










A XIV-a Conferință Națională de Geotehnică și Fundații
„Racordarea Ingineriei Geotehnice din România la tendințele europene”

Cea de-a XIV-a Conferință Națională de Geotehnică și Fundații - „Racordarea Ingineriei Geotehnice din România
la tendințele europene”, programată inițial pentru 2020, va avea loc în perioada 2 – 3 iunie 2021, în sistem ONLINE. 

Această decizie a fost luată de către Comitetul de organizare, împreună cu conducerea SRGF, ținând cont de situația
pandemiei de coronavirus, cu continuarea restricțiilor privind adunările și din dorința de a oferi protecția maximă participan -
ților. Varianta desfășurării în sistem online este cea care a fost considerată optimă în acest context.

Programul anunțat rămâne valabil în liniile sale importante:

Vom beneficia de prezența online a celor 2 keynote speakeri recunoscuți inter-
național, Dr. Andrew Bond din partea CEN TC 250/ SC7 Eurocode 7, fost președinte al
comitetului tehnic european (sesiunea plenară 1 – 2.06.2021) și Prof. Dietmar Adam
(TU Viena) (sesiunea plenară 2 – 3.06.2021). 

De asemenea, sesiunea plenară 1 cu dezbaterea referitoare la noua revizie a
Eurocodurilor va reprezenta un punct important al conferinței, care trasează elemen-
tele normative și de standardizare în proiectarea geotehnică pentru viitor. 

Cele 4 sesiuni de discuții vor beneficia de câte un raport general care va prezenta un
state-of-the-art pe tematica respectivă, de prezentări ale articolelor și de discuții pe
marginea acestora. 

Nu în ultimul rând, cele 2 workshop-uri propuse în cele 2 zile de conferință aduc în
discuție teme actuale: legătura dintre mediul economic și cel academic sau pro -
blemele legate de modelarea numerică în Ingineria Geotehnică.

Pe site-ul conferinței http://cngf.srgf.ro/ pot fi găsite modificările de date impor-
tante referitoare la articole, precum și celelalte informații actualizate. 

Pentru organizarea conferinței online și a expoziției virtuale destinate sponsorilor
CNGF ni s-a alăturat 360Revolution, unul dintre cei mai importanți organizatori de
evenimente online din România, cu experiență în astfel de organizări, care va asigura o
platformă online profesionistă și personalizată pentru evenimentul nostru. Expoziția
tehnică virtuală va permite, în funcție de pachetul de sponsorizare ales, configurarea
unui stand virtual, organizarea de evenimente live la stand, discuțiile cu participanții,
postarea de materiale scrise sau video/audio etc. 

Toate contractele de parteneriat sau sponsorizare deja încheiate pentru CNGF2020
(și menționate pe website) au rămas valabile pentru 2021 și așteptăm noi sponsori care
să se alăture acestui eveniment național. Vă stăm la dispoziție pentru orice detalii și
puteți consulta site-ul nostru: http://cngf.srgf.ro/

Vă așteptăm!

Președinte Comitet de organizare CNGF2021
Președinte Filiala București a SRGF

Prof. Dr. Ing. Loretta Batali
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DN 73 Dâmbovicioara – măsuri de siguranță
pentru protejarea infrastructurii rutiere și a locuințelor

în aval de zona lucrărilor de refacere a zidului de sprijin de rambleu
Claudia ALDEA - manager produs GEOBRUGG România în cadrul companiei IRIDEX GROUP PLASTIC

Proiectantul lucrării, SC Rutier
Conex XXI SRL Bacău, în baza
expertizei tehnice pentru exigența
„Af” întocmite de expertul tehnic
ing. Mihai CHIROIU, a decis
punerea în siguranță a drumului, a
circulației rutiere și a așezărilor aval
de zona de intervenție.

Pe durata execuției lucrărilor de
sprijinire a drumului, exista riscul
de desprindere în continuare de
blocuri de rocă aflate în echilibru
labil, cu un potențial distructiv
major asupra bunurilor și a vieților
omenești. Astfel, s-a proiectat
instalarea unei bariere de protecție
pentru energii de 100 kJ fără
cabluri de ancorare amonte, de tip
GBE100A-R cu H = 2 m și L = 90 m.
Mai mult, amplasamentul fiind în
profil mixt, amonte de partea
carosabilă, s-au identificat versanți
de debleu cu rocă alterată care
necesitau asigurare împotriva des -
prinderilor de blocuri de rocă. În
acest sens, s-a adoptat sistemul de
stabilizare a versantului cu plase
ancorate reali zate dintr-un oțel de
înaltă rezistență Tecco® G65/3,
plăci de an coraj P33 și caroiaj 2,5 m
x 2,5 m pentru ancore.

Pentru instalarea barierei de
pro tecție și a sistemului de stabili -
zare a versantului cu plase anco-
rate realizate dintr-un oțel de înaltă

rezistență (Rt3 1.770 N/mm2) s-a
apelat la firma de specialitate
SC Extrem Construct SRL.

Sistemul Tecco® G65/3 de stabi-
lizare a pantelor este destinat sta -
bilizării versanților indiferent de
natu ra terenului, precum și asigurării
împo triva ruperii/cedărilor de masiv,
blocuri și stânci alterate, afânate
sau erodate sub influența factorilor
externi și agenților atmo s ferici.

În acest scop, versantul s-a
acoperit cu plasa din oțel de înaltă
rezistență pe o suprafață de 3.500
mp, după ce în prealabil s-a realizat
curățarea, egalizarea și profilarea
zonei. În funcție de natura terenu-
lui, plasa a fost fixată în tije tip bară
plină sau autoperforantă, care au
fost tensionate prin strângerea
piuliței la un moment de strângere
luat în calcul în faza de proiectare.

DN73 este o rută intens circulată făcând legătura între județul Argeș și județul Brașov, proiectele
de infrastructură având un puternic impact asupra dezvoltării zonei.

În ianuarie 2020, pe drumul național DN73 la km 89+600, în zona localității Dâmbovicioara,
jud. Argeș, au început lucrările de refacere a zidului de sprijin de rambleu. Beneficiarul lucrării,
CNAIR SA – DRDP București, a adjudecat investiția companiei SC Maristar Com SRL.

În cadrul acestor lucrări, un loc important l-a avut, la solicitarea autorității contractante, prin
cerințele caietului de sarcini, implementarea unor sisteme de protecție împotriva desprinderilor de
blocuri de rocă și de stabilizare a versantului aflat în vecinătatea platformei drumului.

Sistem TECCO® G65/3



Prin intermediul plăcilor de
ancoraj P33, plasa exercită o forță
de tensionare asupra suprafeței
versantului și împiedică, astfel, pro-
ducerea de deformații, alunecări
sau ruperi. Fiind un sistem activ,
această tensionare exterioară spo -
rește, în mod decisiv, siguranța și
eficiența sistemului.

Ca urmare a lucrărilor de demo-
lare a zidului de sprijin de rambleu,
aflat în stare avansată de degra da -
re, în vederea lărgirii și consolidării
părții carosabile, montarea barierei
GBE100A-R a fost necesară ca
măsură de prevenire și protecție
împotriva căderii blocurilor de rocă
și a resturilor de material desprinse
din lucrările de demolare, protejând,
astfel, atât participanții la trafic cât și
locuitorii din zonă și locuințele aces -
tora aflate în aval.

Bariera și-a confirmat eficiența
încă de la începutul lucrărilor,
dovedind o performanță remarca-
bilă prin oprirea și reținerea cu suc-
ces a peste 18 m3 de blocuri de
calcar, astfel că lucrările au putut
continua în siguranță.

Aceste rezultate dovedite în prac-
tică ne fac să atragem atenția asupra
faptului că, fiind implicată în primul
rând asigurarea condițiilor de securi-
tate a vieții omului, este imperios
necesar ca aceste sisteme de pro-
tecție să aibă garantată comportarea
în exploatare conform condițiilor
pentru care ele au fost proiectate. 

În realitate, s-au constatat ca zuri
în care bariere de la produ cători
diferiți, dar având aceeași clasă
energetică (deci echivalente în
teorie), ambele având și marcajul
CE, să aibă o comportare mai mult
sau mai puțin eficientă în exploatare.

Este de dorit a fi evitate astfel
de situații prezentate mai sus, ast-
fel că proiectantul și beneficiarul
lucrării ar trebui să acorde o atenție
sporită tipului de sistem ales. Acest
lucru presupune o studiere atentă a
certificatelor puse la dispoziție de
către producător cu menționarea
condițiilor de testare a acestor sis-
teme. Trebuie solicitată Evaluarea
Tehnică Europeană (ETA), precum
și Documentul European de Evalu-
are (EAD), acesta din urmă fiind
documentul care descrie condițiile
de testare și pe baza căruia este
realizată ETA.

Practica vine și confirmă încă o
dată faptul că testarea unor astfel
de sisteme la scara de 1:1 în
condiții de cădere liberă pe verti-
cală constituie scenariul cel mai
sigur. Mai mult, în unele cazuri fiind
vorba de forțe exorbitante ce tre-
buie transferate și/sau disipate
într-un interval de timp extrem de
scurt (uneori de ordinul milisecun-
delor), este esențială folosirea
oțelului de înaltă rezistență la fabri-
carea elementelor structurale prin-
cipale.

Așadar, pe lângă solicitarea
docu mentelor care atestă certi-
ficarea unor astfel de bariere,
se impune și studierea condi -
țiilor de testare din care rezultă
performanțele sistemelor. Doar
astfel se poate face o compara-
ție obiectivă a unor sisteme
încadrate, teoretic, în aceeași
clasă energetică. Aceste detalii
pot face diferența! qBariera GBE 100A‐R și versant stabilizat cu Sistem TECCO® G65/3

Instalare barierăBariera GBE 100A‐R
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Relațiile mediului natural și construit cu dinamica externă
Dipl. geol. Vasile BĂLAJ - membru de onoare, Societatea Română de Geotehnică și Fundații (SRGF),

membru RUR (Registrul Urbaniștilor din România), F1 - Cadrul natural şi calitatea mediului;
G8 - Studii de teren

Apele curgătoare reprezintă cel mai important agent
modelator al reliefului scoarței terestre. Ne referim la
rolul sculptural principal pe care îl au pentru cea mai
mare parte a uscaturilor Terrei. Albiile și văile fluviale în
ansamblu constituie rezultatul acestei acțiuni.

Eroziunea fluvială se manifestă prin procese și
mecanisme variate. Fiecare comportă aspecte foarte
diferite în funcție de variabilele (elemente, factori,
forțe) care participă la interacțiunea apei cu substratul.
De aici și marea diversitate de albii fluviale, de văi flu-
viale și interfluvii, de configurații morfologice pe care le
iau regiunile modelate dominant de către râuri. 

Eroziunea fluvială, ca acțiune modelatoare com-
plexă, se manifestă prin trei procese: eroziune (ero-
ziune propriu-zisă), transport și acumulare. Sunt
procese cu multiple interdependențe.

La suprafața scoarței terestre sunt prezente formele
de relief, studiate de geomorfologie prin descrierea,
originea, evoluția și sistematizarea acestora. 

Mediul ca noțiune generală este o exprimare ab -
stractă care se concretizează prin definirea tipurilor de
mediu.

Toate acestea se reflectă în aspectul unor peisaje
specifice ca imagini statice și reprezentative pentru un
tip de mediu. 

În sensul celor de mai sus, se definesc: mediul,
mediul înconjurător, mediul construit. 

• Mediul este spațiul ce înconjoară ființele vii și cu
care acestea reali zează un schimb permanent de
materie și energie, făcându-le mai mult sau mai puțin
dependente de el.

Mediul înconjurător este definit ca ansamblul de
condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul
și subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile
organice și anorganice, precum și ființele vii, sisteme
naturale în interacțiune, valorile materiale și spirituale.
Cuprinde trei subsisteme: abiotic, biotic și uman.

• Mediul construit reprezintă acea parte a mediului
înconjurător fizic creată și organizată ca rezultat al
activității umane. Termenul este utilizat mai ales în
legătură cu clădirile din cadrul așezărilor urbane și
rurale și cu alte structuri legate din punct de vedere
funcțional de acestea: căi de comunicație, amenjări
hidrotehnice, instalații tehnico-edi litare, instalații de
comunicații etc.

Tipurile de mediu sunt cuprinse într-o scară taxono-
mică care reprezintă nivelurile de organizare spa țio-
temporală a acestora. 

Într-o regiune dată, toate tipurile de mediu compun
sistemele teritoriale, care au patru caracteristici:
localizare, extindere, limite și structura ierarhică. În
cadrul acestor sisteme, fiecare tip de mediu redă o
îmbinare specifică în timp și spațiu a elementelor natu-
rale și culturale, precum și a relațiilor dintre acestea.
Mediile naturale înglobează și mediile construite,
care constituie locul și locuirea și care, alături de
alte manifestări ale omului, definesc cultura și
civilizația umană de-a lungul timpului istoric. 

Studiul comportării tehnice al mediilor geologice
face obiectul disciplinelor mecanica rocilor și meca nica
pământurilor.

Dinamica externă se ocupă cu studiul proceselor
geologice determinate de interacțiunea dintre Litosferă
și învelișurile externe ale Pământului, respectiv Atmos-
fera, Hidrosfera și Biosfera.

Mediul este spațiul ce înconjoară ființele vii și unde se realizează un schimb permanent de
materie și energie, făcându-le mai mult sau mai puțin dependente de el.

Sub aspectul lui de bază a desfășurării vieții, în înțelegerea mediului un rol determinant îi revine
geotehnicii (ramură tehnică complexă care se sprijină pe cunoștințele următoarelor discipline: fizică,
chimie, mecanică teoretică, rezistența materialelor, elasticitate, geologie, geologie inginerească,
geofizică, geomorfologie, hidrografie, hidrogeologie și altele) sau mecanicii pământurilor, definită ca
o aplicare a legilor și principiilor mecanicii și hidraulicii la masivele de pământ. Raportată la mediu,
geotehnica este acel element al ansamblului care, în complexitatea relațiilor lor, constituie cadrul,
mijlocul și condițiile de viață ale omului, acelea care sunt ori cele ce nu sunt resimțite.

Pe de altă parte, materialele geologice sunt utilizate în domeniul ingineriei construcțiilor (mediul
construit).

În cadrul Ingineriei geotehnice, zonele cu pericol geologic sunt identificate pe baza datelor și
evaluărilor cu specific geotehnic. Capacitatea de identificare a riscurilor geologice este strâns
legată de nivelul cunoștiințelor (limitate) vizând mediul natural și construit, din punctul de vedere
geologic, geomorfologic, hidrogeologic, geotehnic și de incertutudini reziduale, în cadrul lucrărilor
de amenajare a teritoriului și urbanism. 

În acest context trebuie abordată prioritar situația văilor fluviale: intens populate, în lungul lor înre -
gis trându-se unele dintre cele mai mari densități demografice și cele mai mari aglomerări urbane, cu
direcționarea căilor fluviale, rutiere și feroviare de transport, cu condiții excelente de practicare a agri-
culturii, ele continuă să rămână în sfera interesului privind: a) protecția mediului natural și construit; b)
amenajarea albiilor (regularizarea albiilor/cursurilor); c) protejarea împotriva inundațiilor a așezărilor, a
infrastructurii, a terenurilor agricole și silvice din spațiul riveran; d) valorificarea resurselor de apă
(hidroenergie, alimentare etc.). După deplina înțelegere a fiecărui caz în parte prin intermediul ingineriei
geotehnice, astfel de măsuri trebuie să fie aplicate prin programe de management al râurilor și ver-
sanților și, în mod integrat, prin proiectele de amenajare complexă a bazinelor hidrografice.
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Procesele de dinamică externă sunt responsabile de
înfățișarea actuală a planetei, rezultat al interacțiunii
contradictorii dintre agenții interni, în general creatori
de relief, și cei externi, cu rol de nivelator al reliefului.

Principalele surse de energie care stimulează dina-
mica externă sunt radiațiile solare (luminoase, calo -
rice), forțele mareice exercitate de atracția Soarelui și
a Lunii, atracția gravitațională și în mai mică măsură
radiațiile cosmice și forța de impact a meteoriților.

Aceste energii sunt aplicate asupra scoarței terestre
direct sau printr-o serie de agenți, ca: aerul, apa (în
toate stările de agregare), organismele.

Se precizează că procesele de dinamică
internă se manifestă în toate domeniile plane tei,
atât în zonele continentale cât și în cele oceanice,
iar procesele de dinamică externă, deși nu
lipsesc în zonele ocea ni ce, au o acțiune mai pro-
nunțată în zonele continentale.

Acțiunea factorilor de dinami că externă se
manifestă prin trei categorii esențiale de procese:

• distrugerea reliefului preexistent;
• transportul materialului dezagregat;
• depunerea materialului transportat în bazine de

sedimentare.
Rezultatul întregului ansanblu de procese exogene

este modificarea permanentă a înfățișării scoarței
teres tre, cu tendințe de estompare a diferențelor de
relief, pe de o parte prin erodarea zonelor înalte și
redistribuirea materialului rezultat, iar pe de altă parte
prin colmatarea zonelor depresionare.

PROCESELE DINAMICII EXTERNE
Alterarea superficială

Unul dintre primele procese prin care se manifestă
dinamica externă îl reprezintă alterarea superficială.
Acesta este un proces complex de transformare a roci-
lor preexistente, realizat în general în condiții sub-
aeriene, prin acțiunea cumulată a unor fenomene
fizice, chimice și biochmice, simultane.

Datorită faptului că procesele de alterare superfici -
ală au o manifestare subaeriană, acestea sunt puternic
condiționate de factorii climatici. După modul de mani-
festare în cadrul proceselor de alterare, se disting: alte -
r area fizică, alterarea chimică și alterarea biochimică.

• Alterarea fizică
Aceasta duce la dezagregarea rocilor, în urma unor

procese mecanice, determinate de variațiile de tem-
peratură, care în unele regiuni pot avea amplitudini
mari de la zi la noapte sau sezoniere.

Alternanța de dilatări și contractări poate determina
apariția unor fisuri, cu atât mai importante cu cât pro-
cesul este mai îndelungat.

În zonele cu climat temperat fenomenul de gelivație
poate să ducă la sfărâmarea, la suprafață, a rocilor.

• Alterarea chimică
Se realizează în urma reacțiilor între mineralele

supuse alterării și agenții chimici cu care vin în contact.
Aceștia sunt apa lichidă sau sub formă de vapori, pre-
cum și o serie de componenți ca: oxigenul, dio xidul de
carbon, hidrogenul sulfurat și oxizii de sulf și azot.

Cele mai importante procese de alterare chimică
sunt: dizolvarea, hidratarea, oxidarea, caolinizarea și
lateritizarea.

• Alterarea biochimică
Este procesul de transformare a rocilor în urma unei

acțiuni fizice și chimice provocate de unele orga nisme,
în majoritatea lor inferioare, aflate pe suprafața sau în

interiorul rocii (bacterii, alge, licheni, ciuperci, mușchi),
dar și de organisme mai evoluate (gasteropode,
viermi, artropode).

Alterarea biochimică debutează printr-o acțiune
mecanică de lărgire a unor fisuri ințiale în urma proce-
selor de creștere, fiind continuată prin acțiunea
dizolvantă sau coro zivă a unor secreții produse de
organisme în timpul activităților fiziologice.

Rezultatul general al proceselor de alterare este
dat, într-o primă fază, de formarea unei scoarțe de
alterare prin care se face trecerea de la roca vie, nea-
fectată, la cea finală.

Scoarța de alterare are, la contactul cu roca vie, o
zonă de descompunere, marcată de procese de alte-
rare predominant mecanice. De la acest nivel se trece
gradat la o a doua zonă, numită de acumulare, în care,
în spațiile libere, se concentrează componentele inso-
lubile, predominant argiloase sau oxidice, rezultate în
urma alterării predominant chimice.

La exteriorul zonei de acumulare se conturează o
zonă de circulație activă a apelor pluviale, care deter-
mină levigarea componentelor solubile și a celor cu
densitate scăzută. În final, scoarța de alterare formea -
ză o zonă bogată în humus, rezultat din acțiunea bio -
chimică a organismelor.

