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THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL
Producție materiale de construcții de calitate PREMIUM

Calitate, Loialitate, Soluții
Sunt valorile pe care le transmitem prin modul nostru

de implicare zilnic cu dezvoltatori imobiliari, constructori,
distribuitori, depozite de materiale de construcții.

Timpul de livrare scurt și calitatea deosebită a
materialelor sunt determinate de două linii tehnologice
cu utilaje computerizate performante.

THERMOSYSTEM este o societate în continuă dez -
vol tare, iar anul acesta am lansat următoarele produse:

• HIDROFLEX (Hidroizolație bicomponentă) - pentru
băi, balcoane etc.;

• MGI20 - Glet de încărcare pe bază de ipsos.

De ce să alegeți THERMOSYSTEM?
Pentru că oferim:
• PRODUSE DE CALITATE
• CONSULTANȚĂ TEHNICĂ ȘI COMERCIALĂ
• PALETĂ LARGĂ DE PRODUSE
• TEHNOLOGIE
• APROPIERE FAȚĂ DE CLIENȚI
Într-un cuvânt, cu THERMOSYSTEM este ușor!

Orice proiect începe cu alegerea CORECTĂ a materi-
alelor și cantităților necesare.

Specialiștii noștri vă vor oferi consultanță de specia-
litate în alegerea soluțiilor potrivite pentru proiectul dvs.

Firma THERMOSYSTEM oferă o gamă amplă de
produse cu destinații specifice, cum ar fi: 

• Sistem complet pentru fațade (polistiren, plasă,
dibluri, colțare, adezivi lipire și masă de șpaclu, grund
și tencuială decorativă);

• Sistem complet pentru pereți interiori (tencuială,
tinci, glet încărcare, glet finisare, amorse, vopsea lavabilă);

• Sistem placări ceramice (șapă autonivelantă, ade -
zivi pentru orice tip de plăci ceramice, chit pentru rosturi).

Utilizând sistemele THERMOSYSTEM aveți garanția
unui PROIECT DURABIL!

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

• 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.

Anul 2020 l-am încheiat cu triplarea produc ției
de mortare uscate și a producției de vopseluri și
tencuieli decorative. 

Atingerea acestor rezultate se datorează cola-
boratorilor, echipei de vânzări mărite de la 20 la

30 de reprezentanți de vânzări ce activează la
nivel național, echipei de producție, departamen-
tului de logistică și departamentului tehnic care a
susținut tot timpul vânzarea prin prezentări și
demonstrații.

Recomandările THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION
pentru lucrări de termoizolații fațade și finisaje interioare/exterioare
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Concrete Canvas®: produse inovatoare cu beton
din Marea Britanie, prezente acum în România

ing. Ionel DAVIDESCU

În anul 2004, în timp ce studiau ingineria la Univer-
sitate, doi studenți din Marea Britanie au inventat un
adăpost gonflabil, cu instalare rapidă, pentru situații de
urgență. Adăpostul era realizat dintr-un interior gonfla-
bil din plastic și un strat exterior din geotextile umplute
cu beton.

În 2009, cei doi tineri inventatori, William Crawford
și Peter Brewin, după ce au descoperit lipsa produselor
din beton ca alternativă în aplicațiile de control erozio-
nal de pe piața de construcții civile, au decis să înceapă
producția comercială a geotextilelor umplute cu beton,
create inițial pentru utilizarea ca strat exterior al adă-
posturilor gonflabile.

Concrete Canvas®, primul material de acest tip, este
exportat de la baza de producție a firmei din South
Wells în peste 80 de țări din întreaga lume. Organizația
internațională de standardizare ASTM i-a acordat pro-
pria clasificare/denumire, aceea de GCCM - Geosyn-
thetic Cementitious Composite Mat (Material
Geosintetic Compozit cu Ciment).

Bucurându-se de succes, compania a continuat pro-
cesul de inovare, astfel încât în anul 2015, Concrete
Canvas Ltd. a lansat un nou produs denumit CC HydroTM.
Acesta a fost primul material de impermeabilizare
armat, produs la nivel mondial, care a fost creat special
pentru aplicațiile de impermeabilizare secundară. CC
HydroTM beneficiază de tehnologia unică a materialului
Concrete Canvas căruia i s-a atașat o geomembrană
impermeabilă cu rezistență chimică mare. ASTM a cla-
sificat CC HydroTM ca GCCB - Geosynthetic Cementi-
tious Composite Barrier (Barieră Geosintetică
Compozită cu Beton).

Cele mai recente soluții
pentru control erozional

și impermeabilizare
GCCMs (Materialele Geosintetice Compozite cu

Ciment) sunt utilizate cu preponderență pentru control
erozional, ca înlocuitor direct pentru betonul turnat,
pulverizat sau al prefabricatelor, la aplicații care includ
impermeabilizarea canalelor, protecția pantelor și
lucrări de remediere.

Produsele GCCM cuprind o structură tridimensională
din fibre umplută cu un amestec de ciment uscat,
având la partea superioară un filtru hidrofil iar la par-
tea inferioară un film polimeric etanș la apă.  Produsele

Foto 1: Concrete Canvas® a fost inițial inventat ca strat exterior
pentru un adăpost de ajutorare în caz de dezastru

Foto 2: O ilustrare a secțiunii transversale
a materialului geosintetic compozit cu ciment

Foto 3: Una dintre aplicațiile de bază pentru GCCM
este impermeabilizarea canalelor



GCCB au fost create pentru utilizarea în aplicațiile de
impermeabilizare a lagunelor, rezervoarelor și ca
imper meabilizare secundară. Ambele tipuri de mate-
riale sunt flexibile, se livrează în role ușor manevrabile,
și se întăresc după hidratare, formând un strat subțire
de beton.

Popularitatea acestor produse, ca alternativă la
soluțiile clasice din diverse domenii, este în creștere.
Materialele livrate în role permit o instalare rapidă,
ușoară și sigură în comparație cu variantele clasice.

Flexibilitatea produselor înainte de hidratare conferă
capabilitatea mulării pe profilul suprafeței de lucru,
putându-se astfel utiliza într-o gamă variată de apli-
cații. Instalarea rapidă are ca rezultat economii de
timp pe șantier și reducerea costurilor. De asemenea,
materialele sunt considerabil mai prietenoase cu
mediul înconjurător decât betoanele tradiționale.
Amestecul special de beton are o rezervă de alcalini-
tate și o rată de spălare scăzute care îi conferă sigu -
ranță pentru utilizarea în cursurile de apă active și în
zonele sensibile din punct de vedere ecologic. Solicită-
rile de logistică sunt reduse drastic, fapt care conduce
la o reducere substanțială a emisiilor de carbon în
comparație cu alternativele existente.

Prezența la nivel global 
În unsprezece ani, Concrete Canvas Ltd. a crescut

de la o echipă de trei persoane la o companie care are
mai mult de cincizeci de persoane angajate la sediul
său din Marea Britanie. În afara Marii Britanii, compa-
nia are birouri în Malaezia, Belgia, Italia, Austria și, de
curând, în Emiratele Arabe Unite. Acest lucru îi permite
să ofere suport la nivel global unei rețele de peste șai-
zeci de parteneri și să furnizeze suport local clienților
din întreaga lume.

Aplicații ale produselor Concrete Canvas®

Produsele companiei s-au dovedit utile într-o diver-
sitate de sectoare din infrastructură și industrie, inclu-
zând căile ferate, drumurile și autostrăzile, industriile
petrochimică și minieră precum și utilități. De aseme-
nea, Concrete Canvas® GCCM și CC HydroTM GCCB sunt
specificate adesea pentru aplicații noi. În ultimii ani,
produsele au fost specificate sau au fost folosite pe
diverse tronsoane experimentale la lucrări de control
erozional al malurilor, impermeabilizarea rigolelor și a
rezervoarelor noi sau repararea celor deteriorate și la
prevenirea creșterii buruienilor. În funcție de condițiile
și cerințele specifice fiecărei regiuni, utilizarea în unele
aplicații este mai frecventă decât în altele.

Potrivit lui Flavio Cosma, Managerul pentru Dezvol-
tarea Afacerilor pentru Sudul Europei, în țara noastră
produsele au potențial de a fi utilizate pentru imper-
meabilizarea canalelor și a bazinelor de retenție,
precum și pentru protecția taluzurilor. În România,
parte nerul Concrete Canvas Ltd. este compania Iridex
Group Plastic. Fondată în 1993, Iridex Group Plastic
aduce împreună activități variate cum sunt construc țiile,
producția de mase plastice, furnizarea de materiale
geosintetice și produse destinate managementului
deșeurilor și agriculturii, toate aceste activități fiind
axate pe protecția și grija față de mediul înconjurător.
Încă de la înființare, Iridex Group Plastic a fost lider pe
piața de materiale geosintetice, oferind servicii com-
plete partenerilor săi prin sugestii de proiectare, furni-
zare de materiale, servicii de instalare și asistență
tehnică etc. În cei 28 de ani de activitate, compania a
contribuit constant la promovarea produselor inova-
toare, de înaltă calitate, care aduc reale beneficii socie-
tății și mediului înconjurător.

Pentru mai multe informații despre produ-
sele și aplicațiile Concrete Canvas® vizitați
concretecanvas.com și contactați Iridex Group
Plastic la adresa geo@iridexgroup.ro .

Foto 4: Control erozional

Foto 5: Impermeabilizare rigolă la partea superioară
și control erozional

Foto 6: Impermeabilizare rigole
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BASF Construction Chemicals
devine

Master Builders Solutions
la nivel global, sub umbrela MBCC Group -

Master Builders Construction Chemicals Group

O experiență de peste un secol

1909: Chimistul și vizionarul S. W. Flesheim înfi-
ințează Master Builders Inc. în Ohio.

1920: Mortarele de ciment Master Mix și Master
Builder, prelucrabile la temperaturi reduse, deschid
noi orizonturi în construcții. Pentru a fixa utilajele
grele pe pardoselile fabricilor, este inventat mortarul
pe bază de ciment cu agregate metalice, fără con-
tracții - Embeco.

1930: Master Builders revoluționează betonul
prin dezvoltarea primului aditiv reducător de apă
Pozzolith și a aditivului antrenor de aer MicroAir. În
1937 inventează acceleratorii de priză pentru beton.

1940: Tehnologiile continuă să evolueze în tim-
pul celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv agenții
de tratare antievaporare pentru beton - MasterKure.

1950: Introducerea mortarului epoxidic Ceilcote
și Masterflow 648 pune bazele pentru infrastructuri
stabile în întreaga lume.

1960: Pardoselile de beton poliuretanic Ucrete –
prima pardoseală de beton poliuretanic, capabilă să
suporte temperaturi ridicate, atacuri chimice și uzura.

1970: Ia naștere conceptul clădirilor zgârie-nori
moderne. Superplastifiantul pentru betonul marfă și
beton prefabricat, Rheobuild, crește lucrabilitatea
betonului, permițând atingerea unor înălțimi record

pentru clădiri. Până în prezent majoritatea clădirilor
cu înălțimi de peste 500 m sunt construite cu aju-
torul aditivilor din gama Glenium Sky.

1980: Unele dintre cele mai mari descoperiri
tehnologice din această perioadă includ aditivii
reducători de apă Polyheed și sistemele de pardoseli
epoxidice și poliuretanice MasterTop.

1990: Meyco Global Underground Construction
dezvoltă tehnologii de beton torcretat pentru indus-
tria minieră și de construcție tunele. Master
Builders Inc. dezvoltă tehnologii de ultimă generație,
cum ar fi aditivii inhibitori de coroziune Rheocrete,
sistemele de consolidare structurală M-Brace și
betonul Rheodynamic autocompactant.

1994: Furnizează aditivi pentru primul și singurul
test de preparare a betonului în spațiu – Misiunea
Endeavour.

2000: Secolul XXI marchează o renaștere în
tehnologia construcțiilor, dovedită de introducerea
super-plastifianților Glenium ACE și Glenium SKY.
După fuziunea dintre Degussa Huls, SKW Trostberg
AG și Goldschmidt AG, BASF achiziționează produ-
sele chimice pentru construcții Degussa în 2006.

2009: Lansează mortarele de reparații produse
cu ajutorul nanotehnologiei (Emaco Nanocrete) –
primele mortare care exced cerințele Normei
Europene 1504 în domeniul reparării betonului.

Începând cu 1 octombrie 2020, noua entitate independentă MBCC Group - Master Builders Construction
Chemicals Group operează independent de Grupul BASF.

 
MBCC Group este unul dintre principalii furnizori de produse chimice și soluții pentru construcții la nivel

global și oferă produse și soluții inovatoare și durabile pentru industria construcțiilor din diferite sectoare,
cum ar fi clădiri, construcții subterane, structuri industriale, atât pentru proiecte noi, cât și în cadrul
proiectelor de renovare. MBCC Group este liderul pieței globale de aditivi pentru beton și unul dintre furni-
zorii prinicipali în piața sistemelor de construcții.
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De-a lungul istoriei sale de peste un secol, Master
Builders a furnizat materiale și soluții pentru
proiecte importante la nivel global: Barajul Hoover,
Canalul Panama Suez, Opera din Sidney, Burj
Khalifa, Tunelul Gothard, One World Trade Center, și
multe altele.

MBCC Group deservește peste 30.000 de clienți
și parteneri de afaceri la nivel global. Este format
din aproximativ 70 de companii din întreaga lume și
găzduiește aproximativ 7.500 de angajați și experți
în construcții în peste 60 de țări. Sediul global și
european se află în Mannheim, Germania, comple-
tat de sedii regionale în Beachwood, Ohio, SUA
(America), Dubai, Emiratele Arabe Unite (Orientul
Mijlociu - Rusia - Africa) și Singapore (Asia-Pacific).

Brandurile principale ale MBCC Group sunt Mas-
ter Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wol-
man®, Colorbiotics® și Watson Bowman Acme®.
Acestea sunt bine consolidate în piață, fiind
susținute de peste 100 de ani de istorie și expe-
riență în industrie.

MBCC Group se concentrează pe furnizarea
de soluții inovatoare și durabile și este bine
pregătit pentru era digitală

Inovația, fiind unul dintre factorii cheie ai succe-
sului pentru noile companii din cadrul MBCC Group,
este puternic implementată printr-o rețea de centre
de cercetare și dezvoltare globale și regionale. În
centrul global de cercetare și dezvoltare din Trost-
berg, Germania, experții lucrează la cercetarea de
bază și la dezvoltarea de noi tehnologii pentru
beton, precum și la dezvoltarea de noi produse și
procese în domeniul produselor chimice pentru con-
strucții. Acest centru servește lanțul de inovare al
grupului MBCC pentru sisteme de aditivi pentru
beton, construcții subterane și rășini, gestionând
întregul portofoliu de brevete, precum și proiecte

tehnologice globale. MBCC Group operează centre
de dezvoltare regională în America de Nord, Europa,
Asia-Pacific și regiunea Orientul Mijlociu - Rusia -
Africa.

În cooperare cu clienții europeni, experții Master
Builders Solutions prezintă cazuri selectate care
demonstrează modul în care chimia superioară le
permite clienților să își crească productivitatea, pre-
cum și să scadă costurile operaționale și amprenta
de carbon. Instrumentele de evaluare validate
extern precum Analizorul ciclului de viață cuantifică
beneficiile obținute.

 Tendința puternică spre creșterea digitalizării în
industria construcțiilor se reflectă și în oferta digi-
tală a MBCC Group. Cu mai mult de 700 de obiecte
BIM (Building Information Modeling) și o bază de
date de obiecte în continuă creștere pentru Master
Builders Solutions, Watson Bowman Acme®, Ther-
motek®, Senergy™ și Finestone®, MBCC Group oferă
un portofoliu BIM extins pentru industria construc -
țiilor. Obiectele sunt disponibile în mai multe bibli -
oteci și baze de date globale BIM, iar toate
informațiile și accesul relevante sunt furnizate la:
https://virtual-design.basf.com/global/ .

 
În plus față de BIM, MBCC Group oferă, de ase-

menea, diverse instrumente pentru identificarea
soluțiilor, instrumente de calcul și alte servicii digi-
tale. Un exemplu este Instrumentul de planificare
online de la Master Builders Solutions. Acest instru-
ment de specificare nu numai că ajută profesioniștii
din construcții să găsească soluțiile potrivite pentru
proiectele lor rapid și ușor, dar se adaptează flexibil
la cerințele în schimbare ale proiectului și oferă
informații cruciale de-a lungul fiecărei etape a pro-
cesului de planificare a proiectului. Informații supli-
mentare găsiți pe www.mbcc-group.com .

Despre MBCC Group

Grupul MBCC este unul dintre cei mai importanți furnizori de produse chimice și soluții pentru construcții
la nivel mondial și a luat naștere din Divizia BASF pentru produse chimice pentru construcții. Oferim pro-
duse și soluții inovatoare și durabile pentru industria construcțiilor din diferite sectoare, cum ar fi clădiri,
structuri, construcții subterane, construcții noi, precum și pentru renovare. Mărcile noastre puternice,
Master Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics® și Watson Bowman Acme® sunt bine
consolidate pe piață. Cu inovațiile noastre, abordăm provocările de durabilitate din industrie. Grupul MBCC
este format din aproximativ 70 de entități juridice din întreaga lume și găzduiește aproximativ 7.500 de
experți în construcții în peste 60 de țări. Pentru mai multe informații, accesați: www.mbcc-group.com .

Construim performanță sustenabilă!







Dacă ar fi să caracterizăm sec, comercial, Aedificia Carpați, coordonatele majore ar fi: 40 de ani de activitate
pe piața construcțiilor din România (inițial ca Regia Autonomă Carpați, reorganizată apoi și privatizată în 1993),
în Restaurări monumente istorice (Atestat nr. 3/19/11/2003 MCC, din 20.11.2007), Construcții civile și
industriale „la cheie”, Amenajări interioare clasice și moderne, Consolidări, Confecții metalice, alumi-
niu, inox; certificări precum Standardul ISO 9001:2008, Atestatul 3/19/2003 de Restaurări Monumente Istorice,
Atestatul nr. 9236/26.08.2013 de tip B pentru proiectarea și executarea de instalații electrice exterioare-inte-
rioare, branșamente aeriene și subterane, Certificarea sistemului de management de mediu, Autorizația pentru
Laborator de gradul II, nr. 2484 din 23.04.2012, Certificatul nr. QC/1084 pentru certificarea sistemului de mana-
gement al calității, conform cu SR EN ISO 9001:2008; capital social integral privat: 4.330.700 lei, active totale:
176.646.823 lei, capital propriu: 132.691.283 lei. Această înșiruire de date, susținută de numeroasele premii și
trofee obținute pentru proiectele executate (majoritatea, edificii cu valoare de simbol și de reper istoric, cultural,
educațional sau administrativ), vorbesc deja despre un partener de afaceri puternic și de încredere. Dar nu
descriu îndeajuns spiritul Aedificia Carpați... Despre convingerile cu care a pornit la drum compania și
despre valorile cărora le-au rămas întotdeauna fideli specialiștii care-i compun echipa vorbește cel mai bine
președintele Aedificia Carpați, ing. Petre Badea.

Sunt peste 40 de ani de când echipa noastră restaurează paginile trecu-
tului și construiește viitorul, dincolo de limitele tradiționale ale domeniului
nostru de activitate.

Mai mult de 40 de ani în care, împreună, am pus cărămidă peste cără-
midă și am construit edificii care reprezintă astăzi o amprentă peste timp și
o promisiune respectată față de clienții și partenerii noștri.

Doar câteva exemple sunt suficiente pentru a confirma credința că locul
nostru în această industrie nu a fost niciodată întâmplător și că, atunci
când munca este dublată de viziune, rezultatele nu pot fi decât remarcabile.
Cu această proiecție asupra misiunii noastre de valoare, am reușit să res-
taurăm Palatul Cotroceni, Ateneul Român, Banca Națională a României
sau Muzeul Național de Artă. Și proiectele continuă. Într-o abordare la
fel de temeinică și la fel de sofisticată.

Aedificia Carpați înseamnă însă mai mult decât un portofoliu impresio-
nant de experiențe și proiecte. Înseamnă, în primul rând, o echipă a exce-
lenței profesionale: toți și fiecare dintre cei care și-au asumat viziunea
noastră și rigoarea de a construi durabil alcătuiesc această echipă. Aedificia Carpați mai înseamnă valorile în care
credem și care au fost, în egală măsură cu priceperea și experiența fiecăruia dintre noi, motorul creșterii noastre.

Continuarea tradiției s-a tradus prin meticulozitatea dusă până la perfecțiune și prin respectarea statornică a
termenelor promise. De aici, nu a mai fost decât un pas până la performanță, pe care am înțeles să o rafinăm
permanent astfel încât să atingem excelența.

Misiunea pe care ne-am asumat-o în urmă cu patru decenii, aceea de a construi responsabil și de a crea o
moștenire arhitecturală pentru România, rămâne și astăzi la fel de valabilă.

Obiectivele noastre rămân la fel de îndrăznețe, iar valoarea promisiunilor respectate căpătă, de la an la an, noi
valențe de exigență.

Petre Badea,
Președinte

Restaurând istoria și construind viitorul

ing. Petre Badea
președinte AEDIFICIA CARPAȚI SA 



Primul număr din 2021 al revistei marchează și debutul
unei serii de prezentări ale acelor proiecte de referință
prin care Aedificia Carpați și-a lăsat definitiv amprenta în
Cartea de aur a construcțiilor din România:

• Teatrul Național București
• Teatrul Național de Operetă
• Opera Națională București
• Guvernul României
• Biblioteca Națională a României
• Complexul de agrement Therme Nord București
• Mânăstirea Antim - Consolidare, Restaurare și Punere în Valoare
• Biserica Sfântul Grigorie Palama
• Palatul Patriarhiei Române - Consolidare și Restaurare
• Clădirea PRECIS - Universitatea Politehnică București
• Clădirea CAMPUS - Universitatea Politehnică București
• Muzeul Cesianu
• Muzeul Țăranului Român
• Hanul Gabroveni
• Complexul Multifuncțional Romsilva
• Ana Holding - Birouri de lux
• Muzeul Theodor Aman
• Ateneul Român
• Universitatea Națională de Arhitectură “Ion Mincu”
• Biblioteca Univeristății Politehnice București
• Fundațiunea Universitară CAROL I
• Cazinoul Sinaia
• Banca Națională a României
• Hotelul Crowne Plaza
• Muzeul Colecțiilor de Artă
• Institutul Național pentru Fizica Pământului
• Stadionul Dinamo - Pista de atletism și instalația de nocturnă
• Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia
• Palatul Foișor - Sinaia
• Hotelul Athénée Palace Hilton - București
• Sediul Federației Române de Fotbal
• Memorialul Cotroceni
• Hotelul Federației Române de Fotbal
• Muzeul Național de Artă
• Muzeul Național de Artă Contemporană
• Palatul Olănești
• Palatul Cotroceni
• Direcția Permise Auto și Înmatriculări
• Palatul Parlamentului
• Sediul Serviciului de Transmisiuni Speciale
• Școala Americană - București
• Fabrica de Bere Tuborg
• Sediul Romsilva (Tei-Toboc)
• Muzeul Cinegetic Posada
• Universitatea București
• Centrul de Conferințe și Cultură

din cadrul Universității Politehnice București
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Unul dintre momentele de refe -
rință care rămân în istoria construc-
torilor din țara noastră este, fără
îndoială, declararea, începând
01.01.2019, ca sector prioritar, de
importanță națională pentru econo-
mie, a sectorului construcții.

După 2 ani de la primele măsuri,
concretizate prin ridicarea nivelului
salariului minim din acest domeniu
și introducerea de facilități fiscale,
ne-am propus să evaluăm efectele
OUG 114/2018 pe piață.

