIGURĂ;

b. clădirile din vecinătatea unor
crăpături în teren formate în urma
cutremurului sau a unor alunecări
de teren suspectate – CLĂDIRE
NESIGURĂ;

c. clădirile în pericol de a fi afec-
tate de alunecări de teren sau lovite
de diverse elemente provenite de la
clădiri din amonte afectate de
alunecările de teren – CLĂDIRE
NESIGURĂ.

G. Alte pericole:
a. împrăștierea unor substanțe

periculoase sau necunoscute –
CLĂDIRE NESIGURĂ;

b. alte pericole, ca de exemplu
cabluri electrice rupte și căzute –
CLĂDIRE NESIGURĂ.

Criterii pentru marcarea
clădirii:

A. CLĂDIRE INSPECTATĂ –
POATE FI UTILIZATĂ FĂRĂ RES -
TRICȚII – pentru a marca o clădire
cu acestă placardă, care indică fap-
tul că nu există restricții pentru uti-
lizarea ei, trebuie satisfăcute
următoarele condiții:

a. capacitatea inițială a struc-
turii de preluare a încărcărilor verti-
cale nu a fost în mod semnificativ
redusă și nu au fost identificate
zone potențiale de instabilitate (de
ex. separarea planșeului de pereți
etc.);

b. capacitatea inițială de prelu-
are a unor încărcări orizontale nu a
fost semnificativ redusă de acți-
unea seismului;

c. nu există pericolul prăbușirii
locale a unor elemente nestruc-
turale cu excepția zonelor marcate;

d. nu există indicii evidente
privind degradări ale fundațiilor și
nici deplasări ale terenului;

e. căile de evacuare sunt accesi-
bile și nu sunt blocate;

f. nu există alte indicii evidente
de pericol.

B. CLĂDIRE CU ACCES LIMITAT
– marcajul pune în evidență urmă-
toarele:

a. specialiștii care au efectuat
evaluarea tehnică rapidă au dubii
argumentate privind siguranța
clădirii respective care pot fi rezol-
vate numai pe baza unei expertize
tehnice;

b. există probabilitatea produ -
cerii unor degradări ulterioare
datorate unor cauze legate de
terenul de fundare;

c. există nesiguranța privind
prezența unor alte pericole, ca de
exemplu scurgerea unor substațe
toxice.

C. CLĂDIRE CU ZONE NESIGURE
– marcajul arată că:

a. s-au identificat unele degra -
dări locale care ar putea provoca
accidente asupra locatarilor;

b. nu există pericol de cedare a
structurii.

D. CLĂDIRE NESIGURĂ – IN TRA -
REA INTERZISĂ – marcajul arată că:

a. există pericole evidente de
pierdere a siguranței clădirii;

b. gradul de degradare al struc-
turii este foarte puternic și clădirea
poate intra în colaps fie numai prin
acțiunea încărcărilor verticale fie în
urma producerii unei replici a seis-
mului;

c. există alte condiții de nesigu-
ranță (de ex. scurgeri masive de
substanțe toxice) - se completează
formularul pentru evaluare tehnică
rapidă (anexa A6).

Principalele prevederi ale
reglementării FEMA P-2055

(noiembrie 2019)
În FEMA P-2055, care se

adresează evaluărilor pentru mai
multe hazarduri, sunt trecute cele
specifice evaluărilor post-seismice,
deci hazardului seismic, prin codul
model ATC -20-1 și codul ATC-45.

De notat, astfel, că prevederile
cuprinse în cele două coduri model,
ATC-20-1 și ATC-45, folosesc la
realizarea unei EVALUĂRI RAPIDE și
apoi a unei EVALUĂRI DETALIATE,
finalizate prin întocmirea de formu-
lare și apoi plasarea de placarde cu
una dintre culorile verde, galben și
roșu (fig. 2).

Se subliniază, pentru perioada
de timp necesară pentru a acoperi
cele două faze ale evaluărilor post-
seism, că pentru evaluarea rapidă
sunt necesare în medie 30 de
minute, iar pentru evaluarea detali-
ată, în me die, o oră până la patru
ore.

De asemenea, se subliniază că
la evaluarea rapidă trebuie urmărit
scopul principal, acela de a deter-
mina clădirile sigure (verde) și cele
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nesigure (roșu), iar pentru celelalte
(galben), scopul este de a deter-
mina restricțiile folosirii clădirii, atât
pentru avariile elementelor struc-
turale cât și pentru elementele
nestructurale, sau de a identifica
necesitatea realizării fazei de
expertiză tehnică (Engineering
Evaluation).