Dezagregarea rocilor preexistente
În afara proceselor de alterare superficială, a doua

categorie de procese dinamice externe determină
dezagregarea fizică a rocilor preexistente sub acțiunea
impusă de o multitudine de agenți dependenți de toate
geosferele terestre. Procesele sunt foarte strâns legate
de transportul și depunerea materialului rezultat.

Dezagregarea, transportul și sedi mentarea materi-
alului se realizează în mod diferențiat, în funcție de ca -
tegoria dominantă de agenți exogeni.

• Acțiunea geologică a gravitației
Forțele gravitaționale joacă un rol deosebit de

important în modificarea scoarței terestre, pe de o
parte direct, prin acțiune proprie, pe de altă parte sti-
mulând acțiunea tuturor celorlalți agenți, a căror
deplasare, în sens gravitațional, o determină.

Acțiunea directă a gravitației asupra rocilor se mani-
festă în special pe versanții înclinați ai for me lor de relief,
precum și în regiunile în care există goluri subterane.

Stabilitatea unui teren reflec tă rezistența pe
care o opun rocile la acțiunea gravitației.

Dacă, sub influența unui factor oarecare, are loc o
scădere a rezistenței rocilor, acestea vor tinde să se
deplaseze în sens gravitațional, determinând o serie de
fenomene importante ca prăbușirile de teren,
alunecările de teren, soliflucțiunile, surpările etc.

Prăbușirile de teren au loc în zonele montane, în
care alterarea fizică predomină asupra alterării chi -
mice, rocile coezive se fisurează și se desfac în blocuri
colțuroase care se desprind sub acțiunea gravi tației.

Acumularea materialului are loc la reducerea
unghiu lui de pantă, unde se aglomerează blocurile an -
gulare numite grohotișuri.

Soliflucțiunile se dezvoltă în zonele temperate, în
urma proceselor de îngheț/dezgheț. La dezgheț, parte
a solului, îmbibat cu apă, poate aluneca pe suprafața
încă înghețată a rocilor din profunzime, determinând
frecvent depla sări importante de material.

Alunecările de teren pot avea loc atât în domeniul
continental, cât și în zone submerse, antrenând volu -
me importante de mase geologice.

continuare în pagina 12 È
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La o alunecare se poate distinge (fig. 1, 2): cornișa
de desprindere, panta de glisare (plan de alunecare, sau
patul), masa alunecătoare (corpul alunecării) cu o zonă,
din amon te, numită rădăcină (cornișa de desprindere) și
una din aval numită fruntea (ebulmentul).

În figura 2 putem observa:
1. suprafața de alunecare - este suprafața (zona) ce

separă masa alunecătoare de terenul stabil. Supra -
fețele de alunecare în masi vele de pământ natural,
stratificate, pot avea forme variate (plane, circulare
sau alte forme mai complicate). În cazul în care
alunecarea se produce în masive de pământ relativ
omogene și izotrope (de ex. în rambleuri), suprafața
de cedare poate fi presupusă ca fiind circulară;

2. treapta (fața de desprindere) principală - este
suprafața înclinată sau verticală, concavă, ce limitează
extremitatea superioară a alunecării și se prelungește
în adâncime cu suprafața de alunecare;

3. masa alunecată (corpul alune cării) - este partea
centrală a alunecării care acoperă suprafața de
alunecare;

4. suprafața terenului înainte de alunecare;
5. terenul stabil - zona din masiv ale carei caracte -

ristici geomecanice exclud posibilitatea alunecării;
6. coronament (fruntea alunecă rii) - este zona situ-

ată deasupra feței de desprindere principale, puțin
afectată de alunecare. Se disting unele fisuri și crevase
determinate de tensiunile de întindere din această
zonă;

7. piciorul alunecării - cores punde intersecției aval a
suprafeței de alunecare cu suprafața topo grafică iniți -
ală a terenului. Acesta este de regulă acoperit de acu-
mulatul de alunecare;

8. baza alunecării - reprezintă limi ta din aval a acu-
mulatului de alunecare;

9. teren cu potențial de instabilitate - zona din
masiv ce urmează a fi antrenată în alunecare;

10. terasa alunecării - reprezintă partea de material
alunecător cuprins între cele două rupturi;

11. fisurile și crevasele - sunt rupturi în masiv indi-
vidualizate prin fante importante de diverse forme în
funcție de solicitarea predominantă ce le-a produs. Se
pot distinge trei mari tipuri: fisuri prin solicitare de
întindere, fisuri prin solicitare de forfecare și fisuri prin
solicitare de compresiune. 

În strânsă legătură cu structura rocilor afectate,
alunecările sunt foarte variate morfologic și ca mod de
manifestare. Ele au dezvoltare discontinuă iar din
acest punct de vedere se disting alunecări active
și consolidate.

Se face mențiunea că procesele gravitaționale în
desfășurare deter mină, pe lângă deplasarea unor
depo zite, și o acțiune mecanică de distrugere a mate-
rialului deplasat și a substratului.

• Acțiunea geologică a vântului
Atmosfera în mișcare este un agent puternic, care

acționează mecanic asupra scoarței terestre prin cora -
ziune, prin deflație, transport și sedimentare eoliană.

Coraziunea este un proces mecanic de roadere,
produs de aerul în mișcare. În urma corazunii rezultă
diferite microforme de relief specifice, denumite după
aspectul lor morfologic: sfinx, ciuperci eoliene, stâlpi,
ziduri eoliene.

Deflația este procesul de îndepărtare, sub acțiunea
vântului, a materialului mobil rezultat fie din alterarea
și dezagregarea fizică a rocilor, fie prin coraziune.

Transportul eolian se realizează pe distanțe vari-
abile, legate de dimensiunea particulelor, de greutatea
lor și de viteza vântului. Deplasarea se face în suspen-
sie, sub formă de praf, prin saltație sau prin târâre.

Sedimentarea eoliană este procesul de depunere a
materialului transportat de vânt. Materialul depus
formează depozite eoli ene, constând din nisip
sau praf. 

Din acumularea eoliană a nisipului rezultă dune
care sunt forme pozitive de relief, dezvoltate asi-
metric, sau, mai rar, simetric.

După locul de formare și după forma lor, dunele pot fi:
- dune fluviatile;
- dune marine;
- dune deșertice: 
- barcane – semilună, 
- dune transversale (valuri asime trice);
- dune parabolice (în formă de U);
- dune liniare;
- dune stelate.
Particulele de praf transpor tate și depozitate

prin acțiunea eoliană formează mase geologice,
numite loessuri, care alcătuiesc strate cu grosimi
variabile.

• Acțiunea geologică a hidro sferei
Hidrosfera este geosfera cel mai puternic implicată

în transformarea exogenă a scoarței Pămâtului. Este
un înveliș cvasicontinuu, cuprin zând întregul volum de
apă din natură, sub toate cele trei forme de agregare.
Acțiunea ei se întrepătrunde intim cu cea a biosferei și
a atmosferei, fiind supusă permanent și influenței
gravitației.

Apa sub formă de vapori are o acțiune limitată, fiind
activă mai ales în procesele de alterare, sau par-
ticipând împreună cu atmosfera la acțiunea acesteia.

Fig. 1: Elementele alunecării de teren în secțiune transversală
(geografilia.blogspot.com)

Fig. 2: Detaliile alunecării de teren (Sursa: chimiamediului.ro)

Æ urmare din pagina 11
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Efectul maxim realizat în pro cesele de erozi-
une, de transport și de sedimentare este produs
de apa în stare lichidă și de cea în stare solidă.

• Acțiunea geologică a apelor meteorice
Apa sub formă de ploaie, rouă, grindină sau zăpadă

se adaugă acțiunii de deflație și coraziune atmosferică
și contribuie la procesul de denudare a scoarței terestre.

O parte din apele de precipitație se infiltrează în
scoarță, o altă parte formează trasee de șiroire (apele
superficiale).

Apele de șiroire au o acțiune mecanică de spălare și
antrenare a materialului erodat numită abla țiune și o
acțiune de dizolvare, numită coroziune.

Șiroirea duce la crearea unor microreliefuri speci-
fice, cu aspect de stâlpi.

Coroziunea este determinată în cazul rocilor moi și
a celor ușor solu bile, pe suprafața cărora se formează
microreliefuri caracteristice, numite lapiezuri. Acestea
sunt șanțuri paralele separate prin creste, orientate
paralel cu linia de cea mai mare pantă.

De acțiunea apelor meteorice este legată și for-
marea organismelor torențiale, care sunt cursuri tem-
porare de apă, cu debit neregulat, cu pante repezi și
viteză foarte mare de curgere.

• Acțiunea geologică a apelor curgătoare
Prin ape curgătoare se înțelege rețeaua perma-

nentă de apă, reprezentată prin pâraie, râuri și fluvii.
Începutul formării unei ape curgătoare constă din

apele de șiroire cu caracter temporar, formate din
izvoare și torenți.

Izvoarele se formează când procesul de eroziune
atinge nivelul freatic.

Apele curgătoare (râurile) repre zintă un segment al
circuitului apei în natură. Ele constituie rezultatul scur-
gerii liniare a apei la suprafața uscaturilor concordant
cu linia de cea mai mare pantă, sub comanda gravita -
ției. Scurgerea superficială este posibilă numai în
zonele / regiunile climatice în care regimul hidric este
excedentar, adică acolo unde aportul meteorologic prin
precipitații depășește pierderile prin evapotranspirație
și infiltrație, ceea ce înseamnă cvasitotalitatea supra-
feței continentale. În regiunile hiperaride, aceasta
practic lipsește. O scurgere efemeră se poate totuși
forma numai la intervale mari de timp. Scurgerea nu
se poate forma nici în zonele/regiunile cu îngheț per-
manent ori acoperite cu ghețari. 

În cursul unei ape curgătoare se disting trei porțiuni:
- cursul superior sau porțiunea torențială, de acu-

mulare;
- cursul mijlociu (de echilibru);
- cursul inferior (de depunere).
În cursul superior, la viteze mari de scurgere, este

transportat un material foarte variat, de dimensiuni
mari și în general neselecționat.

În cursul mijlociu începe sorta rea materialului. Ast-
fel, materialul grosier este depus sau este rulat în
urma târârii pe fundul albiei, micșorat și aplatizat, pe
când materialul mai fin este dus mai departe, spre
cursul inferior.

În cursul inferior, acolo unde viteza de curgere este
diminuată, cursul de apă tinde să se extindă pe late-
rală, într-un proces de meandrare sau șerpuire. Proce-
sul constă din eroziune în zonele cu impact direct al
apei cu malul și depu nerea materialului rezultat în
zone le neutre.

Cantitatea de material solid transportat de apă
reprezintă debitul solid, care poate fi adesea foarte
important cantitativ.

Dinamica apei în albii se cercetează pe baza teorii-
lor de mecanică a fluidelor, pornind de la proprietatea
apei de a fi un lichid vâscos. Aceasta este condiționată,
așa cum arată Mac I. (1986), în factori intrinseci (debit
lichid și solid, viteză) și factori extrinseci (de condiție -
rezistența rocilor, obstacole etc.; de presiune - aporturi
suplimentare de apă prin intermediul tributarilor, îndi-
guirea albiilor etc.). Felul cum se asociază aceste con-
diții se concretizează într-o anumită hidrodinamică de
albie și într-o anumită dinamică a proceselor de albie,
într-un anumit model de albie. 

Partea de energie utilizabilă în vederea activității
morfogenetice nu reprezintă decât o foarte mică parte
a energiei totale, fie suma energiei potențiale cores -
punzând la atracția gravitațională asupra masei de apă
și a energiei cinetice (Coque R., 2006).

Energia furnizată de către masa de apă în mișcare
este proporțio nală cu debitul și cu pătratul vitezei.

În albia râurilor se produc o serie de fenomene
dinamice (curenți, variații de viteze, de niveluri etc.) a
căror instabilitate este legată de regimul râurilor și ele-
mentele morfologice ale albiei. La originea acestor pro-
cese se află forțele care acționează asupra masei de
apă în curgere prin albii: forța gravitațională, forța lui
Coriolis, forța centrifugă.

Forța gravitațională. Gravitația este principala
forță care determină mișcarea apei în râuri. Apa, fluid
vâscos, curge după exercitarea unui efort de solicitare.
Forța care propulsează apa pe pante este gravitația.
Forța gravitațională (a unei picături de apă) se des-
compune în două componente – componente ale forței
de depla sare: una paralelă cu (direcția) planul înclinat,
alta perpendiculară pe direcția planului înclinat. Miș-
carea apei în râuri este rezultatul lucrului mecanic
gene rat de forța gravitațională asupra masei de apă
care se deplasează din punctele cu cotă superioară
spre cele cu cotă inferioară. Forța de deplasare pe
planul înclinat se consumă pentru învingerea aderenței
care se naște între moleculele de apă și suprafața
planu lui înclinat, ca și datorită adeziunii dintre molecu-
lele din masa apei. 

Forța lui Coriolis. Masele de apă din albiile râuri-
lor, în mișcarea lor, suferă influența mișcării de rotație
a Pământului care provoacă forța lui Coriolis. Forța lui
Coriolis acționează perpendicular pe direcția mișcării
apei în râuri, determi nând abaterea apei în emis-
fera nordică spre dreapta, iar în emisfera sudică
spre stânga. Acțiunea forței lui Coriolis se mani-
festă prin modificarea pantei secțiunii transver-
sale a albii lor, din care cauză se exercită o
presiune mare asupra malului drept al râului, de
unde și o eroziune mai intensă asupra malului
respectiv (invers în emisfera sudică). De aceea,
se observă că, în majoritatea cazu rilor, râurile
din emisfera nordică au malul drept mai înalt
(fig. 3) și, în același timp, direcția generală de
curgere este spre dreapta (invers în emisfera
sudică).

Forța centrifugă este bine evidențiată în sec-
toarele concave ale meandrelor. Datorită acestei forțe,
oglinda apei râului, în secțiune transversală, se ridică
spre malul concav sub un unghi α, cu o anumită
înălțime (H), care poate fi determinată. 

Æ urmare din pagina 12
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Forțele de gravitație, Coriolis și centrifugă
acționează concomitent, provocând astfel o eroziune
puternică la concavitățile malurilor. 

Prin acțiunea agenților externi au rezultat mai
multe forme de relief care sunt grupate în bazinele
hidrografice. Mediul construit este localizat în aceste
bazine de la cotele de nivel cele mai joase spre cele
mai înalte.

Bazinul hidrografic este delimitat de linia de
cumpănă a apelor de suprafață care reprezintă linia
celor mai înalte cote și constituie domeniul de supra -
față de pe care toată scurgerea superficială este colec-
tată de un singur curs de apă. Legat de acest domeniu
hidrologic este și bazinul hidrogeologic care reprezintă
domeniul acvifer (subteran), simplu sau complex în
care apele subterane curg către același element de
drenaj de suprafață care poate fi un curs de apă sau o
linie de izvoare.

Terasa se compune din două elemente principale:
podul și fruntea. Podul are aspect general plat și
este rest al albiei majore. Fruntea reprezintă planul
înclinat care face racordul între pod și albia majoră
recentă sau cu podul altei terase inferioare. Afară de
aceste ele mente principale, la o terasă se mai găsesc și
două linii caracteristice: muchia terasei, linia de-a lun-
gul căreia se face unirea dintre pod și frunte, și țâțâna,
linia prin care podul se leagă cu forma imediat supe-
rioară. 

Din punct de vedere structural, podul terasei este
format dintr-un pat de roci in situ, retezat aproape ori-
zontal; urmează un strat de aluviuni care conține mult
pietriș rulat și care în mod obișnuit poartă nu mele de
pietriș de terasă; deasupra, se separă uneori un ori-
zont de luturi fine alviale. Afară de aceste orizonturi
specifice, peste podul de terasă, și în mod special la
țâțână, se suprapun ulterior materialele provenite de
pe pantă, coluvii sau conuri aluviale; în acest caz se
spune că podul terasei este parazitat. Peste acest com-
plex se află solul actual. În anumite regiuni stratul alu-
vial, caracteristic, mai suportă și orizonturi de soluri

fosile, alternând cu loessuri, lehmuri, sau chiar cu
un alt orizont aluvial. Numărul acestora, luate pen-
tru fiecare terasă, poate fi de la unu până la 4-5 și
chiar mai multe. Alteori terasa poate fi lipsită complet
de pătura aluvială și, atunci, ea se numește terasă în
rocă, spre deosebire de prima care este o terasă cu
aluviuni sau aluvială. Un caz special îl formează te-
rasele sculptate în aluviuni și cele aluvionare.

În mod obișnuit terasa se formează prin două faze:
în prima se dezvoltă albia majoră care va deveni
terasa, iar în a doua râul se adâncește, retezând lunca,
sub formă de treaptă. Rezultă că cea mai importantă
dintre faze, pentru formarea treptei, este faza a doua.
De asemenea, reiese că prima fază nu trebuie să se
caracterizeze prin acumulare, ci numai prin condițiile
necesare formării unei albii majore. Te rasa este, deci,
înainte de toate, o formă rezul tată din dominarea rit-
mică a eroziunii laterale cu cea în adâncime și nu o
formă de acu mulare.

Se precizează faptul că foarte rar se întâmplă
ca bazi nul hidrografic și cel hidrogeologic să aibă
aceeași suprafață în plan orizontal.

Formele de relief rezultate prin acțiunea agenților
exteriori sunt:

- fluviatile - vale, terase, lunci, albii, grinduri, maluri,
conuri aluviale, ostroave etc.;

- glaciare - circuri, văi, umeri, praguri, striuri, more -
ne frontale, laterale, de fund etc.;

- periglaciare - poligoane de pietre, grohotișuri,
hidro lacoliți etc.;

- eoliene - câmpuri de nisip, dune, hamade, blocuri etc.;
- meteorizare - blocuri dezagregate, scoarțe de alte -

rare etc.;
- antropice - diguri, halde, cari ere, canale, movile.
Toate acestea au dimensiuni variabile și se înscriu

pe trepte ie rarhice.
După aceste trepte se distinge: relieful major,

relieful mediu și micro relieful.
În cadrul reliefului major, mun ții, dealurile și podi -

șurile sunt fragmentate de văi care alcătuiesc versanți,
terase, luncă, albie mino ră (fig. 3).

Acțiunea de sedimentare a apelor curgătoare
determină apariția unei serii de formațiuni speci-
fice de tipul șesurilor aluvionare, a teraselor,
grindurilor, ostroavelor și deltelor.

• Acțiunea geologică a apelor subterane
Apele subterane sunt aceea parte a hidrosferei con-

tinentale care ocupă spațiile libere (goale) ale litosferei
(pori, fisuri, cavități). Sursa apelor subterane este
majoritar legată de apele de precipitație care se infil-
trează în porii și fisurile scoarței. O cantitate mai
redusă provine din apele juvenile, formate primar din
degazeificarea magmelor și subordonat, din ape fosile
(apele de zăcământ) păstrate în roci după litificare, din
apa inițială a sedimentelor.

Apele subterane se dezvoltă până la adâncimi de
9-12 km când se consideră că, datorită presiunilor ridi-
cate și temperaturilor mari, se atinge punctul critic al
apei (365°), temperatură la care aceasta nu mai poate
exista liberă.

În pătura de apă subterană se distinge o zonă supe-
rioară, numită zona de aerație / zona vadoasă), în care
porii sunt parțial umpluți cu apă și parțial cu aer.
Această zonă este influențată de factorii climatici.

Fig. 3: Elementele morfologice ale unei văi fluviale [6]

Fig. 4: a) Elementele unei terase: P – pod; F – fruntea; M – muchia;
Ț – țâțâna. b) Structura teraselor: A – terasa aluvială; B – terasa în

rocă; C – terasa în aluviuni
(Sursa: scringroup.com)

continuare în pagina 16 È
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Sub această zonă, se dezvoltă zona de saturație, cu
porii umpluți integral cu apă. Limita dintre cele două
zone reprezintă nivelul hidrostatic (freatic, fig. 5) a
cărui adâncime, variabilă, urmează aproximativ mor-
fologia reliefului.

Stratele acvifere pot fi libere sau captive.
Izvoarele sunt apariții naturale la suprafață ale apei

din stratele ac vi fere, datorate intersectării nivelului
freatic cu o suprafață de eroziune, sau în urma creării
unei căi de acces prin accidente tectonice.