În ceea ce privește încasările la
bugetul general consolidat, dacă ne
referim strict la sectorul construcții
- așa cum este clasificat sectorul în
Hotărârea 656/1997 privind apro-
barea Clasificării activităţilor din
economia naţională – CAEN, cu
modificările ulterioare – respectiv
codurile CAEN 41, 42, 43, observăm
că în 2019 încasările au crescut cu
cca 1.4 miliarde lei față de 2018.
Înregistrăm astfel o creștere sem-
nificativă, de 13,7% față de anul
anterior. 

Abordând toate CAEN-urile din
OUG 114/2018 observăm o
creștere a încasărilor la bugetul
general consolidat de 12,14% în
2019 față de anul anterior, conform
datelor furnizate de ANAF.

Cele mai mari majorări ale
sumelor încasate la Buget au
provenit din activitățile identificate
cu CAEN 41 – Construcții de clădiri
și CAEN 0812 – Extracția pietrișului
și a nisipului, fiecare prezentând o
creștere de cca 20 procente în
2019.

Numărul contractelor individuale
de muncă noi a prezentat, de
asemenea, un salt important odată
cu intrarea în vigoare a OUG
114/2018. Vorbind în termeni pro-
centuali, dacă în 2018, față de
2017, identificam o creștere a
numărului de contracte noi în cazul
operatorilor cu activitate principală
identificată cu CAEN 41, 42, 43 de
0,49%, în 2019 față de 2018 acest
procent era de 15,73%. În 2018 se
înregistrau 1.682 contracte noi, iar
în 2019 peste 53.000 contracte noi.

Analizând în mod similar situația
contractelor noi pentru toate CAEN-
urile din OUG 114/2018, creșterea
numărului acestora între 2017 –
2018 a fost de 0,56%, iar între
2018 – 2019, de 13,92%. Obser-
văm că în 2019 se înregistrau
58.564 contracte noi, iar în 2018
numai 2.363, cifre raportate la anul
anterior pentru fiecare caz.

În condițiile excepționale din
anul 2020 generate de pandemie,
numărul contractelor individuale de
muncă noi pentru CAEN 41, 42, 43
a continuat să crească față de
2019, chiar dacă cu un procent
redus, de 0,55%, în timp ce pentru
toate CAEN-urile din OUG 114/2018
se observă o diminuare (-1,04%).

Urmărind situația contractelor
individuale de muncă active la
finele ultimilor 3 ani (31 decem-
brie), în conformitate cu datele
ITM, cifrele pentru toate CAEN-urile
analizate se prezintă astfel: 31 dec.
2018: 565.313, 31 dec. 2019:
625.127, 31 dec. 2020: 677.337. 

Din analiza Buletinului Statistic
Fiscal elaborat trimestrial de ANAF
analizând perioada 2016 – 2020
remarcăm că în primii doi ani (2016
- 2018), deși produsul intern brut a
crescut față de anul/trimestrul
anterior, activitatea sectorului con-
strucții se diminua de la trimestru
la trimestru. Acest trend a fost
modificat și a început să crească
începând cu primul trimestru al
anului 2019. Astfel, în primele 3
luni ale lui 2019, în condițiile creș-
terii PIB de 5% față de trimestrul
similar din anul 2018, activitatea
sectorului construcții s-a majorat cu
12,5%, o creștere nemaiîntâlnită
pentru ultimii ani, ce nu poate fi
justificată decât de impactul OUG
114/2018.

Indicii lucrărilor de construcții
față de anul precedent pentru ulti-
mii ani se prezintă astfel:

2016 – 95,2%; 2017 – 94,6%;
2018 – 95,9%; 2019 – 127,6%
(sursa: INS)

Într-un sector esențial pentru
investițiile și dezvoltarea economiei
din țara noastră, în lipsa măsurilor

introduse de OUG 114/2017, pro -
babil numărul celor angajați în con-
strucții ar fi continuat să scadă,
contribuția sectorului la economia
țării de asemenea, realizarea
investițiilor fiind periclitată nu de
lipsa firmelor de construcții sau a
experienței acestora, ci din lipsă de
personal. Într-un singur an (2019),
peste 50.000 de contracte noi au
fost încheiate, în decembrie 2020
numărul contractelor de muncă
active fiind cu peste 110.000 mai
mare decât la 31 dec. 2018, iar
sumele încasate la Buget au crescut
cu 1,4 miliarde lei în 2019 față de
2018.

Pe de altă parte, apreciem că
sunt necesari pași suplimentari și
discuții cu Guvernul României, căci
în condițiile în care Agenția Națio -
nală pentru Achiziții Publice sau
Curtea de Conturi nu permit o actu-
alizare corectă a contractelor de
execuție datorată creșterii salariului
minim în construcții – deși inclusiv
Directiva 2014/24/UE, legislația
primară și secundară permit acest
lucru – asistăm la un abuz care
afectează nu numai constructorii,
ci însăși investițiile aflate în deru-
lare. q

Notă: Evaluarea nu a cuprins și activi ‐
tățile introduse în iunie 2019 prin OUG
43/2019, respectiv 2351 – Fabricarea cimen‐
tului, 2352 – Fabricarea varului și ispsosului,
2399 – Fabricarea altor produse din mine‐
rale nemetalice (bitum, smoală etc.).

Sectorul construcții, „sector prioritar”
- primii doi ani -

Irina FORGO - director executiv Federația Patronatelor Societăților din Construcții

Irina FORGO
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Unul dintre cele mai iubite repere comerciale ale Bucureştiului, cu statut de simbol, și-a recâș tigat gloria de
odinioară după 3 ani de recon strucție. Clădirea vechiului centru comercial Magazinul București a fost res-
taurată cu respectarea structurii istorice, după proiectul lui Mario George Kuibus BIA. Îmbinarea formei
caracteristice, antebelice, a clădirii cu modernismul a fost obținută printre altele datorită utilizării siste -
melor inovatoare de aluminiu ale companiei ALUPROF.

În inima Bucureștiului istoric se află o clădire binecunoscută locuitorilor orașului, cu o tradiție de 90 de ani. Magazinul
București, care a avut funcția de centru comercial timp de mai multe zeci de ani, a fost reconstruit și redat în folosință în
luna februarie a anului trecut. Clădirea oferă spații comerciale și de servicii, de birouri și gastronomice.

Fațadă istorică și vitrări inovatoare

Un nou capitol în istoria magazinului a fost deschis de doi investitori olandezi – Gerard Heinen și Johannes Jozefus Maria
Baakman, care pun în practică, cu consecvență, viziunea de revitalizare a clădirilor istorice din capitala României. La
Magazinul București a fost păstrată vechea fațadă și au fost reconstituite elementele caracteristice ale arhitecturii isto-
rice, adaptându-le noului proiect de clasă A. De asemenea, a fost păstrat axul de sticlă, care marchează centrul pere-
telui frontal și vitrinele unice din sticlă curbată de la intrare, care au rezistat până în prezent în forma inițială din
perioada antebelică.

Conform premiselor arhitecților, fațada origi-
nală a devenit cadrul pentru tâmplăria inova-
toare de aluminiu. Soluțiile companiei ALUPROF
SA, producător de top de sisteme arhitecturale
de aluminiu din Europa, s-au încadrat perfect în
standardele construcțiilor moderne.

„Vitrarea fațadei a fost executată cu ajutorul
sistemului ALUPROF MB-SR50N. Peretele nos-
tru montant-traver să permite construirea fața-
delor armonioase cu linii înguste vizibile și de
separare, cu asigurarea simultană a rezistenței
structurii. Forma profilelor permite îmbinarea
suprafețelor din interior, dând efectul unei grile
uniforme. Acest lucru facilitează îmbinările
estetice și exacte cu alte elemente ale construc -
ției: pereții interiori și plafoanele suspendate.”
– declară ing. Daniela Leonte, Consultant
Tehnic - ALUPROF System Romania SRL. „Pe de
altă parte, componentele adaptate, precum
accesoriile și fixările, cresc aria sarcinilor trans-
ferate - umplerea modulului fix al fațadei poate
avea o greutate de până la 1.100 kg.” - com-
pletează aceasta.

În clădire a fost utilizat de asemenea sistemul
de uși izolate termic MB-60E, partiții ignifuge
cu uși MB60E EI și sistemul de pereți igni-
fugi MB-78EI, cu clasa de rezistență la foc de
până la 90 minute.
Toate etapele procesului de construire s-au
desfășurat cu respectarea regulilor restrictive
de protecție a mediului, mai ales în sfera acus-
ticii. Clădirea comunică perfect cu alte părți ale
orașului. În apropiere se află universități și
școli, precum și monumentul „Lupa Capitolina”,
un  important monument istoric și un simbol al
României.

Suprafața utilă totală a clădirii cu 7 niveluri se
ridică la aproximativ 3.150 m2. q

Renovarea centrului comercial
Magazinul București cu sistemele ALUPROF 
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TOP GEOCART – 
portofoliu de produse și servicii

SC TOP GEOCART SRL este de peste 20 de ani reprezentanta în România a f irmei elvețiene
Leica Geosystems AG, producător cu tradiție în fabricarea echipamentelor și sistemelor destinate lucrărilor de
măsurători topografice, geodezice, în construcții, industriale etc.

TOP GEOCART este un partener pe termen lung ce oferă soluții complete pentru construcții și
măsurători terestre, cum ar fi:

• Aparatură topografică de la cele mai simple nivele pentru construcții până la aparatură electronică cu calcu-
lator încorporat, cum sunt sistemele GNSS de măsurare satelitară sau sistemele de scanare laser 3D;

• Instruire gratuită și suport tehnic pe parcursul utilizării aparatelor;
• Service în perioada de garanție și post garanție.

„Prin experiența și calificarea personalului firmei, acest partener de încredere poate asigura
proiectarea, realizarea / instalarea și configurarea Sistemelor de Măsurători, instruirea personalului
beneficiarului, Service și Mentenanță, consultanță și lucrări speciale de teren (rețele de sprijin GNSS,
căi ferate, poduri, scanări 3d etc.).” - Leica Geosystems

Activitatea TOP GEOCART se desfășoară în cadrul biroului central din București și în cadrul birourilor-filiale
din Alba Iulia, Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara.

SERVICE-UL TOP GEOCART
Laboratorul de Service are o Bază de măsurare pro-

prie pe care o folosește pentru măsurarea distanțelor și
un Banc de măsură identic cu cele de la fabrica producă-
toare, scule și dispozitive calibrate periodic de Biroul
Român de Metrologie Legală sau de laboratoarele firmei
Leica Geosystems (care deține monopolul datorită formei
sau caracteristicii speciale ale sculei). TOP GEOCART a
obținut din partea firmei Leica Geosystems, după
parcurgerea unor etape absolut obligatorii (investiții în
echi pament și scule de service, cursuri de pregătire și
calificare a personalului la sediul fabricii etc.) un
Certificat de Audit, care confirmă capabilitatea S.C.
TOP GEOCART de respectare a normelor europene în
ceea ce privește distribuirea, suportul tehnic în utilizare,
cât și depanarea, calibrarea și certificarea instrumentelor.

Valorile promovate de TOP GEOCART sunt raportate la profesionalism, dinamism, creativitate,
rigoare, responsabilitate.

Avantajele colaborării cu TOP GEOCART:
• Lucrul cu o companie care din 1998 este într-o

continuă ascensiune;
• Lucrul cu parteneri și clienți de prim rang ai unor

industrii extrem de dinamice;
• Perfecționare și recunoaștere profesională. q
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Licitație mamut
la Centrul Național de Cartografie

prof. univ. dr. ing. Constantin SĂVULESCU

1. Ce este și cu ce se ocupă Centrul Național
de Cartografie

Citez de pe website-ul propriu (https://cngcft.ro/):
„Centrul Național de Cartografie (CNC) este o insti-
tuție... în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară (ANCPI).”

Are o mulțime de atribuții, care de care mai impor-
tante și mai pompos formulate, totuși putând fi res -
trânse la „întreținerea rețelei geodezice naționale
de referință pentru poziționarea spațială și între -
ținerea hărților oficiale ale teritoriului național”.

2. Ce vrea să achiziționeze CNC
Nu intenționez deocamdată să discut în ce măsură

CNC își îndeplinește atribuțiile, deși sunt convins că
sunt multe lucruri de îndreptat pe acolo (și prin ANCPI,
în primul rând).

Deocamdată vreau să vorbesc despre o procedură
de achiziție lansată de CNC în cadrul activităților legate
de „întreținerea hărților oficiale ale teritoriului național”.
Este vorba de procedura încărcată pe SEAP sub numă-
rul CN1027269 din 25.12.2020.

Această procedură mi-a atras atenția prin mai
multe aspecte care mă determină să cred că este
vorba de o afacere „necurată” care ar trebui cercetată
„la sânge” și blocată.

2.1. Obiectul achiziției este intitulat „Servicii pentru
realizarea de ortofotoplanuri și asigurarea automati zării
proceselor de recepție, gestiune, stocare și dise minare
a datelor pentru 150 de unități administrativ-teritoriale

din mediul urban (municipiul București și orașe,
municipii și municipii reședință de județ din județele
Ilfov, Alba, Arad, Argeș, Călărași, Caraș Severin, Dâm-
bovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița,
Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș și Vâlcea)”.

Chiar din denumirea achiziției apare ciudată (sus-
pectă) asocierea „realizarea de ortofotoplanuri” cu
„asigurarea automatizării proceselor de recepție,
gestiune, stocare și diseminare”. Sunt două chestiuni
total distincte care, în cel mai bun caz, ar fi putut face
obiectul a două loturi separate.

2.2. Bugetul disponibil: 43.193.277,31 lei fără TVA,
adică peste 8,6 milioane de euro.

2.3. Contract cu un prestator unic (fără împărțire
pe loturi).

2.4. Termen de realizare: 36 de luni (anul 2023).
3. Aspectele „necurate” (în opinia mea)
3.1. Calendarul procedurii
Data anunțului: 25.12.2020 (de Crăciun!). Caietul

de sarcini (”Caiet de sarcini Orto”) încărcat la data
anunțului nu a fost cel corespunzător obiectului achiz i -
ției și vizualizarea sa a fost inhibată la solicitarea auto-
rității contractante.

Data încărcării caietului de sarcini corect: 30.12.2020.
Mai toată lumea (inclusiv șefii din CNC) știe că în

perioada sâmbătă 19.12.2020 - duminică 03.01.2021
(Crăciun și Revelion) majoritatea operatorilor eco-
nomici au acordat zile libere. Nu știu dacă nu cumva și

Constantin Săvulescu

Dl Săvulescu a fost președintele Uniunii
Geodezilor din România în perioada 1996 –
2004, pentru două mandate, fiind acum
Președinte onorific. În perioada celor opt ani
de mandat al dlui Săvulescu, UGR a partici‐
pat la lucrările comisiilor de specialitate din
Senat și Camera Deputaților pentru elabo‐
rarea Legii cadastrului și publicității imobi ‐
liare (Legea 7/1996).

„ CAIET DE SARCINI
Servicii pentru realizarea de ortofotoplanuri și asigurarea

automatizării proceselor de recepție, gestiune, stocare și disemi -
nare a datelor pentru 150 de unități administrativ-teritoriale din
mediul urban (municipiul București și orașe, municipii și municipii
reședință de județ din județele Ilfov, Alba, Arad, Argeș, Călărași,
Craș Severin, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița,
Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș și Vâlcea). ” 
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la CNC s-a întâmplat la fel. Așa stând lucrurile, este
clar că documentația de achiziție a putut fi analizată de
cei interesați, în cel mai bun caz, începând cu 04 ianu -
arie 2021.

Termenul de depunere a ofertei: 02.02.2021.
Deci, în realitate, operatorii economici interesați au

avut la dispoziție mai puțin de 30 de zile calendaristice
pentru analiza specificațiilor din caietul de sarcini (172
de pagini), pentru analiza prevederilor contractuale
(peste 140 de articole cu unul sau mai multe alineate
acoperind 20 de pagini) și pentru elaborarea ofertelor
tehnice și financiare.

Data până la care s-au putut solicita clarificări de
către operatorii economici: 13.01.2021 (20 de zile
înainte de 02.02.2021).

Timpul scurt acordat pentru elaborarea și depu -
nerea ofertelor ridică suspiciunea rezonabilă că
achiziția este dedicată unui operator economic care
avea cunoștință de conținutul CS mult înainte de publi-
carea acestuia.

3.2. Structura serviciilor solicitate
3.2.a. Un singur contract incluzând în principal:
• aerofotografiere și generare ortofotoplan (cod

CPV 71355100-2 – servicii de fotogrammetrie);
• aplicații software (cod CPV 72212000-4 – servicii

de programare de software de aplicație);
• servicii de instalare hardware (cod CPV

51611100-9 – servicii de instalare hardware).
Diversitatea mare a categoriilor de servicii pe care

ar trebui să le acopere un singur ofertant, fără a exista
o justificare sustenabilă a contopirii acestora într-un
singur contract, ridică suspiciunea rezonabilă că s-a
urmărit limitarea drastică a numărului de ofertanți.

3.2.b. Deși serviciile de fotogrammetrie privesc 150
de obiective distincte și practic fără legături de
condiționalitate între ele (orașe și municipii însumând o
suprafață totală de 4.260,5 km2), acestea nu s-au
împărțit pe loturi, deși astfel s-ar fi creat premisele
pentru scurtarea timpului de realizare și pentru
scăderea costurilor prin încurajarea concurenței.

3.2.c. Serviciile informatice (programare plus
livrare și instalare hardware) sunt, de asemenea, inde-
pendente de serviciile de fotogrammetrie (obiectivul
principal al achiziției, justificat prin punctul 2.a din
Anexa 1 la HG 294/2015 pentru aprobarea Programu-
lui Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023
(legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/167731):
„Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unități admi -
nistrativ-teritoriale din mediul urban”. Este evident că
serviciile informatice, dacă chiar sunt necesare, puteau
constitui obiectul unui contract distinct, fără ca prin
aceasta să fie afectată realizarea ortofotoplanurilor
pentru cele 150 de localități.

3.2.d. Relativ la serviciile informatice (grupate în
Caietul de sarcini sub denumirea „Componenta B”),
trebuie remarcat și faptul că una dintre funcțiile princi-
pale ale aplicației care se cere a fi realizată constă în
(punctul 3.1.6.2 din Caietul de sarcini) „automatizarea
procesului de recepție calitativă în proporție de cel
puțin 70% din cerințele” de calitate solicitate pentru
„Componenta A” (servicii de fotogrammetrie). Cu alte

cuvinte, pe lângă serviciile de fotogrammetrie, presta-
torul trebuie să furnizeze autorității contractante și
aplicația care să verifice (în proporție de cel puțin
70%) calitatea propriilor servicii! Cum va face asta,
este lăsat la latitudinea prestatorului care doar va tre-
bui „să analizeze în detaliu cerințele tehnice [specifice
serviciilor de fotogrammetrie] detaliate în capitolele
2.3 și 2.4, metodologiile și standardele existente la
nivel internațional ....”.

În același sens (verificarea o face prestatorul) tre-
buie menționate și lucrările de „nivelment geometric
sau trigonometric” cerute prin caietul de sarcini.

3.3. Aspecte tehnice
3.3.1. Conform caietului de sarcini (tabelul 1), den-

sitatea detaliilor planimetrice care trebuie să fie identi-
ficabile (vizibile) pe ortofotoplan, exprimată prin GSD
(ground sample distance – distanța dintre centrele pi -
xelilor măsurată la nivelul terenului) diferă în funcție
de categoria localității (capitală, municipiu reședință
de județ, municipiu sau oraș). Totuși categoria loca -
lităților (municipiu, oraș, comună) nu este stabilită în
funcție de densitatea detaliilor planimetrice, ci pe cu
totul alte criterii (numărul de locuitori, venitul pe cap
de locuitor, nivelul de industrializare etc.). În mod nor-
mal, fiind vorba de localități (orașe) având densități
comparabile ale construcțiilor și amenajărilor urbane
(artere de circulație, rețele edilitare, spații verzi etc.),
GSD ar fi trebuit să fie unic (cca 7,5 cm).

3.3.2. Pentru orașul București se cer caracteristici
tehnice diferite de ale celorlalte orașe. Astfel, în afara
imaginilor nadirale (având axa de fotografiere verti-
cală), se cer și imagini oblice. Chiar în caietul de sarcini
se menționează că „tehnologia inovatoare” (folosită
din 2010!) de preluare a imaginilor oblice este utilă
pentru domeniile care necesită vizualizarea fațadelor
clădirilor (arhitectură, restaurări și reabilitări, monito -
rizarea reclamelor, numărarea etajelor etc.), ceea ce
nu este cazul în înregistrarea cadastrală sistematică și
nu ar trebui să intre printre preocupările Centrului
Național de Cartografie. Mai mult decât atât, pentru
preluarea imaginilor oblice și a celor nadirale pe orașul
București se impune utilizarea unei camere din catego-
ria „maltese cross configuration” (constând dintr-o
cameră centrală nadirală plasată între patru camere
laterale înclinate). Această configurație este relativ
puțin utilizată (a se vedea, de exemplu, P. MEIXNER &
F. LEBERL – „Vertical or Oblique Aerial Photography for
Semantic Building Interpretation” (www.research-
gate.net), imaginile oblice putând fi obținute și prin
alte configurații, mai accesibile. De asemenea, fațadele
pot fi reprezentate prin alte tehnologii (scanare laser)
aplicate doar la clădirile de interes. Cerința respec-
tivă este de natură să restrângă drastic numărul
potențialilor ofertanți și să ridice nejustificat
costurile lucrărilor de fotogrammetrie solicitate
pentru municipiul București (care acoperă peste
260 de kilometri pătrați).

3.3.3. Pe de altă parte, cerințele tehnice diferite
(imagini oblice doar la București, rezoluții diferite
funcție de categoria localității) ar fi trebuit să constituie
un argument pentru împărțirea achiziției pe loturi
și nu încredințarea unui ofertant unic.

continuare în pagina 22È
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4. Aspecte privind cerințele de calificare și cri-
teriul de atribuire

4.1. Capacitatea tehnică și profesională (punc-
tul III.1.3 din Fișa de date)

Ofertantul trebuie să probeze că a executat servicii
similare în maximum 5 contracte derulate în ultimii 3 ani

• pentru „Componenta A” (servicii de fotogramme-
trie) - în valoare totală de minimum 26.193.277,31 lei
fără TVA (circa 3,4 milioane euro);

• pentru „Componenta B” (servicii informatice) - în
valoare totală de minimum 17.000.000,00 lei fără TVA
(circa 5,2 milioane euro).

Se poate constata că Centrul Național de Car-
tografie este interesat să cheltuie banii mai mult pe
programe și componente hardware (deși are deja o
dotare importantă pe ambele categorii) și mai puțin pe
ortofotoplan recent, care reprezintă o necesitate strin-
gentă pentru acoperirea cu hartă recentă și modernă a
teritoriului național.

De asemenea, de poate deduce că CNC estimează
la circa 3,4 milioane euro costul „Componentei B” (ser-
vicii informatice), sumă care mi se pare foarte greu de
justificat.

4.2. Criteriul de atribuire este „cel mai bun
raport calitate – preț”

4.2.1. Se acordă 40 de puncte pentru compo-
nenta financiară (prețul cel mai scăzut) și 60 de
puncte pentru componenta calitativă (tehnică).
Importanța acordată factorului calitativ în defavoarea
celui economic ar putea fi justificată numai dacă:

4.2.1.a) Natura serviciilor solicitate ar permite o
variație semnificativă a calității acestora asociată cu
dificultăți tehnice majore de evidențiere a acestor vari-
ații în momentul recepției rezultatelor prestării respec-
tivelor servicii. Nu este cazul ortofotoplanului, la care
verificarea preciziei (poziția, forma, dimensiunile
obiectelor reprezentate în imagine) se poate face cu
ușurință prin determinări în teren (de altfel solicitate
prestatorului) și prin examinare directă. Tot prin exa-
minare directă pot fi constatate și alte aspecte calita-
tive cum ar fi vizibilitatea detaliilor (detalii în umbră,
zone acoperite cu nori, zone neclare din cauza ceții,
fumului, poluării etc). Constatarea acestora este
sarcina comisiei de recepție care are posibilitatea să
respingă o livrare neconformă, chiar dacă comisia de
evaluare a ofertelor a acordat punctajul maxim pentru
componenta tehnică.