Mai trebuie amintit că în acest
ghid, P-2055/2019, se fac trimiteri
la metodologiile ATC-20-1 și ATC-45,
iar că acestea sunt, la rândul lor,
dezvoltate în lucrări de genul
metodologiei FEMA P-154/2015
Rapid Visceral Screening (RVS) of
Buildings for Potential Seismic Haz-
ards: A Handbook sau în FEMA P-
155/2015 pentru Rapid Visual
Screening (RVS) of Buildings for
Potential Seismic Hazards: Sup-
porting Documentation. Acestea
pot fi folosite în situația care este
trecută în ME003-2007 la subcapi-
tolul 3.1., pre-certificarea.

Mai este însă de arătat că în
ceea ce privește inspecția rapidă
post-seism și evaluarea rapidă
post-seism, acestea se încheie,
conform reglementărilor ameri-
cane, cu 3 tipuri de placarde:
verde, roșu sau galben, iar la noi cu
4 tipuri, verde, roșu, galben sau
albastru. Cea de-a patra de la noi,
justificată oarecum, complică acti -
vitatea echipei și creează confuzii în
legătură cu utilizarea construcției.
Propuneri de îmbunătățire a
metodologiei ME003-2007

Ca urmare a experienței noastre
în domeniul acțiunilor de investi-
gare post-seism, considerăm utile
următoarele ajustări:

a. Felul în care sunt selectate
echipele și repartizate zonele afe -
rente de activitate post-seism este
corespunzător. Modul de adunare a
echipei la adresa fixă, după care cu
mașina nr. (x) să se deplaseze la
zona aferentă nu este bun.

Ar trebui mai bine ca echipele și
responsabilul lor din partea Inspec-
toratului în Construcții să se întâl-
nească (contacteze telefonic) o
dată pe an pentru a se verifica în
primul rând componența echipei,
iar la început să fixeze întâlnirile
într-un loc ales chiar lângă zona
desemnată pentru activitatea post-
seismică, loc în care este parcată și
mașina aferentă echipei. Apoi
împreună, șeful echipei împarte
echipa în 3, fiecăruia revenindu-i
clădirile din zonă, conform metodo -
logiei, pentru categorii A, B și C.

Este bine ca la întâlnirile respec-
tive să se facă o trecere în revistă a
clădirilor din zona alocată pentru ca
membrii echipei să fie în măsură a
constata tipologia construcțiilor și a
putea în acest fel să anticipeze
eventualele afectări (degradări,
avarii mai ales) ale acestora.

b. În legătură cu acest ultim
comentariu, după experiența noas-
tră, situațiile posibile și afectările
(avariile) importante pot fi urmă-
toarele:

b.1. În primul rând sunt de iden-
tificat construcțiile sedii ale ISU
(poliție, jandarmerie, pompieri, spi-
tale, școli);

b.2. Apoi se face o identificare a
anului realizării construcțiilor;

- b.2.1. construcții realizate
înaintea cutremurului din 1940

- b.2.2. construcții realizate
între cutremurele din 1940 și 1977

- b.2.3. construcții realizate
după 1977 până în prezent

- b.2.4. construcțiile identificate
după listele existente cu clasele de
risc seismic

b.3. Pentru activitatea de
„Inspecție rapidă” post-seism, sunt
important de luat în considerare
următoarele aspecte:

- b.3.1. Temerea mare (și princi-
pala necunoscută) după un cutre -
mur major (>7 scara Richter pentru
sursa subcrustală Vrancea, >6
scara Richter zona crustală Vrancea
și restul surselor, focarelor) este
aceea a replicilor. Trebuie știut că
replicile se pot produce în urmă-
toarele 24 de ore până la maximum
1 an după cutremur, și că acestea
nu au o magnitudine mai mare
decât cea a cutremurului principal. 

În cazul în care construcția, cu
structura și elementele ei secun-
dare, mai ales la construcțiile rea -
lizate după 1977, nu au avut avarii
clare, evident vizibile, construcția
va rezista și la replici, deci pla -
cardă verde fără echivoc.

- b.3.2. Avariile văzute de la
exterior, pentru construcțiile P ÷
P+10 niveluri care au planșee rigide
de beton armat și semi-rigide
(grinzi metalice cu bolțișoare) sunt
concentrate la partea de jos a con-
strucției.

- b.3.3. Avariile văzute de la
exterior, pentru construcțiile cu
planșee flexibile, cu grinzi și poduri
de lemn P÷P+4 niveluri, sunt con-
centrate la partea de sus a con-
strucției.

Important de subliniat este că
fisurile și crăpăturile 0.3÷20 mm
(pot fi injectate) nu sunt avarii și că
pentru construcțiile la care se con-
stată astfel de afectări se poate da
verdictul placardă verde.

- b.3.4. Dacă la construcțiile în
sistem cadre spațiale de b.a. sau
sistem pereți de b.a. tip fagure
avem un element vertical ieșit din
lucru, betonul complet zdrobit și
armătura flambată, clădirea nu tre-
buie clasată ca nesigură, placardă
roșie, deoarece este posibilă o

Fig. 2
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intervenție rapidă de refacere a
armării în zona avariată și rebe -
tonarea acesteia cu beton cu
întărire rapidă (24 ore), fără a
evacua întreaga clădire. Astfel, mai
degrabă se va folosi placarda gal-
benă.