Apele subterane au o acțiune de dizolvare, de roa -
dere și de spălare a rocilor prin care circulă. În urma
cumulării acestor procese se pot forma cavități subte -
rane și forme de relief specifice încadrate în fenome -
nele carstice. 

Legat de formațiunile acoperitoare, în bazinele
hidrografice sunt prezente hidrostructurile care sunt
constituite litologic din strate dife rențiate după
comportamentul lor în raport cu apa (permeabile, im -
per meabile). Componenta elementară a hidro -
structurilor este acviferul, care este partea saturată
cu apă a unei formațiuni permeabile suficient de con-
ducătoare pentru a permite curgerea semnificativă a
unui curent de apă.

În scara hidrogeologică acviferul este componenta
elementară a hidrostructurilor în care se identifică
complexul acvifer, suita acvi feră și bazinul acvifer. 

De obicei acviferele sunt delimitate în culcuș și une-
ori în acoperiș, iar stratele care le delimitează au
următoarele semnificații (fig. 5):

- teren acvifug, care este im permeabil și cu capa -
citate de transfer și stocare nule (marne, argile); 

- teren acvitard (impermeabil), cu capacitate de
stocare redusă, din care apa nu se poate exploata eco-
nomic, dar permite o curgere semnificativă pentru ali-
mentarea acviferelor adiacente (argile nisi poase,
marne nisipoase); 

- teren acviclud, care are permeabilitate foarte
mică, capacitate de stocare redusă și drenanță nesem-
nificativă pe suprafețe redu se, dar importante pe
suprafețe extinse.

După modul de zăcământ și în funcție de raportul
între sarcina piezometrică și cotele suprefeței topo -
grafice, acviferele se pot clasifica în: acvifere cu nivel
liber, acvi fere sub presiune (ascensionale și arteziene).

Apele subterane cu nivel liber cantonate în primul
strat acvifer situat sub suprafața topografică mai
poartă denumirea de pânză freatică. 

Acviferul cu nivel liber este cantonat în terenuri per-
meabile care sunt dezvoltate uniform sub suprafața
topografică. La acestea se deosebesc nivelul hidrosta-
tic / piezometric care separă zona saturată de cea
nesaturată. Acviferul cu nivel liber este constituit între
culcușul impermeabil și nivelul hidrostatic (fig. 5a). 

Acviferul sub presiune este delimitat în acoperiș de
terenuri impermeabile sau semipermeabile, iar nivelul
piezometric al acestuia se găsește la cote superioare
față de acoperiș. Terenul permeabil sau semipermeabil
din acoperiș este în totalitate saturat cu apă (fig. 5b). 

Între nivelul hidrostatic și suprafața topogra -
fică există zone cu umidități distincte care vari-
ază în funcție de perioada secetoasă și cea cu
precipitații (fig. 6). 

Din punct de vedere geotehnic, cele mai interesante
sunt hidro structurile din sedimentele neconsolidate.
Acestea sunt prezente în domeniul continental și
vizează formele de relief fluviatile, glaciare și cele ale
versanților, dealurilor și munților. 

În funcție de litologia și morfologia terenurilor în
care sunt situate, straturile acvifere freatice pot fi de
mai multe tipuri, dintre care se menționează: straturile
acvifere freatice din luncile râurilor, de la baza tera -
selor de acumulare, din depozitele deluviale, din
zonele interfluviale, din conurile de dejecție, de la baza
loessului, din zonele litorale marine și din rocile com-
pacte cu fisuri largi. 

Principalele manifestări carstice sunt văile oarbe,
dolinele, avenele, podurile naturale (ca fenomene de
suprafață) și văile subterane și peșterile (ca fenomene
subterane).

Un caz particular al acțiunii geologice a izvoarelor
este cel reprezentat de vulcanii noroioși, care sunt
erupții de noroi însoțite de emanații de gaze, fiind
întotdeauna sau aproape întotdeauna legați de
zăcămintele de hidrocarburi.

În afara acțiunilor de dizolvare, de levigare și de
depunere, apele subterane pot determina procese
mecanice, de tipul alunecărilor de teren și al sufoziu-
nilor.

• Acțiunea geologică a gheța rilor (a apei în
stare solidă)

Ghețarii sunt una dintre componentele hidrosferei
cu o acțiune geologică dintre cele dure chiar dacă, la
nivel planetar, nu ocupă o suprafață prea mare. 

Ghețarii se formează prin acumularea și transfor-
marea în gheață a precipitațiilor sub formă de zăpadă.
Sunt situați la toate latitudinile, de la cele mai mici din
zonele montane înalte până la cele ridicate, sau chiar
la nivelul mării.

În deplasarea permanentă a gheții are loc un proces
extrem de activ de eroziune a substratului, de trans-
port al materialului erodat și de depunere a acestuia în
zonele de topire.

Se disting două categorii de ghețari, cei de calotă,
caracteristici latitudinilor înalte, deci zonelor cu climat
rece, și cei montani, caracte ristici zonelor alpine, indi -
ferent de latitudinea la care sunt plasați.

Fig. 5: Teren acvifug în culcușul unui acvifer cu nivel liber (a) și în
acoperișul și culcușul unui acvifer sub presiune (b) – [2]

Fig. 6: Variația umidității rocilor deasupra nivelului hidrostatic. a)
perioadă secetoasă, b) perioadă cu precipitații [2]

Æ urmare din pagina 15
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Dintre aceste categorii de ghețari, cei mai activi
sunt cei montani. Aceasta datorită diferențelor de nivel
pronunțate și distanțelor mai reduse care există între
zona de îngheț și cea de topire de la baza versanților.

În evoluția lor, ghețarii montani se struc-
turează în organisme glaciare, formate din trei
sectoare: zona de acumulare în care se formează
gheața, valea glaciară prin care gheața curge și
zona de topire. Fiecare dintre acestea demon-
strează o pondere diferită a proceselor de acu-
mulare.

Eroziunea produsă de ghețari se realizează predo -
minant prin acțiunea mecanică a masei de gheață
asupra substratului, prin roaderea rocilor și săparea
continuă a depo zitelor.

Acțiunea mecanică a gheții este stimulată de efectul
termic de răcire a rocilor la contactul cu gheața și de
acțiunea chimică a apelor rezultate din topirea parțială
a gheții.

Transportul glaciar constă în antrenarea în masa de
gheață a materialului erodat. Acesta este alcătuit din
blocuri de dimensiuni variate, neselecționate, plasate
în diferite poziții în masa de gheață. Totalitatea
mate rialului transportat de ghețari poartă nume -
le de morene.

Acțiunea ghețarilor de calotă este mult mai greu
sesi zabilă, pentru că, în cazul calotelor actuale, este
inac cesibilă observației, iar în cazul calotelor vechi,
rezultatele proceselor sunt distruse de fenomene ulte-
rioare sau mascate de alte procese.

• Acțiunea geologică a apelor marine
Hidrosfera marină, în primul rând prin volumul

imens de apă pe care îl cuprinde și prin acoperirea de
71% din suprafața totală a planetei, are un rol de prim
ordin în modelarea scoarței Pâmântului.

În funcție de adâncime, un bazin marin cuprinde o
zonă litorală, extinsă până la adâncimi de cca 200 m, o
zonă bathială, extinsă până la cca 4.000 m adâncime,
o zonă abisală, până la adâncimi de 9.000 – 10.000 m,
și o zonă hadală, cuprinzând marile fose mai adânci de
10.000 m.

Distrugerea depozitelor preexistente realizate de
apele marine poartă denumirea de abraziune marină.
Procesul este predominant mecanic, este influențat în
mare măsură de caracteristicile chimice ale soluției
reprezentate de apa de mare și de factorii de tempe -
ratură și de presiune ai masei de apă.

Abraziunea are loc predominant în zonele de țărm,
sub influența mișcărilor maselor de apă, respectiv sub
acțiunea valurilor, a mare elor și a curenților.

Rezultatul principal al abraziunii constă în depla -
sarea progresivă a liniei de țărm și formarea plat-
formelor de abraziune.

În cazul intervenției mișcărilor oscilatorii ale
scoarței de ridicare sau de coborâre a uscatului, pe
seama platformelor de abraziune se creează terase de
abraziune, emerse în primul caz, submerse în cel de al
doilea caz.

Mișcările mareice au o influență limitată în abraziune,
amplificând acțiunea valurilor. Mareele pot determina
formarea simultană a două platforme de abraziune
etajate, una la nivelul mareei maxime, mai apropiată
de uscat, și a doua mai spre larg, la nivelul mareei minime.

Un alt factor de abraziune îl reprezintă curenții
marini. Aceștea au o acțiune de erodare a fundurilor
puțin adânci, comparabilă cu acțiunea de erodare a
apelor curgătoare.

Cel mai important efect de transport îl realizează
curenții de turbiditate care, în momentul declanșării,
vehiculează un volum imens de material, complet ne -
selecționat.

Sedimentarea maximă este, atât din punct de
vedere cantitativ cât și ca diversitate, cel mai complex
ansamblu de procese ale dinamicii externe.

În legătură cu mișcarea predominantă a apelor, în
zona litorală se pot forma depozite de plajă, grinduri,
bariere, praguri de nisip și cordoane litorale.

Un caz particular al proceselor de sedimentare marină
îl reprezintă sedimentarea în domeniul lagunar.

În cazul în care evaporarea este foarte activă, apele
lagunelor su feră un proces de concentrare și supra -
salinizare care, în cazuri speciale, permite precipitarea
și acumularea unor minerale hipersolubile care, în
condițiile normale ale unui bazin marin, nu se pot forma.

• Acțiunea geologică a lacu rilor
Lacurile sunt acumulări de apă dulce, salmastră sau

sărată, legate sau nu de bazine marine. Acțiunea
hidrosferei este limitată din cauza suprafețelor mai
restrânse.

Acțiunea de eroziune, numită abraziune lacustră,
este slabă pentru că, în general, apele de lac sunt puțin
agitate.

Abraziunea lacustră poate duce la o distrugere lentă
a malurilor, mai ales a celor cu țărmuri abrupte.

Materialul rezultat din abraziune este sortat de valuri
și deplasat lent în interiorul lacului.

Un caz particular al depozitelor de origine lacustră îl
constituie turbăriile.

• Acțiunea geologică a bio sferei
Organismele au o acțiune geodinamică esențială

prin volumul important de material vehiculat și prelucrat.
Se cunoaște faptul că organismele stimulează o

multitudine de procese mecanice, chimice și biochimice
și, mai ales, prelucrează și stochează energia solară
din care sintetizează substanța organică.

Cele două regnuri, vegetal și animal, manifestă asu -
pra mediului acțiuni evident diferențiate.

Plantele acționează direct și indirect în procesele de
distrugere a rocilor preexistente și de formare de sedi-
mente.

În totalitate, plantele, prin procesele de fotosinteză,
duc la re structurarea compoziției atmosferei, iar prin
acumularea substanței organice, conduc la generarea
de roci organogene caustobiolite.

Animalele, prin mobilitate, contribuie la dispersarea
și redistribuirea materiei, chiar dacă rolul lor distructiv
este neimportant.

Este semnificativ rolul formator de depozite al ani-
malelor, datorită faptului că își pot extrage din mediu o
serie de substanțe din care își construiesc schelete de
susținere sau de protecție, de natură variată, prin acu-
mularea cărora se for mează depozite importante de
roci organogene.

Făcând parte din Biosferă, omul reprezintă și
el un factor de transformare a scoarței.

Activitatea antropică este marcată de carac-
terul inten ți onal și accidental al proceselor care
pot genera modificări, frecvent ireversibile, ale
mediului natural și construit. Totodată, activita -
tea antropică impli că și îmbunătățiri ale mediului.

(Va urma)
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Piața cadastrului în România

Interviul de azi îl are ca invitat pe domnul
profesor doctor ingi ner Cornel Păunescu,
președinte de onoare al Uniunii Geodezilor din
România (UGR), director general al S.C. Cornel &
Cornel Topoexim S.R.L. 

Revista Construcțiilor: În dubla dumneavoastră
calitate de membru al Uniunii Profesionale și de
conducător al unei societăți comerciale de profil,
care sunt problemele cu care vă confruntați în
domeniu?
Cornel Păunescu: Suntem pe piață de la începutul

trecerii la privatizare, din anii 90. Am înființat o soci-
etate comercială, am angajat personal și am început să
lucrăm. Sigur că situația a fost alta de la un an la altul.
Au fost ani în care inflația ajungea la 100% pe an. A
fost greu, dar ne-am menținut și sperăm să ne menți-
nem în continuare.

Revista Construcțiilor: Cum este piața în dome-
niul cadastrului și al topografiei?
Cornel Păunescu: Piața din domeniu are mai

multe segmente. Să le luăm pe rând:
Piața cadastrului. Este cea mai mare deoarece din

1999 s-a impus ca la orice tranzacție cu un imobil,
orice moștenire, transfer de proprietate al unui imobil,
acesta să fie mai întâi măsurat și înscris în Cartea Fun-
ciară. Astfel a apărut așa numitul cadastru sporadic
sau cadastrul la cerere.

În prezent există Programul Național de Cadastru și
Carte Funciară care și-a propus să intabuleze gratuit
toate terenurile deținute de fiecare Unitate Administra-
tiv Teritorială (UAT). Acest program este în curs și am
mai discutat despre el.

Piața topografiei. Sunt ridicările topografice pentru
diverse scopuri: realizare de PUG, proiectare investiții

de infrastructură, amplasare obiective de interes (câm-
puri de eoliene) etc.

Piața topografiei inginerești: trasarea construcțiilor
industriale, a investițiilor de infrastructură, trasarea
limitelor între diverși proprietari etc.

Piața fotogrammetriei. Se referă în principal la
zboruri fotogrammetrice pentru obținerea de ortofoto-
planuri, urmărirea evoluției în timp a anumitor zone
(tăierea pădurilor, poluare, deplasări ale terenurilor), etc.

Piața tehnologiei LiDAR. Este destul de nouă și se
referă la obținerea unui model tridimensional al obiec -
telor prin scanare laser. Poate fi un model digital al
terenului, un model digital al clădirilor, un model digital
al străzilor. 

Revista Construcțiilor: Pare o paletă destul de
bogată de lucrări.
Cornel Păunescu: Așa cum ați spus, pare. Din

nefericire, comenzile pentru asemenea tipuri de lucrări
vin din partea statului, care ar trebui să dorească
implementarea unor proiecte. Funcționarii statului doresc
să rezolve problemele pompieristic, adică într-un
timp foarte scurt și de calitate superioară.

Să luăm ca exemplu cadastrul sistematic. Conform
Caietului de Sarcini, un UAT ar trebui finalizat într-o
perioadă de 1,5 ani până la 2,5 ani. Nu cred că vreuna
dintre UAT-uri să se fi încadrat până acum în termene.
De ce să ne furăm căciula? Numai ca ANCPI să fie fericită
că ia niște penalități? Dacă realitatea spune că terme-
nul este clar mai mare, de ce să punem în continuare
termene nerealiste? La cadastrul sistematic se intră în
fiecare curte pentru măsurători, se stă de vorbă cu fie-
care deținător pentru a-i prelua actele de proveniență
a imobilului. Se lucrează la prelucrarea datelor, se
revine la teren acolo unde nu sunt clare pozițiile la
teren. Se afișează lucrarea la Primărie timp de 60 de

Prof. dr. ing. Cornel PĂUNESCU a fost președinte al Uniunii
Geodezilor din România în perioada 2014 – 2018, în prezent fiind
președinte onorific. Este membru al Uniunii din anul 1990.

Dl Păunescu este absolvent al Institutului de Construcții din
București (1979), Secția de Geodezie, iar în anul 1997 a absolvit
cursurile de doctorat.

În prezent este și profesor dr. ing. în cadrul Universității
București, facultatea de Geologie și Geofizică, Departamentul de
geofizică.

A publicat trei volume de curs Geodezie – Topografie (1997 -
2005), un volum de GPS (Global Position System) (2007) și un
lexic de termeni în domeniul geoștiințelor, toate publicate la
Editura Universității din București. În anul 1994 a înființat socie -
tatea comercială Cornel&Cornel Topoexim S.R.L., pe care o
conduce și astăzi.

prof. dr. ing. Cornel PĂUNESCU



zile pentru ca deținătorii să verifice datele. OCPI-urile
depășesc sistematic termenele de verificare și în con-
tract nu se prevede nimic referitor la vreo penalitate
sau constrângere în cazul depășirii termenelor de veri-
ficare.

Cum poate înțelege cineva aceste probleme punc-
tuale?

Revista Construcțiilor: În celelalte segmente este
la fel?
Cornel Păunescu: Chiar în acest moment există

publicat un anunț de licitație pentru realizarea unui
ortofotoplan pentru 150 de municipii și orașe din zona
de sud și vest a României. Centrul Național de Car-
tografie (CNC) a realizat Fișa de Date și Caietul de
Sarcini. Când am văzut ce scrie am rămas șocați. Nicio
firmă din România nu se poate califica să participe la
licitație.

Revista Construcțiilor: Cum așa?
Cornel Păunescu: Fișa de Date și Caietul de

Sarcini au două componente total diferite dar care au
fost alăturate, la pachet, ca un singur produs. Aceasta
este una, dar tot atât de trist este și faptul că Specifi-
cațiile Tehnice din cuprinsul Caietului de Sarcini prevăd
niște operații care sunt depășite de tehnologia actuală.

Revista Construcțiilor: Puteți fi mai explicit?
Cornel Păunescu: Lucrarea, conform fișierelor

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă (AC),
are două componente: zborul pentru obținerea ortofo-
toplanului pentru cele 150 de orașe și municipii și asi -
gurarea automatizării proceselor de recepție, gestiune,
stocare și diseminare a datelor rezultate din zbor. Prac-
tic, una este zborul cu produsul imagini și alta un
program de preluare a datelor din zbor și ulterioara

manipulare a datelor. Sunt două activități / lucrări
independente, singura legătură dintre acestea con-
stând în faptul că preluarea datelor rezultate din zbor
urmează a se face într-un program specializat pentru a
putea fi vizualizat și ulterior prelucrat. Or, cât timp în
Caietul de sarcini este deja specificat formatul în care
trebuie predate datele rezultate din zbor, astfel încât să
fie compatibile cu programul soft care le va prelua, nu
există niciun motiv pentru care cele două tipuri com-
plet diferite de activități ar trebui realizate printr-un
singur contract.

Practic prin acest concept al DA, autoritatea res -
tricționează accesul la procedură strict pentru entități
care dețin capacitate în două domenii complet diferite
atât din perspectivă CAEN, cât și în ce privește resur -
sele materiale și umane, sau impun o asociere între
două entități total diferite tehnologic și ca activitate.

Revista Construcțiilor: Zborul peste 150 de orașe
și Municipii este mult, este puțin?
Cornel Păunescu: Și aici sunt probleme. În numă -

rul de 150 este introdus și Municipiul București. Pentru
restul de 149 de orașe și municipii este prevăzut un
zbor cu o singură cameră montată pe avion, cu obiec-
tivul perpendicular pe sol, adică nadirală. Pentru
București se cere o tehnologie specială, cu cinci
camere, din care una nadirală și restul oblice.

Revista Construcțiilor: Care ar fi rostul camerelor
oblice?
Cornel Păunescu: Rezultă practic cinci imagini.

Una este nadirală, ca la restul orașelor și municipiilor,
iar celelalte patru, oblice, ne dau imagini ale fațadelor
clădirilor, gardurilor, arborilor etc. Ele sunt de folos în
special la urbanism, la verificarea panourilor publici -
tare etc.

continuare în pagina 22 È
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Problema este alta. Pentru faptul că este cerut
acest zbor cu camere oblice pe Municipiul București,
care reprezintă 6,16% din suprafața de zburat, condi -
ționează și restul la această cerință.

Revista Construcțiilor: Cum adică?
Cornel Păunescu: La experiența similară cerută

ofertanților, condiție fără de care nu se poate participa
la licitație, se cere doar experiență pe zbor cu cameră
oblică. Astfel, pentru o suprafață de doar 6,16% din
proiect este impusă condiția și pentru restul de
93,84%. Oare această condiție vrea să favorizeze pe
cineva? În lume, asemenea tip de zbor este încă la
început și experiență similară au doar câteva firme.