4.2.1.b) Acordarea punctajului pentru componenta
calitativă (tehnică) s-ar face pe baza unor indicatori
judicios aleși și ușor verificabili. Nu este cazul la achi-
ziția în discuție. Toate cele 60 de puncte se acordă

pentru propunerea tehnică pe baza unor evaluări
subiective.

Citez, de exemplu:
„P2. Propunere tehnică – Perioada de implementare”

(a cui implementare?)
„Algoritm de calcul:
1. Durata prevăzută pentru fiecare sub-activitate

necesară este corelată cu activitățile prevăzute a fi
realizate în lunile respective și resursele identificate
pentru desfășurarea acestora - calificativ foarte bine -
7 puncte;

2. Durata prevăzută pentru fiecare sub-activitate
necesară este corelată parțial cu activitățile prevăzute
a fi realizate în lunile respective și resursele estimate
pentru desfășurarea acestora - calificativ bine - 3
puncte;

3. Durata activităților este în mică măsură potrivită
complexității acestora sau succesiunea dintre acestea
inclusiv perioada de desfășurare, este stabilită într-un
mod foarte puțin adecvat în raport cu logica relației
dintre acestea sau durata prevăzută pentru fiecare
sub-activitate necesară este corelată în mică măsură
cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respec-
tive și resursele estimate pentru desfășurarea acestora
- calificativ acceptabil - 1 punct”.

Cum va putea Comisia să constate că durata „este
corelată”, sau „este corelată parțial”, sau „este în mică
măsură (cât de mică?) potrivită complexității”, sau
„succesiunea ... este stabilită într-un mod foarte puțin
adecvat (dacă este doar „puțin” fără „foarte”, este
bine?)” sau ...?

5. Concluzie
N-am nicio idee dacă mizeria aceasta de „procedură

de achiziție publică” s-a născut din prostie, incompe-
tență sau ticăloșie.

N-am nicio idee care ar fi firma sau grupul de firme
care ar putea beneficia de acest contract.

Însă îmi este clar că întreaga „inginerie” încalcă
grosolan atât normele de bun simț în gestionarea ba -
nilor publici, cât și principiile impuse prin lege pentru
achizițiile publice (legea 98/2016):

„Principiile care stau la baza atribuirii contractelor
de achiziție publică sunt:

a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoașterea reciprocă;
d) transparența;
e) proporționalitatea;
f) asumarea răspunderii.”
Și dacă avem „asumarea răspunderii”, atunci cineva

ar trebui să răspundă.
Să răspundă nu pe baza a ceea ce am scris eu aici,

ci pe concluziile unei analize amănunțite, corecte, pro-
fesioniste și nepărtinitoare a tuturor împrejurărilor
care au dus către situația descrisă sumar în acest arti-
col. Bineînțeles, această analiză nu ar trebui încredin -
țată unei „comisii” formate din salariații CNC. CNC este
în subordinea ANCPI, care este în subordinea Mi -
nisterului Dezvoltării, care face parte din Guvernul
României. Cred că toate aceste instituții aflate „dea-
supra” CNC ar trebui să dovedească o preocupare
reală (nu formală: „s-a avizat, deci suntem acoperiți”)
pentru modul în care se dorește cheltuirea a peste opt
milioane de euro, bani care – sub o formă sau alta –
sunt publici și ar trebui utilizați în beneficiul public,
conform destinației lor: înregistrarea cadastrală a
tuturor imobilelor de pe teritoriul național. q

Sursă articol: 
https://consavulescu.wordpress.com/2021/01/17/licitatie‐mamut‐

la‐centrul‐national‐de‐cartografie/

Æ urmare din pagina 21



Evoluția profesională a angajaților în construcții
se reflectă în proiecte de succes

Majoritatea companiilor de construc -
ții și proiectare investesc constant
în tehnologie și mai ales în aplicații
software performante, care să le
faciliteze realizarea unor proiecte
complexe. Resursele unei companii
pot fi multiple și diverse, însă
resursa umană este prima și cea
mai importantă dintre ele. 

În companiile de construcții și proiec-
tare, nu doar selectarea personalului
potrivit este importantă, ci și pregătirea
continuă a angajaților pentru a atinge
nivelul de performanță dorit. Prin
urmare, cizelarea abilităților și compe -
tențelor în vederea asigurării evoluției
profesionale ar trebui să fie o constantă
în lista de obiective a angajatorilor și
managerilor de proiecte. Și asta deoa-
rece investiția în programe inovatoare
este benefică și avantajoasă în contextul
calificării și perfecționării personalului
pentru a fi în măsură să utilizeze și să
valorifice cele mai complexe funcționali-
tăți ale programelor respective.

Pregătirea angajaților (proiectanți, ingi-
neri, constructori etc.) se poate face în
diverse moduri precum cursuri online,
specializări, acreditări și chiar prin parti-
ciparea la conferințe, webinarii și multe
altele. Progresul profesional al angajați-
lor se construiește în timp, pas cu pas,
iar evoluția lor se va reflecta ulterior în
proiecte reușite, realizate în timp optim.
Soluțiile de perfecționare profesională
menționate mai sus sunt posibile și în
această perioadă de restricții cauzate de
pandemie, deoarece majoritatea cursu-
rilor se desfășoară online. Printre avan-
tajele cursurilor online se numără și
faptul că acestea oferă mai multă flexi-
bilitate decât cele organizate clasic și
pot fi susținute pe nivele (începător /
mediu / avansat) în funcție de nivelul de
calificare al angajaților, la fel ca cele
susținute în spații fizice. Nu în ultimul
rând, cursurile online permit comunica-
rea și interacțiunea între traineri și par-
ticipanții la curs. 

Cele mai multe companii se adaptează
situației actuale și organizează cursuri
online, care sunt susținute de instructori

certificați internațional. Investiția în
pregătirea angajaților se amortizează în
timp relativ scurt, însă avantajele rămân
pe termen lung.

Pe lângă bogata și deja cunoscuta
ofertă de soluții software de proiec-
tare pentru arhitectură și construc -
ții, topografie, cadastru, mecanică
și infrastructură, însoțite de servi-
ciile aferente de consultanță și su -
port tehnic, CADWARE ENGINEERING
pune un accent special în această
perioadă pe componenta de trai-
ning, mutând cursurile online. Pen-
tru o maximă eficiență, cursurile se
desfășoară în direct, cursanții fiind
în contact permanent audio-video
cu instructorul și cu ceilalți partici-
panți, putând astfel să comunice
ușor și să beneficieze de experiența
similară unui curs față în față, iar
diplomele obținute, similar cursuri-
lor clasice, sunt recunoscute inter-
național.

Iată care sunt principalele avantaje
ale instruirii și perfecționării anga-
jaților:

1. Munca de calitate este principalul
avantaj pe care îl oferă o echipă
calificată. Atunci când un angajat este
foarte bine pregătit comite mai puține
erori, reface mai puțin sau deloc etape
dintr-un proiect și astfel se reduce
numărul de modificări. Un proiect bun
înseamnă un client mulțumit, care nu
poate fi decât un beneficiu pentru com-
panie.

2. Eficiența este un alt avantaj pe
care îl aduce un personal calificat. A
lucra bine înseamnă a lucra corect,
organizat, cu folosirea inteligentă a tim-
pului și respectarea termenelor de fina-
lizare, respectiv livrare a proiectelor.
Efici ență mai înseamnă și valorificarea
la maximum a funcțiilor unor aplicații
software care facilitează realizarea mult
mai rapidă a proiectelor decât în trecut.
De aceea, este important ca angajații să
urmeze cursuri online, să descopere și
să asimi leze cele mai noi metode și

tehnologii de proiectare și modelare,
mai ales că pot avea sprijinul unor
instructori atestați.

3. Economie de bani, timp și resurse.
Un angajat mai puțin instruit are nevoie
de mai mult timp și resurse pentru a
duce la capăt un proiect sau chiar sarci-
nile care i se atribuie. În timp, acest fapt
va conduce la ineficiență sub toate as -
pectele. Dimpotrivă, un angajat calificat
și foarte bine instruit va folosi într-un
mod optim resursele de care dispune,
va lucra repede și eficient, economisind
timp, bani și resurse.

4. Atragerea de noi proiecte. O echipă
profesionistă poate să livreze proiecte
frumoase, inovatoare, variate și com-
plexe, ceea ce va conduce la atragerea
de noi proiecte, iar acest lucru va
garanta un flux continuu de lucru pentru
angajați.

5. Creșterea veniturilor companiei.
Proiectele reușite au în spate oameni
profesioniști, creativi, responsabili și supra -
calificați, care, prin proiectele pe care le
livrează, aduc venituri semnificative
companiei.

6. Creșterea notorietății companiei.
Așa cum reputația proastă se răspân-
dește, la fel și cea bună se face auzită.
O companie care pune accent pe profe-
sionalism, seriozitate și calitate se
reflectă și în munca angajaților. O com-
panie cu personal instruit se va bucura
de notorietate și va câștiga încrederea
clienților, care vor deveni din ce în ce
mai mulți și mai importanți. q

CADWARE ENGINEERING
Software CAD și BIM, cursuri de instruire, certificare, consultanță și suport tehnic

Aleea Barajul Iezeru, Nr. 6A, Et. 3, Sector 3, 032799 - Bucureşti
Telefon: +4021 340 40 91 |  E-mail: office@cadware.ro
https://www.cadware.ro/ | https://www.topolt.com/ro
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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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Concepte, niveluri de performanță, modelări, metode de calcul
în propunerea de Cod P100-8/2018 pentru structurile construcțiilor

cu valoare culturală, comparativ cu P100-3-2019, Eurocode 8-3 și ASCE 41-13 (17)
Mircea MIRONESCU, Adrian Mircea STĂNESCU, Teodor BROTEA,

Radu COMĂNESCU, Daniel PURDEA, Mircea V. STĂNESCU – Miro Grup SRL

În propunerea de cod P100-
8/2018, referitoare la intervențiile
pentru construcțiile cu valoare cul-
turală, conceptul de performanță
seismică este de natură probabilis-
tică. Nivelul de performanță seis-
mică reprezintă gradul de afectare
maxim probabil admis produs de un
cutremur cu intensitate prestabilită
(asociat unei valori date a IMR),
pentru duratele de viață a construc -
ției și ipotezele pentru evaluare
luate în conside rare.

Performanța seismică a construc -
ției depinde de:

a) severitatea hazardului seismic;
b) fragilitatea seismică a con-

strucției;
c) gradul de expunere.
Nivelurile de performanță sunt

definite având în vedere simultan
comportarea, respectiv răspunsul
construcției, comportarea elemen -
telor structurale, elementelor ne -
structurale, respectiv răspunsul
componentelor cu valoare culturală.
Acestea sunt stabilite în ordinea
descrescătoare a severității afec-
tărilor (degradări de rigiditate până
la avarii), astfel: stadiul de preco-
laps, cu starea limită asociată de
precolaps, stadiul de avarii limitate
(de siguranță a vieții), cu starea
limi tă ultimă asociată, stadiul ope-
rațional-ocupare imediată cu starea
limită de serviciu asociată.

Starea fizică a construcției în
stadiul de precolaps este definită ca
fiind foarte puternic avariată dar
menținându-și integritatea structu -
rală și dispunând de o comportare
reziduală de a prelua încărcări
gravitaționale. Riscul de prăbușire
locală care ar putea afecta sigu -
ranța vieții și produce rănirea gravă
a unor persoane este ridicat.

Construcția poate fi restaurată
cu implicarea unor costuri ridicate
și perioade lungi de timp. Dincolo
de limita maximă admisă pentru
precolaps, stadiul de colaps repre-
zintă stadiul la care restaurarea
este practic imposibilă.

Starea fizică a construcței pen-
tru avarii limitate (stadiul de sigu-
ranță a vieții), cu stadiul limită
ultim asociat, este definită de ava-
rieri limitate, riscul pentru pierde-
rea de vieți și răniri grave este
scăzut, intervențiile pot fi de repa -
rații și eventual consolidări locale,
fără consolidare generală și timp de
realizare a intervențiilor limitat.

Starea fiziă a construcției pentru
stadiul operațional ocupare imedi-
ată (starea limită de serviciu) este
definită de risc de răniri sau pier-
deri de vieți foarte scăzut, con-
strucția putând funcționa imediat în
condițiile funcționării rețelelor edi -
litare.

Referitor la duratele de viață a
construcțiilor și ipotezele pentru eva -
luare luate în considerare, se fac
următoarele observații:

• Construcțiile istorice (cu valoa -
re culturală) de la noi din țară pot
avea durata de viață efectivă între
100÷600 de ani.

• Celelalte construcții existente
au o durată de viață efectivă de
50÷150 de ani.

• Construcțiile noi au o durată
de viață proiectată, de regulă, de
50 de ani, care este o durată de
viață de referință sau normată.

Tot ca regulă, evaluările prin cal-
cul pentru structurile construcțiilor
noi cât și pentru cele existente se
fac pentru ipoteza că aceastea nu
sunt afectate sau avariate.

În P100-8/2018, prin introdu -
cerea coeficienților parțiali de sigu-
ranță γR1 și γR2, care țin seama de
incertitudinile epistemice date de
conformarea și starea de afectare a
construcției (fiind rezultați din pre-
lucrarea pe bază probabilistică a
factorilor calitativi R1 și R2, obținuți
din evaluarea calitativă), se ține
seama de reducerile de capacitate
inerente unor structuri care au mai
mult de 50 de ani de existență.

La acești coeficienți parțiali de
siguranță se adaugă și coeficientul
de încredere dată pentru caracte -
risticile de material, coeficienți care
sunt dați și luați în considerare și în
P100-3/2019.

În prezent, în România, intervențiile structurale asupra clădirilor cu valoare culturală trebuie să
se conformeze normativelor generale din domeniul construcțiilor, respectiv Codul de proiectare
seismică (P 100-1) și Codul de evaluare și proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri existente,
vulnerabile seismic (P 100-3), acte care nu conțin prevederi care să răspundă pe deplin nece-
sităților aparte ale construcțiilor istorice (caracteristici constructive, durată de viață diferită, va -
loare artistică și tehnică etc.).

Din aceste considerente, precum și din necesitatea alinierii legislației naționale la cea europeană
și, implicit, a actualizării metodologiilor din domeniul protecției și conservării-restaurării monu-
mentelor istorice, a fost elaborat Codul de evaluare și propuneri de intervenții privind construcțiile
cu valoare culturală - indicativ P 100-8/2018 (având la bază direcțiile metodologiei MP 025-04,
elaborată în anul 2004 de către ing. Mircea Mironescu, prof. dr. ing. Radu-Constantin Petrovici, ing.
Teodor Brotea, consultant prof. ing. Alexandru Cișmigiu). 

În articolul de față sunt arătate adaptările modelărilor și metodelor de calcul, evaluarea și inter-
vențiile structurale pentru construcțiile cu valoare culturală (istorică) la conceptele și criteriile,
respectiv nivelurile de performanță, codurile, normativele și condițiile din țara noastră, prin core-
larea aspectelor principale ale evaluărilor prin calcul pentru P100-8-2018 – cu acelea din P100-
1/2013 și P100-3-2019, Eurocode 8-1 și 8-3.

De asemenea sunt arătate abordările recente folosite în codurile americane ASCE 41-13 (17), cu
adaptările făcute de noi pentru construcțiile cu valoare culturală (istorică), respectiv pentru struc-
turile celorlalte construcții existente.
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HAZARDUL SEISMIC
Hazardul seismic la amplasa-

ment, modelat pe criterii probabilis-
tice, se cuantifică prin intermediul a
trei intervale medii de recurență
(IMR) pentru durata de exploatare
de referință de 50 de ani a con-
strucției.

Pentru parametrul de bază al
hazardului ag care este accelerația
maximă a terenului se dau valorile
de mai jos, cu reducerile respec-
tive, pentru construcțiile existente,
față de P100-1/2013, la fel ca în
P100-3/2019, cu diferențierea că
pentru cutremurul standard, valoa -
rea accelerației este mai redusă,
așa cum este normal, față de struc-
turile construcțiilor noi.

Pe amplasamente și în situații
speciale, apreciate și luate în con-
siderare de expert, cu avizul comi -
siilor abilitate de avizare, se pot lua
sporiri sau reduceri ale acestor va -
lori de până la 20%.

Cele trei intervale de recurență
sunt:

1. cutremur frecvent cu IMR =
40 de ani cu Pdep = 70%, ag = 0,45
ag P100-1/2013;

2. cutremur standard de proiec -
tare cu IMR = 100 de ani, cu Pdep =
40%, ag = 0,80 ag P100-1/2013;

3. cutremur rar cu IMR = 475 de
ani cu Pdep = 10%, ag = 1,25 ag
P100-1/2013.

De asemenea, se subliniază fap-
tul că se consideră ca valoare mi -
nimă admisibilă de capacitate 50%
din valoarea necesară; pentru situ-
ația cea mai redusă, adică aceea cu
-20%, dar că aceasta, coroborată
cu coeficienții parțiali de siguranță
dați de factorii de încredere care
sunt înglobați în R3 și γR1 și γR2,
care nu sunt dați în P100-3/2019,
conduc practic la același nivel de
valoare al gradului de asigurare:

cu cel minim dat în P100-3/2019, în
valoare de 0,35.

Pentru nivelul de hazard, expri-
mat prin accelerația terenului pe
amplasament ag pe baze probabilis-
tice se mai arată că, pentru durata
de viață de referință, sau normată,
de 50 de ani și trecerea la valorile
de intensitate a accelerației spec-
trale elastice, normalizate din
P100-3/2019, se pot pune în evi-
dență următoarele aspecte:

În P100-8/2018, atât prin felul
în care este abordat hazardul, cât și
prin modul de evaluare a relațiilor

capacitate - necesar, pentru acți-
unea seismică, se operează con-
secvent cu principiul că în perioada
de timp normată sau existentă,
construcția este supusă în probabi -
lități mai mari sau mai mici la
cutremure cu intensități care să le
caracterizeze ca fiind rar, standard,
sau frecvent.

Astfel, dacă luăm în considerare
relația relativ exactă:

în care PN – probabilitatea de
depășire pentru N ani; ₸ – inter-
valul mediu de recurență; N –
perioada normată de existență de
50 de ani, rezultă:

Pentru cutremurul rar:

Pentru cutremurul standard:

Pentru cutremurul frec vent:

Cutremurul standard cu ₸ = 100
ani, față de cutremurul standard
din P100-3/2019, cu:

Datele sistematizate sunt pre -
zentate în Tabelul 1.

VULNERABILITATEA –
FRAGILITATEA
STRUCTURILOR 

Pentru a ilustra conceptul de
evaluare probabilistică pe bază de
performanță se folosesc scheme și
legi constitutive (Tabelul 2) cu
ajutorul cărora se definesc vulnera-
bilitatea, fragilitatea structurală.

Matricea de performanță prezen -
tată în Tabelul 2 se completează

cu legile constitutive ale materi-
alelor care compun structurile, cu
ajutorul cărora se pot realiza eva -
luările de capacitate, la diferitele
niveluri de afectare a structurilor,
funcție de mărimea intensității acți-
unii (hazardului) luate în considerare.

Se dau din P100-8/2018:
a) Legea constitutivă, ilustrare

principială (fig. VII 29, pg. 51
P100-8/2018);

b) Legile constitutive biliniare
pentru zidărie (fig. D.17, pg. 112,
P100-8/2018);

c) Modelul determinării rezis-
tențelor medii pentru compresiune,
întindere, rupere diagonală (fig.
D.18(a) și D.18(b), pg. 113-114,
P100-8/2018) – pentru elementele
de zidărie;

d) Legi constitutive beton (fig.
D.9 și D.10, pg. 111, P100-8/2018);

e) Metal, oțel beton (tabelul
A.2.15., pg 83, P100-8/2018) și
SREN 1992-1-1 pentru oțel beton
(fig. 3.7 și 3.8 – oțel) și EC2 (pg.
35, 37);

f) Legi constitutive și tabele lemn
(fig. A.2.3, tabel A1.13.1, A2.13.2,
A2.14, pg. 81-82, P100-8/2018).

Se reproduc în figurile 1 și 2
punctele a) și b).

Se subliniază faptul că pentru
materialele arătate mai sus se pot
lua în considerare valorile rezis-
tențelor medii, caracteristice sau de
proiectare, cu deformațiile aferente
acestora la evaluarea capacităților
secțiunilor elementelor, subansam-
blelor și a structurilor luate în
întregime, corespunzător diferitelor

Tabelul 1

Fig. 1: Legea constitutivă pentru zidării cu
deformații post‐elastice semnificative

continuare în pagina 28È
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stări de afectare, care la rândul lor
sunt asociate stărilor limită, respec-
tiv nivelurilor sau obiectivelor de
performanță.

În Tabelul 2 sunt notate pentru
fiecare căsuță a matricei rezistența
și deformația corespunzătoare ha -
zardului și stării de afectare sau
nivelului de performanță aferent.
Cu datele de mai sus se pot realiza
calcule biografice în domeniul

elastic sau elasto-plastic (pushover)
sau direct curba înfășurătoare a
calculului biografic, folosind meca -
nismul cinematic de plastificare a
structurilor.

În legătură cu acest ultim
aspect, trebuie să ținem seama la
realizarea acestei curbe înfășură-
toare de faptul că structurile, prin
alcătuirea și felul materialelor cu care
sunt realizate, au o comportare cu

caracter fragil sau ductil și că tre-
cerea de la comportarea în dome-
niul elastic la comportarea în
domeniul post-elastic se face trep-
tat, prin așa-zisa suprarezistență
de secțiune sau structurală, care
conduc în final la următoarele mo -
delări și scheme.

Relația forță - deplasare pentru
o structură se definește ca fiind
relația dintre forța tăietoare de

Tabelul 2: Matricea de performanță

Fig. 2: Legi constitutive biliniare zidărie

Æ urmare din pagina 27
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bază a structurii, în general cota
±0,00 și deplasarea secțiunii struc-
turale situate în centrul de greutate
al forțelor de inerție, din modul fun-
damental de vibrație, corespunză-
tor perioadei T1, denumit punctul z.
Ipotezele de mai sus conduc la
echivalarea sistemului structural cu
mai multe grade de libertate la un
sistem cu un singur grad de liber-
tate. Schematic, aceasta se ilus-
trează ca în figura 3, pentru un
model al unei structuri cu mai
multe niveluri, cu șaibe considerate
infinit rigide, înălțimi de nivel și
rigidități relative de nivel apropiate
între ele, cu asimetrii li mitate în
plan.

Trebuie amintit aici că pentru un
singur nivel z = 1 și că valorile z
arătate sunt pentru calculul în
domeniul liniar elastic.

Pentru domeniul plastic, punctul
z poate coborî la valori inferioare
până la limita de 0,5 H. Masa
echivalentă pentru un singur grad
de libertate, de la 2 niveluri în sus,
se poate lua:

În aceste condiții avem:

în care Ke = rigiditatea secantă în
stadiul elasto-plastic.

Cu aceste date putem trece la
definirea vulnerabilității, fragilității
structurale.

Cu ajutorul conceptelor de vulne -
rabilitate / fragilitate, hazard ajun -
gem la risc, pierderi, cu metode
simplificate, de complexitate medie
sau avansate.

În propunerea de cod P100-
8/2018 este aleasă o cale de mijloc,
combinând, așa cum, de fapt, se
face și în codurile noastre, meto -
dele simplificate cu cele de com-
plexitate medie, dar cu abordări
specifice pentru performanțe,
respectiv modul lor de a fi puse în
evidență.