- b.3.5. Nu trebuie să ne lăsăm
influențați de diferite cereri și oferte
de a evalua clădiri din alte zone, în
perioada în care trebuie să realizăm
inspecțiile și evaluările rapide la
zonele în care suntem repartizați.

- b.3.6. Trebuie să realizăm cât
mai repede evaluările necesare
pentru zonele în care suntem repar-
tizați, încercând în același timp să îi
facem să înțeleagă pe locatarii imo-
bilelor la care facem evaluarea care
sunt rațiunile obiective pentru care
am luat deciziile de a le clasifica
clădirile în care locuiesc prin placar -
dele respective.

Concluzii
În articol au fost prezentate

aspectele principale ale activității
de investigare de urgență post-
seism a construcțiilor necesară
după producerea unui seism de
intensitate ridicată - apreciată la
magnitudinea 6 pe scara Richter
pentru cutremurele crustrale din
Vrancea și alte focare din țară și
vecini și 7 pentru cutremurele sub-
crustrale vrâncene, care produc
afectări (degradări și avarii) majore
structurilor, elementelor principale
și elementelor secundare ale con-
strucțiilor.

Au fost prezentate prevederile
metodologiei ME003-2007, meto -
do lo gia americană FEMA P-2055
care include și alte prevederi ame -
ricane conexe, aspecte importante
din articolul cu referința biblio -
grafică [3], aspecte din cazurile de
investigare și intervenții structurale
la construcțiile afectate de cutre -
murele din 1940 și 1977 [4] și
parametrii folosiți la determinarea
afectărilor structurale [5].

Rezumând, concluziile pot fi
următoarele:

a) Membrii asociației noastre,
AICPS, sunt în majoritatea lor înca -
drați în echipe de investigare de
urgență post-seism. Este oportun
să ne pregătim din timp pentru

această activitate, cunoscând bine
preve derile metodologiei ME003-
2007 și participând la activitățile
oficiale de pregătire.

b) În perioada imediat urmă-
toare producerii unui cutremur de
intensitate ridicată este bine să
acordăm prioritate activității în
cadrul echipelor pentru investi-
garea zonei la care am fost reparti-
zați și să nu răspundem diferitelor
solicitări de a investiga suplimentar
construcții investigate deja sau în
curs de investigare de către alte
echipe.

c) La procesul de investigare
trebuie să ținem seama de faptul că
după șocul principal pot surveni
șocuri secundare, aspect care pro-
duce de regulă un stres general al
populației, mass-media și un stres
suplimentar pentru noi, cei care
facem astfel de investigări.

Dacă o construcție realizată
după 1977, după cutremurul major
la care noi facem investigarea, nu
are elemente majore în colaps, nu
le va avea nici la șocurile ulte-
rioare, care, de regulă, nu
depășesc magnitudinea șocului
principal [3]; dacă are, placarda
roșie poate fi opțiunea cea mai
acoperitoare în astfel de cazuri pen-
tru echipă, dar, dacă nu se justifică,
poate fi păgubitoare pentru loca tarii
respectivei construcții și pentru
societate în general.

d) Fisurile și crăpăturile până la
2 cm deschidere în elementele prin-
cipale și secundare, dacă nu sunt
vizibile zdrobiri ale betonului sau
zidăriei, flambaj de bare oțel și
pierderi de stabilitate, flambaj
major la structurile metalice, nu
sunt afectări care să justifice altă
placardă decât verde, adică ocu-
pare imediată sau operațional.

e) Când concluzionăm că tre-
buie să punem placarda galbenă
sau albastră, trebuie să indicăm
zonele în care se vor face inter-
venții urgente în schițele din formu-
larele de investigare fără a intra în
amănunte, lăsând ca detaliile să fie
făcute de echipele specializate,
desemnate pentru această activi-
tate.

f) În timpul procesului de evalu-
are rapidă post-seism, dacă sursa

cutremurului este Vrancea, se
poate identifica pe construcție
direc ția spre Vrancea și în această
direcție sunt de așteptat degra -
dările și avariile majore.

g) Când nu se cunoște sau nu se
poate afla sistemul constructiv al
construcțiilor până la P+4 niveluri,
dacă avariile văzute din exterior
sunt cu precădere la partea de sus
a construcției, structura are plan -
șee de lemn și intervențiile de
urgență principale trebuie să se
concentreze pe acțiunea perpendi -
culară pe planul pereților (tiranți,
sprijiniri exterioare înclinate care să
prevină căderile în direcția perpen-
diculară pe planul pereților).