Corect era ca cel puțin Municipiul București să fie
într-un lot separat, cu condiții pentru cameră oblică.
Restul trebuia lotizat pe județe sau regiuni, sau alte
criterii și scos la licitație. Separat de partea de auto -
matizare.

Revista Construcțiilor: De ce ar fi mai bine să se
lotizeze, în detrimentul unui lot unic? Lucrarea pe
un singur lot ar fi mai simplu de controlat și de ges-
tionat.
Cornel Păunescu: La prima vedere așa pare, dar

de fapt împărțirea pe loturi are mult mai multe avan-
taje. ANCPI a mai avut probleme cu licitații pe supra -
fețe mari iar între executant și beneficiar s-au ivit
probleme la predare. Dacă vor fi mai multe loturi, ris-
cul ca unul dintre executați să nu predea există, dar nu
vor fi toți cu probleme. Șansa de a avea mai multe
orașe zburate este mai mare. De asemenea, timpul de
execuție ar fi mai mic. Oricum perioada de zbor este
mică: sfârșitul lunii martie și o parte din aprilie, când
încă nu este vegetație și la finalul lunii octombrie,
începutul lui noiembrie. Un singur lot, cu București cu
tot, nu s-ar putea zbura cu un singur aparat într-un
sezon. Cu mai multe loturi și mai mulți executanți s-ar
realiza în termen mai scurt.

Revista Construcțiilor: Datele ar fi la fel? Oare nu
fiecare executant ar preda altceva?
Cornel Păunescu: Caietul de Sarcini are prevederi

clare de calitate, mărime pixel etc. Cu tehnologia nouă
este greu să nu se îndeplinească cerințele de calitate.

Din punctul nostru de vedere este optim să fie
separat zborul de componenta IT, iar orașele să fie loti-
zate. În primul rând scos Bucureștiul separat deoarece
are cerințe speciale și apoi, restul, lotizate pe criterii
teritoriale. În acest fel putem deschide o piață reală și
se poate da o șansă și firmelor din România să se dez-
volte. Multe au accesat fonduri europene și s-au dotat
în vederea apariției de lucrări.

Revista Construcțiilor: Ați spus ceva și de Speci-
ficațiile Tehnice depășite. Ați vrea să detaliați?
Cornel Păunescu: În domeniul nostru tehnologia a

evoluat foarte mult în ultimii ani. Receptoarele GNSS
(GPS) ne asigură o precizie a poziționării nesperată
până nu de mult. ANCPI prin CNC a realizat o rețea de
stații permanente care asigură pe întreg teritoriul țării
posibilitatea de a determina în timp real poziția oricărui
punct cu o precizie ridicată.

Vom intra puțin în detalii tehnice și de aceea vă voi
explica foarte pe scurt problema. O fotografie simplă
din avion nu ne poate da dimensiuni ale obiectelor. De
exemplu, dacă vedem o casă fotografiată de sus nu
vom ști ce lungime și ce lățime are. Poate fi de 3 - 5
metri sau de 30 - 50 metri. Pentru a afla, avem nevoie
de niște măsurători la teren. Aceste măsurători dau
poziția punctelor de control. În marea lor majoritate
aceste puncte de control se măsoară cu receptoarele

GNSS (GPS). Aceste măsurători pot fi statice, adică
punem receptorul GNSS pe trepied și stă acolo o
perioadă sau pot fi în timp real ROMPOS (dezvoltat de
CNC) și poziția rezultă în secunde sau maximum
minute, cu o precizie bună.

CNC impune prin Caietul de Sarcini ca aceste
puncte de control să fie determinate prin metoda sta-
tică, cu staționare de minimum 2 ore pe punct. Precizia
cerută este de ±5 centimetri pentru planimetrie.

Tehnologia ROMPOS asigură, conform cu ce apare
scris pe site-ul CNC: Precizie de poziționare de ± 2-3 cm
în timp real.

La întrebarea noastră care este raționamentul unei
asemenea cerințe, din moment ce ei gestionează
această tehnologie, răspunsul a fost:

Menționăm că rețeaua de stații GNSS permanente
ROMPOS poate asigura precizii relative de aproximativ
± 3 cm în condiții ideale de executare a măsurătorilor,
neinfluențate de factorii externi necontrolabili de către
operatorul care execută măsurătorile și de administra-
torii rețelei de stații GNSS permanente (conform celor
specificate pe situl rompos.ro). Potrivit diverselor studii
de specialitate, precizia absolută a determinărilor RTK
poate varia semnificativ în condiții improprii de măsu -
rare (în special în prezența efectului mutipath și a
fenomenului cycle slip), chiar cu valori de peste 0,5 m.

Răspunsul dat de CNC, care acum spune că de fapt
precizia scrisă pe site nu este reală, ne bulversează.
Pentru a acoperi o cerință neconformă cu tehnologia
actuală a recurs la o retorică însăilată pe o teorie vala-
bilă doar în teorie. În practică există posibilități de
eroare la măsurătorile GNSS și specialiștii le cunosc,
dar există posibilități de verificare a măsurătorii. Pen-
tru evitarea efectului multipath, și cycle slip se pot face
măsurători pe același punct prin întreruperea semnalu-
lui de la sateliți și de la ROMPOS și reluarea după 1 – 2
minute. De asemenea, se poate reveni la circa 6 ore,
când avem o altă configurație a sateliților. Există meto -
de de verificare a măsurătorii și durează cu mult mai
puțin decât cele 2 ore impuse inutil ca metodă statică.

Revista Construcțiilor: Trebuie să fii specialist ca
să înțelegi perfect metodologia. Pentru nespecialiști,
totuși, care n-o înțeleg cu aceeași acuratețe, conclu -
 zia spuselor dumneavoastră este că, în loc să sta -
ționezi 2 ore pe un punct, se poate staționa mi nu te,
cu verificarea dublă cu tot.
Cornel Păunescu: Cam așa ceva.
Revista Construcțiilor: Este singura cerință
depășită din Specificațiile Tehnice?
Cornel Păunescu: Mai este una, tot greu de expli-

cat. Vor să determinăm altitudinea acestor puncte de
control printr-o metodă greoaie și care ar dura foarte
mult timp și solicită un număr mare de personal. Vor
metoda denumită nivelment geometric, care necesită
3 – 4 oameni la o echipă și măsurători foarte multe.

Revista Construcțiilor: Care ar fi raționamentul lor?
Cornel Păunescu: Raționamentul este bun, dar la

precizia pe care o cer pentru determinarea altitudinii,
de ± 7 - 8 cm, nu se justifică. Este exact ca în cazul
precedent. Dacă tehnologia mă ajută să obțin această
precizie cu altă metodă, atunci de ce să folosim nivel-
mentul geometric?

Credem că specialiștii de la CNC au rămas ancorați
în cerințele de acum mai bine de 10 ani. Atunci poate
erau valabile cerințele, dar azi ar trebui să ne adaptăm
la nou. Costurile sunt cu mult mai mici și rezultatele, în
cerințele de calitate cerute de specificații.

Revista Construcțiilor: Cerințele CNC țin deci de
trecut?
Cornel Păunescu: Da. Dacă vorbim de trecut și de

cerințe, mai există o cerință tot veche. Numărul de puncte
de control. Cerința este de minimum 20 de puncte/bloc.

Æ urmare din pagina 21
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O zonă zburată are mai multe blocuri. Numărul de
puncte rezultă din înmulțirea numărului de blocuri cu
20. În prezent nu mai este nevoie de acest număr de
puncte. Este cu mult mai mic.

Noi am realizat zbor anul trecut și am avut nevoie
de doar câteva puncte pe zonă, nu pe bloc. Rezultatul
este foarte bun. Insistența lor cu număr mare de
puncte de control este justificată deoarece nu mai au
legătură cu practica. Ei doar verifică datele, nu au mai
prelucrat un zbor și atunci vor niște condiții mult mai
dure ca să fie siguri că va fi în regulă. Nu se justifică
însă. În prezent tehnologia ne poate ajuta foarte mult.
Chiar stațiile permanente ROMPOS ale CNC sunt cele
care dau poziția avionului în zbor și care înlesnesc un
rezultat foarte bun cu puține puncte de control. Este
greu să pricepem de ce chiar tehnologia CNC este con-
siderată de CNC necorespunzătoare din punct de
vedere calitativ.

Revista Construcțiilor: Acesta sunt toate repro -
șu  rile la adresa specificațiilor tehnice?
Cornel Păunescu: Din nefericire, nu. Un alt aspect,

poate mai grav decât cerințele tehnice depășite, care
mai pot fi explicate, se referă la cerințele de studii ale
specialiștilor. Pentru expertul tehnic se cere:

Studii superioare finalizate cu diplomă de licență
sau echivalent și competențe de nivel profesional în
domeniul fotogrammetriei, dovedite prin prezentarea
unei specializări postuniversitare / certificări
recunoscute la nivel național sau internațional și com-
petențe de nivel profesional în utilizarea de pachete de
programe de procesare date fotogrammetrice,
dovedite prin prezentarea unei specializări postuniver-
sitare / certificări / diplome de curs recunoscute la
nivel național sau internațional, competențe de nivel
profesional în utilizarea pachetelor de programe pentru
procesarea datelor fotogrammetrice folosind imagini
oblice, dovedite prin prezentarea unei specializări pos-
tuniversitare / certificări / diplome de curs recunoscute
la nivel național / internațional și experiență specifică
dovedită prin participarea în cadrul a cel puțin unui
proiect în care a desfășurat activități specifice poziției
pentru care a fost propus.

Nu există la nivel național nicio facultate specia -
lizată pentru fotogrammetrie. Nu există niciun curs
postuniversitar de fotogrammetrie.

Această disciplină este studiată în cadrul facultăților
cu profil geodezie, cadastru. Se studiază 2 – 4 semes-
tre în cei patru ani de studii inginerești, timp în care
studenții sunt familiarizați cu noțiuni de bază privind
fotogrammetria. Ulterior, cei care realizează lucrări de
fotogrammetrie se familiarizează cu utilizarea diverse-
lor programe de prelucrare a imaginilor.

Atâta timp cât ea constituie una dintre disciplinele
studiate în facultățile de profil, orice absolvent al aces-
tor facultăți deține calificarea profesională necesară.

Răspunsul CNC dat UGR este greu de înțeles pentru
specialiștii români:

Cerințele pentru experți se referă la studii supe-
rioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalent,
iar prin cerințe „Competențe de nivel profesional în
domeniul fotogrammetriei, dovedite prin prezentarea
unei specializări postuniversitare sau certificări
recunoscute la nivel național sau internațional sunt
solicitate” pentru Expertul coordonator tehnic Compo-
nenta A (1 persoană) care este responsabil de toată
activitatea din Componenta A, nu au fost solicitate în
mod exclusiv sau expres studii postuniversitare și nu
pot fi considerate ca disproporționate și restrictive față
de specialiștii români.

Cu alte cuvinte, experții de rangul 1 sunt experți
străini care au studii postuniversitare iar specialiștii de
mâna a doua sunt specialiștii români care au studii de
nivel național. De aici se vede considerația pentru spe-
cialiștii români care au absolvit facultăți în care se stu-
diază și fotogrammetria.

Revista Construcțiilor: Cum vedeți demersul CNC
de a licita lucrări de zboruri fotogrammetrice?
Cornel Păunescu: Demersul se încadrează în do -

rința României de a avea o hartă digitală modernă. De
asemenea, de a furniza date în cadrul programului
INSPIRE care este obligatoriu pentru țările comunitare.
Este lăudabil acest efort și faptul că există finanțare.
Problema este însă că se încearcă îndepărtarea soci-
etăților românești de profil. Firmele străine nu vor
putea realiza întreg proiectul fără să aibă parteneri
români. De ce banii să fie plătiți unei firme străine sau
unui consorțiu străin când oricum firmele românești
vor fi implicate? Noi, specialiștii din domeniu, nu dorim
să realizăm partea de IT, respectiv dotarea cu compu -
tere și programe de prelucrare. Este problema altor
specialități. De ce le-a amestecat CNC? Care sunt
interesele?

Revista Construcțiilor: Vreți să spuneți că firmele
românești vor fi ulterior contactate pentru subcon-
tractare?
Cornel Păunescu: Nu este prima oară. La cadastru

sistematic, proiectul CESAR 1, a câștigat un lot o firmă
din Croația. La proiectul CESAR 2 un lot a fost câștigat
de o firmă din Grecia. Nu știm ce s-a întâmplat, dar
acele firme au dispărut după ce au subcontractat unor
firme românești.

Exemple sunt multe: Planul index, Apele române,
zbor APIA etc. Munca grea a fost dusă de firmele
autohtone.

Revista Construcțiilor: Care ar fi concluzia discuției
noastre?
Cornel Păunescu: CNC și ANCPI care este forul lor

tutelar ar trebui să aibă mai multă încredere în firmele
românești. Ne-am dotat și ținem pasul cu tehnologia
nouă pentru a face față provocărilor de orice fel. Sun-
tem convinși că putem face față oricărui tip de lucrări
din domeniul nostru.

Ar trebui să existe mai multe întâlniri pe teme
tehnice. Uniunea Geodezilor a organizat în ultimii cinci
ani în România simpozioane și discuții tehnice cu cei
mai buni specialiști din lume împreună cu comisiile
FIG. Au fost prezenți președinții FIG, președinți de
comisii și specialiști de marcă. Din nefericire, ANCPI și
CNC au avut o participare formală și silită. Ei nu dețin
adevărul absolut în meserie. Dacă nu participă la eve-
nimente științifice pe domeniu în România, organizate
de specialiști, atunci cum se pot compara cu alții, cu
realizări de marcă și prezentate public, la care se pot
pune întrebări, atunci cum să știe unde se situează?

E foarte ușor să spui că ești deținătorul adevărului
absolut când tu ești singurul care decizi într-un dome-
niu. Dialogul între specialiști este cheia progresului. Se
pare că orice critică deranjează dacă nu concordă cu
adevărul absolut deja enunțat.

Noi dorim în continuare un dialog. Să sperăm că
acest dialog va avea loc într-o zi și că specialiștii din CNC
vor accepta să fim față în față și să facem un schimb de
idei tehnice, conforme cu evoluția tehnologiei. q
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Probabil cel mai important
pas spre schimbare este înțe -
legerea problemei. Nu poți găsi
soluții și rezolvări și nu poți
ajuta economia, investițiile și
dezvoltarea țării deschizând
timid o portiță spre dialogul cu
mediul privat – în speță cu con-
structorii – doar pentru a putea
afirma, în comunicate oficiale,
că „a existat un amplu proces
de consultare”.

Federația Patronatelor Soci-
etăților din Construcții a fost
parte a acestui proces de con-
sultare derulat de ANAP, fiind
chiar organizația care a solicitat
o Instrucțiune clară în ceea ce
privește derularea și modifi-
carea contractelor de achiziție
publică.

Cunoscând problemele cele
mai stringente ale constructo-
rilor pe această temă, observăm
că aproape niciuna dintre solici -
tările noastre nu și-a găsit
rezolvare, dimpotrivă, Instruc -
țiunea ANAP nr 1/2021 a venit
să înlocuiască 3 Instrucțiuni cu
una similară, dacă nu chiar mai
neclară și cu prevederi contrare
legislației ierarhic superioare. 

În aceste condiții, citind în
Comunicatul de presă ANAP din
28 ianuarie a.c. că noua
Instrucțiune oferă „mai multă
claritate, predictibilitate, rigoare”
ești tentat să spui că hârtia
suportă orice. Sarcina de a
emite o Instrucțiune a fost
îndeplinită, calitatea, aplicabili-
tatea și legalitatea par să fie
pro bleme secundare.

În exemplificare, vă propun să
analizăm succint câteva subiecte
rămase fără soluții.

1. Actualizarea cheltuielilor
indirecte – NEREZOLVAT. De când
se fac actualizări în proiecte la orice

creștere / scădere a cheltuie lilor
directe, indirectele și profitul se
actualizează corespunzător, cu pro-
centul din oferta inițială. După ce
ANAP a publicat în urmă cu 2 ani un
„punct de vedere” care introducea
ideea că cheltuielile indirecte sunt
sumă fixă – punct de vedere retras
ulterior – iată că noua Instrucțiune
vine „să clarifice”: cheltuielile indi-
recte se actualizează numai pentru
componenta salarială din acestea.
Idee originală, recunoaștem, dar
aproape imposibil de realizat, căci
dintr-o listă de 30 tipuri de cheltu-
ieli ce acoperă procentul de indi-
recte, este imposibil să extragi
procentul corect ce acoperă majo -
rările salariale din zona personalu-
lui de conducere, tehnic, economic,
de altă specialitate, administrativ,
de deservire și pază. 

2. Ajustarea costurilor sala ri -
ale reale ca urmare a majorării
salariului minim - NEREZOLVAT.
Lucrând cu copy-paste, se preia din
Instrucțiunea 1/2019 - care a fost
contestată și anulată în primă
instanță – aceeași afirmație, că
„valoarea manoperei va fi actuali -
zată doar pentru acoperirea modi-
ficării salariului minim”. Fals, căci
HG 365/2016 permite, la art.
164 (5), actualizarea costurilor
generate de modificări legislative,
fără nicio altă limitare. Aș veni cu
un exemplu ușor de înțeles și pen-
tru un școlar: trebuie vopsit un
perete cu vopsea super lavabilă
anti-mucegai, nu poți schimba cali-
tatea vopselei, dar înainte de a te
apuca de lucru apare o „lege” care
instituie un preț minim pentru
vopsea de 10 lei. Îți achiziționezi
vopseaua de calitatea superioară
solicitată de beneficiar la prețul de
15 lei, însă beneficiarul – conform
abordării ANAP – va plăti numai 10
lei, adică prețul minim al vopselei,
chiar dacă bonul fiscal arată o chel-
tuială certă de 15 lei ce corespunde
cerințelor obligatorii ale proiectului.
Nu putem accepta ca – din cauza

faptului că reprezentanții ANAP nu
înțeleg diferențele între modificarea
legislativă ce te obligă la un salariu
minim, și cheltuiala reală generată
de majorarea salariului minim –
constructorii să fie obligați să
susțină financiar o investiție
publică, să aloce sume din alte
surse pentru a-și finaliza contractul.

3. Tratarea corespunzătoare
a situațiilor imprevizibile, cum
ar fi creșterile exagerate ale
pre țului de achiziție la materii
prime și materiale – NEREZOL-
VAT. Ne amintim ce efect a avut
creșterea prețului la bitum, de cca.
70% în 2 ani, iar faptul că Instrucți-
unea nu tratează acest aspect
atunci când nu există formulă de
ajustare arată exact ce spuneam în
partea introductivă: problemele nu
sunt înțelese. 

În plus, apar noi probleme, cum
ar fi:

1. Sunt introduse condiții su -
plimentare / ilegale în cazul
introducerii / schimbării unui
subcontractant – Deși contrac-
tantul are dreptul oricând pe par-
cursul derulării contractului să
introducă/ schimbe un subcontrac-
tant, cu verificarea doar a inexis-
tenței situațiilor de excludere,
eventual a capacității tehnice și
profesionale, Instrucțiunea induce

Despre achiziții publice –
în spatele comunicatelor de presă

Irina FORGO – Director FPSC, Expert Achiziții Publice

Irina FORGO



ideea că poți introduce un nou sub-
contractant / schimba subcontrac-
tantul numai dacă „nu afectează
(...) modul de alocare a sarcinilor la
nivelul operatorului economic” sau
introducerea lui este „strict nece-
sară pentru îndeplinirea contractu-
lui”. Evident că introducerea unui
nou subcontractant schimbă modul
de alocare a sarcinilor, iar evalu-
area necesității acestuia ține exclu-
siv de contractant, acest drept nu
poate fi limitat!!!!