Schema din figura 4 reprezintă
un model folosit în mai multe coduri
model americane, de exemplu în
FEMA 445 sau FEMA P695, care,
pentru modelul de evaluare de tip
pushover, ia în considerare capaci-
tatea maximă ca fiind vârful forței
de pe diagrama forță - deformație
S-δ. Pentru deformația ultimă
capabilă, pe aceeași diagramă se ia
deformația corespunzătoare valorii
forței 0,8 Scap max, iar pentru
colaps, la capacitate 0,2 Scap max.
Pentru stadiul de precolaps (PC) se
interpolează între 0,8 Scap max și 0,2
Scap max.

Cu aceste date și cu explicațiile
care se dau pentru această schemă
în P100-8/2018 se poate trece la
determinarea capacităților, respec-
tiv nivelurile de performanță, înca -
drate în obiective de performanță la
diferitele stări de afectare, mai întâi
pentru precolaps (PC) și apoi pen-
tru celelalte stări, puse în evidență
de stările limită asociate SLU și
SLS. 

Acest mod de abordare îl putem
defini, în mod generic, ca fiind semi-
probabilistic (de nivel 1) conform
CR-0-2012.

Pentru o abordare probabilistică
de nivel avansat (nivel 2 spre nivel
3), conform CR-0-2012, pot fi
folosite următoarele modelări și
modele noi.

MODELĂRI
ȘI METODOLOGII NOI

Modelările și metodologiile noi
propuse sunt în concordanță cu
tendința actuală din codurile ameri-
cane, modele noi, precum P-58-
1÷2 [3], de a furniza pentru
practica de proiectare metode
avansate în paralel cu metode
simplificate, pentru realizarea eva -
luărilor prin calcul pentru con-
strucțiile noi, dar care se pot aplica
și la construcțiile existente, inclusiv
construcțiile cu valoare culturală.

Astfel este posibil să fie determi-
nate relații de capacitate de tip
pushover simplificat, care să se
folosească la definirea de curbe de
fragilitate și prin curbe de ha zard
calculate probabilistic rea lizate
pentru diferite amplasamente să se
treacă la determinarea riscului.

Se pot realiza evaluări, simplifi-
cate de tip static echivalent, analize
modale spectrale spațiale, analize
dinamice directe pentru un singur
grad de libertate, respectiv mai
multe grade de libertate, în dome-
niul elastic și inelastic. 

Cu cât avansăm în descrierea de
mai sus, în aceste tipuri de evalu -
ări, cu atât se pot da informații cât
mai exacte și utile, dar și cu costuri
de realizare mari ale evaluărilor,
care de multe ori nu se justifică și
cu posibilitatea de a da rezultate
eronate din necunoașterea ansam-
blului de ipoteze care stau la baza
algoritmilor, respectiv programelor
de calcul, din greșeli de introducere
a datelor sau de interpretare a
rezultatelor.

De aceea este absolut necesar
ca atât la evaluarea prin calcul pen-
tru structurile construcțiilor existente
cât și la acelea pentru structurile
construcțiilor noi să se realizeze
mai întâi o evaluare cu metode sim-
plificate.

Fig. 3 Fig. 4

Æ urmare din pagina 28
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Am arătat și expus acest prin-
cipiu în mai multe articole, printre
care în [9] și [11].

Se propun în cele ce urmează
scheme la relația S-δ care se pot
folosi pentru curbele pushover pen-
tru stadiul complet elasto-plastic
pentru diferite tipuri de structuri
clasificate ca fiind cu ruperi fragile,
semi-ductile și ductile. S este forța
tăietoare totală la baza structurii, d
este deplasarea în punctul z,
aceasta situându-se în centrul de
greutate al forțelor de inerție seis-
mice pentru modul fundamental T1.
T1 este perioada fundamentală
realizată conform normativului
P100, cu rigiditate 0,5 EI pentru
beton armat și zidărie și EI pentru
metal și lemn.

Schema din figura 5 este ase -
mănătoare cu schema S-δ din pro -
punerea de cod P100-8/2018, ca
principii de alcătuire, aducând, față
de cea din urmă, detalieri și pre-
cizări în legătură cu limitele nive -
lurilor de performanță adecvat
structurilor construcțiilor cu valoare
culturală și echivalări de energie pe
curba S-δ, având punctul maxim
dat de Smax-dm.

Cu ajutorul schemei din figura
5, prin atribuirea cu ajutorul nor-
malizării a punctelor notate cu 1 ca
fiind baza normalizării, se fixează
pe curbele pushover punctele 2, 3
și 4 și de asemenea caracteristicile
Sf și δf (stadiul de fisurare consi -
derat și punctul maxim de com-
portare elastic al structurii).

Suprapunând peste curba push -
over normalizările, se poate trece
apoi la judecarea comportării struc-
turii la acțiunea seismică dorită, în
domeniul elastic și apoi elasto-plas-
tic, până la colaps total (punctul
notat cu δmax pe curba S-δ).

Acestea sunt puse în evidență
pe schema din figura 6.

Folosind schema din figura 6 se
poate determina care sunt capa -
citățile și cerințele pentru fiecare
dintre cele 3 cerințe de perfor-
manță, prin intermediul nivelurilor
de performanță respective, cu
stările limită asociate fiecăreia din-
tre acestea, C pentru colaps, PC
pentru prevenirea colapsului, SLU
pentru siguranța vieții, SLS pentru
ocupare imediată opera țional.

Descrierea în acest fel a per -
forman țelor pentru structurile exis-
tente, respectiv construcțiile cu
valoare culturală, este explicitată
după cum ur mează: C înseamnă
practic colap  sul, scoaterea com-
pletă din funcțiune, numărul de vic-
time foarte mare, PC înseamnă
afectări grave, adică degradări și
avarii majore atât la elementele
structurale cât și la elementele
nestructurale, numă rul mare de
victime, dar cu posibilitatea rea -
lizării restaurării, SLU (siguranța
vieții) înseamnă degra dări și avarii
de la grave la limitate, număr mic
de victime, SLS înseamnă degradări
și avarii limitate până la lipsa totală
a acestora, fără victime.

Evaluarea performanțelor în ceea
ce privește hazardul cât și la crite -
riile de acceptare trebuie făcută
diferit pentru construcțiile noi, con-
strucțiile existente și construcțiile
cu valoare culturală. Trebuie găsite
criterii comune de judecată, res -
pectiv metode și metodologii de
evaluare, pentru risc, pierderi (cost
beneficiu).

În momentul de față se fac pași
rapizi către realizarea acestor
deziderate, mai ales în SUA, prin
formarea și adoptarea unor metode
și metodologii avansate, puse în
paralel cu metode simplificate, cum
se întâmplă prin codul model P58-
1÷3, respectiv ASCE 7-10 (16), 41-
13 (17). 

Astfel, dacă la construcțiile noi
limitele hazardului pot fi judecate
funcție de nivel de performanță și
puse accente și dată importanță
nivelurilor astfel stabilite, pentru
SLS și SLU, la construcțiile exis-
tente, limitele hazardului sunt pen-
tru limita inferioară, date de
existența construcției, iar limita
superioară, unanim acceptată ca
fiind mai redusă decât pentru con-
strucțiile noi. Evaluările pentru SLS
și SLU și P.C. pe tot lanțul hazard-
pierderi (cost) este firesc, dar și aici
cu atenționarea că punctele de
„optim” sunt diferite între con-
strucțiile noi și cele existente.

Fig. 5

Fig. 6

continuare în pagina 32È
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Pentru construcțiile noi, evalu -
ările pentru nivelul P.C. sunt de re -
gulă „evitate”, putându-se justifica
acest aspect prin faptul că este mai
ușor de „evitat” acest nivel în acest
caz (evaluări și judecăți adecvate,
la nivelul actual de cunoștințe).

Pentru construcțiile existente,
însă, nivelul P.C. nu poate fi „evitat”
și cu atât mai mult pentru con-
strucțiile istorice, unde acest nivel
este important de analizat, deoa -
rece intervențiile trebuie făcute
cu precădere pentru acest nivel,
fără a lua decizia funcție de cost-
beneficiu.

Mai trebuie adăugat că, în mo -
mentul de față, când sunt puse în
evidență pentru toate stările limită
niveluri de incertitudini epistemice
diferite, determinarea acestora este
dificilă pentru SLS și SLU, iar când
criteriul de analiză îl constituie
perioada de existență, cel puțin în
zonele cu seismicitate ridicată,
analiza trebuie ca mai întâi să sta-
bilească dacă stărea limită de P.C. a
fost „evitată” și apoi să se treacă la
evaluarea celorlalte două stări, SLS
și SLU.

Este un motiv în plus pentru
care în P100-8/2018 să fie dată
importanța și evaluarea să fie
făcută cu precădere la acest stadiu.

În schema din figura 5 este
arătat cum se poate face trecerea
de la curba de pushover la curbele
de fragilitate și apoi cu ajutorul
curbelor de hazard să se determine
riscul în raport cu perioada de exis-
tență a construcției.

Trecând de la schema din figura
6 la curbele de fragilitate, mai pre-
cis la datele necesare realizării sim-
plificat a unei asemenea curbe,
aceasta se poate face pentru toate
stadiile de afectare, dar în cazul
nostru pentru stadiul P.C., ca în
figura 7.

Se subliniază faptul că pentru
realizarea curbei pushover au fost
folosite rezistențe medii și defor-
mații specifice medii. Menționăm,
de asemenea, faptul că toate valo-
rile forțelor notate ca S sunt consi -
derate ca fiind rezultanta forțelor
de inerție din modul fundamental
de vibrație (sunt funcție de T1),
aplicate în punctul z și că factorul
qw repre zintă factorul de com-
portare în care nu este inclusă
suprarezistența Ω.

Cu ajutorul datelor precedente
se poate trece la evaluarea proba-
bilităților anuale pentru stadiul de
precolaps P.C., λP.C. care se deter-
mină cu ajutorul curbei de fragili-
tate, care este o probabilitate
condiționată de intensitatea stadiu-
lui de P.C., prin convoluție cu
derivata curbei de hazard seismic
(derivata cotei medii anuale a ha -
zardului pentru amplasament).

În lucrarea [8] se menționează
că pentru riscul uniform în România
rezultă valoarea Pf = 5 x 10-3 pentru
β = 0,5.

Se face mențiunea în lucrarea
respectivă că această valoare cores -
punde valorii mediane a curbei de
fragilitate și a valorii β = 0,5 pentru

totalul incertitudinilor date de curbe
de fragilitate raportată la valoarea
accelerațiilor maxime anuale ale
terenului pentru hazardul uniform,
corespunzătoare unei perioade
medii de revenire de 475 ani =
10%/50 ani.

Aceasta conduce, atunci când
folosim relația dată în [13] pentru
probabilitea de depășire în N = 50
ani de viață (serviciu), la:

PN = 1 - (1 - Pf)N

Pf = probabilitatea anuală de
depășire, pentru β = 0,5, la valori
de PN = 0,24 = 24% în comparație
cu PN = 1% din ASCE 41-13 (17),
care însă se referă la hazardul pen-
tru riscul uniform de 1% raportat la
valoarea Pf = 2% pentru β = 0,6,
corespunzătoare unei perioade
medii de revenire de 2.475 ani
≈1÷2%/50 de ani pentru hazardul
uniform.

De semnalat că între medii și
mediane, în cazul curbelor de
fragilitate, diferențele sunt mici și
se pot folosi mediile în loc de medi-
ane și că pentru București valoarea
accelerațiilor maxime ale terenului
pentru hazardul uniform și riscul
uniform este aproape aceeași, con-
form lucrării [8].

Se face în acest fel o deter-
minare a riscului pentru stadiul de
precolaps P.C., comparativă între
România și SUA (ASCE 41-13), cu
mențiunea că valorile pentru Româ-
nia sunt raportate la hazard cu IMR
= 475 ani ≈ 10%/50 de ani, iar
pentru SUA, IMR = 2.475 ani ≈
1÷2%/50 de ani.

În [1] se specifică folosirea
relației de convoluție pentru un sin-
gur hazard, în cazul nostru hazar -
dul seismic (fig. 8), curba medie
de hazard seismic, sub forma în
care această relație a fost dată de
PEER (Pacific Earthquake Engineer-
ing Research Center):

unde λD = rata medie anuală de
depășire (probabilitatea medie anu-
ală de depășire), F(im) = curba de
fragilitate (funcția de repartiție aFig. 7
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intensității condiționată a stadiului
D), G(im) = rata medie anuală de
depășire (probabilitatea medie anu-
ală de depășire) a intensității, curba
de hazard (λD este echivalentul
notației Pf).

Într-o lucrare viitoare se vor da
exemple de astfel de evaluări pen-
tru structuri de construcții noi și
respectiv construcții existente.

CONCLUZII
În capitolele precedente sunt

trecute în revistă principalele
aspecte ale conținutului propunerii
de cod P100-8/2018 și comparația
între acest cod și codurile P100-
3/2019, ASCE 7-10 (11) și P100-
1/2013.

Dintre cele mai importante ele-
mente de noutate pe care acest pro -
iect normativ le conține, subliniem:

1) Dacă la nivelul criteriilor de
performanță nu sunt diferențe, la
acela al nivelurilor de performanță
apar diferențieri firești. Dacă între
P100-1/2013 și P100-3/2019 se
specifică faptul că la fel ca în
Eurocode 8-3 ar trebui să se vadă
în ce măsură sunt satisfăcute ace-
leași niveluri de performanță, pen-
tru structurile care sunt analizate
conform acestor coduri, acest
deziderat nu poate fi în niciun caz
imaginat în cazul structurilor pentru
construcțiile cu valoare culturală,
din cauza conformărilor și alcătui -
rilor, în marea majoritate a cazurilor.

2) Dacă pentru construcțiile noi
și pentru unele construcții existente
obișnuite se pot imagina, atunci
când la ultimele sunt realizate
intervenții sub formă de con-
solidări, că putem stabili aceleași
ecarturi și medii cu acelea din
curbele de hazard prin proiectare
adecvată, pentru structurile con-
strucțiilor cu valoare culturală acest
lucru nu este posibil.

3) Trebuie realizată și la noi o
campanie susținută pentru uni-
formizarea criteriilor de risc, în con-
cordanță cu cerințele de la nivelul
european, în comparație cu nive -
lurile din SUA, ținând seama de
posibilitățile noastre economice.

4) De asemenea, nu trebuie
uitat faptul că pentru perioada de
existență la construcțiile obișnuite
avem valori de 50÷200 de ani, pen-
tru construcțiile cu valoare culturală
aceasta este între 50÷500 de ani.

5) Trebuie dată importanță as -
pectului că la noi predomină la con-
strucțiile cu valoare culturală
structurile realizate din elemente,
subansambluri de zidărie, lemn sau
puțin metalice. Pentru cele din
lemn, sau dacă este cazul și la cele
metalice, problemele de consoli-
dare trebuie evitate, iar pentru cele
din zidărie evaluările trebuie făcute
cât mai laborios, de la metode sim-
plificate până la cele mai avansate.
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Puțini sunt cei care știu să citească
opera inginerului Anghel Saligny

„Aceasta este cartea lui Saligny!”

În urmă cu peste 110 ani, ca și
astăzi, exista o elită de oameni care
scriau cărți cu subiecte literare,
cărți de tehnică, sau de știință, cu
subiecte medicale, religioase sau
de cultură. Unii dintre aceștia, cu
mintea ageră dar fără talent, apli-
cau fără prea multă îngrijorare sin-
tagma „cărțile din cărți se scriu”,
stabilindu-și un loc în rândurile
scriitorilor, savanților, Academiei,
universităților etc. Pe fondul acestei
stări de lucruri, când podul peste
Dunăre de la Cernavodă, numit
„Podul Regele Carol I” a fost pus în
funcție, cineva s-a gândit să îi dea o
distincție de ordin moral inginerului
Anghel Saligny care a fost proiec-
tantul acestui pod dar și executant.
Ideea de a-l propune pe inginerul
Anghel Saligny pentru titlul de
membru al Academiei Române a
trezit foarte multe discuții. Multe
dintre ele erau de genul „Ce a scris
acest Anghel Saligny? Care este
ultima carte scrisă de Anghel
Saligny?”.

Respectivul om de bine, care a
făcut Academiei propunerea de mai
sus și care avea o poziție publică
foarte importantă, a organizat o
excursie științifică pe Dunăre, cu
vaporul.

Orarul de circulație al vaporului
a fost în așa fel aranjat încât să
ajungă la Cernavodă în zori, într-o
zi de vară senină. La un moment
dat a început să se aglo mereze
puntea, să se folosească binocluri,
aparate de fotografiat și a apărut
întrebarea firească: „Ce este acolo?
Ce se vede? Ce înseamnă ghirlan-
dele acelea?”

Atunci a apărut organizatorul
acestei excursii, pare-se omul de
știință Grigore Antipa, al cărui
nume îl poartă astăzi Muzeul de
Istorie Naturală din București.

„Nu știți ce se vede acolo în
zare? Nu știți ce este această mi -
nune care împodobește acest braț
al Dunării!? Aceasta este cartea
lui Saligny!”

Inginerul Anghel Saligny,
un mare „înțelept al Cetății”

Se zice că în urma acestei
întâmplări, inginerul Anghel Saligny,
chiar în acea săptămână, a fost
primit ca membru al Academiei
Române, cu unanimitate de voturi.

Această poveste am aflat-o când
eram student, la cursul facultativ
de „Istoria Construcțiilor”.

În anul 2000, la o emisiune
radiofonică denumită „Înțelepții
cetății” am avut o invitație de la
doamna Elisabeta losif, realizatoare
a unor emisiuni radio de mare
inspirație. Eu am spus atunci mai
multe lucruri pe care unii ascultă-
tori le știau, alții nu. Dar am hotărât
să spun această poveste pentru a
întări ideea că inginerul Anghel
Saligny a fost, la vremea sa, un
mare „înțelept al cetății”, apreciat și
de regele Carol I al României și că
unii dintre contemporanii săi, de
fapt „nu știau să citească” ce a scris
acest Mare Român.

ing. Alexandru Dobre
(din vol. Constructori ai secolului XX)

ing. Anghel Saligny
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Controlul stabilității la subpresiune
și al deformațiilor galeriilor de metrou
situate sub baza unei excavații adânci

Anatolie MARCU - Universitatea Tehnică de Construcții București, Departamentul de Geotehnică și Fundații
Tudor SAIDEL, Ion RĂILEANU - SC SAIDEL Engineering SRL

MODELE DE CALCUL PENTRU
EVALUAREA STABILITĂȚII

TERENULUI DE FUNDARE ȘI A
STRUCTURILOR ÎNGROPATE LA
ACȚIUNEA SUBPRESIUNII APEI

SUBTERANE
Reglementările tehnice pentru

calculul stabilității terenului de fun-
dare și a structurilor îngropate prevăd
luarea în considerare a efectului apei
subterane, în norma europeană
[1], preluată ca standard român
SR EN 1997-1:2004 dedicându-se
un capitol distinct calculului „cedării

de natură hidraulică”, care se
tratează ca o stare limită ultimă
(SLU). Una dintre situațiile ce apar
frecvent în proiectare se referă la
„cedarea prin ridicare hidraulică
globală datorată presiunii arhime -
dice” (failure by uplift - UPL), prin
care se produce ridicarea integrală
a structurii îngropate sau a stratului
de pământ impermeabil supus
„subpresiunii” apei.

Figura 1 prezintă schema verifi-
cării la uplift (UPL) pentru o con-
strucție îngropată.

Figura 2 prezintă verificarea la
UPL la baza unui strat impermeabil,
în urma descărcării prin excavare a
masivului de pământ. În comenta -
riile și în exemplele de calcul publi-
cate în literatura de specialitate
[2, 3] se detaliază asemenea veri-
ficări la starea limită ultimă (SLU).

În practică se întâlnesc frecvent
situații în care, în afara asigurării

stabilității structurii și a terenului,
se pune problema limitării stricte a
deformațiilor, în speță a celor de
ridicare. Mai ales în cazurile ase -
mănătoare celui schițat în figura 2,
persistența unei presiuni exce-
dentare a apei din porii stratului
puțin permeabil conduce la creș -
terea semnificativă a deformațiilor
de ridicare a fundului excavației,
înaintea producerii cedării stratului
argilos. Ca urmare, verificarea tre-
buie efectuată atât la starea limită
ultimă (SLU), cât și la starea limită
de exploatare (SLEN). O asemenea
situație a apărut la realizarea clă -
dirii înalte Bucharest One (fig. 3),
având corpul B cu două subsoluri,
parter și etaj, amplasat deasupra
galeriilor de metrou existente,
impu nând astfel îndepărtarea pămân -
tului până la mai puțin de 1 m de
cota superioară a galeriilor.

Pornind de la problemele ridicate de realizarea clădirii înalte Bucharest One cu mai multe sub-
soluri, implicând excavarea pământului de deasupra galeriilor de metrou, au fost studiate modali-
tățile asigurării și verificării stabilității la efectul subpresiunii, în condițiile limitării deformațiilor.

Prezentăm, în cele ce urmează, o serie de măsurători ale presiunii apei din porii terenului adia-
cent galeriilor cu ajutorul unor piezometre de tip „închis”, precum și date privind tasările în fazele
de excavare și de execuție a infrastructurii, dar și o analiză a rezultatelor obținute, în corelare cu
prevederile reglementărilor de proiectare.

Fig. 1: Subpresiunea la baza
unei structuri îngropate

Fig. 2: Subpresiunea în cazul unei excavații Fig. 3: Clădirea Bucharest One



Detalii privind proiectarea și
execuția acestei construcții sunt
expuse în lucrarea [4]. În articolul
de față detaliem doar soluția adop-
tată pentru realizarea excavației
corpului B al clădirii (amplasate
deasupra galeriilor de metrou) și
măsurătorile efectuate în perioada
de execuție.
EVALUAREA STABILITĂȚII ȘI A
DEFORMAȚIILOR GALERIILOR
DE METROU SUB CORPUL B AL

CLĂDIRII BUCHAREST ONE
Radierul corpului B al clădirii s-a

realizat într-o excavație de cca.
7,50 m, adică până la 70...150 cm
deasupra galeriilor de metrou
(fig. 4 și fig. 5), cota apei subte-
rane situându-se inițial la adân -
cimea de cca. 6,50 m sub cota
terenului natural. Condiția de sta-
bilitate a galeriilor de metrou (veri-
ficarea UPL) impune coborârea
nivelului apei subterane prin pom-
pare din puțuri care străbat întregul
complex argilos, cu permeabilitate
neomogenă cauzată de numeroa-
sele lentile nisipoase.

Pentru micșorarea deformațiilor
de ridicare a bazei excavației, care
ar fi putut provoca și ridicări ale
galeriilor de metrou, s-a contat pe
scăderea nivelului apei subterane și
implicit pe reducerea presiunii apei
din pori, minimizând riscul ridicării
galeriilor.

În figura 6 se prezintă evoluția
prezumată a deplasărilor galeriilor,
obținute prin calcul, cu ajutorul
programului PLAXIS, pe baza para-
metrilor geotehnici obținuți din
studiile geotehnice de detaliu rea -
lizate pe amplasament [6, 7]. Se
remarcă faptul că o coborâre a
nivelului apei subterane cu cca. 2 m,
până la limita superioară a galerii-
lor, aproximativ 8,50 m adâncime,
ar fi asigurat la limită stabilitatea
galeriilor de metrou (verificarea
UPL), dar conducea la deformații de
ridicare inacceptabile în situația
dată. Drept urmare, a apărut nece-
sitatea coborârii nivelului hidrosta-
tic până la cota -12,50 prin puțuri,
cu pompare intermitentă din stratul
argilos cu lentile nisipoase.