h) Sprijinirile verticale pentru
elementele verticale avariate sau în
colaps sunt eficiente pentru con-
strucții cu un număr redus de
niveluri, până la P+4 niveluri, sau
pentru a sprijini eventual tavane
false grele (acelea care sunt reali -
zate pe rabiț sau mortar). În rest
trebuie căutate schemele prin care
structura face sau a făcut în așa fel
încât să prevină colapsul total,
adică supraviețuirea prin colaps
progresiv.
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Structural Engineering, noiembrie
2019;

4. Intervențiile structurale după
cutremurul din 10 noiembrie 1940
și 4 martie 1977 la bisericile de rit
ortodox din România. Învățăminte
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Aspecte privind dimensionarea structurilor de depozitare
alcătuite din tablă ondulată

Adrian Ioan DOGARIU - Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții,
Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor;

Daniel GRECEA - Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții,
Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor; Academia Română - Filiala Timișoara

Până nu demult, structurile
folosite pentru depozitarea materi-
alelor granulare erau, în marea lor
majoritate, alcătuite din tablă de
oțel sudată. La proiectarea acestor
sisteme spațiale, date fiind com-
plexitatea lor și susceptibilitatea
pereților la voalare, se foloseau, și
încă se folosesc în practica curentă,
o serie de simplificări, care situează
calculele în domeniul acoperitor. Cu
toate acestea, trebuie avut în
vedere că exagerarea valorilor ten-
siunilor apărute precum și subesti-
marea capacității reale a structurii
la pierderea stabilității generează,
cu fiecare milimetru în plus la
grosime, un consum suplimentar de
8 kg/m2 de suprafață laterală, ceea
ce conduce la creșterea consumului
total, chiar cu zeci de tone. Din
acest motiv, găsirea unor soluții
structurale și de alcătuire cât mai
eficiente, întrebuințarea unor oțe -
luri de calitate superioară, îmbună -
tățirea sistemelor de protecție
împotriva coroziunii, și folosirea
unor metode de dimensionare care
să reflecte cât mai fidel capacitatea
reală a acestora erau necesare.
Analizăm, în cele ce urmează, o
soluție actuală, utilizată pe scară
largă, și anume reali zarea struc-
turilor de depozitare a materialelor
granulare folosind tablă ondulată
galvanizată, oțel S355 sau echiva-
lent, trecând în revistă atât meto -
dele analitice prezentate în normele
românești și europene în vigoare,
avute la dispoziție de către proiec-
tant la dimensionare, cât și meto -
dele numerice avansate. Aceas tă
soluție este foarte populară, în
cadrul fermelor de creștere a ani-
malelor, la depozitarea hranei, acolo
unde necesitățile sunt satisfăcute

de silozuri cu diametre de până la
4 m și cu capacitate maximă de
depozitare de până în 45 tone.

DESCRIEREA
SOLUȚIEI ANALIZATE

Silozurile pentru depozitarea
amestecului de hrană pentru ani-
male, soluții de firmă provenite în
general de pe piața americană, sunt

produse în dimensiuni standardizate,
cu diametre între 1,8 - 3,7 m și
înălțimi de 5 – 10 m, având o
capacitate maximă de stocare de
până la 50 tone. Dată fiind capaci-
tatea lor sub 100 tone, aceste
silozuri se încadrează în clasa 1 de
evaluare a încărcărilor (fig. 1).
Sunt structuri cu zveltețe interme-
diară, de formă circulară, cu un
corp cilindric realizat din foi de
tablă din oțel ondulate cu cute ori-
zontale, rezemate pe stâlpi formați
la rece, prinși articulat la nivelul
fundației. Atât acoperișul conic, cât
și corpul silozului sunt realizate din
tablă ondulată, țesute cu ajutorul
șuruburilor hexagonale. Corpul silo -
zului nu este prevăzut cu rigidizări.
Toate elementele structurii de
susținere (adică stâlpii, contravân-
tuirile) sunt prinse articulat prin
intermediul unor prinderi simple cu
șuruburi, realizându-se astfel o
structură zăbrelită. Pentru diametre
mici sunt folosiți doar stâlpi de
susținere fără contravântuiri, for-
mând un cadru. Stâlpii sunt pre-
lungiți până peste zona de trecere,
joncțiunea dintre corpul cilindric al
silozului și pâlnia conică, și se
suprapun peste prima foaie de
tablă ondulată. În cazul silozurilor
de capacitate mai mare, alcătuite
din tablă ondulată orizontal, stâlpii
continuă până la acoperișul silozu-
lui, jucând rolul de rigidizări verti-
cale. Întreaga suprastructură este
rea lizată din oțel galvanizat cu o
limită de curgere de 380 MPa.

Dimensiunea totală a silozurilor
le face să fie clasificate în categoria
silozurilor mici. Silozurile mici, cu
umplere și descărcare simetrică, nu

Lucrarea de față prezintă cadrul normativ european, seria eurocodurilor, și prevederile din
cadrul acestora care se aplică la calculul și dimensionarea structurilor de depozitare alcătuite din
tablă ondulată cu onduleuri orizontale. Sunt prezentate cerințele de siguranță ale unei soluții de
realizare a unor silozuri de capacitate mică, sub 100 tone, confecționate din tablă ondulată și ele-
mente formate la rece, folosite pe scară largă la depozitarea materialelor granulare.