2. Se aduc interpretări care
riscă să reducă considerabil
posibilitatea actualizării -  Se
consideră că nerespectarea obliga -
ției autorității / entității contractan -
te de a pune terenul la dispoziția
antreprenorului, ceea ce conduce la
întârzieri în executarea lucrărilor,
nu este o circumstanță care nu
putea fi prevăzută. Este cunoscut
că majoritatea contractelor de
lucrări încep cu întârziere, chiar la
ani diferență de momentul atribuirii
contractului. Fie că este vorba de o
contestație în instanță, de imposi-
bilitatea de a pune terenul la dis-
poziția constructorului, de creșteri
exagerate ale prețurilor de achiziție

pentru anumite materiale, acestea
sunt din categoria situațiilor impre-
vizibile care nu stau sub controlul
părților contractuale. Evident, putem
merge și pe logica ANAP, că practic
oricare dintre aceste circumstanțe
ar fi putut fi prevăzute, și atunci nu
se va actualiza niciun contract con-
form art. 221 (1) c) din Legea 98,
însă sensul articolului trebuie înțe-
les în condiții rezonabile, cu pre -
zumția că autoritatea contractantă,
justiția, alte autorități își îndeplinesc
corespunzător sarcinile.  

3. Se induce ideea că în cazul
modificărilor substanțiale  restul
de executat va fi inclus într-o
nouă procedură/ noul contract.
Dacă intervin modificări substan -
țiale nu este legal și corect să fie
reziliat contractul aflat în derulare
din neglijența / eroarea autorității
contractante, iar dacă intervine
această situație rezilierea  nu se
poate face decât cu plata unor
despăgubiri solicitate de contrac-
tant. Apreciem că este corect ca
regula să fie procedură distinctă /
contract distinct pentru partea afe -
rentă modificării, și doar ca excep -
ție includerea tuturor activităților

rămase de executat, nu invers, cum
apare în textul din Instrucțiune. 

4. Prin unele exemplificări se
modifică radical abordarea actu -
ală, fără nicio rațiune tehnică
sau logică. Spre exemplu, în situ-
ația când intervin lucrări supli-
mentare de reabilitare a structurilor
se consideră că acestea pot fi exe-
cutate și de către un alt contrac-
tant, deși acestea fac parte
integrantă din construcție iar
răspunderea finală e a contractan-
tului căruia i-a fost atribuit contrac-
tul. Este o abordare atehnică, ce
schimbă abordarea actuală pe
această speță.

Avem 7 probleme nerezolvate,
dar sunt numai câteva. În aces -
te condiții ne întrebăm și între-
băm specialiștii, experții ANAP
sau ai Curții de Conturi: se înțe-
leg problemele? Fiindcă dacă nu
– și este evident că nu – atunci
poate ar trebui să nu ne mai
mirăm că drumurile, alimen-
tările cu apă, spitalele, școlile
noastre sunt frumoase planuri
pe hârtie, în cel mai bun caz,
machete cu care ne mândrim. q
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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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Rezultatele jurizării concursului internațional de soluții
„AMENAJAREA PARCULUI EST CLUJ-NAPOCA”

În perioada 05-07 februarie 2021 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul Internațional de Soluții
”Amenajarea Parcul Est Cluj-Napoca”, competiție lansată oficial pe data de 20 octombrie 2020. Autoritatea
Contractantă este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat
în urma prezentului concurs.

Evenimentul a fost transmis live luni, 08 februarie 2021, de la ora 14:00, pe paginile de Facebook Municipiul Cluj-
Napoca (www.facebook.com/PrimariaClujNapocaRomania/), CIIC – Centrul de Inovare și Imaginație Civică (www.face-
book.com/ciiccluj/) și OAR Concursuri (www.facebook.com/oar.concursuri/).

Concursul a avut parte de o diversitate culturală semnificativă, pe lângă concurenții din România numărându-se participanți din
Belgia, Bulgaria, Italia, Olanda, Polonia, Ungaria, Marea Britanie și Franța.

În urma deliberărilor juriului au
fost selectate proiectele câștigătoare:

• PREMIUL I – Proiect nr. 100 –
PE2030 – Metapolis Architects S.P.R.L.
în asociere cu S.C. Studio de peisaj
Ana Horhat S.R.L. și S.C. Atelier Mass
S.R.L.

Autori principali: Metapolis Architects,
Studio de Peisaj Ana Horhat, Atelier Mass

• PREMIUL II – Proiect nr. 107 -
OS4996 – Karres en Brands Landschap-
sarchitecten B.V în asociere cu Univer-
sitatea de Arhitectură și Urbanism
„Ion Mincu”

Autori principali: Darius Reznek, Bart
Brands, Natalia Gruszczynska, Oana
Paraschiv, Justyna Chmielewska, Mathijs
Peters, Ida Pedersen (KARRES EN
BRANDS)

Colaboratori arhitectură: Cristina
Enache, Alexandra Coltos, Sorina Rusu
(UAUIM)

• PREMIUL III – Proiect nr. 126 -
NO2223 – SC Norma Arhitectură și
Urbanism S.R.L.

Autori principali: Péter Eszter,
Fleșeriu Alexandru Nicolae

Coautori: Afrasiabi Dariush Vlad, Filip
Oana Antonia, Farkas Kinga, Hrenciuc
Andra Gabriela, Stoica Radu Nicolae

Colaboratori specialități: Dudaș
Maria Cristina, Tetelea Cristian

În plus, juriul competiției a decis acordarea a două mențiuni speciale pentru următoarele proiecte:

• MENȚIUNE SPECIALĂ – Proiect nr. 120 – MI2605 – STARH – Arhitectură, Construcții, Design SRL
Autor principal: Florian Stanciu
Coautori: Maria-Iulia Stanciu, Cosmin Gălățianu, Octavian Bîrsan, Roberta Frumușelu, Cristian Beșliu, Cosmin Georgescu
Colaboratori arhitectură: Eduard Untaru, Sebastian Ciulei, David Mihai

• MENȚIUNE SPECIALĂ – Proiect nr. 108 - SI4510

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului: www.oar.archi/ro/concursuri/parc-est
Rezultatele jurizării concursului sunt disponibile la următorul link: www.oar.archi/ro/concursuri/rezultate/parc-est

Premiul II Premiul III

Premiul I





Lansarea concursului internațional de soluții
„SPITALUL DE COPII CLUJ-NAPOCA”

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca va
func ționa ca o structură independentă, cu adresabilitate regi -
o nală, fiind primul spital public din zona Transilvaniei care va
oferi servicii medicale integrate în domeniul pediatriei. Prin
acest demers, Autoritatea Contractantă își propune dezvolta-
rea unui centru de servicii medicale și de cercetare în dome-
niul pediatriei și care joacă, totodată, rolul unui catalizator
urban, într-o zonă aflată în proces de urbanizare.

Autoritatea Contractantă a concursului este Consiliul
Județean Cluj, proprietarul terenului.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecți-
lor din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de
concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, pre-
vederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de
arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală
UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978,
prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursu-
rilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevede-
rilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de
achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, des-
chis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Eco-
nomic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură indepen-
dentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art.
104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiec-
tare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în
urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare.

CALENDARUL CONCURSULUI
• Lansarea oficială a concursului - 12 februarie 2021 
(data lansării oficiale în SEAP)

• Data limită Predare proiecte - 4 iunie 2021 ora 16:00
• Jurizare proiecte – 13-17 iunie 2021
• Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul) 

- 18 iunie 2021

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului: 
www.oar.archi/ro/concursuri/spitalul-de-copii-cluj
și în limba engleză:
www.oar.archi/en/concursuri/children-s-hospital-cluj 

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru
anunțuri și știri privind concursul, pagina oficială de Facebook
a Ordinului Arhitecților din România:
www.facebook.com/OARNational/
sau OAR Concursuri:
www.facebook.com/oar.concursuri/

Ordinul Arhitecților din România și Consiliul Județean Cluj anunță oficial lansarea Concursului Internațional de
Soluții ”Spitalul de Copii Cluj-Napoca”.

Scopul acestui concurs este de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună
soluție pentru un Spital Clinic de Urgență pentru Copii, situat în zona de sud-est a Municipiului Cluj-Napoca, la
limita cartierelor Gheorgheni și Borhanci.
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Incendiul de la Matei Balș -
ce este de făcut?

arh. Horia Mihai NICOLESCU - Vicepreședinte ASI, director Școala PROMETEU

MOTTO:
Și iată cum, încă o dată, pre-

viziunile ASI făcute cu ocazia
comunicatelor anterioare (prile -
juite de seria de incendii începu -
tă cu Maternitatea Giulești și
până la cel mai recent – cel de
la Spitalul Matei Balș) se ade-
veresc riguros. Am așteptat să
se „liniștească puțin emoția
inițială” pentru a avea o ima -
gine mai „la rece” asupra eveni-
mentelor întâmplate - pe cât de
obiectivă și „la rece” poate fi
aceasta când este vorba despre
minimum 11 morți!

Incendiul de la Spitalul Matei
Balș a arătat, din nou, factorilor
de decizie necesitatea elaboră -
rii urgente a unor planuri de
prevenire și protecție - profe-
sioniste și de înaltă eficiență -
precum și a formării personalu-
lui sanitar în spiritul unei culturi
proactive de securitate la in -
cendiu.

Situația este extrem de gravă, și
se pune o întrebare legitimă: De ce
sunt atât de multe incendii în
spitalele noastre? Este o fatali-
tate sau o crasă incompetență,
dublată de o corupție dezvoltată la
toate nivelurile? Succesiunea incen -
diilor (copiate parcă la indigo) ridică
o serie de dubii serioase legate de
calitatea persoanelor implicate:
accepți că primul incident a fost
cauzat de neglijență și incompe-
tență, dar următoarele? Repetarea
similară a unui incendiu înseamnă
că ori este vorba despre neres -
pectarea flagrantă și conștientă a
unor reguli, ori că este vorba
despre o incapacitate de fond a
celor implicați în a înțelege și
respecta aceste reguli. În ambele
cazuri, problema este extrem de
gravă și rezolvarea ei este de com-
petența organelor de procuratură,
pentru că a pune și a păstra în anu-
mite funcții niște iresponsabili ține
incontestabil de domeniul secu-
rității naționale!

Poziția ASI este clară: toate
aceste accidente nefaste sunt
urmarea firească a promovării
unor persoane incompetente pe
fondul unei corupții generali -
zate. Personal am avut parte de
această experiență directă, în urmă
cu câțiva ani, când am „beneficiat”
de un stagiu de 2 luni într-un spital
de renume din București, trecând
prin toate secțiile acestuia (inclusiv
ATI). Experiența aceea nu o voi uita
niciodată, întrucât ea mi-a schim-
bat major gândirea în general și asu -
pra teoriei de securitate la incendiu
în special. 

Trebuie înțeles că un spital (ca și
un mare hotel) este o lume aparte,
foarte complexă ca funcțiuni; este
un oraș în mic - care are funcții de
cazare, de alimentație, de diferite
servicii conexe (întreținere, spălă-
torie etc.)! De aceea, siguranța la
foc în acest domeniu trebuie abor-
dată și ea diferit! În special aici,
conceptul de siguranță la foc
trebuie foarte bine gândit, ast-
fel încât clădirea să răspundă
coerent la incendiu, ca un tot.
Se știe că, până acum, moderni -
zările la spitale s-au făcut haotic,
doar pe zone și neurmărindu-se
obținerea unui concept unic, cu
răspuns eficient global în caz de
incendiu. Ca urmare, lipsa autoriza-
țiilor de funcționare ISU este parțial
justificată.

Normele americane în domeniu
(NFPA) subliniază că: Siguranța
nu ține de noroc. Este efortul
comun de cunoaștere, pregă -
tire, supraveghere și vigilență.
Acest efort comun necesită con-
lucrarea puternică și fiabilă a
tuturor celor opt componente
ale sistemului de securitate la
incendiu și siguranță a vieții.
Slăbiciunea uneia sau a mai
multor componente creează
condiții care atrag riscul.

În același timp, siguranța la
foc este și un binom: tehnică –
om. Tehnica se implementează prin

proiecte întocmite de specialiști în
domeniu, în schimb oamenii trebuie
educați ca să păstreze în exploa -
tare, la nivelul din proiect, toate
performanțele conceptului! 

Măsurile de siguranță la foc sunt
de trei feluri:

1. constructive (care țin de rea -
lizarea clădirii);

2. tehnice (care țin de tehno lo -
giile de siguranță la foc implemen-
tate: detecție, stingere etc.);

3. operaționale (care includ și
men tenanța sistemelor / educarea
oame nilor pentru a obține o reacție
corec tă din partea acestora în caz
de incen diu).

Dacă palierele constructiv și
tehnic beneficiază de mai multe „fil-
tre legale” care elimină majoritatea
greșelilor posibile, la componenta
operațională (umană) aceste filtre
nu există și ea se află la „mâna”
bunelor intenții ale Beneficiarului
(managerului de spital). Și aici
apare prima problemă: angajarea
unor persoane nu pe criterii de
competență ci în baza unor
obscure relații personale sau
avantaje financiare (firme „no
name” zise „de specialitate” cu zero
angajați) poate distruge efortul
restului echipei profesioniste,
punând în pericol viața oame-
nilor și echipamente costisi-
toare (pot da numeroase exemple
trăite direct care ilustrează perfect

arh. Horia Mihai NICOLESCU
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inconștiența și lipsa de profesiona -
lism a unor cadre medii în mâinile
cărora era pusă viața pacienților).
În special, la secțiile de ATI se joacă
permanent o „ruletă rusească”, ali-
mentată de formarea profesională
precară a cadrelor medii.

Se știe că incendiile se datorea -
ză, aproape în totalitate, erorii
umane, respectiv nerespectării
unor reguli sau norme (fie la pro-
ducerea echipamentelor, fie la
exploatarea - neconformă - a aces-
tora sau adoptarea unui comporta-
ment incorect). Astfel, în caz de
incendiu în spitale, evacuarea
oamenilor poate fi practic imposi-
bilă în unele zone (saloane de năs-
cuți prematur, ATI, zone de
imobilizare ortopedică etc.), aceștia
fiind nedeplasabili – în condițiile în
care incendiul se propagă în 10
minute pe un salon/etaj întreg! Și
atunci, acolo trebuie schimbate
regulile standard. 

Aici, Ministerul Sănătății tre-
buie să elaboreze rapid un
„Ghid unitar” de dotare pentru
echiparea spitalelor, pentru
asigurarea unor servicii de
mentenanță profesionale și de
selecție a personalului aferent.
Lăsarea acestor două probleme la
latitudinea fiecărui manager de spi-
tal conduce la situații în care – chiar
dacă există totală bună credință din
partea acestor persoane - lipsa lor
de cunoștințe din domeniul sigu-
ranței la foc va conduce la astfel de
accidente. 

Un al doilea aspect alarmant
ține de legislația noastră de bază
(P-118), care este veche de peste
30 de ani. Gândiți-vă cum arăta o
cameră de spital în 1989 și cum
arată acum, care era încărcarea de
putere electrică a instalațiilor atunci
și care este astăzi. Cât material
plastic combustibil există azi și cât
era în 1989? Și dacă toate datele de
intrare s-au schimbat în analiza
apariției și evoluției unui incendiu -
de ce legislația a rămas pe loc?
Pentru că orice modernizare a unui
spital se poate face strict în limita
normei.

În plus, ar trebui evitată, pe cât
posibil, ajungerea la utilizarea apei
de către pompieri – întrucât, la
nive lul dotării actuale a spitalelor,

este știut că aceasta face, de multe
ori, mai multe pagube decât focul.
În prezent, există diverse alte
metode moderne de a opri propa-
garea focului, asigurând chiar stin-
gerea totală a incendiului, metode
care evită utilizarea apei. România
se află în situația fericită în care
aceste metode moderne se aplică
practic de peste 20 de ani iar agen-
tul de stingere gazos (IG 541) se
produce în România de peste 60 de
ani, sub licență originală ameri-
cană! Vina de a avea „sub nas”
soluția perfectă și de a nu o folosi
va atârna greu pe conștiința facto-
rilor de decizie, în toate incendiile
spitalicești din ultimii ani! 

Tot aici mai trebuie demontată și
o prejudecată generală legată de
„autorizația ISU de funcționare”:
existența ei (la care mulți se referă
ca la o soluție salvatoare și abso-
lută) nu te ferește de incendii ci
doar asigură un minimum de dotare
și organizare în cazul unui incendiu,
în concordanță cu nivelul legislativ
și economic al țării. Având însă în
vedere că P-118 este vechi de
peste 30 de ani, trebuie înțeles și că
autorizația ISU de funcționare este
la noi la același nivel de exigență!!

Și atunci ce ne rămâne de
făcut? 

1. În primul rând, ar trebui ela -
borat rapid acel „Ghid unitar” de
dotare pentru echiparea spi-
talelor, pentru asigurarea unor
servicii de mentenanță profe-
sionale și de selecție a perso -
nalului afe rent. Aici, ca și dățile
anterioare, specialiștii ASI își
exprimă din nou disponibilitatea de
a ajuta / a contribui la elaborarea
acestui document, prin prisma
experienței unice pe care o au în
elaborarea unor planuri concrete de
înaltă eficiență și la formarea per-
sonalului sanitar în domeniul secu-
rității la incendiu.

2. Apoi, pentru specialiștii dome -
niului, este bine cunoscut procentul
covârșitor al incendiilor majore (și
soldate cu pagube materiale și
umane imense) imputabile greșe -
lilor din etapa de exploatare a sis-
temelor de securitate la incendiu
(mentenanța tehnică și măsurile
operaționale aplicate oamenilor).
Incendiile din spitalele românești

arată fără niciun dubiu lipsa de
măsuri operaționale (sau efectu-
area lor formală), lucru confirmat
chiar de unii reprezentanți ai medi -
cilor specialiști. 

De aceea, oamenii trebuie
educați și formați de către pro-
fesioniști, în spiritul unei culturi
proactive de securitate la in -
cendiu, astfel încât să știe cum
să reacționeze în fiecare situ-
ație. Astfel, se verifică dictonul că:
prevenirea este mai eficientă decât
intervenția!

Este un avantaj că spitalul are
un personal educat, spre deosebire
de celelalte cazuri de programe
(fabrici, producție etc.), dar – în
același timp - și obișnuit să nu i se
împotrivească nimeni, angajații spi-
talului dictând și trebuind să fie
ascultați de ceilalți muritori!
Acceptă cu greu părerile altora. De
aici rezultă și o serie de dezavan-
taje (dificultăți în implementarea
unor reguli care le par rigide și
străine, regulile de protecție la
incendiu). Din nou, educația oa -
menilor joacă un rol capital!

3. În situația României de azi,
singurul domeniu în care putem
rivaliza cu țările dezvoltate este cel
al măsurilor operaționale (fiind evi-
dentă slăbiciunea noastră în dome-
niul celor constructive sau tehnice,
care depind de puterea financiară a
țării). În plus, investiția în educația
oamenilor este cea mai ieftină, efi-
cientă, flexibilă și rentabilă în timp,
putând larg compensa slăbiciunile
noastre în domeniul măsurilor con-
structive și tehnice. În prezent,
aceasta este o activitate foarte spe-
cializată și dificilă care se face de
obicei formal, de către persoane
neformate corespunzător - întrucât
managerii spitalelor nu conștien-
tizează importanța acesteia și nici
faptul că ea este - în realitate - sin-
gura armă eficientă care le stă
la îndemână în caz de incendiu.
Utilizată corect și profesionist,
educația oamenilor și formarea
unei culturi proactive de securi-
tate la incendiu în cadrul per-
sonalului unui spital este arma
cea mai redutabilă în evitarea
acestor catastrofe! q
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Experiența și expertiza Helinick acumulată
de-a lungul anilor în toată gama de sisteme de
stingere cu agenți curați demonstrează că
suntem pregătiți pentru Tehnologia 3RE -
Reumplere, Recirculare și Reverificare într-o
manieră responsabilă și ecologică a agenților
curați (Novec-1230 și FM-200) din instalațiile
fixe de stingere a incendiilor.

În România sunt instalate peste 6.000 de sisteme
de stingere cu agenți curați asigurând disponibilitatea
proceselor critice în industriile de specialitate precum
IT&Com, infrastructura critică, laboratoare, arhive, cât
și camere de comandă și control.

În domeniul de detecție și stingere a incendiilor cu
gaze, sistemele cu agenți curați sunt o tehnologie non-
invazivă, destinată protecției vieții și a bunurilor de
mare valoare.