LUCRĂRI DE MONITORIZARE
ÎN PERIOADA EXECUȚIEI

EXCAVAȚIEI
Având în vedere complexitatea

problemelor ridicate de realizarea

excavației pentru corpul B, a fost
prevăzut un program de măsurători
ale deformațiilor galeriilor de me -
trou, combinat cu determinări ale
variației nivelului apei subterane și

a presiunii apei din pori. Straturile
de fundare fiind predominant
coezive (impermeabile), s-a recurs
la utilizarea piezometrelor cu
coardă vibrantă de tip „închis”.

Fig. 4: Secțiune prin infrastructura clădirii

Fig. 5: Exemplificarea efectului de ridicare hidraulică globală a galeriilor de metrou

Fig. 6: Deplasarea verticală a inelelor tunelurilor pe durata de realizare a lucrărilor
de substructură (evaluare prin calcul)
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În figura 7 se prezintă evoluția
presiunii excedentare a apei din
stratul de fundare argilos, măsurată
în fazele de excavare și de realizare
a substructurii corpului B. Pe
această bază s-au realizat și pus în
funcțiune un număr redus de puțuri
de depresionare, asigurând în ace-
lași timp deformații ale galeriilor de
metrou cu mult inferioare celor
acceptabile pentru exploatarea nor-
mală a metroului.

Deplasările măsurate ale galeri-
ilor de metrou, determinate pe ținte
reflectorizante montate în interiorul
acestora (fig. 8), sunt inferioare
celor anteevaluate prin calcul,
apropiindu-se, uneori, de limita de
precizie a aparaturii de măsurare.
În figura 9 se prezintă variația în
timp a deplasărilor verticale măsu -
rate în cheia bolții galeriei, într-o
secțiune caracteristică.

CONCLUZII
Din analiza datelor colec-

tate în fazele de investigare
a terenului, de proiectare și
de execuție a clădirilor înalte
cu multe subsoluri din Bucu -
rești și din monitorizarea
lucrărilor se desprind câteva
elemente definitorii:

• nivelul relativ ridicat al
apei subterane pe amplasa-
mentele propuse impune
realizarea unor veri ficări
detaliate de stabilitate și
deformații ale construcției și
ale terenului adiacent;

• în multe cazuri, verifi-
carea la starea limită de

exploatare (SLEN), mai puțin frec -
ventă decât verificarea la starea
limită ultimă (SLU-UPL) în pro -
iectarea curentă a unor asemenea
lucrări, poate deveni hotărâtoare;

• elaborarea unor studii geoteh -
nice și hidrogeologice adecvate
problemelor de proiectare antici-
pate, bazate pe investigații în labo-
rator și in-situ atent coordonate,
permite alcătuirea unor modele de
calcul care conduc la o proiectare
sigură și economică; totuși, în
unele situații, devine necesară apli-
carea „metodei de proiectare
observaționale”, bazată pe un pro-
gram de intervenții predefinit, care
se aplică în baza rezultatelor moni-
torizării construcției în peri oada
execuției și în continuare în faza de
exploatare.
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Fig. 7: Evoluția presiunii apei din pori măsurată în piezometrele instalate la cota ‐15,00

Fig. 9: Variația cotei țintei reflectorizante de la cheia de boltă a galeriei T2 în secțiunea
cel mai puternic influențată de lucrări

Fig. 8: Secțiune cu poziția țintelor
reflectorizante în profilele considerate

Æ urmare din pagina 37





w Revista Construcțiilor w ianuarie ‐ februarie 202140

Securitatea la Incendiu și Securitatea Fizică în Clădiri -
o prioritate la Universitatea Tehnică de Construcții București,

unică în oferta educațională din România
conf. univ. dr. ing. Mihnea SANDU - UTCB, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 

conf. univ. dr. ing. Daniela TEODORESCU - UTCB, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 

Programul este asigurat de către
Facultatea de Inginerie a Instalații-
lor din cadrul UTCB. El se dovedește
necesar pentru viitorii absolvenți ai
specializării de licență din cadrul
Facultății de Inginerie a Instalațiilor,
dar și pentru potențiali absolvenți
de universități cu profil tehnic în
domenii conexe, cărora să le per-
mită desfășurarea activității în
domeniul securității în clădiri. Le
recomandăm însă acest master și
absolvenților cu studii în domeniul
arhitectură, construcții, profil meca -
 nic, profil electric etc. care doresc
să activeze în domeniu.

Se urmărește astfel crearea unui
cadru organizat de formare a spe-
cialiștilor în domeniul securității,
promovând o abordare integrată a
problematicii specifice în clădiri. În
cadrul acestui master vor fi acope-
rite două direcții principale: securi-
tatea la incendiu și securitatea
fizică în clădiri. Scopul masterului
este ca absolvenții să integreze cât
mai mult din aspectele specifice
securității în clădiri și să aibă o
viziune completă asupra problema-
ticii securității în mediul construit.

Misiunea programului de maste-
rat „Ingineria Sistemelor de Securi-
tate la Incendiu și de Securitate
Fizică în Clădiri”, în contextul
domeniului de studii universitare
INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII,
constă în: 

• crearea unui program interdis-
ciplinar de masterat, orientat pre-
ponderent spre profesionalizare, în
sensul dobândirii de competențe
profesionale în domeniul specializat
al „Ingineriei Sistemelor de Securi-
tate la Incendiu și de Securitate

Fizică în Clădiri”; totodată, progra-
mul de master le oferă absolvenților
cunoștințe fundamentale suplimen-
tare care permit continuarea studii-
lor în cadrul ciclului de studii
universitare de doctorat, în primul
rând în domeniul de doctorat Ingi-
nerie civilă și instalații; 

• formarea de specialiști cu stu-
dii superioare, care să le permită
îndeplinirea cerințelor prevăzute de
reglementările în vigoare pentru a
desfășura activități specifice acestui
domeniu.

Masterul „Ingineria Sistemelor de
Securitate la Incendiu și de Securi-
tate Fizică în Clădiri” este un mas-
ter de tip profesional conceput pe
durata a patru semestre însumând
un număr total de 364 ore de curs
și 336 ore de aplicații (fig. 1).

Disciplinele predate în cadrul
pro gramului de master acoperă

as pecte fundamentale și de specia-
litate din cadrul domeniului de
secu ritate la incendiu și securitate
în clădiri (fig. 2).

Propunerea programului de
masterat ISSISFC a rezultat din
necesitatea de a forma specialiști
cu pregătire academică care să răs-
pundă cerințelor de aplicare și de
promovare a tehnicilor și legislației
europene privind securitatea mediu -
lui construit, cu aplicații atât în
domeniul securității la incendiu cât
și al securității fizice. În prezent, se
constată o acută lipsă de specialiști
capabili să se implice în activitatea
de proiectare, expertiză, reglemen-
tare, management și consultanță în
acest domeniu. 

Motivele pentru care se mani-
festă această lipsă de specialiști
sunt multiple: în primul rând o

Începând cu anul universitar 2019 – 2020, Universitatea Tehnică de Construcții București orga-
nizează programul de master intitulat „Ingineria Sistemelor de Securitate la Incendiu și de Securi-
tate Fizică în Clădiri”, program ce se adresează absolvenților de studii de licență care doresc să se
specializeze în acest domeniu atât de căutat în țara noastră în perioada actuală.

Programul a fost conceput în parteneriat cu specialiști din alte universități și asociații profesio-
nale de profil, dintre care menționăm:

• Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – UAUIM
• Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
• Asociația Română de Tehnica Securității – ARTS
• Asociația Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu – ARISI

Fig. 1
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legis lație de profil nealiniată cerin -
țelor actuale și nearmonizată cu
ultimele cerințe europene, exis -
tența unor cerințe necesare clădiri-
lor necorelate între ele. În principiu,
realizarea unui concept de securi-
tate a mediului construit, cu cele
două aspecte principale, securita-
tea la incendiu și securitatea fizică,
presupune în primul rând coordo-
narea unor informații și soluții pri-
vind clădirea respectivă.

De cele mai multe ori, soluțiile
sunt concepute, la momentul
actual, de specialiștii de profil în
felul următor: arhitecții și inginerii
constructori realizează clădirea iar
ulterior inginerii de instalații ada -
ugă clădirii sistemele active nece-
sare; în cele mai multe cazuri
soluțiile adoptate nu sunt coordo-
nate sau optimizate, ceea ce con-
duce la lipsa unui sistem integrat de
management al măsurilor pasive și
active necesare asigurării securității
clădirii.

Având în vedere profilul dedicat
al acestei misiuni, masterul își pro-
pune să realizeze liantul informațio-
nal între specialiștii de profil,
arhitecți, ingineri constructori și
ingineri de instalații, oferindu-le,
într-o primă fază, bagajul multidis-
ciplinar de cunoștințe integrate,
urmărindu-se ulterior modul de
adaptare al acestui concept de
securitate la diferitele performanțe
ale clădirii.

Absolvenții pregătiți prin progra-
mul de master ISSISFC vor răs -
pun de acestor provocări, fiind
pre gătiți să stabilească un diagnos-
tic corect privind securitatea clădiri-
lor și instalațiilor aferente pentru
clădiri existente sau pentru clădiri
noi.

Perspectiva favorabilă a pro -
gramului de studii de masterat
ISSISFC rezultă din următoarele
considerente:

• există un număr uriaș de clă-
diri existente care nu corespund
normelor minime necesare asigură-
rii securității la incendiu și securi-
tății fizice, și care necesită soluții
integrate de implementare a con-
ceptelor adecvate rezolvării acestor
situații;

• există o tendință crescătoare
în dezvoltarea unor clădiri noi din
ce în ce mai complexe, pentru care
este necesară formarea de specia-
liști care să aibă cunoștințe actuale
în domeniul securității în mediul
construit;

• integrarea României în Uniunea
Europeană necesită îndeplinirea
obligațiilor asumate prin tratatul de

aderare, care solicită pentru dome-
niul clădirilor personal de speciali-
tate, inclusiv absolvenți ai acestei
specializări de masterat;

• preluarea standardelor euro-
pene în domeniu și elaborarea, dez-
voltarea și aplicarea metodologiilor
și a normativelor românești nece-
sită o formare profesională supli-
mentară pentru studenții licențiați
în ciclul I și o formare continuă a
specialiștilor din domeniu;

• sustenabilitatea programului
este asigurată prin cerințele mari
ale pieței în contextul acut generat
de importanța securității în mediul
construit, de necesitatea dobândirii
unor cunoștințe integrate de profil,
cărora programul de master
ISSISFC le oferă un suport important.

În concluzie, putem vorbi aici
despre asigurarea de competențe
profesionale într-un concept multi-
disciplinar integrat, astfel încât un
specialist format în acest master să
poată îndeplini o varietate largă de
activități (cu condiția obținerii drep-
turilor legale necesare acolo unde
este cazul), dintre care putem
menționa:

• Concepția, proiectarea și opti-
mizarea tehnică și economică a sis-
temelor de protecție activă și
pasivă împotriva incendiilor, detec -
ție, alarmare la efracție și control al
accesului, televiziune cu circuit

închis și monitorizare pentru mediul
construit;

• Coordonarea și controlul activi-
tăților cu caracter tehnic privind
întreținerea și exploatarea sistemelor
de protecție activă și pasivă împo-
triva incendiilor, detecție, alarmare la
efracție și control al accesului, televi-
ziune cu circuit închis și monitorizare
pentru mediul construit;

• Coordonarea și realizarea in -
stalării, punerii în funcțiune și tes-
tării sistemelor de protecție activă
și pasivă împotriva incendiilor, detec -
ție, alarmare la efracție și control al
accesului, televiziune cu circuit
închis și monitorizare pentru mediul
construit;

• Realizarea de studii, expertize,
verificări, coordonare de proiecte
complexe în domeniul securității la
incendiu și securității la efracție (cu
condiția obținerii atestatelor nece-
sare pentru aceste servicii);

• Realizarea activităților de cer-
cetare legate de domeniul securi-
tății la incendiu și al securității la
efracție în mediul construit;

• Sintetizarea, explicarea și
transmiterea informațiilor privind
alcătuirea și funcționarea sistemelor
de protecție activă și pasivă împo-
triva incendiilor, detecție, alarmare
la efracție și control al accesului,
televiziune cu circuit închis și moni-
torizare pentru mediul construit. q

Fig. 2
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Când nu vrei să recunoști
că buturuga mică poate răsturna carul mare

arh. Horia Mihai NICOLESCU, ASI, NFPA - Președinte Grup SIGURA

Incendiile se întâmplă pentru că
la noi cine trebuie nu vrea să învețe
logica elementară a apariției și dez-
voltării acestora; am spus-o și am
să o spun mereu până când cineva
dintre factorii de decizie ai
României asupra acestui domeniu
poate are să asculte și să înțeleagă
totuși adevărul cuvintelor mele!
M-am împăcat de multă vreme cu
soarta mea de Casandra* moder nă
iar articolele, conferințele și intervi-
urile mele nu fac decât să confirme
cele de mai sus; în ge neral, după
fiecare incendiu major mi se cere în
mass-media părerea asupra eveni-
mentului și cred că lumea s-a
învățat cu aceleași preziceri ale
mele de genul: 

„Dacă nu vrem să ieșim din
acest carusel infernal condus de
incompetență și corupție, sun-
tem blestemați să retrăim la
nesfârșit aceeași istorie; iar
„desfacerea blestemului” și
ieșirea din labirint se poate face
numai prin niște măsuri sis-
temice curajoase, care să res-
tructureze acest domeniu din
România (siguranța la foc) –
domeniu care are legile lui inde-
pendente și de neclintit”.

Câte evenimente de gen mater-
nitatea Giulești, turnul Millenium,
clubul COLECTIV, spitalul din Piatra
Neamț – copie fidelă a incendiului
de la maternitatea Giulești (și altele
care vor mai urma atâta vreme cât
situația nu se schimbă) trebuie să
se mai întâmple pentru ca lipsa de
profesionalism, obtuzitatea profe-
sională, încăpățânarea și corupția
factorilor de decizie să fie înlocuite
de calitățile reale necesare celor
care trebuie să le asigure românilor
o lume mai sigură?

Situația actuală este o impietate
față de efortul tuturor pompierilor
noștri răpuși de-a lungul timpului în
lupta cu flăcările, este o rușine ca o
mână de incompetenți să anuleze
munca cinstită și onestă a unei
mulțimi de profesioniști ai dome -
niului și, în final, este injust ca
dreptul la o viață petrecută în sigu-
ranță al unui întreg popor să fie pus
permanent sub semnul pericolului
la incendiu din cauza rapacității
unora care nu-și văd decât interesul
propriu în detrimentul celui național
și care - culmea! - au fost învestiți
în acele funcții cu toată încrederea
tocmai pentru a ne garanta o viață
cât mai ferită de asemenea riscuri.
Un eveniment cu consecințe mate-
riale și umane extrem de grave -
care ar fi putut fi însă previzionat și
evitat - anulează, dintr-un condei,
mii și mii de ore de muncă ale ade-
văraților profesioniști și aruncă o
pată rușinoasă asupra întregii co -
munități, lăsând-o cu gustul amar
al unei false fatalități.

Dar este oare lecția aceasta, a
SIGURANȚEI LA FOC, chiar așa
greu de învățat? Evident că NU,
câtă vreme marea majoritate a
societăților civilizate au asimilat-o
cu succes, asigurând popoarelor
respective un trai cât mai sigur, în
care riscul de incendiu este tratat
cu cea mai mare seriozitate și eli -
minat într-o măsură cât mai mare
cu putință.

Să încercăm să punctăm câteva
elementele esențiale care ar trebui
să jaloneze orice gândire care vrea
să elimine din viața comunității
aceste evenimente tragice (le pun
în succesiunea în care ar trebui
abordate și soluționate de către
factorii de decizie responsabili,

interesați de aceasta). În paralel,
voi marca cu culoare definițiile
corespunzătoare din cel mai amplu
și profesional cod național de sigu-
ranță la foc – NFPA-ul american.
Acesta funcționează pe baza con-
ceptului de Ecosistem de securi-
tate la incendiu și siguranță a
vieții, concept care stă la baza
organizării managementului secu-
rității 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 organi-
zatorică remarcabilă – având la
bază cele două componente consi-
derate inseparabile – securitatea
la incendiu și siguranța vieții.

Primele elemente țin de contex-
tul general al situației actuale a
României și de modul în care ar tre-
bui abordată securitatea la incendiu
– ca un concept la nivel național:

1.1 - Un incendiu nu este o
fatalitate ci doar consecința acu-
mulării unor elemente de nerespec-
tare a unor reguli clare și bine

arh. Horia Mihai NICOLESCU

* În mitologia greacă, Casandra și familia sa fuseseră legendarii locuitori și conducători ai orașului stat Troia, distrus de greci. Zeul Apollo,
îndrăgostit de ea, i‐a promis să îi ofere darul de a prezice viitorul cu condiția de a accepta să i se dăruiască. Casandra a acceptat și a primit
lecțiile zeului, dar odată instruită nu și‐a mai ținut promisiunea. Atunci Apollo a blestemat‐o ca nimeni să nu creadă în profețiile ei. Casandra
era, în general, o prezicătoare inspirată, căreia i se mai atribuie multe profeții privind soarta troienilor făcuți prizonieri după cucerirea
cetății și destinul viitor al neamului lui Enea. Însă, conform blestemului, la fiecare dintre prezicerile ei, nu a fost crezută. (Wikipedia)
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definite de evitare a apariției aces-
tuia. La o analiză atentă și profe-
sionistă, eroarea umană stă la baza
a peste 98% dintre incendii – iar de
aici rezultă și evidența faptului că
educația în acest domeniu este
cea mai importantă latură a unei
politici naționale pentru o cultură
proactivă de securitate la incendiu. 

Investiția în educația oamenilor
este cea mai ieftină, eficientă, flexi-
bilă și rentabilă în timp, putând
compensa larg slăbiciunile noastre
în domeniul măsurilor constructive
și tehnice. Este o activitate foarte
specializată și dificilă care se face
însă de obicei formal, de către per-
soane neformate corespunzător.

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

1.2 - În viața oricărei clădiri
există 2 perioade care trebuie
abordate diferențiat: prima –
până la incendiu (în care au loc
toate activitățile care ar trebui să
împiedice apariția acestuia) și a
doua – după incendiu (în care au
loc toate activitățile de minimizare
a efectelor incendiului, materiale și
umane). Modul în care abordăm
cele două perioade face diferența
între o politică națională eficientă în
domeniu și una fără rezultate. Să
nu uităm că pompierii s-au format
ca răspuns la apariția incendiului și
la cerința de micșorare a pagubelor
acestuia. De aceea, este o greșeală
a le atribui responsabilități majore în
politica de prevenire a incen diilor;
nu sunt formați și nici nu au com-
petențele necesare pentru ase -
menea activități din prima perioadă
de viață a clădirii – prevenirea! În
schimb, sunt perfect formați și
capabili să desfășoare cu succes
activitățile din a doua perioadă –
stingerea. 

Amestecul celor două tipuri de
responsabilități a dus la confuzia
actuală, în care principiul lui Peter

(depășirea propriei limite de com-
petență) a acționat din plin – gre-
fată pe situația unică de conflict de
interese în care se află IGSU în
România, aceea în care pompierii
avizează atât conceptul de sigu-
ranță la foc cât și implementarea
acestuia „in situ”! Această situație
conduce, în final, la două aspecte
distincte dar care, acum, alterează
major imaginea publică și activi-
tatea acestora:

• apariția unui sentiment de
superioritate/impunitate față de
restul societății (care s-a văzut cu
ocazia nefericitului eveniment de la
Colectiv) concomitent cu 

• inhibarea personalului ISU
care, în prezent, are prima respon-
sabilitate (pentru că semnează și
ștampilează avizul sau autorizația
de securitate la incendiu fără a se
bucura însă de pregătirea cea mai
solidă în domeniu) - astfel că, în
situația unui incendiu, primul
anchetat este persoana fizică /
„pompierul” care a semnat și
ștampilat avizul sau autorizația de
securitate la incendiu.

Este, așadar, imperios necesară
separarea atribuțiilor celor două
perioade: prima va trebui să revină
exclusiv specialiștilor civili iar a
doua numai celor militari (IGSU).
Este interesant că o asemenea idee
a circulat acum câțiva ani printre
factorii militari de decizie ai dome-
niului (urmare a succesivelor pre-
siuni ale societății civile) numai că
organizarea militară rigidă a struc-
turilor implicate ca și rezistența la
înnoire a personalului militar al
domeniului „au îngropat-o”, astfel
că – succesiv și firesc – au urmat
dezastrele de la Giulești, Colectiv și
cele care vor mai urma dacă
situația actuală nu se schimbă. 

1.3 - Lipsa unei poziții ferme
și coerente din partea socie -
tăților de Asigurare. Încercând să
își protejeze valorile asigurate și să
evite plata unor daune majore,
acestea exercită – în țările avansate
– o presiune permanentă asupra
pieței, și reprezintă motorul imple-
mentării în practică a unor soluții de
securitate la incendiu din ce în ce
mai performante. La noi, ele se

mulțumesc să stea „în siajul” pozi -
ției Pompierilor – ceea ce reduce
drastic eficiența lor ca „motor” al
progresului tehnologic și de mărire
a nivelului general de securitate la
incendiu. Rezultatul acestei poziții
constă în creșterea numărului de
incendii și a pagubelor aferente,
ceea ce, în final, s-ar putea dovedi
o poziție contraproductivă, chiar și
pentru ele!!

1.4 - Alcătuirea unui concept de
securitate la incendiu cât mai efi-
cient în fiecare situație în parte
devine posibilă numai printr-o fle -
xibilitate de gândire a concep-
torului – esențială în obținerea
unui nivel național ridicat și stabil
de siguranță la foc. Această „liber-
tate” este împiedicată însă, la noi,
în primul rând de legislație; aceasta
este învechită (normativul „de
căpătâi” P-118 este vechi de peste
30 de ani!!) iar puținele zone actu-
alizate ale acestei legislații nu sunt
corelate între ele, producând con-
fuzii și situații absurde. 

Spre deosebire de situația de la
noi (unde abaterea de la normative
este strict interzisă), în NFPA-ul
american securitatea la incendiu
este abordată într-o manieră
extrem de flexibilă, permițând
acoperirea cu succes a celor mai
diverse și complicate situații:

„SIGURANȚA ÎN CAZ DE
INCENDIU” este percepută as -
tăzi ca o serie de șanse și posi-
bilități care se oferă permanent
celui care organizează aceste
activități, structurate într-o tac-
tică flexibilă, cu abordare conti-
nuă – pe toată durata de viață a
unei clădiri, respectiv: proiectarea,
execuția, exploatarea și – în
spe cial – de-a lungul întregii
perioade de timp în care un
incendiu are loc. (NFPA)

Într-o asemenea abordare,
securitatea la incendiu nu mai este
o rezultantă mecanică a aplicării
unei liste interminabile de norme
rigide (sistem în care nimeni nu
răspunde de eșecuri!) ci devine un
normativ de scopuri iar atingerea
performanțelor cerute rămâne în
responsabilitatea expertului civil
care își asumă și eficiența finală a
întregului concept de securitate la
incendiu propus. 

continuare în pagina 44È
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A doua parte a elementelor
esențiale care ar trebui să jaloneze
orice gândire care vrea să elimine
din viața comunității spectrul aces-
tor catastrofe (incendiile majore) se
referă la componentele care trebuie
definite în fiecare caz în parte.
Definirea acestora este esențială
pentru a avea un răspuns persona -
lizat și eficace la apariția oricărui
incendiu iar analiza eficacității
ansamblului acestora se face prin
așa numita „apărare în adâncime”.
Acesta este un concept aplicat în
domeniile în care trebuie realizat un
nivel maxim de securitate la in -
cendiu (aviație, astronautică, indus -
tria nucleară etc.) și presupune ca
ansamblul măsurilor prevăzute de
securitate la incendiu să se asigure
succesiv că:

1. – un incendiu nu trebuie să
apară; 

2. – dacă totuși incendiul a apă -
rut, acesta nu trebuie să se
extindă;

3. - dacă totuși incendiul a apă-
rut și s-a extins, acesta trebuie să
conducă la cele mai mici consecințe
umane și materiale posibile.