Fig. 1: Vedere generală a sistemului
de depozitare
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prezintă aspecte structurale deo -
sebit de complexe, fiind clasificate
în conformitate cu SR EN 1991-4 în
clasa de evaluare a consecințelor 1
/ clasa de evaluare a impactului 1
(tabelul 2.1 / EN 1991-4) și pot fi
proiectate utilizând metode de cal-
cul simple. Datorită aspectului, dat
de raportul dintre înălțimea și
diametrul corpului silozului, cele
mai multe astfel de structuri sunt
silozuri zvelte (fig. 3.4 / SR EN
1991-4). Clasa de importanță-
expunere a structurilor este redusă,
fiind clasificate ca structuri agricole
caracterizate printr-un pericol
redus de pierdere a vieții în caz de
colaps.
CERINȚE DE PERFORMANȚĂ

STRUCTURALE PENTRU
SILOZURI

Cadrul normativ pentru
proiectarea structurilor

de depozitare
Verificările structurale efectuate

sistemelor de depozitare a materi-
alelor granulare confecționate din
foi de tablă ondulată de oțel trebuie
conduse în conformitate cu urmă-
toarele norme de proiectare:

• SR EN 1990: 2004 - Bazele
proiectării structurilor;

• SR EN 1991-1-1: 2004 - Acți-
uni asupra structurilor. Partea 1-1:
Acțiuni generale - Greutăți speci-
fice, greutăți proprii, încărcări utile
pentru clădiri;

• SR EN 1991-1-3: 2005 - Acți-
uni asupra structurilor. Partea 1-3:
Acțiuni generale - Încărcări date de
zăpadă;

• SR EN 1991-1-4: 2006 - Acți-
uni asupra structurilor. Partea 1-4:
Acțiuni generale - Acțiuni ale vântu-
lui;

• SR EN 1991-1-5: 2004 - Acți-
uni asupra structurilor. Partea 1-5:
Acțiuni generale - Acțiuni termice;

• SR EN 1991-4: 2006 - Acțiuni
asupra structurilor. Partea 4: Silo -
zuri și rezervoare;

• SR EN 1993-1-1: 2006 -
Proiectarea structurilor de oțel.
Partea 1-1: Reguli generale și reguli
pentru clădiri;

• SR EN 1993-1-5: 2007 -
Proiectarea structurilor de oțel.
Partea 1-5: Elemente structurale
din plăci plane solicitate în planul
lor;

• SR EN 1993-1-6: 2007 -
Proiectarea structurilor de oțel.

Partea 1-6: Rezistența și stabili-
tatea plăcilor curbe subțiri;

• SR EN 1993-1-7: 2007 - Pro -
iectarea structurilor de oțel. Partea
1-7: Structuri din plăci plane solici-
tate la încărcări în afara planului;

• SR EN 1993-1-8: 2006 - Pro -
iectarea structurilor de oțel. Partea
1-8: Proiectarea îmbinărilor;

• SR EN 1993-4-1: 2007 - Pro -
iectarea structurilor de oțel. Partea
4-1: Silozuri;

• SR EN 1998-1: 2004 - Pro iec -
tarea structurilor pentru rezistența
la cutremur. Partea 1: Reguli ge -
nerale, acțiuni seismice și reguli
pentru clădiri;

• SR EN 1998-4: 2007 - Proiec -
tarea structurilor pentru rezistența
la cutremur. Partea 4: Silozuri, re -
zervoare și conducte.

Combinațiile de acțiuni pentru
clasa de evaluare a încărcărilor 1
sunt prezentate în „Anexa A” a SR
EN 1991-4 Bazele proiectării -
paragrafe suplimentare la EN 1990
pentru silozuri și rezervoare, caz în
care trebuie considerate urmă-
toarele situații/reguli simplificate de
proiectare, pentru silozuri circulare
din clasa de efecte 1:

• umplere;
• descărcare;
• vânt când silozul este gol;
• umplere combinată cu vânt;
• zăpadă (pentru acoperiș).
Structurile de depozitare trebuie

să satisfacă cerințele la starea limi -
tă plastică (LS1) și cerințele legate
de pierdere a stabilității globale și
locale (LS3) pentru toate situațiile
de proiectare și grupări de acțiuni
menționate mai sus (AAC1). Veri-
ficările privind oboseala (secțiunea
9, EN 1993-1-6) și cerințele privind
limitele ciclice de plasticitate nu
sunt obligatorii, pentru clasa de
efecte. Pot fi formulate cerințe spe-
ciale de către beneficiar pentru
starea limită de serviciu. În gene -
ral, valorile limită specifice, pentru
deplasări, deformații și vibrații,
corespunzătoare utilizării prevăzu -
te, trebuie să fie convenite între
proiectant, client și autoritatea re -
levantă, ținând seama de utilizarea
preconizată și de natura materi-
alelor granulare care urmează să fie
stocate.