Tehnologia 3RE este o inovație pe piața din România,
înglobând toate operațiunile tehnice necesare procesu-
lui de evaluare, testare, umplere și reciclarea cilindrilor
folosiți în sistemele de detecție și stingere a incendiilor.

Beneficii:
• Diminuarea timpilor de ne funcționare a sistemelor

de stingere de la 2 luni la 2 zile;
• Reducerea substanțială a cos turilor, prin recircu-

larea agentului de stingere prelungindu-se durata de
viață a unui sistem de stingere cu perioade succesive
de 10 ani;

• Transparență și trasabilitate pentru operațiunile
de Verificare Tehnică Periodică reglementate la nivel E.U.;

• O soluție ECOlogică și responsabilă bazată pe prin -
cipiile reciclării și recirculării, pentru un viitor sustenabil.

Avize și certificări:
• ISCIR - Pentru verificarea tehnică periodică a

recipientelor sub presiune transportabile, conform
Directivei Europene 2010/35/EU TPED

• F-GAS - Pentru manipularea agenților de stingere
având impact asupra mediului înconjurător

• ISO 50001 - Managementul energiei pentru atin-
gerea efici en ței energetice în cadrul opera țiu nilor efectuate

Tehnologia 3RE este compatibilă cu orice sistem
de stingere al principalilor furnizori globali, de la
Viking/Minimax, Tyco până la UTC/Kidde și Siemens.

Principalele avantaje ale cola borării cu
specialiștii HELINICK:

• Reducerea costurilor;
• Downtime minim (42 h – 72 h de la preluarea

cilindrului);
• Respectarea legislației naționale și europene

privind verificarea recipientelor sub presiune
transportabile;

• Prelungirea ciclului de utilizare al recipien-
telor cu perioade succsesive de până la 10 ani;

• Posibilitatea umplerii ci lindrilor noi (cazul
cilindrilor necorespunzători);

• Posibilitatea Verificării Tehnice Periodice a
cilindrilor la singura instalație autori zată ISCIR
din România;

• Acoperire națională pentru oprirea și repu -
nerea în funcțiune a sistemelor;

• Posibilitatea reciclării cilindrilor necorespun-
zători într-o manieră responsabilă ecologic;

• Posibilitatea primirii de recipiente „back-up”
- soluții personalizate de continuitate a func ți -
onării sistemelor de stingere pe perioada veri-
ficării recipientelor. q

3RE
RE-Umplere, RE-ISCIRizare, RE-Circulare
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Hard Rock International
joacă în ultimii ani un rol tot
mai mare în industria hotelieră
internațională. Una dintre cele
mai noi clădiri din această rețea
a fost inaugurată la Budapesta.
La renovarea clădirii istorice
care a devenit Hard Rock Hotel
au fost folosite sistemele de top
de tâmplărie din aluminiu
ALUPROF.

Steaua rock de la Budapesta
La intersecția străzilor Ó și

Nagymező a luat ființă un nou
obiectiv caracteristic pentru secto-
rul VI al Budapestei, capitala Unga-
riei. Fațada eclectică a hotelului,
proiectată de biroul Stúdió 100 Épí-
tésziroda Kft. într-un mod curajos,
se distinge pe fondul arhitectural al
împrejurimilor. Clădirile marca Hard
Rock sunt locuri iconice, având
numeroși fani. Fațada din partea
străzii Nagymező a fost baza pentru
renovarea întregului spațiu, con-
form conceptului arhitecților. Clădi-
rea are 136 de camere pe 6
niveluri, cu o suprafață medie de 25
de metri pătrați. Sub hotel se află și
o parcare pe două niveluri pentru
70 de autovehicule. Lângă restau-
rantul modern cu bucătărie inter-
națională au apărut și un Lobby Bar
și Premium Café, un centru mic de
conferințe, o sală de fitness, un
spațiu de distracții multifuncțional
„Rooftop” pe acoperiș și un maga-
zin cu amintiri și colecții de
îmbrăcăminte Rock Shop.

Coroana din aluminiu
Cele două ansambluri separate

de clădiri cu stil diferit reflectă armo-
nia dintre tradiție și arhitectura
modernă a Budapestei de astăzi,
bazându-se pe conceptul biroului de
arhitectură Stúdió 100. O astfel de
posibilitate a fost asigurată de
fațada modernizată a Hard Rock
Hotel, executată cu tehnologia
pereților cor tină, din care a apărut
structura caracteristică a clădirii.
Abordarea curajoasă a inclus și
feres trele și ușile zidurilor vechi, a
căror tâmplărie tradițională din lemn
a fost înlocuită.

La proiectarea și realizarea Hard
Rock Hotel Budapesta au fost luate
în considerare doar soluțiile arhitec-
turale care îndeplinesc cele mai ri -
guroase condiții tehnice, livrarea
rapidă, certificatele deținute și rapor -
tul calitate-preț. Drept ur mare, s-a
decis alegerea soluțiilor celui mai
mare furnizor european de sisteme
de aluminiu – firma ALUPROF, care a
furnizat printre altele ușile și feres -
trele pentru fațadă.

Sisteme moderne
pentru construcții

Câteva dintre sistemele ALUPROF

au fost montate în clădire, atât pe

fațada caracteristică, cât și în inte-

rior. Sistemele pereților cortină MB-

SR50N HI+ cu capace vizibile și

MB-SR50N EFEKT s-au integrat în

conceptul estetic și au îndeplinit și

așteptările ridicate de izolare ter-

mică.

Ferestrele mari de fațadă și por-

talurile au apărut pe baza soluției

ALUPROF MB-86 SI, dat fiind că de

la acestea se așteptau - ca de altfel

în tot hotelul - proprietăți perfecte

de economisire de energie, reținere

a căldurii și reflexia zgomotului.

În proiect au fost folosite supli-

mentar ușile armonice ALUPROF

MB-86 FOLD LINE, care servesc

drept intrare în holul și restau -

rantul  Hard Rock Hotel  d in

Budapesta. q

Starul Rock de la Budapesta -
Hard Rock Hotel, cu sistemele ALUPROF
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Arhitecții pot obține și utiliza
semnătura electronică calificată profesională

AVANTAJELE SEMNĂTURII ELECTRONICE
CALIFICATE PROFESIONALE

Profesia de arhitect este o profesie liberală și de echipă.
Pentru fiecare proiect vom fi într-o echipă poate și cu alți
arhitecți, dar sigur cu specialiștii din celelalte domenii nece-
sare construirii. Atunci când proiectul dorit se află într-un loc
îndepărtat și echipa este răspândită geografic, este dificil să
apli căm parafa.

De acum, combinația parafă de arhitect/conductor arhi-
tect și semnătură olografă poate fi înlocuită, în lumea digitală,
cu o semnătură electronică calificată, profesio nală, pentru
arhitecți însoțită de aplicarea unei mărci temporale. Și
inginerii, toți ceilalți colegi de echipă, își au propria soluție
similară, astfel că putem avea un proiect exclusiv în formă
digitală, iar autoritățile sunt obligate să-l primească așa.

Este o evoluție tehnologică importantă, dar nu o schimbare
de sistem. Motivele și logica regulilor cu privire la utilizarea
parafei de arhitect sunt egal valabile și regăsibile în utilizarea
semnăturii electronice. Spre exemplu, OAR trebuie să știe că
utilizați un astfel de certificat și poate determina suspendarea
sa în aceleași situații în care parafa poate fi retrasă.

Un certificat calificat specific profesiei de arhitect este un
certificat calificat clasic care conține, în plus, câteva informații
specifice între atributele sale. El poate fi emis de către orice
emitent de certificate european dispus să-și adapteze proce-
dura astfel încât să verifice existența dreptului de semnătură
pe care îl va scrie în certificat. 

Iată cum arată aceste atribute vizualizate în Adobe Reader.

Prezența acestor atribute (unde 5276 este numărul TNA al
posesorului) împreună cu verificările standard făcute de Adobe
Reader în privința calificării semnăturii și mărcii temporale
acordă documentului aceeași valoare juridică precum cea
obținută prin aplicarea parafei pe un document tipărit.

CUM FOLOSIM ACEST INSTRUMENT DIGITAL
Nu este deloc complicat, în esență cauciucul parafei este

înlocuit de certificatul profesional, iar aplicarea parafei pe un
document este echivalentă cu folosirea aplicației de semnare.

Merită însă mai întâi semnalate câteva avantaje ale sem-
năturii electronice față de cea olografă. 

Avantaje ale utilizării
semnăturii electronice calificate profesionale
1. În primul rând, aceasta nu poate fi falsificată, la fel

cum nu poate fi modificat ulterior documentul odată sem-
nat. Furnizorul certificatului este obligat prin lege să aibă
o asigurare profesională pentru daunele pe care vi le-ar
putea produce, mulți au chiar valori asigurate impresio -
nante, expresie a încrederii în serviciul ce-l oferă și toto-
dată posibil criteriu de selecție pentru dvs. Verificarea
unei sem nături este instantanee, și vă recomandăm site-ul
pus la dispoziție de Comisia Europeană în acest scop:
ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation.

2. Controlul exclusiv al beneficiarului asupra aplicării sem-
năturii este esențial. Pentru aceasta, vor fi necesare întotdea -
una două etape de autentificare înaintea aplicării semnăturii.
Fie veți avea nevoie de un dispozitiv criptografic (asemănător
unui stick de memorie USB) și o parolă, fie veți avea nevoie
de o parolă și un al doilea cod dinamic, generat de o aplicație
sau primit prin SMS în cazul unui certificat „in cloud”. În ori-
care dintre variante, cu ocazia semnării se poate aplica și
marca temporală, acțiune impusă de lege pentru documentele
din domeniul construcțiilor, dacă aveți și acest serviciu acti-
vat. Majoritatea furnizorilor de certificate calificate includ gra-
tuit și un număr lunar de marcări temporale - un alt criteriu
de selecție pentru dvs.

3. Puteți semna orice tip de fișier pentru că o semnătură
poate încapsula orice, putând fi și un container precum for-
matul ZIP. Dar nu este bine să semnați un pachet de docu-
mente pentru că nu le veți putea separa niciodată fără a
distruge semnătura. Poate fi util pentru documen tele de lucru,
însă normele pun accentul pe documentele de tip PDF sem-
nate intern, deoarece toată lumea are aplicația gratuită
Adobe Reader, iar aceasta oferă verificarea automată a sem-
năturii la deschiderea documentului.

Fișierele de lucru, formate tehnice sau PDF, stau și astăzi
în servicii online precum Google Drive sau Microsoft
OneDrive, chiar și Digi Storage dacă preferați un serviciu
național. Au avantaje certe precum back-up automat și posi-
bilitatea de a partaja fișierul cu ceilalți membri ai echipei. 

Acest tip de serviciu poate fi configurat să monitorizeze
stadiul colectării semnăturilor profesionale necesare pentru
un anume tip de proiect, să emită alerte și remindere. În mod
sigur această abordare se va regăsi în viitoarea generație de

După demersul laborios de transformare digitală a modului în care ne vom exercita profesia de arhitect,
început în martie 2020, suntem acum pregătiți pentru a obține și utiliza semnătura electronică calificată profe-
sională.

De acum, combinația parafă de arhitect/conductor arhitect și semnătură olografă poate fi înlocuită, în lumea
digitală, cu o semnătură electronică calificată profesională, însoțită de aplicarea unei mărci temporale. Și
inginerii, și alte specialități, și-au elaborat soluții similare. Există astfel toate condițiile legale pentru a avea un
proiect exclusiv în formă digitală, iar autoritățile sunt obligate să îl primească în acest format.

continuare în pagina 42 È



Evenimentele din ultimul timp dovedesc, încă o dată, importanța
activității de apărare împotriva incendiilor, cu precădere a serviciului
privat pentru situații de urgență (pompieri civili).

Serviciul privat pentru situatii de urgenţă este o structură spe-
cializată ce participă efectiv la acțiunile de stingere a incendii-
lor, de salvare a persoanelor și bunurilor materiale, precum și
de înlăturare a urmărilor dezastrelor și calamităților naturale.

Nu puține sunt situațiile în care mass-media informează despre efec-
tele devastatoare ale incendiilor, fie că se datorează erorii umane, fie
unor efecte ale naturii, despre calamități naturale cărora le cad victime
oamenii și bunurile.

Este adevărat că factorii care declanșează situațiile de urgență au
un anumit grad de imprevizibilitate, dar prin activități specifice de
prevenire, corelare a riscurilor cu măsurile de securitate impuse de
normativele în vigoare, verificarea și supravegherea instalațiilor utili-
tare, putem reduce efectele negative ale acestora asupra oamenilor,
a bunurilor și a naturii.

O soluție de reducere a riscurilor specifice și de asigurare a unui răs-
puns adecvat, la construcții existente, este constituirea unui serviciu
privat pentru situații de urgență permanent, cu personal califi-
cat și dotat corespunzător pentru nevoile obiectivului protejat.

Activitatea noastră în calitate de prestator de servicii se adaptează specificului fiecărui client în parte, pornind
de la particularitățile activităților desfășurate, tipul clădirii, caracteristicile și performan țele instalațiilor și siste-
melor de detecție, alarmare, limitare și stingere a incendiilor, asigurând în baza acestora organizarea activității
de apărare împotriva incendiilor, desfășurarea controalelor de prevenire și stabilirea procedurilor de intervenție. q

SERVICIU PRIVAT
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
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aplicații de document management utilizate de acele
autorități care primesc dosarele noastre, iar imposibilitatea de
verificare automată, în lipsa semnăturii noastre profesionale
electronice, va duce la întârzierea obținerii avizului sau auto -
rizației.

Astfel de servicii online există deja în România, putem
exemplifica cu DocuSign și eSignAnyWhere dintre cele inter-
naționale. Nu putem ignora însă multitudinea de servicii
românești. Odată cu răspândirea semnăturilor electronice
profesionale, OAR va identifica un furnizor cu servicii com-
plete și prețuri rezonabile pe platfoma căruia va configura
modele de fluxuri și reguli specifice activității noastre de coor-
donare a proiectului unei construcții, astfel încât să ofere
membrilor săi un exemplu clar și concret al avantajelor speci-
fice lucrului digital.

CUM OBȚINEM SEMNĂTURA ELECTRONICĂ
CALIFICATĂ PROFESIONALĂ

Deja putem solicita și obține o semnătură electronică cali-
ficată profesională pentru arhitecți. Acest lucru este posibil
datorită adoptării (și aprobării ulterioare prin lege) a OUG
140/2020, a aprobării normelor tehnice de aplicare prin
Ordinul nr. 4134 / 3875 / 2020 și implementării de către OAR
a unor mecanisme primare pentru asigurarea funcționării pro-
cesului în conformitate cu întreg cadrul normativ incident.

Dar cum fac, de unde o obțin?
Pentru început, consult ofertele disponibile în piață. Sem-

nături electronice calificate (spre deosebire de cele avansate
sau simple) furnizează o serie de prestatori de servicii de
încredere, autorizați să facă asta conform reglementărilor
europene și naționale. Nu trebuie să mă limitez la furnizorii de
servicii de încredere activi în România, pot accesa produse de
acest tip de la orice furnizor din trust-list-ul european, pe care
îl găsesc pe site-ul https://webgate.ec.europa.eu/.

Însă e cu siguranță mai confortabil să mă orientez spre
furnizori din România: AlfaTrust, DigiSign, Centrul de Calcul,
Certsign, Firmaprofesional, Namirial, Trans Sped.

Oricare dintre acești furnizori respectă aceleași con diții,
care asigură minimul de conformitate pentru tranziția spre
semnarea digitală a proiectelor de arhitectură, cu toate docu-
mentele accesorii aferente.

Apoi, îmi exprim interesul pentru achiziționarea acestui
serviciu (pe un an sau mai mult, în funcție de ofertă), respec-
tiv o semnătură electronică calificată, al cărei certificat califi-
cat va conține acele elemente specifice, stabilite de
reglementările în vigoare, care să îl facă efectiv echivalentul
digital al semnăturii olografe pe parafa de arhitect aplicată în
original.

Furnizorul mă identifică pe baza actului de identitate,
corelarea fundamentală necesară fiind între nume &
prenume, fotografie – persoană și cod numeric personal (sau
echivalentul din actul de rezidență, pentru cetățeni străini).

În baza cererii mele, care trebuie să conțină consim -
țământul meu în acest sens, furnizorul este îndreptățit con-
form cadrului normativ să interogheze lista sigură pusă la
dispoziție de OAR, pentru solicitant, regăsind în respectiva
listă:

• numele și prenumele;
• numărul TNA;
• calitatea profesională (titlul conferit prin diplomă, recu -

noscut la nivel european);
• titlul de calificare (deocamdată arhitect cu drept de sem-

nătură – arh. DS sau conductor arhitect cu drept de semnă-
tură – c. arh. DS);

• un cod secretizat, care se poate valida doar prin cores -
pondența corectă cu CNP-ul furnizat de mine la identificare.

Dacă toate aceste date sunt conforme cu cele comunicate
de mine, furnizorul are garanția unei informații sigure că eu
sunt îndreptățit să primesc o semnătură electronică profe-
sională de arhitect/conductor arhitect la acel moment – lista
se actualizează ori de câte ori apar modificări în Tabloul
Național al Arhitecților (TNA) care afec tează lista deținătorilor
de drept de semnătură activ, conferit de OAR.

Dacă un furnizor de servicii de încredere îmi solicită alte
informații în legătură cu profesia (copie după diplomă, copie
după certificat sau legitimație OAR etc.), acest lucru denotă
fie o neînțelegere, fie o pregătire superficială a lucrătorului cu
care interacționez. Pot opta să îi prezint ce îmi solicită sau să
ajut la corectarea solicitării neconforme. 

În funcție de opțiunea mea, pot solicita un singur certificat
cu multiple titluri de calificare, dacă le dețin: arhitect cu DS,
verificator de proiecte, specialist RUR, specialist MC etc. Tre-
buie doar să fiu conștient că modificarea oricărui atribut
(dobândesc o „literă” în plus la RUR, îmi suspend dreptul de
semnătură o vreme, renunț la ca litatea de verificator etc.) va
conduce la o imediată revocare a certificatului, deci nici cele-
lalte atribute, nemodificate, nu vor putea fi exercitate prin
semnătura electronică în cauză. Voi fi nevoit să achiziționez
una nouă, cu noua combinație de atribute.

CE TREBUIE SĂ MAI ȘTIU?
1. Fără să fie literalmente obligația mea sau a furnizorului

de servicii de încredere, semnătura electronică calificată
obținută trebuie să poată fi asociată cu o marcă temporală
calificată, ceea ce nu se întâmplă din oficiu, iar ofertele co -
merciale sunt extrem de variate. Acest lucru este important,
întrucât pentru autoritățile publice interesate este obligatoriu
conform OUG 140/2020 să verifice existența mărcii temporale
calificate. Dar dacă semnătura mea nu o are asociată? E posi-
bil ca documentația să fie refuzată până la corectarea acestui
aspect. Chiar dacă nu este un risc imediat, până se restruc-
turează tehnic autoritățile pentru a realiza această verificare
de profun zime va mai dura ceva, condiția este prevăzută și ar
trebui să clarific acest aspect cu furnizorul meu de servicii.

2. Am obligația să înștiințez Ordinul în termen de 5 zile cu
privire la obținerea semnăturii electronice calificate profesio -
nale, numele furnizorului și durata valabilității acesteia. Deși
construim la OAR colaborarea tehnică necesară cu furnizorii
de servicii de încredere pentru ca aceștia să preia printr-o
procedură automată această sarcină a membrilor noștri,
degrevându-i de un pas procedural, trebuie să mă asigur că
acest lucru este preluat angajant de furnizorul meu. 

3. Așa cum nu am voie să dețin mai multe parafe profe-
sionale de arhitect, la fel nu am voie să dețin mai multe sem-
nături electronice profesionale cu același atribut, de exemplu
„arh. DS”. Dar pot, evident, să am o parafă pentru utilizarea
în mediul fizic și o semnătură pentru utilizare în mediul elec-
tronic, pe care nu le voi putea folosi simultan pe același
proiect în aceeași fază, întrucât cel puțin fazele majore pot fi
derulate doar fie într-un mediu, fie în celălalt. 