În acest mod de gândire (care
face parte din Ingineria siguran -
ței la foc), prin aplicarea principii -
lor inginerești:

• se evaluează nivelul solicitat
real de siguranță la foc, și 

• se proiectează și se calculează
în consecință măsurile de securitate
necesare.

Astfel, se obține o siguranță la
foc maximă posibilă pentru situația
discutată.

2.1 - Evaluarea nivelului soli-
citat de siguranță la foc este o
parte esențială prin care se obține
un concept eficient și real de sigu-
ranță la foc. Aici se definesc:

• Tipul și durata incendiului
de proiect – care conduce la stabi-
lirea rezistenței la foc a clădirii,
respectiv a perioadei în care
aceasta nu trebuie să cedeze, asi-
gurând evacuarea în siguranță a
oamenilor dinăuntru;

• Timpii de evacuare minim
necesari – care conduc la stabili-
rea și dimensionarea căilor de
evacuare (scări și alte metode de

evacuare complementare). Incen -
diile din ultimii ani (maternitatea
Giulești, clubul Colectiv, spitalul din
Piatra Neamț ș.a.) soldate cu
numeroase victime omenești și larg
mediatizate, au fost o consecință
directă a unor erori de concepție
făcute la acest capitol. Este o ilus-
trare perfectă a consecințelor
nefaste la care se ajunge atunci
când libertatea de gândire este
îngrădită într-un „pat al lui Procust”
al unor normative depășite și rigide
combinată cu superficialitatea și
lipsa de profesionalism a celor care
au aprobat aceste documentații. 

Aceste două valori trebuie să fie
corelate pentru a obține o soluție
corectă în cea mai defavorabilă
situație, lucru care nu s-a întâm-
plat. Este evident pentru oricine că
nu există un timp de evacuare nor-
mat pentru niște copii prematur
născuți și aflați în incubatoare, pen-
tru pacienți intubați aflați în secția
de ATI a unui spital sau pentru cei
netransportabili din secțiile de gip-
sare ș.a. Aici trebuie aplicată o altă
gândire, flexibilă și liberă de con-
strângerile rigide ale normativelor
învechite și concepute pentru situ-
ații standard în care pacienții se pot
evacua singuri. Pedepsirea unei
asistente sau a unui brancardier
depășiți de situație nu-i exonerează
pe adevărații vinovați de responsa -
bilitatea acestor morți. Soluția care
trebuie aplicată aici se referă la o
detecție ultrasensibilă cu aspirație
și un sistem de stingere automat cu
gaz Inergen care ar fi acționat și
stins începutul de incendiu într-un
timp extrem de scurt (de obicei,
sub 45 de secunde), fără absolut
nicio consecință nefastă pentru
echipamentele IT sau pentru paci -
enții netransportabili din spațiile
respective. Este o eroare tragică
pentru care adevărații vinovați nu
au cum se disculpa iar aceasta îi va
urmări toată viața pe care o mai au
de trăit!

De aceea mi-am intitulat acest
articol CÂND NU VREI SĂ RECU-
NOȘTI CĂ BUTURUGA MICĂ POATE
RĂSTURNA CARUL MARE! O
eroare relativ minoră (aprecierea
greșită a timpilor de evacuare și
definirea neadecvată a conceptului
de stingere) a condus la un accident

major, cu multiple pierderi ome-
nești și rezonanțe interna ționale –
dând peste cap și anulând tot
ansamblul de măsuri de protecție la
incendiu prevăzut în proiect! Partea
deranjantă nu este însă eroarea de
apreciere (suntem oameni și cu toții
putem greși!) cât obstinația cu care
autoritățile domeniului refuză să
recunoască acest lucru, găsind sau
inventând diverși „acari Păun” pen-
tru „a spăla” / a nu da vina pe ade-
vărații vinovați: un sistem rigid și
învechit, cu responsabilități care, în
loc să fie împărțite, se concentrează
din ce în ce mai mult în mâna IGSU
– instituție deja plafonată și aflată
într-o încercare eșuată de depășire
a propriei limite de performanță
(perioa da actualei pandemii a evi-
dențiat masiv această tendință).

Apariția unei erori umane într-un
sistem oricât de complex, procedu-
rat riguros și supraverificat este
posibilă oricând (vezi accidentul
NASA al navetei CHALLENGER).
Aceasta se consideră o „lebădă
neagră” a sistemului și se acceptă
că poate apărea o singură dată
identic. Ceea ce este inadmisibil la
incendiile din spitalele de la noi este
însă repetarea identică a aceleiași
greșeli, într-o altă locație dar în
același context de factori (astfel,
incendiul de la sălile ATI de la Spi-
talul din Piatra Neamț este o repe-
tare „copy-paste” a incendiului de
la maternitatea Giulești). Acest
lucru dovedește că primul eveni-
ment nu a fost analizat și înțeles
într-o manieră profesionistă și nu
s-au aplicat măsurile corective
necesare care să evite repetarea lui
în alt context! Sau, ceea ce este la
fel de grav, că oamenii din sistem
sunt doar niște roboți care nu gân-
desc și aplică doar mecanic niște
prevederi ale unor normative înve-
chite și depășite. În oricare dintre
cazuri, situația este extrem de
gravă și nu se poate rezolva decât
printr-un complex de măsuri dras-
tice, aplicabile în toate domeniile
conexe implicate. 

„Buturuga mică” poate apărea în
oricare dintre cele trei familii de
măsuri: active, pasive sau opera -
ționale – cu mențiunea că, dacă la
primele două șansele sunt mai

Æ urmare din pagina 43
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reduse (aici existând diferite sis-
teme eficiente de control care eli -
mină, în principiu, orice eroare
depistată) la familia de măsuri
operaționale situația este mai com-
plicată. Această familie acționează
în perioada de exploatare și se află
în responsabilitatea Beneficiarului,
pentru care prioritară este atinge-
rea țintelor propuse și nu alte
investiții colaterale (chiar dacă
acestea sunt minore și chiar dacă
de ele depinde buna funcționare a
procesului); el nu este un tehnician
și nu i se poate cere așa ceva.
Depinde însă de el dacă își
formează o echipă de profesioniști
adevărați care să conducă într-o
manieră cât mai eficientă întreaga
activitate.

Așadar, „buturuga mică” poate
apărea oricând, oriunde și oricum;
important este însă să se ia toate
măsurile necesare ca „să nu răs-
toarne carul mare”! Dacă îl răs-
toarnă, poate fi dovada unei scăpări
a echipei manageriale dar dacă îl
răstoarnă de două ori consecutiv
din exact aceleași motive, înseam -
nă curată prostie și echipa manage-
rială trebuie rapid schimbată pentru
a nu mai produce și alte catastrofe
în continuare! Este o situație de-a
dreptul criminală în care repetarea
aceleași erori grave va conduce cu
siguranță la o spirală neagră de
consecințe.

2.2 – A doua parte esențială
prin care se obține un concept efi-
cient și real de siguranță la foc
este definirea măsurilor pasive,
active și organizaționale care
trebuie aplicate în cazul concret
discutat.

O protecție integrală la incen -
diu bine articulată, eficientă și
reală, este mult mai mult decât
suma cerințelor legale și ea înglo -
bează trei componente (categorii
de măsuri):

1. Protecția structurală (pasi -
vă) cu măsuri care țin de clădire, de
tip pasiv;

2. Protecția tehnică (activă) cu
măsuri care țin de sistemele tehno-
logice implementate, de tip activ;

3. Protecția organizațională
(proceduri și instruiri), cu măsuri

care țin de implementarea în com-
portamentul oamenilor a unui concept
coerent și eficient de securitate la
incendiu, în scopul evitării erorii
umane. Această direcție reprezintă
– de fapt – controlul eficienței
implementării primelor două direcții.

În această situație, cheia este
recalibrarea ponderilor celor
trei categorii de măsuri care
formează securitatea la incen-
diu, cu accent pe cele operațio-
nale. Rezultă o nouă abordare a
conținutului securității la incendiu,
cu accent pe măsurile operaționale
– conducând la multiple avantaje.

Primul avantaj este că avem
posibilitatea compensării diminuării
eficienței în timp a măsurilor con-
structive și tehnice (din cauza uzurii
și îmbătrânirii) prin ținerea la zi,
amplificarea și îmbunătățirea per-
manentă a conținutului măsu ri lor
operaționale.

Această abordare compensato-
rie a măsurilor operaționale în ra -
port cu cele constructive și tehnice
mai prezintă și alte avantaje deloc
de neglijat:

1. sunt mult mai ieftine decât
cele constructive sau tehnice; 

2. nu apar la începutul investiției
inițiale ci se aplică progresiv abia în
faza de exploatare (nu măresc cos-
tul inițial al investiției);

3. sunt proprii fiecărei situații în
parte, la nivelul de decizie al Bene-
ficiarului conducând la o adaptare
eficientă a măsurilor de siguranță la
foc; 

4. sunt flexibile (adaptabile la
modificările interne și externe care
pot apărea în timp). Astfel ele
rămân mereu „la zi” față de soluțiile
constructive și tehnice care îmbă -
trânesc și se uzează fizic și moral,
menținând nivelul inițial de pro-
tecție la foc și prelungind perioada
de valabilitate a acestora.

Ce înseamnă însă atunci o pro-
tecție la foc eficientă și reală?

EFICIENȚA este o problemă
conceptuală stabilită în faza de
proiectare a clădirii și care depinde
de:

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

b) libertatea de gândire acor-
dată de lege conceptorului sistemu-
lui de siguranță la foc;

c) nivelul de exigență al Asigu-
ratorului.

REALITATEA ei este o proble -
mă practică care trebuie urmărită
permanent, pe toată durata de
viață a clădirii și depinde de:

a) realizarea corectă a întregului
concept proiectat, verificat, aprobat
de organele abilitate și implementat
de Executant; 

b) păstrarea funcționalității per-
manente în exploatare a acestuia,
la parametrii inițiali printr-o mente-
nanță corespunzătoare. 

Analiza comparativă a societății
românești cu toate societățile
avansate de pe glob a arătat – fără
niciun dubiu – că factorul edu-
cațional este predominant în
„fasonarea” unei societăți moderne,
capabile să facă față provocărilor
lumii de mâine – o lume mult mai
descentralizată și mai participativă,
o societate mai diversificată decât
cea actuală. În paralel fie spus,
lumea de mâine a început deja să
apară de azi, cu o rapiditate de dez-
voltare înfricoșătoare și pe care cei
mai mulți dintre contemporani nu o
conștientizează încă. În ultima jumă -
tate de secol, factorul educațional
se dovedește, din ce în ce mai mult,
factorul-cheie într-o poziționare a
societății românești pe o poziție
onorabilă în toate domeniile lumii
de azi și de mâine. Din păcate,
acest element a fost neglijat la noi
într-o asemenea măsură în ultimii
30 de ani, încât astăzi ne confrun-
tăm cu tot felul de situații de criză
în majoritatea domeniilor esențiale
ale dezvoltării României – situații
de criză care ar fi putut fi evitate în
cea mai mare parte dacă factorii de
decizie le-ar fi înțeles la vreme și ar
fi luat măsurile corective care se
impuneau atunci! Astăzi, mulțimea
de „buturugi mici” care s-au succe-
dat au răsturnat și abătut atât de
grav „carul nostru mare” de la
drum încât, combinate cu ignorarea
acestui fapt de către cei respon -
sabili, necesită urgent un program
de măsuri ample și concertate care
să îl repună pe drum iar fiecare zi
pierdută ne îndepărtează și mai
mult de grosul plutonului de „care
mari” care merge imperturbabil
înainte. q

Æ urmare din pagina 44
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BauderKARAT Air+
Pentru o mai bună calitate a aerului în oraș

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

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

Beneficiile BauderKARAT Air+

n Răspândește mai puține noxe în aer

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

n Datorită substanțelor active încorporate
are efect imediat de la aplicare

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

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

O membrană bituminoasă cu o acoperire specială de substanțe active pentru neutralizarea poluanților.
Poluanții din aer emiși de vehicule, avioane, nave și producția industrială depășesc valorile limită
admise, în special în zonele metropolitane și în orașele mari. Un factor cheie poluant este grupul de
oxizi de azot (NOx). Cu membrana bituminoasă de înaltă calitate, recent dezvoltată, BauderKARAT
Air+, oferim acoperișurilor plate o altă opțiune pentru îmbunătățirea calității aerului.
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Pasul 1 | Particule de oxid de
azot (NOx)
Din cauza creșterii emisiilor din trafic
și a producției in dustriale, în straturile
de aer din jur se găsesc particule de
oxid de azot (NOx). Pentru a le com-
bate, un strat de substanțe active
special dezvoltat și brevetat este apli-
cat pe ardezia BauderKARAT Air+.

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

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

BauderKARAT Air+
Funcția de purificare a aerului
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Despre încălzirea globală. Cauze, efecte și măsuri
dr. ing. Victor POPA - Președinte CNCisC, Membru titular ASTR

FACTORII
CARE CONTRIBUIE

LA ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ
Cauzele creșterii temperaturii

Pământului sunt:
• fenomenul cosmic de alternanță

a „maximului solar” cu „minimul
solar”, care s-a produs dintotdeauna
în istoria Pământului la intervale de
11-15 ani (acceptat cvasi-unanim
de oamenii de știință);

• eliberarea dioxidului de carbon
în atmosferă prin arderea de com-
bustibili fosili, cauzată de activita-
tea umană tot mai intensă, cu
deosebire în perioada de industri-
alizare intensivă de după cel de-al
II-lea Război Mondial, afectând
serios sănătatea oamenilor prin polu -
area aerului pe care îl respirăm;

• amplificarea „efectului de seră”
de proveniență antropică (cauzat
de activitatea umană), în special în
a doua jumătate a secolului XX.

Contribuția umană la poluarea
atmosferică este de peste 36 de
procente.

EFECTELE ÎNCĂLZIRII
GLOBALE ASUPRA VIEȚII
OAMENILOR ȘI TUTUROR
VIEȚUITOARELOR TERREI

Încălzirea globală produce o
serie de efecte negative grave asu-
pra vieții și activității oamenilor,
cum ar fi:

• topirea ghețarilor, care impune
readaptarea vieții oamenilor și a
tuturor viețuitoarelor din zonele
arctice;

• ridicarea nivelului oceanelor,
cu consecințe grave asupra unor
vaste zone de teren de pe malurile
acestora, mai ales că marile metro-
pole și orașe sunt amplasate pe
aceste teritorii;

• schimbări climatice tot mai in -
tense, care produc fenomene
catas trofale (chiar în zone în care
nu existau), precum: furtuni puter-
nice (uragane, taifunuri, cicloane,
tornade etc.); ploi torențiale, care
produc inundații dezastruoase,
alunecări de teren, distrugeri mate-
riale; secete prelungite, ducând
până la transformarea în deșert a
unor zone întinse de teren, produc-
tive altădată din punct de vedere
agricol;

• extincția a numeroase specii
de viețuitoare și schimbări în viața
și sănătatea umană.

În țara noastră temperatura
medie a crescut cu 0,5ºC în ultimul
secol. Deși pare o creștere neîn -
semnată, totuși vedem și simțim efec -
tele negative ale acestui fenomen.

MĂSURI PENTRU
DIMINUAREA EFECTELOR

ÎNCĂLZIRII GLOBALE
Întreaga omenire a simțit tot

mai pregnant aceste efecte și a
început să ia măsurile care îi stau la
îndemână pentru diminuarea cau-
zelor încălzirii globale în vederea
încetinirii acestui fenomen. Și în
țara noastră au început să se ia
asemenea măsuri, mai anemice la
început, dar, se pare, din ce în ce
mai serios aplicate prin impunerea
respectării la termen a unor
prevederi clare de către conducerea
Uniunii Europene.

Acordul de la Paris din anul 2015
privind schimbările climatice, care a
intrat în vigoare la 4 noiembrie
2016, după nenumărate întâlniri și
discuții, a determinat ca, la ședința
din 10-11 decembrie 2020, Consi -
liul European să aprobe o țintă obli-
gatorie a Uniunii Europene de
reducere a emisiilor de gaze cu

„efect de seră” până în 2030 cu cel
puțin 55% față de nivelurile din
1990. Cum noi nu stăm deloc bine
la acest capitol, nu se știe cum ne
vom descurca, mai ales că se pare
că obținerea celor 80 mld. € din
partea EU va depinde și de
îndeplinirea acestei condiții.

De curând, Danemarca – o țară
care tratează de mai mult timp cu
seriozitate această problemă – a
afirmat public că și-a propus o țintă
de reducere cu 65% până în anul
2030.

Construcțiile constituie cel mai
vast domeniu al economiei, unde se
consumă cel mai mare volum de
materiale, se folosește cea mai
multă forță de muncă și utilajele de
lucru cele mai grele și se consumă
cea mai mare cantitate de energie.
Ținând cont de consumul mare de
energie în domeniul construcțiilor,
este de menționat că aici se poate
face și economie substanțială, mai
ales că până nu demult s-a făcut
multă risipă din cauza incompe -
tenței sau a inconștienței.

Și noi, în calitate de constructori,
avem atât responsabilitatea civică
de a economisi energia consumată
până la limita strictului necesar, dar
mai ales în calitate de profesioniști
constructori trebuie să contribuim
eficient la diminuarea consumului
de energie în acest domeniu larg al
economiei. Cele mai mari procente
de poluare se găsesc în marile
locații urbane intens industrializate.
De aceea, atenția trebuie îndrep-
tată către aceste zone, unde există
și cea mai mare densitate de con-
strucții, dar și un trafic deosebit de
intens, care contribuie cu ponderea
majoră la acest fenomen negativ.

Omenirea se află într-un mare pericol din cauza așa-numitului fenomen al „încălzirii globale”,
despre care oamenii de știință atrag atenția de mai bine de jumătate de secol (lăsând la o
parte actuala situație deosebit de gravă, determinată de apariția intempestivă a pandemiei de
coronavirus). 

Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale
atmosferei în imediata apropiere a solului și a oglinzii apei din mări și oceane (mai pe scurt, pe
suprafața Terrei).

Creșterea medie a temperaturii aerului în apropierea suprafeței Pământului în ultimul secol a
fost de 0,74±0,18ºC.
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În articolul din Revista Con-
strucțiilor din mai 2020, denumit
„Despre poluarea urbană”, am pre-
zentat câteva dintre măsurile la
înde mâna constructorilor de a con-
tribui la reducerea poluării atmos-
ferei și cu deosebirile în zonele
urbane aglomerate, unde volumul
de construcții este cel mai mare,
precum și traficul, care prin bloca-
jele de trafic contribuie la zone
poluate mult peste limitele admisi-
bile.

Cu riscul de a mă repeta, voi
reaminti și aici aceste măsuri, con-
siderând că este bine a fi prezen-
tate cu orice ocazie și oricând. Cu
cât mai mult, cu atât mai bine.

În principiu, câteva măsuri
benefice din punct de vedere al
traficului ar fi:

• Sistematizarea pe cât mai este
posibil a arterelor de circulație,
despre care sunt multe de spus. În
principal, trebuie amintite câteva
idei. Această activitate este deose-
bit de complexă și trebuie realizată
numai de echipe de specialiști cu
experiență în domeniu, cu colabo-
rarea tuturor factorilor implicați în
intersecțiile respective. Ceea ce se
mai poate face însă este între -
ținerea permanentă a suprafeței
carosabile pentru a facilita un trafic
mai economic și în siguranță. În
plus, trebuie avut grijă ca marca-
jele și semnalizarea să fie corecte și
mai ales vizibile. Bineînțeles că la
noile cvartale de locuințe care se
construiesc trebuie să se înceapă cu
construirea căilor de comunicație,
cărora trebuie să li se asigure
fluența traficului, nu așa cum s-a
procedat până acum. Căile de
comunicație trebuie executate evi-
dent în corelare cu toate celelalte
servituți privind aprovizionarea cu
apă, canalizare, căldură, gaze,
instalații de curent electric, inter-
net, televiziune, telefonie și toate
cele necesare.

• Eliminarea de pe partea caro-
sabilă și chiar de pe trotuare, pe cât
este posibil momentan, a parcării
autovehiculelor, pentru a crește
capacitatea de circulație. Partea
carosabilă este destinată strict tra-
ficului vehiculelor, iar trotuarele
sunt create pentru circulația pieto -
nilor. Această acțiune se poate
rezolva eșalonat, începând cu
arterele cele mai importante și con-
tinuând în ordinea descrescândă a
utilizării acestora. În acest caz este
nevoie de un efort conjugat al celor

responsabili cu traficul să găsească
soluțiile cele mai bune pentru a nu
afecta totuși comunitatea urbei. În
același timp este necesară declan -
șarea urgentă și neîntreruptă a
construirii susținute de parcaje
organizate subterane și suprate -
rane, începând cu zonele cele mai
vitregite din acest punct de vedere.

• Crearea a cât mai multe artere
cu „undă verde”, monitorizate ast-
fel încât să funcționeze corect și
continuu.

• Înlocuirea, pe cât posibil, a cir-
culației de stânga la intersecțiile
importante la nivel și amenajarea
circulației de dreapta pe străzi din
zona intersecției.

• Eliminarea pe cât posibil a
semafoarelor în zonele intersecțiilor
complexe cu mai multe artere care
se intersectează și mai multe tipuri
de vehicule (autoturisme, auto-
buze, tramvaie și uneori chiar și
troleibuze). Este cunoscut că în
aceste intersecții se formează blo-
caje îndelungate, zone în care
atmosfera este foarte poluată,
depășind cu mult limitele admisi-
bile. Oricâte reglaje s-ar face la
multiplele faze de semnalizare,
semaforizarea nu face față necesi-
tăților nici pe departe, mai ales
când distanța dintre intersecțiile
semaforizate este mică.

• Stoparea desființării spațiilor
verzi în detrimentul construcțiilor
edilitare ci dimpotrivă, extinderea
acestora.

• Stoparea prin mijloace ferme a
incendierii diverselor depozite de
deșeuri amplasete în zone dinăun-
tru sau din afara orașului.

• Realizarea unor pasaje denive-
late pe două, trei sau chiar mai
multe niveluri cu relații de acces la

toate arterele intersectate, pentru
circulație fluentă pe toate direcțiile
și în toate sensurile de mers în
punctele de intersecție, este soluția
de rezolvare a problemei. Desigur
că această ultimă măsură este de
durată și costisitoare, dar dacă nu
se începe și nu se continuă cu
seriozitate, problemele acute de
trafic și respectiv de poluare nu vor
putea fi rezolvate.

• Asigurarea durabilității con-
strucțiilor prin toate mijloacele
descrise mai departe, care ar fi
măsura cea mai sigură și eficientă
de economisire a energiei și implicit
de reducere a poluării atmosferei.

CÂTEVA LUCRĂRI
DE PODURI ȘI PASAJE

DENIVELATE
În articolul amintit anterior am

dat câteva exemple clasice de
poduri și pasaje denivelate pe mai
multe niveluri. Acum am să le rea-
mintesc doar, făcând unele com-
pletări interesante la unele dintre
ele. Apoi am să vă prezint și unele
imagini pentru a vedea unde s-a
ajuns în acest domeniu.

Podul peste râul Polcevera
din Genova, Italia, (fig. 1), pro-
iectat de renumitul profesor-inginer
Riccardo Morandi, dat în folosință în
anul 1967, despre care am amintit

Fig. 1: Podul vechi peste râul Polcevera în
Geneva, Italia

Fig. 2: Podul peste râul Polcevera după prăbușirea din august 2018
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că o travee din suprastuctura podu-
lui de cca 200 de metri lungime s-a
prăbușit brusc în dimineața zilei de
18 august 2018 (fig. 2). Totodată
am menționat că a fost reconstruit
în mai puțin de 2 ani într-o soluție
nouă, dar tot cu viaducte de acces
multietajate (fig. 3).