Materialul depozitat poate ataca
chimic pereții structurii de stocare,
afectând astfel valoarea unghiului
de frecare a peretelui și flexibili-
tatea acestuia. Coroziunea depinde
de caracteristicile chimice ale mate-
rialului depozitat și de conținutul de
umiditate. În mod uzual, grosimea
peretelui obținută la proiectare
poate fi mărită considerând corozi-
unea, în vederea creșterii duratei
de viață a silozului (pentru tablă de
oțel laminată la cald este recoman-
dată o creștere cu minimum 2 mm
a grosimii nominale rezultate din
procesul de proiectare). Particulele
granulare creează uzură prin abra -
ziunea suprafeței peretelui, ducând
la probleme similare cu cele des crise
pentru coroziune. Contabilizarea
acestui fenomen în evaluarea sigu-
ranței silozurilor poate avea în
vedere o reducere de 3 μm/an pe o
durată de viață de 30 de ani.

Ipoteze de încărcare
pentru silozuri

• Materiale granulare
Proprietățile materialelor granu-

lare pot fi specificate de către bene-
ficiar, în urma și pe baza unor
încercări, sau folosite cele din
anexa E, Valorile proprietăților
materialelor granulare / SR EN
1991-4: 2006, tabelul E.1 Propri-
etățile materialelor granulare. În
lipsa unor date concrete, pentru
instalațiile mici se pot utiliza propri-
etățile unui „material general”. Pen-
tru suprafața peretelui se consideră
o categorie D4 corespunzătoare
unui perete lateral neregulat, rea -
lizat din tablă ondulată pe orizon-
tală. Anexa D / EN 1991-4: 2006
Determinarea proprietăților materi-
alelor pentru evaluarea încărcărilor
la silozuri oferă, în formula (D.1),
modul de evaluare a coeficientului
efectiv de frecare pe perete pentru
un perete ondulat. Pentru pereți cu
profil ondulat sinusoidal se poate
folosi un parametru aw de 0,2, ca
măsură a mișcării materialului pe
suprafața peretelui. Este exemplifi-
cat modelul de material granular
pentru hrana de animale:

- Greutatea specifică: γ = 6,5 kN/m3

- Unghi în stare de repaus: φr = 39
- Unghiul de frecare internă: φim

= 36 cu un factor aφ = 1,8
- Raportul presiunilor laterale:

km = 0,45 cu un factor ak = 1,10
continuare în pagina 84 È
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- Coeficientul frecării cu peretele
pentru D4: μm = 0,625 cu un factor
aμ = 1,28

- Factorul de referință al încăr-
cării locale pentru material: Cop = 1,0

• Acțiunea vântului
În general, aceste structuri, cu

dimensiuni standardizate, sunt dimen -
sionate și gândite pentru a acoperi,
ca amplasament, o zonă geografică
cât mai largă. Astfel a fost conside -
rată acoperitor, conform CR 1-1-4
Cod de proiectare. Bazele proiec-
tării și acțiuni asupra construcțiilor.
Acțiunea vântului, o zonă cu o
presiune de referință qb = 0,7 kPa. În
determinarea încărcării date de
acțiunea vântului a fost considerată
categoria terenului III (corespunză-
toare unor zone cu densitate
redusă a construcțiilor, cum ar fi
satele și fermele situate în zonele
extravilane). Pentru determinarea
forțelor axiale apărute în ele-
mentele structurii de susținere, tre-
buie introdusă în modelul structural
distribuția radială a vântului pentru
cilindri circulari, conform para-
grafului 12.8.1 / CR 1-1-4, res -
pectiv Anexa C / SR EN 1993-4-1
Distribuția presiunii vântului în jurul
structurilor silozurilor circulare.
Pentru determinarea valorii com-
presiunii circumferențiale apărute
în corpul cilindric al silozului se
poate utiliza distribuția simplificată
echivalentă a presiunii vântului,
descrisă în SR EN 1993-1-6 / D1.3.2.
Au fost folosiți următorii parametri:

- Viteza medie de referință
(viteza de bază): qb = 0,7 kPA

- Factor de expunere la înăl ți -
mea de referință: ce(z) = 1,7

- Suprafața exterioară expusă:
variază în funcție de geometria
silozurilor

- Valoarea vântului echivalent:
variază în funcție de geometria
silozurilor

• Acțiunea zăpezii
Urmând aceleași principii ca la

acțiunea vântului, a fost luată în
considerare o încărcare din zăpadă
în conformitate cu EN 1991-1-3 /
CR 1-1-4, care să fie acoperitoare
pentru marea parte a teritoriului
României. Drept coeficienți ai
formei de încărcare a zăpezii tre-
buie adoptați cei de la acoperișurile
înclinate. În general se adoptă o
topografie cu vârf de vânt care

corespunde unei suprafețe plane
neobstrucționate expuse pe toate
părțile. Au fost luați în considerare
următorii parametri:

- Valoarea caracteristică a încăr-
cării zăpezii pe sol: sk = 2,5 kN/m2

- Coeficientul de expunere: ce = 0,8
- Coeficientul termic: ct = 1,0
• Acțiunea seismică
Zonele seismice trebuie preluate

din Codul românesc de proiectare
antiseismică P100-1: 2012. Se uti-
lizează o corecție de amortizare
egală cu 1 pentru amortizarea vâs-
coasă de 5%. Riscul de pierderi de
vieții omenești este scăzut, iar con-
secințele economice și sociale ale
eșecului sunt mici sau neglijabile,
astfel încât se utilizează clasa I de
importanță (EN 1998-4: 2006 /
2.1.4 (5)), corespunzătoare unei
clase de consecințe CC1 (definite în
EN 1990 : 2002, Anexa B). Datorită
schemelor statice și detaliilor de
îmbinare foarte simple folosite la
realizarea structurilor de depozitare
cu capacitate mică, aceste structuri
au fost considerate slab disipative,
iar factorul comportamental a fost
luat conform recomandărilor:

- Accelerația de referință a vâr-
fului de referință: agR = 0,16 g

- Factorul de importanță (clasa
I): γI = 0,8

- Valoarea recomandată pentru
factorul de reducere (DL): ν = 0,5

Chiar dacă în conformitate cu
Anexa A EN 1991-4 pentru AAC 1
nu este obligatorie luarea în consi -
derare a acțiunii seismice, reco-
mandăm luarea în considerare, la
verificarea structurii de susținere, a
unui nivel seismic slab-moderat.

• Durata de viață a silozurilor
În lipsa unor indicații concrete

din partea beneficiarului, pentru
durata de viață a unei astfel de
structuri, categoriile indicative sunt
prezentate în tabelul 2.1 / EN
1990: 2002. Structurile agricole și
similare sunt clasificate în categoria
3, cu o durată de viață indicată de
proiectare de 15 până la 30 de ani.

EVALUAREA
PERFORMANȚELOR

SILOZURILOR
Cerințe de analiză

Pentru elementele componente
ale structurii de susținere, în vede -
rea determinării eforturilor, este
suficientă, în general, o analiză

elastică de ordinul întâi. Un siloz
rezemat pe stâlpi sub pâlnie este
analizat folosind teoria încovoierii
liniare a mantalei sau o analiză mai
precisă (5.4.5 (3) SR EN 1993-4-
1), dar pentru silozurile din clasa de
efecte 1, teoria de membrană poate
fi utilizată pentru determinarea ten-
siunilor primare (4.2.2.4 SR EN
1993-4-1: 2007). În general, pen-
tru silozurile alcătuite din tablă
ondulată, stâlpul este prelungit
până la prima juxtapunere a foii de
tablă, detaliu structural ce reduce
mult efectele de încovoiere locală a
plăcii. Formulele analitice de deter-
minare a tensiunilor în teoria de
membrană la plăci curbe subțiri se
găsește în anexa A din cadrul SR EN
1993-1-6.

Examinarea și evaluarea aces-
tora este limitată la condițiile
uzuale de exploatare, fără a consi -
dera expunerea la foc, impact sau
explozie, sau orice alte reglemen-
tări privind alte aspecte legate de
execuția și calitatea producției,
condițiile de instalare, de montare
și de exploatare sau alte riscuri și
măsuri de siguranță pentru evitarea
potențialelor vătămări corporale.

Verificarea la starea
limită ultimă

Pentru elementele structurilor
de susținere și pentru prinderi și
îmbinări de țesere dintre panouri
(vezi și Figura 5.4. din SR EN 1993-
4-1) trebuie efectuate verificările
condițiilor impuse de SR EN 1993-
1-1 Proiectarea structurilor de oțel:
Reguli generale și reguli pentru
clădiri și SR EN 1993-1-8 Proiec -
tarea structurilor de oțel: Proiecta -
rea îmbinărilor.

Mantaua cilindrică din tablă
ondulată cu cutele orizontale (on -
du lat orizontal Fig. 5.1 / SR EN
1993-4-1) se verifică conform 5.3.2
Pereți izotropi asamblați cu buloane
și poate fi tratată ca placă uniformă
ortotropă dacă lungimea de undă
este mai mică de 0,5 √rt sau se pot
folosi proprietățile ortoepice echi -
va lente ale tablei ondulate disponi-
bile în paragraful 4.4 / SR EN
1993-4-1. Pentru pereții ondulați
pe orizontală, pentru verificarea
pierderii stabilității locale sub com-
presiune axială se utilizează for-
mulele (5.60 – 5.62) / EN 1993-4-1.
Verificarea corpului cilindric al

Æ urmare din pagina 83

continuare în pagina 86 È
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silozului se face folosind o grosime
redusă datorită abraziunii și corozi-
unii.