4. În procesul de semnare electronic, atunci când sunt
necesare și funcții suplimentare, acestea sunt posibile rapid,
de regulă o bifă într-o fereastră din procesul de semnare. Se
impune „sigilarea electronică” a documentului semnat, adică
blocarea documentului, pentru a nu mai putea fi alterat ulte-
rior. Deși operațiunile ulterioare semnării sunt afișate vizibil
de soluția de semnare electronică (un mesaj de tipul „semnat
valid dar modificat după semnare, prin adăugarea unei ima -
gini pe pagina 7”), legiuitorul a considerat necesar ca înainte
de momente cheie precum depunerea pentru obținerea auto -
rizației sau avizului X, ultimul semnatar din eventualul șir de
semnatari succesivi pe același document să blocheze docu-
mentul semnat, pentru a-i păstra integritatea și a evita chiar
și eroarea umană pe mai departe.

arh. Alexandru GĂVOZDEA, președinte OAR
arh. Cristian OPREA, vicepreședinte OAR, Comunicare & TI

ing. Andrei NICOARĂ, expert consultant

Æ urmare din pagina 40



Reducerea necesarului energetic al caselor moderne pen-
tru a se alinia la standardele nZEB sau Passiv Haus impune
realizarea unor construcții etanșe. Lipsa infiltrațiilor de aer
exterior reduce considerabil necesarul termic al clădirii dar în
același timp reduce confortul ocupanților ca urmare a acumu-
lării de CO2 și umiditate dar și din cauza altor factori poluanți:
virusuri, bac  terii, fungi, COV proveniți de la mobilier și mate-
rialele de construcție.

Soluția aplicabilă, utilizarea ventilației mecanizate, este o
soluție prezentă de ceva vreme pe piață dar care a fost apli-
cată mai degrabă ca excepție pentru case „de lux” și nu ca
normă, așa cum va fi cazul de acum înainte, având în vedere
reglementările din ce în ce mai stringente.

Wolf Heiz und Klimatechink este unul dintre producătorii
europeni de top în domeniul ventilației rezidențiale și comer-
ciale și astăzi ne propune o gamă de echipamente aflate deja
la a doua generație: Wolf CWL în variante de debit diferite:
180, 325, 400 m3/h, opțional cu recuperator entalpic pentru
recuperarea umidității pe timpul iernii. Pentru aplicații des-
centralizate, ușor de montat, fără tubulatură, Wolf ne pro-
pune unitatea CWL D 70 cu recuperator de caldură cu dublu
flux permanent.

Pentru aplicațiile unde nu există un spațiu tehnic, unitățile
plate cu montaj orizontal sau vertical Wolf CWL F sunt soluția
perfectă, cu debite de 150 sau 300 m3/h.

Pentru sistemul de distribuție a aerului, Wolf oferă un pro-
gram complet de accesorii și un soft de selecție iar specialiștii
Jetrun și partenerii noștri de montaj vă ghidează în alegerea
echipamentului potrivit și vă calculează lista de cantități pe
baza proiectului de arhitectură.

Avantajele Wolf CWL, pe scurt:
• Eficiență best in class de până la 95%
• Certificate Passiv Haus și DIBt
• Cu recuperator de umiditate/entalpic opțional
• Cu bypass integrat
• Cu rezistență electrică de pre-încălzire integrată
• Cu resistență electrică sau hidraulică de post-încălzire

opțională
• Controlabile WiFi prin aplicația Wolf SmartSet, integrabile

în sistemul BMS q

Sistemul de ventilație cu recuperare de căldură
este indispensabil unui spațiu de locuit eficient și confortabil
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Cemix România. Cine suntem și ce facem
CEMIX este un producător de mortare uscate

din Ungaria, prezent pe piețele mai multor țări
printre care şi România.

Dintre producătorii din Ungaria, are poate cea
mai largă gamă de produse, începând de la ten-
cuieli minerale colorate până la sistemele cera-
mice sau de asanare, care se pot folosi atât la
construirea clădirilor noi cât şi la renovarea/refa-
cerea celor vechi.

Cemix România asigură reprezentarea în
țară a producătorului, prin intermediul parteneri-
lor săi din comerțul cu materiale de construcții,
oferind totodată servicii de consultanță și asis -
tență tehnică prin personal calificat. 

Prin observarea atentă a realizărilor trecu-
tului, prin analiza efectelor timpului asupra
construcțiilor și mai ales prin contactul per-
manent cu practica șantierului au fost dez-
voltate sisteme de mortare și tehnologii
performante care scurtează timpul de exe-
cuție, ușurează mult manopera și logistica de
șantier și oferă performanțe polivalente mor-
tarelor.

Orientarea către produse de calitate și con-
stanța în furnizarea de soluții profesioniste
poziționează compania între cei mai mari jucă-
tori de pe piață.

ProdMIX-ul companiei, 7 game de produse:



Care este motivul schimbării numelui
și care sunt avantajele pentru compania
noastră?

Decizia se bazează în mod fundamental pe
considerente strategice pe termen lung. 

Brandul Cemix va fi prezent în 8 țări din
Europa Centrală, oferind membrilor grupului de
companii deținute de Knauf și Lasselsberger
posibilități neîngrădite de a colabora, de a-și
coordona evolu țiile și de a-și împărtăși resursele. 

Același nume de companie reprezintă forță și
unitate!

Schimbarea numelui ne ajută la consolidarea
poziției noastre pe piață, ajută la o dezvoltare
mai rapidă, inovare și la ridicarea calității servicii-
lor noastre.

De ce CEMIX?
Cemix este un brand existent deja în Republica

Cehă, Slovacia și Austria. Cemix din Republica
Cehă a fost unul dintre primii producători de
materiale de construcții din țară, chiar dacă sub
un nume diferit, însă istoria lui datează de mai
bine de 100 de ani. 

Așadar, putem vorbi despre un brand bine con-
solidat, cu un trecut serios și cu reputație în
Europa Centrală, care are un nume scurt, ușor de
pronunțat și ușor de reținut.

În plus, funcționează bine ca un acronim,
deoarece constă din următoarele segmente cu
semnificație proprie: CEment + MIXed = CEMIX.

Prin intermediul produselor și serviciilor noas-
tre promovăm înainte de toate calitatea, iar
rezultatele noastre vorbesc pentru noi! q
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Sisteme de fixare sigure și economice
Adezivul chimic de înaltă performanță FIS V Plus 360 - rezistență timp de 100 de ani

Fischer Fixings România, cu
sediul în Cluj-Napoca și punct de
lucru în București, este filială a gru-
pului FISCHERWERKE, lider mon -
dial în sisteme de fixare sigure și
economice.

Gama de produse comercializate
în România acoperă toate tipurile
de fixări și produse complementare
chimice, până la ancore.

Indiferent că este vorba de fixări
în construcția unui tunel sau pod,
sau pur și simplu de un proiect pe
lângă casă, fischer are soluția
potrivită.

Prin portofoliul de peste 1.000
de clienți (distribuitori, revânzători,
firme de instalații, construcții, dez-
voltatori) dar și cele mai mari rețele

de bricolaj DIY (Dedeman, Leroy
Merlin, Hornbach, Brico Depot,
Ambient) ne asigurăm că produsele
fischer sunt la îndemâna utilizato-
rilor, în orice colț din țară.

Echipa noastră tehnică și de
vânzări, alcătuită din peste 30 de
profesioniști specializați în cadrul
Academiei fischer din Germania, le
asigură tuturor clienților fischer
România consultanță, suport tehnic,
proiectare, traininguri și demonstra -
ții specifice.

fischer dezvoltă și produce
ma  rea majoritate a produselor sale
în Germania. Peste 15,5 milioane
de sisteme de fixare fischer sunt
vândute în fiecare zi în rețeaua
globală din peste 100 de țări.

Considerăm fiecare angajat o
rotiță importantă în mecanismul
companiei, încurajăm și luăm în
considerare ideile de dezvoltare
venite, ghidăm și susținem fiecare
angajat în atingerea obiectivelor
personale și de companie. Munca în
echipă, responsabilitatea, corecti-
tudinea, profesionalismul și respec-
tul pentru clienți sunt valorile de
bază ale companiei noastre.

Ce oferim?

Calitate
Când vine vorba de calitate, pro-

dusele fischer nu fac niciun com-
promis. Ele îndeplinesc cele mai
înalte standarde și nivele de acre -
ditare.

Stocuri
Pentru a ne deservi în mod efi-

cient clienții, stocurile din depo -
zitele fischer sunt urmărite în mod
constant, fiind aprovizionate săp-
tămânal.

Livrare în toată țara
Folosind curieratul rapid, produ -

sele noastre ajung la destinație în
maximum 48 de ore. Orice coman -
dă în valoare de peste 500 de lei
beneficiază de transport gratuit.

Suport tehnic
Departamentul tehnic fischer

acordă consultanță în alegerea so -
luțiilor optime. De asemenea, avem
posibilitatea de a efectua teste de
smulgere pentru diverse sisteme de
fixare direct pe șantier.

Aplicație pentru alegerea pro -
duselor optime

Prin intermediul aplicației fischer
Professional aveți acces la toate
informațiile despre produsele
fischer și aveți la îndemână un
consultant virtual care vă ajută să
alegeți produsele optime pentru
aplicația dumneavoastră.

Puteți afla mai multe informații despre aplicație și o puteți descărca accesând link-ul de mai jos:
https://www.fischer-international.com/en/service/professional-app
Aplicația poate fi descărcată și direct din Google Play Store sau Apple App Store sub denumirea fischer Professional.



Adezivul chimic de înaltă per-
formanță fischer FIS V Plus este
adezivul chimic universal pentru
cele mai înalte cerințe. Mortarul
hibrid vinyl-ester fără stiren cu
numeroasele sale elemente de
fixare este aprobat pentru fixări
în beton fisurat și ne-fisurat, pre-
cum și în zidărie. Pe lângă aces-
tea, mortarul de injecție poate fi
utilizat și la fixarea armăturilor
post-instalate, restaurarea pere -
ți lor cu VBS 8, armare perete
FWS II și sistemul de fixare pe
fațade termoizolate care are rolul
de împiedicare a formării de punți
termice, Thermax. 

Varianta FIS VS Plus Low
Speed   permite un timp de prelu-
crare prelungit la temperaturi mai
mari de prelucrare sau o adân -
cime mai mare a găurii de foraj.

Timpul de întărire mai scurt al
variantei FIS VW Plus High Speed   
permite progresul rapid al lucrului
chiar și la temperaturi scăzute.

Avantaje
Mortarul de injecție FIS V Plus

are numeroase agrementări, cum
ar fi cele pentru betonul fisurat și
ne-fisurat, zidărie și pentru apli-
cații speciale.

Evaluarea ETA pentru o
durată de viață de 100 de ani
oferă siguranță permanentă
pentru toate aplicațiile.

Util izarea aprobată în
găurile umplute cu apă per-
mite o gamă largă de aplicații,
chiar și în condiții de mediu
dure.

FIS VW Plus High Speed   are
un timp de întărire semnificativ
mai scurt decât FIS V Plus, care
asigură un progres rapid al lu -
crului chiar și la temperaturi
scăzute.

FIS VS Plus Low Speed   are
un timp de prelucrare extins care
previne întărirea prematură a
mortarului la temperaturi mai
ridicate. Este ideal pentru adân-
cimi mari de găuri.

Gama extinsă de accesorii face
ca mortarele de injecție FIS V
Plus să poată fi montate foarte
ușor în orice situație, contribuie la
flexibilitatea remarcabilă a siste -
mului și permite astfel o gamă
largă de aplicații.

Pentru mai multe informații, consultați pagina produsului accesând link-ul de mai jos:
https://www.fischer-international.com/en/products/chemical-fixings/injection-mortar/
injection-mortar-fis-v-plus/558753-fis-v-plus-360-s

FIS V Plus 360 - rezistență timp de 100 de ani
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Exemplele de calcul prezentate
acum sub formă nouă au mai fost
realizate de noi și pe parcursul ani-
lor, cu modificările adecvate perioa-
dei de evaluare. Aplicarea lor pe
construcții trecute prin cutremurele
din 1977, 1986 și 1990 a constituit
un bun prilej de perfecționare a
metodelor de calcul legate de acțiu-
nea seismică asupra construcțiilor.

Aceasta cu atât mai mult cu cât
în perioada respectivă la ambele
construcții au fost realizate imediat
și lucrările de reparații și consoli-
dare locală, în limitele de economie
impuse la perioada respectivă.
Aceste intervenții au urmărit reali-
zarea unei îmbunătățiri a compor-
tării zonelor degradate și avariate,
în corelare cu armonizarea acestora
cu siguranța construcției.

Dacă la metoda pushover a
noastră, adică o înfășurătoare a
curbelor histeretice ale structurii în
stadiul de mecanism cinematic,
au fost făcute puține modificări,
schema interpretării rezultatelor a
fost continuu perfecționată și folo-
sită mai ales pentru definirea și
exemplificarea vulnerabilității con -
strucțiilor. În faza actuală, avem ca
bază de abordare conceptul de fra-
gilitate.

DESCRIEREA METODELOR
DE CALCUL

Pentru faza de abordare 1 se
urmărește obținerea următorului
deziderat: capacitatea de rezistență
existentă față de aceea cerută.

Se folosesc:
• Metoda simplificată:
- cu rezistențele medii – pentru

metal; beton armat;
- cu rezistențele caracteristice –

pentru zidărie lemn.
• Metoda de complexitate medie

(fig. 1)
Metodele, respectiv modelele

arătate au constituit justificarea
intervențiilor care s-au făcut ime-
diat după cutremurul din 4 martie
1977, înaintea cutremurelor din
1986 și 1990.

Evident, acestea au fost realizate
în condițiile impuse de cerin țele
economice ale perioadei respective

și eficacitatea lor în contextul noii
metode de calcul este descrisă în
continuare.

Pentru faza de abordare 2, ac -
tuală, se folosește relația S-δ nor -
malizată (fig. 2) și respectiv relația
de legătură între aceasta și curba
de fragilitate sub formă de integrală
(fig. 3).

Pentru construcțiile noi, disper-
sia incertitudinilor epistemice β are
valoarea 0,5, conform codurilor
românești și 0,6 conform con-
strucțiilor americane. Pentru con-
strucțiile existente, β poate avea
valori de la 0,2÷0,9, dar mai ales
mai mari decât 0,6.

În continuarea și completarea articolului din Revista Construcțiilor, nr. 177, din ianuarie-februarie
2021, se dau în prezentul articol, așa cum am menționat anterior, exemple de calcul pe studii de caz
pentru înlesnirea aplicării metodei de calcul pentru stabilirea parametrilor de bază ai riscului seis-
mic pentru construcțiile existente, sub formă simplificată.

Sunt date două exemple: Căminul complexului studențesc de la Leu, cu structură duală de beton
armat, și Clinica de Neurologie Colentina, cu structură cu pereți de zidărie și planșee de beton
armat. Amândouă au fost evaluate de noi imediat după cutremurul din 4 martie 1977, aceste eva-
luări apărând în Monografia cutremurului [1]. Aceasta a fost realizată inițial pe principiul stărilor
limită, cu metoda de calcul static inelastică (pushover original).

Față de evaluările făcute atunci, prezentele evaluări iau în considerare metodele noi, care pun în
evidență explicit riscul seismic pe baze semiprobabilistică și probabilistică de ordin inferior, plecând
tot de la metoda pushover original a evaluărilor de la nivelul anului 1978.

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)
– exemple de calcul –

Mircea MIRONESCU, Adrian Mircea STĂNESCU, Teodor BROTEA, Radu COMĂNESCU,
Daniel PURDEA, Mircea V. STĂNESCU, Petre ROȘCA, Gabriela CÎRSTEA – Miro Grup SRL

Fig. 1
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Aceste date introduse în relații
de convoluție ca parametri de inte-
grală conduc la valoarea parame -
trului de intensitate ag (accelerația
maximă a terenului pentru 50 de
ani de viață a construcției). Cu
această valoare de serviciu și cu
curba de hazard seismic se obține
celălalt parametru necesar pentru
determinarea integralei de convo -
luție, valoarea ratei medii λa = Pa.

Integrala de convoluție care este
produsul dintre integrala curbei de
fragilitate și derivata curbei de ha -
zard seismic, având parametrul de
intensitate ag (accelerația terenu-
lui) pentru o perioadă de 50 de ani
de viață (existență) a construcției,
exprimată prin valoarea λa, rata
medie de depășire a stării de

afectare (avariere) sau Pa, valoarea
probabilității de depășire a stării de
avariere, precolapsul, conform
relației PN = 1 - [1 - Pa]50, se rea li -
zează folosind relația de risc seismic
pentru intensitatea ag condiționată
la 50 de ani ai construcției respec-
tive sau riscul seismic pentru sta-
diul de precolaps.

Trebuie menționat că la curbele
aferente fragilității (integrala de
fragilitate), dacă se iau valori ale
incertitudinilor epistemice diferite
de 0,5, cât se ia la noi pentru con-
strucțiile noi, valoarea acestora se
modifică în consecință.

STUDII DE CAZ
ȘI EXEMPLE DE CALCUL
Căminul studențesc (parte a

complexului Leu, din București) este
o construcție cu P+11 etaje în sis-
tem dual de beton armat (fig. 4),
avariată puternic în zonele exte-
rioare ale pereților scării (zdrobirea
zonei comprimate a pereților scării
pe zo na exterioară a acestora).
Această direcție corespunde direcției
de acțiune a cutremurului, cu punc-
tul de focar în zona Vrancea. Se
ane xează fotografia obeliscului
(fig. 4 și 5) și releveul acestuia în
stare deformată, amplasat pe bule-
vard, în fața căminului.

Conform schemei deformatei și
fotografiei obeliscului apare clar o
deformație rezultată pe direcția

Fig. 2: Diagrama S‐δ normalizată

Fig. 3: Curba de fragilitate

Fig. 4: Plan poziționare obelisc și plan nivel curent Cămin studențesc

continuare în pagina 50 È
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focarului din zona Vrancea, cu o
deformată maximă de aproximativ
14 cm. Deformația maximă a con-
strucției în punctul z, centrul de
greutate a construcției în modul
fundamental de vibrație, obținut de

noi cu programul cu o singură masă
și accelerograma INCERC N-S, este
de aproximativ 14 cm.

În cazul clinicii de neurologie
Colentina, așa cum apare descrisă
în (2), vorbim despre o construcție

cu regimul de înălțime S+P+2E,
cu o porțiune, între axele 11 și 14,
S+P+4E, care a prezentat avarii
destul de serioase în urma cutre -
murului din 4 martie 1977, îndeo -
sebi la zonele de capăt nord și sud
(fig. 6 și 7).

Construcția este realizată în
jurul anilor 1930, din zidărie por-
tantă și planșee de beton armat cu
orientarea N-S pe direcția longitu-
dinală.

Avarierea accentuată a capetelor
se poate explica, pe de o parte,
drept consecință a unor caracteris-
tici speciale ale acestor zone și pe
de altă parte, ca urmare a efectului
cuplării puternice a translației cu
torsiunea.

Intervențiile de reparații și
consolidări locale au fost făcute
în zonele de capăt, la parter, la
Terapie intensivă, prin plasarea
de pereți structurali pe ambele
direcții, cu legături față de
pereții existenți prin sâmburi de
beton armat.