Podul hobanat peste Rin în
Mannheim, Germania, executat
prin anii `70, unul dintre primele
poduri din lume executate în
această soluție. 

Viaductul Yoshima, Japonia,
un exemplu mai recent al aplicării
acestei soluții de rezolvare fluentă a

circulației în intersecții complexe
multietajate pe traseul care leagă
insulele Honsu și Shikoku.

Viaducte de acces la com-
plexul de poduri dunărene fe -
roviare și rutiere de la Fetești și
Cernavodă, realizat în perioada
anilor `80-`90, unde intersecțiile
dintre aceste artere se fac denivelat
multietajat, asigurându-se fluența
circulației rutiere și feroviare pe
toată lungimea traseelor acestui
complex de lucrări.

În continuare, voi prezenta câteva
imagini de la lucrări de intersecții
impresionante cu structuri multi-
etajate realizate în China, țara cu
mai mulți kilometri de autostradă
decât în întreaga Europă  (fig. 4 - 8).

CÂTEVA PROPUNERI
DE SOLUȚII PENTRU

INTERSECȚII DENIVELATE
MULTIETAJATE

Cu cca 10 ani în urmă s-a stu-
diat la CONSITRANS fluentizarea
circulației cu pasaje denivelate mul-
tietajate la 8 intersecții complexe
din municipiul București. Până
acum, deși s-au realizat mai multe
pasaje denivelate (majoritatea sub-
terane) în București, doar două
rezolvă mulțumitor fluența traficu-
lui în această metropolă, respectiv
pasajele Grant și Basarab. În arti-
colul „Despre poluarea urbană” au
fost prezentate trei dintre cele opt
studiate, și anume: pasajul Luje -
rului, pasa jul Răzoare și pasajul
Pieptănari.

Ulterior, s-a studiat și chiar s-a
detaliat tot la CONSITRANS o
soluție modernă și eficientă pentru
un pasaj denivelat cu circulație în
sens giratoriu pe un inel amenajat
la nivelul superior al lucrării. Am să
insist aici mai mult asupra acestei
soluții deoarece este de strictă
actualitate.

Există cazuri când este necesară
traversarea denivelată a unei căi
rutiere peste o cale ferată adia-
centă unui drum. Asemenea situații
se întâlnesc de-alungul căii ferate
de centură a municipiului București,
care pe majoritatea traseului se
desfășoară în paralel cu șoseaua de
centură a acestei urbe, dar și în
multe alte locuri din țară, unde cele
două căi distincte prin funcțiuni și
natura traficului sunt alăturate în
zona de intersecție cu un drum.

Fig. 4: Podul hobanat peste râul Huangpu din Shanghai cu viaducte de acces spiralate,
denumit „Podul care te amețește”

Fig. 5: Intersecție de autostrăzi în China

Fig. 3: Noul pod peste râul Polcevera în Genova, Italia
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Traversarea acestui drum peste
cele două căi de comunicație repre-
zintă o problemă greu de rezolvat
din cauza necesității legăturilor de
dreapta - stânga dintre cele două
căi rutiere.

O circulație fluentă în acest caz,
aplicând soluții clasice, se poate
rezolva numai cu bretele de legă-
tură desfășurate pe 3-4 niveluri,
ceea ce ar complica foarte mult
structura construcției. Un dezavan-
taj deosebit de însemnat al acestui
mod de rezolvare este și acela că
pentru realizarea acestei construcții
este necesar un spațiu important,
care de cele mai multe ori nu
există, din diverse motive.

O soluție modernă care
rezolvă rațional acest tip de inter-
secție este cea menționată în acest
articol, care a fost deja proiectată
pentru intersecțiile drumurilor
județene DJ 301 București – Cer-
nica și DJ 401 București – Berceni
cu Șoseaua de Centură a munici-
piului București, și anume: soluție
cu pasaj denivelat cu sens gira-
toriu superior peste căile fero -
viară și rutieră și viaducte de
acces, care se desfășoară în
paralel în zona acestor inter-
secții (vezi fig. 9). Întreruperea
sau tergiversarea lucrărilor la Cen-
tura Rutieră a Capitalei a făcut să
treneze și construirea acestor pasa -
je, deși licitațiile pentru proiectare
și execuție au fost adjudecate de
mai mulți ani.

Această soluție se poate aplica
cu succes și la alte intersecții simi-
lare, deoarece în afară de faptul că
rezolvă fluența traficului, deci este
fezabilă, fiind funcțională, prezintă
și alte avantaje tehnico-economice
importante. Aș prezenta de această
dată schema de amenajare a pasa-
jului Ghencea (fig. 9).

Pasajul de încrucișare peste
Centura municipiului București
(compusă dintr-o cale rutieră juxta-
pusă cu o cale feroviară) la inter -
secția dintre strada Prelungirea
Ghencea și Șoseaua Ghencea,
denumit pasajul Ghencea, este

Fig. 6: Una dintre cele mai impresionante structuri inginerești ale lumii moderne din
China, executată într‐o perioadă de timp de numai 8 ani (2009‐2017) de către 4.000 de
constructori, inaugurată în iunie 2017, despre care se spune că „i‐a pus în încurcătură

atât pe șoferi, cât și sistemele de navigație”

Fig. 7: Intersecția de autostrăzi cu care constructorii chinezii s‐ar fi prezentat la noi pentru
a construi tronsonul de autostradă Comarnic ‐ Brașov

Fig. 8: O soluție de pasarelă pietonală cu circulație în sens giratoriu pe un inel circular
superior realizată tot în China peste o intersecție de străzi principale cu tafic intens, care

s‐ar potrivi de minune și la noi la Bucureși în intersecția de la Piața Presei, fluidizând total
traficul prin eliminarea tuturor semafoarelor din această intersecție
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alcătuit dintr-un inel superior circu-
lar având o rază de cca 40 m pe
care se circulă în sens giratoriu și
din bretelele de legătură la acest
inel, care se desfășoară de-a lungul
drumurilor ce se intersectează. Bre-
telele de legatură sunt compuse din
viaducte de acces și respectiv
rampe de acces corespunzătoare
(fig. 9). Pe partea drumului de
centură, legăturile dintre cele două
artere intersectate se vor amenaja
la nivelul solului. Pentru o înțele gere

mai clară a acestei soluții, se pre -
zintă în detaliu planul de situație de
la Pasajul Cernica (fig. 10).

Detalii mai multe despre această
soluție se găsesc în articolul „Solu -
ție rațională pentru traversarea
unei căi rutiere peste o cale ferată
și un drum adiacent”, publicat în
Volumul de lucrări de la Conferința
Națională AICPS din anul 2015.
Menționez că soluția originală a
acestor tipuri de pasaje este prevă-
zută cu suprastructură cu alcătuire

mixtă cu conlucrare, cel puțin pen-
tru inel, care are avantajele unei
comportări mai bune la cutremur
(fiind mai ușoară) și o durată de
execuție mai redusă. În figura 11
este prezentată o secțiune trans-
versală prin inelul structurii.

Asociația Pro Infrastructură a
fotografiat și filmat recent dintr-o
dronă o asemenea lucrare realizată,
dar încă nefinalizată, în țara noas-
tră, pe autostrada A4 în zona
Dobrogei, pe care v-o prezint și eu
în figura 12. Aduc felicitări calde
proiectantului și constructorilor
ASTALDI și FCC (cu care de fapt am
colaborat și eu în decursul activității
mele de proiectant de poduri), dar
și celor care au luat aceste superbe
ima gini. Fac precizarea că nu este
un pasaj suspendat, ci doar un
pasaj denivelat cu circulație în sens
giratoriu la nivel superior. 

De asemenea, mai trebuie
amintit că un astfel de pasaj a mai
fost finalizat în anul 2017 la inter-
secția drumurilor DN1B cu DJ201 la
ieșirea din Ploiești spre Păulești,
județul Prahova, după un proiect
elaborat de IPTANA (fig. 13).

CONCLUZII
Reducerea poluării urbane, care

este strâns legată de cea a fluenti-
zării traficului intraurban, este o
preocupare în întreaga lume și în

Fig. 9: Intersecție cu sens giratoriu superior (modelare pe calculator)

Fig. 10: Intersecție denivelată cu sens giratoriu superior la Cernica. Vedere plană

Fig. 11: Secțiune transversală
structură inel circular
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mod deosebit ar trebui să fie și în
țara noastră, ținând cont că este
afectată - direct și indirect - sănă-
tatea oamenilor. Reducerea poluării
nu se poate rezolva cu simple
paleative sau cu măsuri punitive, ci
prin măsuri ferme de corectare a
situației moștenite, care în mare
măsură a fost creată în cu totul alte
condiții ale existenței noastre. 

Ținând cont că este o problemă
vitală, este stric necesar să devină
prioritară în atenția celor cu res -
ponsabilități în acest sens.

În acest articol au fost prezen-
tate câteva lucrări mai vechi și mai
noi, pentru a demonstra că lumea
este preocupată de mai mult timp și
în mod continuu de aceste pro -
bleme, ceea ce ar trebui să se
întâmple și la noi.

Totodată au fost prezentate și
câteva idei de soluții, care ar putea
să rezolve parțial aceste probleme.

Desigur că aceste idei nu vor
găsi ecou imediat, dar poate că în
timp se va găsi cineva care va ana -
liza cu atenție aceste idei și chiar le
va fructifica.

Doresc doar să mai menționez
că soluțiile par complicate la prima
vedere, dar printr-o analiză mai
profundă se poate constata că nu
este deloc așa. În realitate este
vorba despre o combinație de
lucrări simple, care s-au realizat
destul de curent în țara noastră.

Calea sigură și eficientă de eco-
nomisire a energiei în domeniul
construcțiilor este aceea de a li se
asigura o durabilitate cât mai
mare. Contribuția constructorilor

pentru îndeplinirea acestui dezide -
rat trebuie să existe în toate
domeniile de activitate: proiectare,
cercetare, execuție, consultanță,
întreținere.

Câteva atribuții principale ale
acestor tipuri de activități sunt
prezentate în cele ce urmează. 

Proiectarea trebuie să asigure
concepția unor soluții eficiente
sub aspect economic, funcțional,
estetic, fezabile din punct de
vedere al execuției și al întreținerii
și evident din punct de vedere al
durabilității prin calcule și dimen-
sionări corecte, dar și prin preve -
derea unor soluții eficace de
protecție împotriva degradărilor
cauzate de fenomene naturale
(apă, vânt, seism, loviri etc.).

Cercetarea are rolul de a crea
materiale de construcție cât mai
eficiente din punct de vedere al
performanțelor necesare de calitate
și durabilitate, să facă încercări și
testări cât mai veridice ale diver -
selor elemente de construcție și
materiale folosite.

Execuția trebuie să fie de cali-
tate, bine condusă, coordonată,
organizată, continuă și fără întreru-
peri folosind materiale de cea mai
bună calitate și tehnologii de exe-
cuție și montaj adecvate.

Consultanța trebuie să fie bine
cunoscătoare a prevederilor proiec-
tului, să urmărească permanent
calitatea materialelor puse în
operă, desfășurarea tuturor proce-
selor de execuție și a graficelor de
realizare a lucrărilor.

Întreținerea este poate cea
mai importantă activitate din do -
meniul construcțiilor, menită să le
asigure acestora o funcționalitate
normală și mai ales o durabilitate
cât mai mare. Aceasta trebuie să se
facă permanent și corect sub toate
cele trei aspecte: curentă, periodică
și specială.

Despre lupta cu poluarea se pot
spune mult mai multe, important
este să se înfăptuiască. Soluții
există, trebuie doar aplicate. q

Fig. 12: Pasaj denivelat peste autostrada A4 cu sens giratoriu superior

Fig. 13: Pasaj denivelat cu sens giratoriu la intersecția dintre DN1B și DJ102 la Ploiești
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Spațiul educațional în timpuri pandemice (I)
șef lucrări dr. arh. Dragoș NEGULESCU 

Prezentul studiu tratează exclu-
siv problemele școlilor primare și
gimnaziale, fiind de părere că, prin
extrapolare, concluziile și direcțiile
sugerate aici pot fi aplicate în fond
și celorlalte segmente educa -
ționale: grădiniță, liceu, facultate.
Trecând în revistă diferitele moduri
prin care autoritățile și populația au
răspuns la pericolul pandemic în
ultimul secol, în perspectiva conști-
entizării rolului negativ al școlilor ca
mediu de propagare a virusului,
studiul pune accent pe schimbările
punctuale puse în practică sau doar
anvizajate în decursul anului trecut
în cadrul sistemului educațional și
sintetizează o atitudine asupra
învă țământului românesc în timp
pandemic, cu implicațiile directe
asupra spațiului, luând în conside -
rare nu numai un timp scurt și
mediu de răspuns la amenințările
pandemice ci și posibilitatea ca
acest moment de criză să se consti-
tuie în declanșatorul mult aștep-
tatei schimbări de paradigmă în
învățământul românesc.

Puncte de plecare:
• Mutații și schimbări în mediul

educațional în timpul pandemiilor și
epidemiilor anterioare, în special al
celor din sec. XX;

• Soluțiile igienico-sanitare de
limitare a transmiterii virusului
Sars-COV-2;

• Intervenții posibile și inter-
venții necesare în reconfigurarea
spațială;

• Implicații de ordin psihologic
pe care criza pandemică le gene -
rează la nivel individual (cadre
didactice și elevi);

• Utilizarea eficientă post pan-
demică a modificărilor apărute și
integrarea lor în sisteme educa țio -
nale contemporane.

CONTEXT: PANDEMII
Un scurt istoric

Într-o definire extinsă, pan-
demia1 este o epidemie la scară
globală dar poate avea și sensul de
epidemie la scară largă, epidemie
pe o arie întinsă și de multe ori
afectând o mare parte a populației
sau epidemii ce se întind într-o
regiune, țară, continent sau global
(Canan Demir Yildiz, 2020, p. 133). 

Pandemia actuală cu virusul
Sars-COV-2 nu este nici pe departe

Școala presupune, pe lângă cunoștințele acumulate, și structurarea sistemului de interacțiune
socială, adăugat celui de proveniență familială. Acesta este poate argumentul cel mai puternic în
favoarea refuzului, în condițiile pandemice actuale, a unei variante de educație exclusiv on-line ce
pune într-un con de umbră interacțiunea între copii, lipsă ce, conform accepțiunilor de astăzi, poate
duce la alienare socială cu repercusiuni nu numai asupra individului ci și, mai ales, asupra unei
întregi generații. 

În fapt, prezentul studiu se axează pe implicațiile de ordin arhitectural, ca sinteza spațială a
mutațiilor necesar a fi implementate pe termen scurt și mediu din cele mai diverse domenii cu inci-
dență directă asupra procesului educațional: sănătate publică, medicină, psihologie, ergonomie,
design tehnologic. După o scurtă perioadă de criză, tratată ca atare cu soluții punctuale, vara anu-
lui 2020 a reprezentat, din acest punct de vedere, o gură de aer pentru planificarea unor programe
de intervenție asupra curriculei și spațiului educațional pe termen, de această dată, mediu, având în
vedere că, la acel moment, speranțele unei reveniri rapide la viața pre-pandemică începeau să dis-
pară încetul cu încetul.

Pe de altă parte însă, nu considerăm că actuala criză necesită schimbări radicale în educație (ca
și în alte domenii), structurând studiul în baza ideii conform căreia, păstrând infrastructura exis-
tentă, este posibil un răspuns adecvat prin intervenții de fond traduse prin flexibilitate în amena-
jarea spațială, ce va putea prelua ulterior chiar și varianta optimistă de revenire la situația anului
2019, însă cu adaosurile pozitive rezultate din constrângerile pe care această situație ni le impune. 

În același timp vom lua în considerare posibilitatea ca aceste intervenții să fie materializate ca
primi pași în mult așteptata reformă a învățământului din România, șansa venind tocmai din situația
de criză care are calitatea benefică de a accelera schimbări. 

Fig. 1:  Pandemii în istoria modernă cu precizarea amplorii prin rata de mortalitate.
Sursa: https://www.medic.chat
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prima din istorie. Începând din cele
mai vechi timpuri în care a fost
posibilă documentarea ei până în
timpuri premoderne, diverse regi uni
au trecut prin pandemii devasta-
toare (plaga lui Iustinian, ciuma
bubonică, variola, febra galbenă)
mergând până în secolul XX unde
gripa spaniolă, gripa aviară, SIDA,
gripa porcină, epidemiile de gripă
sezonieră, Ebola și recent COVID-19
au căpătat amploare în primul rând
din cauza posibilităților de răspân -
dire la distanțe mari, afectând deci
regiuni mai întinse cu incidență
spo rită asupra ratei de mortalitate.

Specificul pandemiei
COVID-19

Oficial, virusul 2019-nCOV a fost
identificat la începutul anului2, în
urma semnalării prealabile a unor
cazuri de pneumonie severă în
China. Pandemia a fost declarată
oficial pe data de 11 martie 2020,
la data prezentului studiu având o
răspândire globală cu diferite
nive luri de incidență, în Europa
manifestându-se momentele de
declanșare a celui de-al doilea val
epidemic (worldometers, 2020) și
cu România aflându-se printre
primele țări confruntate cu reveni -
rea pandemiei.

Din punct de vedere al copiilor
de vârsta școlară, considerată ca
segment de vârstă țintă pentru
prezentul studiu, rata de infectare
este mică3, chiar în cazul României
foarte mică dacă este să luăm în
calcul ponderea categoriei de
vârstă în cadrul populației4 și deci,
cu toate că pentru copiii școlari
infecția cu COVID-19, prin specifi-
cul ei, are un impact redus, aceștia
reprezintă un mijloc major de
transmitere a virusului în rândul
populației adulte.

Dovezile actuale sugerează că
COVID-19 se răspândește între
oameni indirect (prin obiecte sau
suprafețe contaminate) sau prin
contact strâns cu persoanele infec-
tate, prin secreții ale gurii și nasu-
lui. Persoanele care sunt în contact
strâns (la 1 metru) cu o persoană
infectată se pot infecta cu virusul
COVID-19 atunci când acele pică-
turi infecțioase ajung în gură, nas
sau ochi, fapt pentru care princi-
palele recomandări OMS în vederea
prevenirii infectării sunt păstrarea
distanței sociale de doi metri și
evitarea contactului cu suprafețe
potențial contagioase. (World Health
Organization, 2020)

PRECEDENT: MĂSURI
ÎN TIMPURI PANDEMICE
Primele răspunsuri organizate

privind controlul epidemic au
apărut în perioada pandemiei de
„ciumă neagră” 1347-1352 prin
aplicarea izolării și a carantinării5
populației suspecte, în contextul
incapacității de a înțelege mecanis-
mele pandemice și în inexistența
unor tratamente eficiente. Ulterior,
au apărut așa numitele „lazarete” -
taberele de izolare, cu specific de
spital de campanie, cu izolarea bol-
navilor în afara orașelor6. Școlile nu
s-au constituit într-un caz separat,
mai ales că majoritatea lor erau
indisolubil legate de mănăstiri. Ace-
leași măsuri au fost luate și mai
târziu, în cadrul epidemiilor și pan-
demiilor secolelor următoare. 

În timpul epidemiei de holeră
din sec. XIX măsurile luate nu au
diferit prea mult de cele obișnuite în
cadrul epidemiilor secolelor trecute,
însă după prima fază s-a constatat
apariția stării de conflict generat de
implementarea radicală a măsurilor
de izolare de către autorități, aces-
tea începând a contrazice drepturile

fundamentele pe cale a fi cristali -
zate legal, în urma evenimentelor
de la sfârșitul sec. XVIII:  Revoluția
Franceză, Independența Statelor
Unite ale Americii și, pe de altă
parte, devenind mijloc politic abu -
ziv de intervenție asupra maselor7.
În continuare, însă, nu s-au făcut
pași importanți în descoperirea
modului de transmitere a virusului. 

Totuși, către sfârșitul secolului
se pun bazele bacteriologiei:  Louis
Pasteur în 1881, vaccinul contra
holerei, Robert Koch în 1882,
bacilul tuberculozei:  și concomitent
începe să fie conștientizat rolul
igienei în limitarea răspândirii
virusului (Wikimedia Foundation,
2020). În directă legătură apare
noțiunea de „sănătate publică”
definită în 1920 în revista Sciences
de Charles-Edward Winslow ca fiind
în principal „știința și arta de pre-
venire și control al bolilor”8. Dar
acest moment a fost catalizat de
marea epidemie de gripă spaniolă
din 1918-1920.
Școlile în timpul pandemiei

de gripă spaniolă
La sfârșitul secolului XIX apar, în

SUA9, primele programe de control
sanitar aferente școlilor, în care
doctori vizitau periodic școlile în
principal pentru a descoperi cazuri
de boli ale copilăriei, în scopul
carantinării bolnavilor (Alexandra
Minna Stern, 2010), astfel încât la
începutul pandemiei multe școli
aveau deja un corp propriu de infir-
miere, responsabil cu un control
formal, zilnic, în rândurile elevilor. 

Dacă în vremurile preindustriale
nivelul de cunoștințe era scăzut în
materie de epidemiologie, iar
măsurile eficiente se limitau la
carantină și izolare, odată cu con-
stituirea noțiunii de sănătate pu -
blică, în cazul gripei spaniole (1918
- 1920) măsura închiderii școlilor a
fost luată pentru prima oară în isto-
rie, aceasta și din cauza faptului că

Fig. 2:  Ponderea cazurilor și deceselor pe grupe de vârstă, în România, la data de
26.06.2020, sursa: https://covid19.geo‐spatial.org/statistici

Fig. 3:  Eleve la o școală din San Jose
purtând masca în timpul valului pandemic

din 1918. Sursa: http://blogs.sjsu.edu/
continuare în pagina 60È
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gripa spaniolă ataca în mod egal
toate categoriile sociale și de
vârstă. Apare acum, chiar dacă
într-o formă incipientă, conștienti-
zarea în rândul populației a nece-
sității prevenției individuale prin
control, purtatul măștilor, dezinfec -
tarea suprafețelor.

Cu toate acestea, este de
menționat faptul că, în cazul a trei
mari orașe din S.U.A. (New York,
Chicago, New Heaven) măsura nu a
fost luată, autoritățile axându-se pe
un program de control al igienei și
de filtrare a potențialilor bolnavi,
argumentul constând în conștienti-
zarea rolului complex pe care
școala îl are în societate, în primul
rând acela de răspândire a infor-
mației inclusiv către categoriile
sociale marginalizate. Pe de altă
parte, în cadrul aceleiași pandemii,
s-a constatat că, în comparație cu
alte regiuni ale SUA, închiderea
imediată a școlilor a influențat
major rata de mortalitate: Saint
Louis a închis școlile la primele
semne epidemice, în timp ce Pitts-
burgh a așteptat vârful pandemic,
decesele cauzate de gripa spaniolă
fiind, aici, de trei ori mai nume -
roase (Canan Demir Yildiz, 2020,
p. 138).

În cadrul primului val ce a
devas tat o Europă deja desfigurată
de război, măsurile luate încep să
dovedească o strategie de luptă
împotriva epidemiei. Printre aces-
tea, în diferite țări din Europa (Por-
tugalia, Italia) s-a luat pentru
prima oară decizia de închidere a
școlilor după primele cazuri de
pneumonie hemoragică severă,
însă măsurile luate și mai ales
comunicarea lor a lăsat de dorit,
autoritățile tratând, în cele mai
multe cazuri, politic criza (Tognotti,
2013, p. 257). La aceasta a con-
tribuit și faptul că nou-înființatul
Institut Mondial al Sănătății Publice
(Office International d’Hygiène
Publique) nu avea pârghiile prin
care să urmărească managerierea
crizei, astfel încât acestea s-au
manifestat tot la nivel local, fără o
legătură decizională între diferitele
zone atinse de pandemie (ibid.).