Verificarea la flambaj sub presi -
une externă se face folosind propri-
etățile echivalente de membra nă,
urmând procedura generală 5.3.2.5.
/ SR EN 1993-4-1.

Atât norma europeană de bază
EN 1993-4-1, cât și standardul
român derivat SR EN 1993-4-1 fac
trimitere în Nota 1 din cadrul para-
grafului 5.3.4 Pereți din tablă ondu-
lată, cu onduleuri orizontale la
anexa D, și anume: Informații mai
detaliate asupra proiectării silozu -
rilor din tablă ondulată se găsesc în
referin țele date în anexa D; anexă
inexistentă.

Determinarea tensiunilor
critice

Toate metodele de proiectare și
dimensionare la starea limită de
stabilitate LS3 necesită determi -
narea ca parametru, în stabilirea
tensiunii de calcul la pierderea sta-
bilității, a tensiunilor elastice critice
de pierdere a stabilității. Acestea
pot fi determinate cu ajutorul for-
mulelor de normă sau prin inter-
mediul analizelor cu programe de
calcul avansat bazate pe metoda
elementului finit.

• Metoda analitică
Calculul și determinarea tensiu-

nii axiale sau circumferențiale cri -
tice de voalare pot fi făcute folosind
abordarea oferită de normă, unde
pentru structurile alcătuite de tablă
de oțel formulele se găsesc în
anexa D a SR EN 1993-1-6. Apli-
carea acestor formule poate avea
ca dezavantaj obținerea unor valori
conservatoare ale tensiunilor și, în
plus, în cazul tablelor ondulate apli-
carea lor este complicată.

S-a aplicat metoda analitică
pentru determinarea valorii carac-
teristice a rezistenței la pierdere
locală, plastică a stabilității, ca cea
mai mare dintre:

nx,Rk = t2fy / 2d și nx,Rk = RΦ · t/r · fy
unde:

- t - grosimea tablei
- d - amplitudinea onduleului
- RΦ - curbura locală a ondule u rilor
- r - raza cilindrului
Valoarea de proiectare se deter-

mină nx,Rd = αx nx,Rk/γM0
• Metoda numerică
Valoarea tensiunilor poate fi

obținută printr-o analiză cu valori
proprii (LBA – analiza linear elastică
de bifurcare), efectuată cu ajutorul
programelor pe bază de element
finit. Pentru obținerea unor soluții
cât mai apropiate de realitate, pro-
gramul folosit trebuie certificat,
prin raportare la cazuri de referință,
iar modelul numeric trebuie atent
construit astfel încât să respecte
toate cerințele de modelare pre-
văzute în SR EN 1993-1-6, cu
privire la material și geometrie.

În urma simulărilor numerice
s-au obținut modurile de pierdere a
stabilității conform figurii 2.

COMENTARII
În general, rezultatele obținute

aplicând formulele analitice sunt
conservatoare în raport cu rezul-
tatele numerice. Deoarece nu au
fost conduse suficiente analize
numerice și nu sunt disponibile
studii numerice, nu putem trage, în
acest moment, o concluzie finală cu
privire la validitatea formulelor de
normă, ci ne rezumăm la a pre -
zenta pașii de urmat și cadrul nor-
mativ avut la dispoziție de către
proiectant la dimensionarea și veri-
ficarea acestui tip de structură.

Intenția noastră este să stu di -
em, în viitor, soluția structurală pre -
zentată, folosind o gamă mai largă
de parametri: diferite grosimi și
diametre, tipuri de table ondulate
cu diferite curburi locale și amplitu-
dini, corelarea între valorile oferite
de normă pentru tensiunile axiale,
respectiv circumferențiale critice de
voalare și cele obținute numeric.
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(Lucrare prezentată în cadrul celei
de‐a 16‐a „Conferințe Naționale

de Construcții Metalice – CM16‐2019”,
Timișoara, 13‐14 iunie 2019.)Fig. 2: Pierderea stabilității la compresiune axială, respectiv presiune uniformă
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PROIECTARE STRUCTURALĂ
Activitatea principală pe care PLAN 31 o desfășoară este

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

SOLUȚII STRUCTURALE
Pentru a răspunde cerințelor colaboratorilor noștri am

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

INGINERIE STRUCTURALĂ
Pe lângă activitatea principală de proiectare structurală,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specialiști în proiectarea structurală

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

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

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

prof. dr. ing. KISS Zoltán

Trade Center Oradea

Stadionul Ion Oblemenco din Craiova

Sala Polivalentă din Cluj‐Napoca
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