SITUAȚIA DE FAPT:
ÎNCHIDEREA ȘCOLILOR
Epidemiile și pandemiile

perioadei recente
Măsura închiderii școlilor pe par-

cursul sec. XX, pe de altă parte, a
fost luată doar local, la această
decizie contribuind și alte argu-
mente de ordin mental și socio-eco-
nomic, ce vin să pună în balanță

efectele pozitive ale închiderii șco -
lilor cu impactul negativ asupra
vieții cotidiene.

În 1957, și apoi în 1968, în tim-
pul pandemiei de „gripă asiatică”,
OMS a avut ocazia implementării
unui program mondial de control al
epidemiilor în primul rând prin asi -
gurarea comunicării datelor statis-
tice, astfel încât, de data aceasta,
măsurile de control și lupta
împotriva răspândirii au foat luate
înainte ca epidemia să explodeze în
diferite regiuni, minimalizându-i
astfel efectele (Tognotti, 2013).

În martie 2008, în timpul epi-
demiei MERS, Hong Kong a închis
școlile și grădinițele pentru o
perioadă de 2 săptămâni cu un
important efect asupra scăderii
numărului de noi infectări. În 2000,
Israelul a fost nevoit să închidă șco-
lile în timpul gripei sezoniere din
cauza unei greve a profesorilor,
ocazie cu care, studiindu-se
numărul de incidente prin vizite la
medic și planuri de tratament, s-a
constatat o scădere cu 22%,
respectiv 43% față de perioada
anterioară. În Franța, vacanțele
școlare decalate au dat, de aseme-
nea, posibilitatea unor studii statis-
tice întinse pe o perioadă lungă ce
au relevat o scădere cu 16% a
cazurilor de gripă sezonieră în tim-
pul cât școlile au fost închise. Pe de
altă parte, în timpul pandemiei din

1957, când măsura a fost întârziată
și, ulterior, aplicată doar local,
numărul de infectări a ajuns la 50%
din populația școlară. În 2009, în
timpul epidemiei H1N1 („gripă
porcină”), în Statele Unite ale
Americii măsurile au variat în timp
de la închiderea școlilor în cazul
detectării unui caz de infecție, până
la a recomanda doar izolarea cazu -
rilor singulare fără a afecta activi-
tatea școlară (Tamar Klaiman,
2011). De fapt balansarea între
aceste strategii proactive (închide -
rea șco lilor ca măsură de siguranță)
și reactive (închiderea în cazul con-
firmării cazurilor de infectare)
(Edeh Michael Onyema, 2020, p.
112) a constituit răspunsul general
în timpul pandemiei din 2009
(Cauchemez, 2014, p. 6).

În ceea ce privește perioada de
închidere școlară în funcție de cate-
goria de severitate a pandemiei
definită pe o scară de la 1 la 5*,
COVID-19 fiind considerată la
nivelul de 5, se recomandă ca
strategie o perioadă minimă de 12
săptămâni de închidere a școlilor
(Canan Demir Yildiz, 2020, p. 136).
Pe de altă parte însă, toate aceste
exemple conduc către latura
benefică a măsurii de închidere a
școlilor, chiar dacă există studii
conform cărora, la nivel macro,
această măsură nu diminuează
numărul infectărilor ci doar depla -
sează vârful pandemic cu cca 100
de zile mai târziu (idem, pag. 138).

În ceea ce privește pandemia
curentă, cu câteva excepții10,
majoritatea țărilor au luat măsuri
de închidere a școlilor de tip proac-
tiv, procedând la închiderea școlilor
pe perioade limitate11, extinse apoi
în săptămânile ce au urmat. Având
în vedere un oarecare grad de pre-
dictibilitate al impactului asupra
fiecărei țări in parte, prin datele
existente privind evoluția prece-
dentă, închiderea școlilor nu a fost
contestată și pentru că a făcut
parte dintr-un pachet extins de
măsuri de izolare ce au generat în
Europa și în Asia de Est efective
închideri ale vieții socio-economice.
Școala a experimentat cu această
ocazie educația on-line, cu soluții
ce au ținut individual de fiecare
cadru didactic într-o primă fază, iar
ulterior, cu ajutorul unor mijloace
de comunicare, pentru un public
mai larg (patforme on-line dedi-
cate, youtube, canale TV) (The
World Bank, 2020).

Fig. 4: Indexul de severitate pandemic fun‐
damentat în 2006 în timpul gripei aviare.
Sursa: https://afludiary.blogspot.com/

Æ urmare din pagina 59
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Cele mai reprezentative lucrări de con-
strucții, cărora societatea le-a asigurat consul-
tanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:

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

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

• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;

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

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

istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a

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

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

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

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

atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiec -

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

INFRASTRUCTURA NECESARĂ REALIZĂRII
OBIECTULUI DE ACTIVITATE

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

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

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

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

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

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

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Manage ment

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

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

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

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

ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
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Impactul închiderii școlilor
Pe lângă efectul benefic, direct,

de încetinire a răspândirii virusului,
închiderea școlilor are însă și o
latură negativă, secundară, socio-
economică, de incidență în special
comunitară privind structura ocu-
pațională dar și psiho-comporta-
mentală asupra indivizilor (atât
copii cât și părinți și profesori).

Ca un efect direct, închiderea
școlilor primare, și implicit prezența
copiilor acasă pe timpul zilei, pre-
supune necesitatea unei suprave -
gheri parentale, fapt ce se traduce
prin pierderea pentru economie a
unui număr considerabil de ore de
muncă12. Aceasta aduce cu sine
impact indirect diferențiat pe
domeniile de activitate, în special în
domeniul sănătății sau al învă -
țământului13. În cazul pandemiei
COVID-19 sunt însă greu de deter-
minat efectele negative socio-eco-
nomice generate doar de închiderea
școlilor, deoarece această măsură a
fost parte dintr-o serie.

În cea de-a doua categorie intră
întreruperea cursivității învățării,
lipsa de interes față de școala on-
line: abandonul școlar, infrastructura
educațională limitată, oportunități
educaționale restrânse (Edeh
Michael Onyema, 2020, p. 109). 

Dintre acestea, cele ce afectează
direct elevii țin de întreruperea
cursivității învățării, lipsa alimenta -
ției pentru o mare parte dintre elevi
din categorii sociale cu risc, acces
inegal la tehnologia de comunicare
IT și la aplicațiile educaționale afe -
rente, presiune crescută asupra
unităților școlare ce au rămas
deschise, izolare socială din cauza
privării elevilor de posibilitatea
interacțiunii sociale, esențială în
învățare, creativitate și dezvoltare
personală și mai ales consecințele
nefaste pe care închiderea școlilor
le are pentru categoriile vulnerabile
(idem, p.112).

Copiii ratează învățarea esen -
țială atât academică cât și social-
emoțională, relațiile formative cu
semenii și adulții, oportunitățile de
joc și alte necesități de dezvoltare
atunci când sunt ținuți acasă. Copiii
din categoriile defavorizate (etnic,
social, cu dizabilități) se confruntă

cu pierderi deosebit de severe în
educație. În plus, școala asigură
pregătirea fizică, de echilibru psihic
cât și terapeutică (Meira Levinson,
2020, p. 1). Aceste coordonate nu
pot fi acoperite de școala on-line,
iar din păcate sistemele de pre -
zență alternantă nu rezolvă această
problemă din cauza lipsei de
coerență și continuitate.

Din punct de vedere al psiholo-
giei de grup, închiderea școlilor
într-o anumită comunitate devine
un barometru privind amploarea
epidemică, astfel încât păstrarea lor
închise poate genera anxietate și
frică (Canan Demir Yildiz, 2020, p.
140). La aceasta se adăugă și
starea de stres în cadrul familiei, cu
repercusiuni directe asupra vio-
lenței familiale, divorțului pe de o
parte iar pe de altă parte creșterea
criminalității juvenile (UNESCO,
2020).

Iată de ce redeschiderea școlilor
reprezintă o necesitate pe termen
mediu, în ciuda rezultatelor directe
pozitive pe care perioada de pauză

școlară le-a generat pe termen
scurt. Însă pandemia de COVID-19
ne pune într-o situație nouă atât
prin perioada lungă în care școlile
au fost închise, generând deci cal-
cule de eficiență socială și econo -
mică cu efecte negative pe care
această măsură le aduce cu sine,
cât, mai ales, prin necesitatea de a
le redeschide, în contextul în care
pandemia nu lasă zilele acestea
iluzia unei dispariții imediate.

TARGET: REDESCHIDEREA
ȘCOLILOR

Primăvara anului 2020
Deja în aprilie 2020 și continu -

ând cu luna următoare, o serie de
state, aflate încă în primul val pan-
demic, au luat decizia de redes -
chidere a școlilor cu măsuri conexe
igienico-sanitare14. A fost de ase me -
nea o ocazie de a gestiona situațiile
de apariție a infectărilor în cadrul
școlilor, schimbând astfel metoda
de reacție din proactivă în reactivă,
fiecare țară urmând a lua decizia de
închidere a unităților școlare fie
punctual, în urma depistării unor

Fig. 5 Închiderea școlilor în Europa în martie 2020.
Sursa: https://www.scoopnest.com/user/iHeadteacher
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cazuri de infectare (singular/epi-
demic) fie local în urma evoluției
indicatorilor pandemici caracteritici
pentru o anumită zonă sau țară
(Claire Felter, 2020).

Unele țări au ignorat semnele
prezenței pandemice, astfel încât,
în momentul în care școlile au fost
redeschise în condiții normale (cu
același efectiv de elevi în aceleași
clase, fără respectarea distanțării
sociale), efectul a fost de creștere
bruscă a cazurilor în mediul edu-
cațional15. Aceasta a arătat specifi-
cul măsurii de redeschidere a
școlilor în cazul pandemiei curente,
și anume faptul că, pentru prima
dată, este necesar ca acele pro-
grame instituționale de prevenire a
răspândirii virusului să fie tratate la
o scară mai largă incluzând amena-
jarea spațiului educațional, pentru
că, spre deosebire de alte situații
din trecutul recent, pandemia nu va
dispărea la momentul redeschiderii
școlilor.

Direcțiile generale de intervenție
asupra mediului școlar au fost
diferite, însă au avut la bază o serie
de principii generale ce țin de
control igienico-sanitar (purtarea
măș tii faciale, verificarea tempera-
turii la accesul în școală, prioritate
pentru categoriile vulnerabile din
punct de vedere pedagogic) cât și
principii în reamenajarea spațiului
școlar (ibid):

• Crearea microgrupurilor de
elevi cu funcționare independentă
și separată față de ceilalți (bubble
school). În Danemarca, prima țară
europeană ce a redeschis școlile
primare, grupele au fost compuse
din 12 elevi care în timpul școlii nu
au avut contact decât cu propriul
institutor (Godin, 2020). Separarea
față de ceilalți elevi se face prin

trasee specifice fiecărei grupe,
orare de pauză și de acces în școală
diferite.

• Distanțarea socială și limitarea
circulației interioare:  școlile chi ne -
ze au încurajat purtatul așa numitei
pălării de siguranță, pentru conști-
entizarea păstrării distanței de 2 m
față de ceilalți; în SUA, suplimentar,
recomandările au mers până la a
instala compartimentări ușoare de
limitare a apropierii. În Taiwan și
Singapore a fost aplicată o strate-
gie simplă dar eficientă: elevii și-au
păstrat clasa, profesorii urmând
să-și schimbe locul după fiecare
pauză (Capahay, 2020).

• Micșorarea capacităților sălilor
de clasă cu necesitatea reconfi -
gurării sălilor de clasă:  în Beijing,
spre exemplu, clasele au fost
limitate la 20 de elevi față de
capacitatea obișnuită de 30; în
Danemarca, dincolo de reducerea
numărului de copii dintr-o clasă,
spații mari din cadrul școlii ca săli
de sport și holuri au fost intensiv
utilizate (ibid.).

• Reducerea timpului de contact
- în unele țări a fost experimentat
sistemul alternant cu prezența
simultană doar a unei părți din
clasă, fie prin scurtarea orelor
(Hong-Kong) fie prin prezența
numai într-o anumită perioadă a
săptămânii (Australia 1 zi/săptă -
mână, Austria 3 zile/săptămână)
(ibid).

• Cursuri în aer liber cu recon-
siderarea spațiilor exterioare – în
special în țările nordice au fost
încurajate orele de curs pentru
clasele mai mici în exterior, atât în
incinta școlilor cât și în piețe, par-
curi publice sau muzee în aer liber
(Claire Felter, 2020).

Aceste direcții generale au adus
cu sine o serie de intervenții punc-
tuale, pe termen scurt, asupra
spațiului educațional existent
(Claire Felter, 2020), intervenții ce
s-au materializat prin marcaje, rea-
manajare de mobilier.

În sălile de clasă, principalul
scop a fost asigurarea unei den-
sități reduse (sălile au fost dotate
cu bănci de o persoană, acolo unde
acestea nu existau) a unei minime
separări între elevi (separări de
plexiglas, utilizate eficient și în alte
spații publice) controlul accesului la
zone comune din cadrul clasei (bi -
blioteci, materiale educaționale).

La grupurile sanitare și la ves-
tiare, măsura imediată a fost elimi -
narea unor obiecte sanitare sau

Fig. 6: „Pălăriile cu aripi” utilizate în China în iunie 2020 în vederea conștientizării fizice a
păstrării distanței de 2 m față de ceilalți. Sursa swww.designboom.com

Fig. 7: Ora de clasa ținută în parcul din
apropierea școlii ‐ Copenhaga.

Sursa: https://www.thelocal.dk/

Fig. 8:  În Franța ‐ accesul interzis la materi‐
alele educaționale comune.
Sursa: https://www.cfr.org/

Fig. 9: Delimitarea tridimensională a spațiu‐
lui personal de lucru ‐ Wuhan, China.

Sursa https://www.cfr.org/
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cabinele wc pentru a asigura păs-
trarea distanței.

Coridoarele sunt văzute ca cel
mai posibil mediu de propagare a
virusului. Astfel, sunt o serie de
măsuri necesar a fi luate în calcul și
care țin de viteza cu care aceste
spații sunt parcurse, aerisirea lor și,
evident, păstrarea distanței de 2 m
între utilizatori:

• coridoare mai late (eliminarea
dulapurilor de pe coridoare);

• trasee prestabilite pentru fie -
ca re clasă cu ajutorul sensurilor
unice de flux pietonal, eventual
sensuri despărțite dacă există posi-
bilitatea fizică de realizare a acestei
separări;

• marcarea obsesivă a celor 2 m
atât pe pardoseală cât și pe pereți. 

Pentru celelalte spații comune
(cantine, locuri de luat masa, bibli -
oteci, laboratoare) principiile sunt
similare: eliminarea unor locuri în
vederea micșorării densității, fluxuri
separate în cadrul încăperilor cu

acces comun, crearea spațiului de
protecție individual.

Spațiile exterioare adiacente
școlii au fost marcate în vederea
conștientizării necesității de a păs-
tra distanța socială și au fost dotate
cu corturi, fără alte adaosuri,
pentru un minim adăpost în cazul
cursurilor în aer liber.

Index:
1 O pandemie (din greacă πᾶν, pan, „tot”

și δῆμος, demonstrații, „oameni”) este o epi‐
demie a unei boli infecțioase care s‐a
răspândit pe o regiune mare, de exemplu pe
mai multe continente sau în întreaga lume,
afectând un număr substanțial de oameni.
(Wikimedia Foundation, 2020)

2 La 7 ianuarie 2020, pe baza adreselor
oficiale către OMS din 31 decembrie 2019.
(World Health Organization, 2020)

3 La 06.08.2020 au fost înregistrate pen‐
tru categoria de vârstă 5‐14 ani un număr de
1.558 cazuri dintr‐un total de 57.895 cazuri,
reprezentând deci un procent de 2,69; la
aceeași dată nu era înregistrat niciun deces
la categoria de vârstă menționată. (Code For
Romania, 2020)

4 La nivelul anului 2017 ponderea cate‐
goriei de vârstă era de 12.51%. (Statistică,
2020)

5 Carantina, derivând din perioada de
izolare impusă potențialilor infectați, „quar‐
anta”:  40 de zile a fost implementată prima
oară în Dubornik, 1377. (Tognotti, 2013, p.
255)

6 Primul „lazaret” a fost stabilit în 1423
la Veneția, pe insula Santa Maria di
Nazareth, de unde și denumirea prin
asemănare (ibidem).

7 În Franța, măsurile de carantină și izo‐
lare au fost percepute ca o îngrădire a li ‐
bertăților personale, în Italia Revoluționară
holera a oferit justificarea pentru creșterea
controlului populației prin intermediul
poliției. (Tognotti, 2013, p. 256)

8 „Sănătatea publică este știința și arta
prevenirii bolilor, extinderii vieții și pro‐
movării sănătății fizice și a eficienței prin
eforturi comunitare coordonate pentru igi‐
enizarea mediului, controlul infecțiilor în
populație, educarea individului în principiile
igienei personale, organizarea serviciilor
medicale și de asistență medicală pentru
diagnosticarea precoce și tratamentul pre‐
ventiv al patologiilor, dezvoltarea sistemelor
sociale care să asigure un nivel de o viață
adecvat pentru menținerea sănătății, obiec‐
tul final fiind acela de a permite fiecărui indi‐
vid să se bucure de dreptul său înnăscut la
sănătate și longevitate” trad. (Wikimedia
Foundation, 2020)

9 New York (1893), Boston (1894),
Chicago (1895) și Philadelphia (1898).
(Alexandra Minna Stern, 2010)

10 Suedia nu a luat măsura închiderii șco‐
lilor primare în timpul pandemiei de coro ‐
navirus. (Spires, 2020)

11 Pe 9 martie a fost comunicată
închiderea școlilor pentru perioada 11‐22
martie. Ulterior, aceasta a fost prelungită
pentru tot semestrul. (Wikimedia Founda‐
tion, 2020)

12 Spre exemplu, pentru o perioadă de
închidere a școlilor de 12 săptamâni,
pierderea economică americană ca urmare
a orelor de muncă pierdute de către părinți a
fost estimată într‐o variantă medie la 127,8
miliarde $, sau 0.9% din produsul intern.
(Howard Lempel, 2019, p. 9)

13 Salariile compensatorii ale personalu‐
lui didactic:  pierderi de 6.1 miliarde $ / săp‐
tămână; pierderile cauzate de absenteismul
personalului medical ‐ 47 miliarde $ / 4 săp‐
tămâni (idem, p.17).

14 Danemarca a redeschis grădinițele și
școlile primare pe 15 aprilie, Finlanda pe 29
aprilie apoi Germania pe 18 mai, iar în Asia,
Coreea de Sud pe 20 mai, Japonia pe 7 iunie,
Singapore pe 2 iunie. (Wikimedia Founda‐
tion, 2020)

15 În Israel școlile s‐au deschis în mai fără
măsuri suplimentare de distanțare socială,
iar până la sfârșitul anului școlar mai mult
de 2.000 de persone au fost testate pozitiv în
școli. După primele săptămâni s‐a aplicat
metoda reactivă, fiecare școală fiind închisă
pentru 2 săptămâni în cazul semnalării
îmbolnăvirilor. (Claire Felter, 2020)

(Va urma)

Fig. 10: Semi‐limitarea fluxurilor de acces în zona de cantină.
Sursa: https://www.lboro.ac.uk/

Fig. 11: Distanțarea socială în cadrul
holurilor de acces la clasă cu organizarea

accesului. Sursa https://www.cfr.org/
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Horea Mircea Ioan SANDI, Hon. Prof. PhD HC C Eng.
(1932 – 2020)

An eminent authority on seismology
and earthquake engineering research

Horea Mircea Ioan Sandi, the most
prominent Romanian researcher in
Earthquake Engineering, died on
December 4, 2020, a few weeks
before his 89 th birthday.

More than 40 well recognized pro-
fessors and researchers worldwide
sent condolences to his family.
From these, I highlight that of Pro-
fessor Haresh Shah who wrote:
“Prof. Sandi was a giant in the field
of Earthquake Engineering and was
respected and admired by his col-
leagues around the world. He was a
great engineer, researcher and fan-
tastic human being. I know also that
he loved music, arts and literature.
A truly “Renaissance” individual.”

Dr. Horea Sandi had received the
Order “Star of Romania” in the rank
of “Knight” – a highly significant
honor of the Romanian State. This
fact gave him the right to be buried
with Military Funeral Honors, with

the coffin covered with the Roma-
nian flag during the ceremony. The
Bucharest Garrison instituted on
this occasion a Guard of Honor of
about 30 soldiers. Upon the arrival
at the cemetery, the Guard of
Honor presented its honor and a
trumpet sang the „Funeral March”.
At the end of the religious service
there were four short tributes,
given by the President of the
Romanian Academy of Technical
Sciences, Acad. Mihai Mihăiță, by
the Rector of the Technical Univer-
sity of Civil Engineering, Prof. Radu
Văcăreanu, by Dr. Emil Sever
Georgescu, as President of Scienti-
fic Council of URBAN-INCERC, and
by myself, Prof. Ion Vlad, on behalf
of the Romanian National Center
for Earthquake Engineering and
Vibrations.

Horea Sandi’s contributions to engi-
neering seismology and earthquake
engineering were wide-ranging and
spanned almost 60 years.

The global scientific community in
these fields owes him a great debt
and will miss him greatly. He is sur-
vived by his distinguished wife Ana
Maria, and his daughter Ioana.

May his soul rest in peace,

Prof. Ion Vlad

***
Horea Sandi was born in Sibiu (Romania) on January 20, 1932. He graduated from the high school “Gheorghe
Lazăr” in Sibiu, in 1950. Thereafter, he studied at the Institute of Civil Engineering (now Technical University) in
Bucharest during 1950-1955 and at the Faculty of Mathematics of the University of Bucharest during 1950-1954.
He received his PhD from the Institute of Civil Engineering with the doctoral thesis “Contributions to the Theory
of Structural Design” in 1966. Between 1968-1969 he was a Humboldt Fellow at the Technical University in Han-
nover. He started his professional activity in 1955.

His main professional activities during the next 43 years (1958-2001) took place at INCERC (Building Research
Institute) in Bucharest, where he developed research on structural dynamics, structural safety and actions on
structures, earthquake engineering and engineering seismology. Starting with 1978 he was the head of the Divi-
sion of Earthquake Engineering and in 1993 became the chairman of the Scientific Council of the Institute.

After 2001, he conducted research at the Institute of Geodynamics of the Romanian Academy on characterization
of ground motion and on seismic conditions of Romania. Since 2006, he was honorary researcher at that institute.

During his career he received several distinctions and awards: “Medalia Muncii” (Labour Medal), 1966; “Steaua
Romaniei” (Star of Romania) in knight category, 2000; prize of Romanian Academy for the contribution to the
Monograph of the 1977 Earthquake in Romania; Diploma & medal for Opera Omnia of AICPS (Association of
Structural Engineers) (2004); reverent INCERC (Building Research Institute) distinction at the age of 75 (2007);
memorial medal at the 130-th anniversary of the establishment of the Polytechnic Society in Romania (2011).

He has been a full member of ASTR (Academy of Technical Sciences of Romania) since 1999, vice chairman of its
Division of Civil Engineering since 1999 and chairman of the same since 2007. He was nominated honorary pro-
fessor at the Technical University of Civil Engineering in Bucharest in 2004 and doctor honoris causa of the
Technical University in 2007. His publication list includes 3 books as a single author, 9 co-authored books and
more than 220 articles and papers (more than half in English, French etc.). Among them, more than 50 papers
were presented at World or European Conferences on Earthquake Engineering.

Prof. Ion Vlad, Dr. Emil Sever Georgescu

Horea Mircea Ioan SANDI
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