Fig. 5: Obeliscul din fața clădirii Căminului studențesc Leu
cu deformațiile date de cutremurul din 4 martie 1977

Fig. 6: Plan parter clinica neurologie Colentina Fig. 7: Plan etaj clinica neurologie Colentina [2]

Æ urmare din pagina 49
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Exemple de calcul
pentru etapa actuală

• Căminul studențesc
Metoda 1 – pushover original (fig. 8).
Verificarea condiției primordiale μ > μq:
G ≅ 7660 t - greutatea construcției

q = 1.5 ÷ 2.5 - factor de comportare

Rezultă că μstatic = 25.9 > μq = 9.4
Condiția se verifică.
Pentru determinarea riscului seismic în metoda

nouă avem de parcurs următorii pași:
a) Se pleacă de la determinarea SIE

475:

b) Normalizarea lui Sy = 0.8Smax se consideră
punctul esențial de plecare al evaluării, în cazul nostru

(se împarte inclusiv la suprarezistență, egală cu 1.25),
(Sy

norm nu este egal cu Sy);
c) Această valoare normalizată se consideră valoa-

rea de bază pentru continuarea calculului și se com-
pară cu valoarea 0.16Smax = 173t;

d) Cu această valoare se intră pe diagrama curbei
de hazard seismic (fig. 8, linia punctată) și se citește
direct care este valoarea (în cazul nostru, aceasta este
aproximativ 0.8 sau 80 / 50·100);

e) Termenul din integrala de convoluție care descrie
curba de fragilitate, reprezentată valoric de termenul
50 / 100·3.29 reprezintă media afectată de coe ficientul
de incertitudini epistemice aferent, β = 0.5;

f) Acum se poate determina care este rata medie
anuală de depășire a stării de afectare pentru precolaps:

(formula se găsește în articolul anterior, vezi [5])

g) Rezultă, în consecință, riscul seismic:

În concluzie, atragem atenția că modul de abordare
pentru integrala de convoluție, pentru relația de fragili-
tate, a fost de a lua în considerare media valorii afec-
tate de fractilul incertitudinilor epistemice, β = 0.5. În
rea litate, această valoare poate fi mult mai mare, după
studiul american P695, până la β = 0.95. Aceasta
atrage după sine o valoare pentru distribuția lognor-
mală de 8.91. Valoarea acesta, comparată cu valoarea
noastră de bază de 3.29, arată care sunt în realitate
posibilitățile de combinare a celor două aspecte,
hazardul și fragilitatea din relația de convoluție.

• Clinica neurologică Colentina
Metoda 1 – pushover original (fig. 10).
Verificarea condiției primordiale μ > μq:
G ≅ 3600 t - greutatea construcției;

(q = 1.5 ÷ 2.5 - factor de supra rezistență)

Fig. 8: Schema P‐d Cămin studențesc

Fig. 9: Curba de hazard seismic pentru Municipiul București [3]

continuare în pagina 52 È
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Rezultă că μstatic = 42.6 > μq = 10.4
Condiția se verifică.
Pentru determinarea riscului seismic în metoda

nouă avem de parcurs următorii pași:
a) Se pleacă de la determinarea SIE

475:

b) Normalizarea lui Sy = 0.8Smax se consideră
punctul esențial de plecare al evaluării, în cazul nostru:

c) Această valoare normalizată se consideră valoa -
rea de bază pentru continuarea calculului și se com-
pară cu valoarea 0.16Smax = 66t;

d) Cu această valoare se intră pe diagrama curbei
de hazard seismic (fig. 9, linia punctată) și se citește
direct care este valoarea (în cazul nostru, aceasta este
aproximativ 0.92 sau 92 / 50·100);

e) Termenul din integrala de convoluție care
reprezintă curba de fragilitate, reprezentată valoric de
termenul 50 / 100·3.29, constituie media afectată de
coeficientul de incertitudini epistemice aferent, β = 0.5;

f) Acum se poate determina care este rata medie
anuală de depășire a stării de afectare pentru precolaps:

(formula se găsește în articolul anterior, vezi [5])
g) Rezultă, în consecință, riscul seismic:

CONCLUZII 
Etapa imediat post 4 martie 1977

• Evaluările s-au făcut pe bază de stări limită și
introducerea conceptului de performanță bazate pe
studiul analizei dinamice directe cu o singură masă -
utilizarea accele rogramelor INCERC N-S, S-V, El Centro
cu determinarea stadiului de avariere dat de accele -
rația maximă a terenului ag = 0,2 g (INCERC N-S 4 III
1977);

• S-au realizat curbele pushover originale cu mar-
carea liniei aferente trecerii de la comportarea elastică
la elasto-plastică, considerată ca fiind linia care
marchează degradarea, avarierea structurii;

• Interpretarea este dată pe baza conceptului de
vulnerabilitate, adică definirea stării de avariere pentru
o construcție dată la un cutremur dat, linie descrisă
mai sus, cuantificată pe baza raportului dintre
suprafața totală a curbei pushover, luată ca fiind egală
cu 1 și suprafața din stânga liniei de deformare, care
repre zintă supra fața înfășurătoare degradată sau
avariată și care poate lua o valoare între 0 și 1;

• Pe baza acestor evaluări au fost concepute și
reali zate intervenții în zonele puternic afectate, care
înseamnă ansamblul construcției.

Evaluarea actuală
• Evaluarea din etapa 2 este bazată pe curbe de

fragilitate - curba pushover normalizată, o trecere de
la conceptul de intervenție plecat de la fragilitate, la
conceptul intervenției în funcție de riscul seismic acceptat;

• Acest aspect este materializat prin determinarea
valorii ratei anu ale de colaps pentru un interval de
timp, care este acela al existenței construcției, care la
rândul lui conduce la conceptul de risc seismic pentru
construcția evaluată;

• Determinarea parametrilor nece sari și a întregii
scheme de evaluare pe baze probabilistice de ordin
inferior face ca din această evaluare să rezulte inter-
venții cât mai apropiate de cele optime, atât pentru
construcțiile noi cât și pentru cele existente;

• Condiția de bază pentru aplicarea metodei
pushover simplificată este ca valoarea ductilității de
deformație μ să fie mai mare ca ductilitatea de forțe
μq; exemplele noastre respectă acest deziderat;

• Ar trebui, pentru determinarea riscului seismic
sub această formă, să existe moduri de abordare cu
parametri comuni, pentru toate țările, pentru a se
putea face comparații și judecăți comune;

• Va trebui să avem și parametri comuni și unificați.
Singurul parametru impus este cel din norma ameri-
cană, unde se cere pentru precolapsul construcțiilor
noi riscul de 1%, în condițiile în care riscul este uni-
form și nu hazardul, iar β = 0,6 (parametru care
definește incertitudinile epistemice), în con dițiile în
care pentru precolaps se ia un IMR de 2.475 de ani;

• Este de subliniat că noi ne referim în lucrare la
riscul de precolaps, pentru construcții existente, în
condițiile unui hazard uniform, ceeea ce presupune în
mod firesc un risc mai mare față de acela pentru con-
strucțiile noi.
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Fig. 10: Diagrame P‐δ pentru clinica neurologică Colentina –
direcția longitudinală, comportare elasto‐plastică [4]
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Reforma instituțională în construcții
- o chestiune de interes național -

ing. Dan COPĂCIAN

Care este interesul național?
Pentru a nu fi greșit înțeles, vreau să

precizez din start că nu sunt adept al
teoriei: „tot ce a aparținut trecutului
trebuie demolat”. Dacă ceva a funcțio-
nat bine, este înțelept și de domeniul
firescului să se păstreze.

Orice lucru care a funcționat într-un
cadru bun este în definitiv perfectibil.
Noi nu trebuie să schimbăm o stare de
lucruri numai pentru că în țări ale Uniu-
nii Europene ceva funcționează altfel.
România are dreptul suveran de a-și
defini și impune în orice domeniu tot
ceea ce dorește. Problema pe care ar
trebui să ne-o punem în permanență
este cu ce preț obținem noi rezultatele
noastre și dacă am ales modelul care să
ne aducă cele mai bune rezultate. Sun-
tem eficienți în ceea ce s-a întreprins,
avem un model performant, sau facem
ceva, dar prea puțin, prea lent, iar
decalajul dintre noi și alte țări, care în
urmă cu câțiva ani erau într-un stadiu
similar cu România, se mărește con-
tinuu? O asemenea stare de lucruri nu
cred că poate reprezenta un interes de stat.

Ceea ce s-a întreprins până acum în
domeniul calității și disciplinei în con-
strucții consider că ne aduce o eficiență
îndoielnică. Modernizarea este o necesi-
tate. Noi nu trebuie să facem schimbări
de dragul Europei, ci în primul rând pen-
tru că este în interesul nostru. Opinez că
statul ar avea cel mai mult de câștigat
dacă în acest domeniu ar promova func -
ționarea mecanismelor care și-au pro-
bat eficiența. Nu întâmplător soluții la
problemele cu care ne confruntăm în
dome niul construcțiilor găsim în legis-
lația și reglementările UE.

Implementarea mecanismelor euro -
pene ne-ar putea aduce două substan ți -
ale avantaje: reducerea compromisului
la calitate și eliminarea risipei de cheltu-
ieli în procesul de asigurare a calității
construcțiilor.

Putem face noi un sistem mai bun?
„Teoria e frumoasă, dar practica ne

omoară.” Drumul de la teorie la practică
nu este întotdeauna ușor.

Dacă teoria nu se aplică, înseamnă
că ceva este putred. Când teoria e una
și practica, alta, ar trebui să acționăm la
cauze și să ne întrebăm ce nu func -
ționează. Altfel sistemul construit, fără

baze solide, se va nărui precum un cas-
tel de nisip. Doresc să precizez că toate
demersurile subsemnatului, care abor-
dează situația din România în domeniul
calității și disciplinei în construcții, au
fost făcute numai după ce am dobândit
o experiență șantieristică în Germania și
am avut ocazia să constat la fața locului
cum funcționează în practică sistemul
german. Altfel nu aș fi îndrăznit să abor-
dez un subiect atât de delicat și de com-
plex, care sunt conștient că poate
genera probleme extraordinare dacă nu
este bine stăpânit. Cunoscând anumite
detalii de funcționare ale sistemului
nostru, am putut face permanent com-
parația între două mecanisme complet
diferite și am încercat să găsesc cauzele
ineficienței noastre. Știm cu toții că s-au
făcut pași importanți spre o economie
de piață. Cu toate că există în mod
incontestabil un fond bun, în legislația
calității și a disciplinei în construcții există
și anumite defecte care dau totul peste
cap sau fac legislația inaplicabilă. Sunt
mulți care au știut să speculeze caren -
țele legislației noastre.

Nu mi-am imaginat că simpla schim-
bare a legislației referitoare la exerci ta rea
controlului statului în domeniul calității
în construcții poate aduce îmbunătățirea
rezultatelor. Va fi necesară o strategie
guvernamentală amplă, cu antrenarea mai
multor ministere, în baza unei pregă tiri
profesionite.

Reforma instituțională
După anul 1989, cu toții am așteptat

o schimbare în bine. Marea problemă
este dacă schimbările noastre, făcute de
la revoluție și până acum, sunt în con-
cordanță cu dorința noastră de integrare
europeană.

La ordinea zilei sunt declarațiile de
intenție ale factorilor politici de prim
rang, prin care s-a exprimat dorința de
a aduce România la standarde insti-
tuționale europene.

În domeniul calității și al disciplinei
în construcții se pare că lucrurile merg
în sens invers. Cei ce sunt în temă au
putut constata că deși s-au făcut unii
pași reali spre o economie de piață, s-a
dorit implicarea crescândă a statului în
activitatea de calitate în construcții,
într-un proces în care de fapt selecția și
sancționarea ar trebui făcute de către
piață. În timp ce, în țările UE, instituțiile

statului nu se implică în mecanismul de
funcționare al sistemului de asigurare a
calității și statul s-a limitat juridic la sta-
bilirea unor cerințe minimale de calitate,
legislația noastră adoptată în perioada
de tranziție, în loc să diminueze rolul
statului, a preferat întărirea mecanisme -
lor moștenite.

Ce fel de strategie s-a adoptat, de
fapt? S-a adoptat practic o poziție
duplicitară: o regulă a jocului în care,
pe de o parte, s-a afișat dorința de
aderare la principii și standarde euro -
pene și, pe de altă parte, s-a promovat
o legislație prin care statul să capete
puteri sporite. S-a încercat astfel o im -
plementare a sistemului ISO-9000 din
Uniunea Europeană, peste reglementări
caracteristice unei economii centralizate,
fără schimbări de natură instituțională.

Ceea ce s-a realizat până acum
poar tă amprenta acelor specialiști care
nu vor să se debaraseze de moștenirile
și de așa-zisele valori ale trecutului, care
pledează pentru păstrarea sistemului
existent, argumentând că n-a sosit încă
momentul inițierii unor schimbări de
sub stanță. În opinia acestora, sistemul
eficient care funcționează în țări occi-
dentale dezvoltate nu se poate imple-
menta în România, întrucât noi nu am fi
pre gătiți pentru introducerea unor meca -
nisme similare.

ing. Dan Copăcian

Dacă dorim cu adevărat integrarea europeană în domeniul calității construcțiilor, va trebui să ne fixăm
ca obiective salturi spectaculoase în performanțe, care se pot obține numai prin structuri și procese noi.
Dacă vom încerca îmbunătățiri prin perfecționări treptate, ne vom pierde vremea. Cu o legislație și insti-
tuții specifice unei economii centralizate, este realizabilă integrarea europeană? Lichidarea moștenirii și
reforma instituțională din construcții constituie priorități ale perioadei pe care o trăim. Altfel, ne abatem,
conștient, de la direcția europeană.
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S-a practicat inducerea în eroare
prin tr-o „educare” bazată pe principii
false și minciuni. Pentru a legitima exis-
tența Inspecției de Stat în Construcții
s-a recurs la crearea unui mit fals,
„Baupolizei”, care ar constitui, grație
sistemului coercitiv aplicat, „secretul
succesului” calității realizate în Germania.
Chiar astăzi mai există specialiști care
nu au aflat că în Germania nu există
practic niciun organism de stat abi-
litat să efectueze controlul calității
construcțiilor, mai există specialiști
care nu pot concepe că sistemul german
al calității în construcții funcționează pe
principii diferite de ale noastre.

Dacă strategia noastră urmărea
integrarea faptică europeană, ar fi fost
firesc ca în perioada de tranziție rolul
statului să cunoască o treptată dimi-
nuare. Peste tot în lume, când se iniți-
ază un proces de descentralizare, apar
și semnalele aferente. La noi însă sem-
nalele par a indica un proces în sens
invers. Prin legislația adoptată, rolul
statului s-a întărit. O instituție care din
anul 2000 a început să-și construiască
sedii e limpede că nu țintește la descen-
tralizare. De ce nu s-a făcut încă de la
început translația exigențelor privind
calitatea construcțiilor către reprezen-
tanții inves titorilor, spre sfera privată?

Specialiștii noștri cu putere de deci -
zie susțin că tehnic nu există altceva
mai bun, că la condițiile țării noastre
Inspecția de Stat în Construcții este
utilă și sistemul nostru este bun așa
cum funcționează.

Argumentația, prezentată de perso-
nalități din fostul MLPAT, este următoa -
rea: în momentul de față am avea de
ales practic între două opțiuni:

1. Să lăsăm să se formeze în mod
natural un sistem al calității, până când
se va ajunge la o stare de echilibru,
ceea ce ar însemna să acceptăm instau-
rarea unor reguli similare „capitalismu-
lui sălbatic”, sau alternativa

2. Noi nu ne putem permite să
așteptăm încă 10-20 ani până când se
va ajunge la această stare de echilibru
în mod natural; este necesară inter -
venția statului, tocmai pentru a nu se
ajunge la o stare de anarhie.

Capitalismul sălbatic s-a instaurat
acolo unde n-au existat reguli. Pe noi ar
trebui să ne preocupe foarte serios de
ce în domeniul calității construcțiilor, spre
deosebire de țările Uniunii Europene, cu
toate că avem un cadru legislativ și
instituții ale statului puternice care
acolo nu există, suntem neperformanți
tocmai la rezultate.

Reprezentanții Inspectoratului de
Stat în Construcții au susținut că „aspec-
tul esențial, cu prioritate absolută, în
orice abordare a domeniului disciplina
în construcții trebuie să fie efectul
major, cu consecințe grave și de foarte
multe ori incalculabile asupra oame-
nilor, bunurilor materiale și a mediului,
pe care îl au abaterile de la calitatea
prescrisă.

Dezbaterea problemelor în contextul
realității perioadei de tranziție în dome-
niul construcții-montaj și a unei abor-
dări absolut obiective și constructive a
necesitat participarea unui număr mare
de specialiști constructori și din dome-
niul managementului calității, timp,
analize de date concrete, dezbateri care
au stat la baza elaborării Legii 10/1995
privind calitatea în construcții”.

Un alt argument a fost că „România
este amplasată într-o zonă seismică
mult mai intensă decât Germania, ceea
ce implică o responsabilitate mult mai
mare a statului față de cetățean. În acest
context, lipsa unui organism similar cu
Inspectoratul de Stat în Construcții a
produs multe pagube materiale în țările
supuse mișcărilor seismice, ca de exem-
plu Turcia”.

Clarificarea problemelor puse în dis-
cuție merită a fi tratată cu maximă
seriozitate. Prin adoptarea unor reguli
europene, înseamnă că sistemul calității
este lăsat în voia soartei, că se renunță
la exigență? Sau dimpotrivă, se imple-
mentează o altă regulă a jocului, care ar
aduce un plus de rigoare și de eficiență?

Chiar dacă s-au solicitat părerile
unor specialiști, opinez că dezbateri
care au stat la baza elaborării Legii
10/1995 în adevăratul sens al cuvântu-
lui nu au avut loc. Inspecția de Stat în
Construcții și fostul MLPAT și-au impus
punctele de vedere și nu au ținut cont
de propunerile specialiștilor. O atestă
demersurile numeroase ale ARACO -
Asociația Română a Antreprenorilor de
Construcții, care a publicat în buletinele
editate acțiunile întreprinse. Cine are
curiozitatea, poate căuta în arhive
buletinele Nr. 6/93 (intervenție la
MLPAT), 11/93, 5/94 („Din Ordonanța
calității nu se pot aplica decât amen-
zile”), 6/94, 12/94 („Autorizarea între-
prinderilor sau atestarea personalului?”
și „scrisoarea adresată Președintelui
Comisiei Economice a Senatului”). Con-
sider că titlurile articolelor, menționate
în paranteze, sunt suficient de eloc -
vente. Buletinul Nr. 31/ dec. 1994
repre zintă o întreagă ediție specială
consacrată Legii calității în construcții,
care sintetizează observațiile făcute de
ARACO. Iată câteva idei prezentate
atunci: „Apropiata intrare a constructo-
rilor români în UE ne obligă să ne ali-
niem la cerințele de calitate din Europa
Occidentală. Dar, spre deosebire de
autorii proiectului de lege, ARACO a
considerat că o astfel de măsură, care
introduce schimbări profunde într-o
întreagă ramură de activitate, trebuie
să fie bine pregătită, iar perioada de
pregătire să fie suficient de lungă pen-
tru ca măsurile să fie cunoscute, înțe-
lese și acceptate de cei care le aplică”.
Concluzia tranșantă, prin care se reco-
mandă unui mare număr de constructori
să se adreseze „domnului președinte
Ion Iliescu, el însuși hidrotehnician,
cunoscător al materiei, să nu promulge

legea în forma actuală, s-o restituie Par-
lamentului pentru reexaminare”, ne
arată cum au decurs „dezbaterile” și în
ce mod s-au luat în considerare păreri
ale unor specialiști de notorietate, care
vizau tocmai aspecte esențiale ale inte-
grării noastre.

Turcia consider că reprezintă un
exemplu prost și comparația cu această
țară ne învață ceea ce ar trebui să nu
facem. Comparațiile cu țările slab dez-
voltate ne vor oferi în permanență argu-
mente sau justificări că la noi s-a
înfăptuit ceva bun. În schimb, dacă ne
vom compara cu țările (mai) dezvoltate,
argumentele în favoarea eficienței sis-
temului nostru vor fi (mai) puține.
Japonia sau SUA (California) ar putea
reprezenta, între țările cu seisme puter-
nice, modele de sisteme performante.
Nu-mi imaginez că în aceste țări există
o instituție similară Inspectoratului de
Stat în Construcții din România...

„În lipsa pârghiilor economice de
control generate de companiile de asi -
gurări în construcții, companii care
funcționează activ și eficient în țările
vest europene, Legea 10 a menținut
forma de control a statului, notificând ca
organism de control Inspectoratul de
Stat în Construcții”, opina conducerea
acestei instituții.

Eficiența acestor mecanisme a fost
apreciată cu ocazia multor simpozioane,
conferințe și alte manifestări în ultimele
decenii, chiar de către reprezentanți din
conducerea Inspecției de Stat în Con-
strucții. Vor exista păreri că inițierea
unor măsuri de implementare a sis-
temului de asigurări în construcții nu ar
ține de resortul acestei instituții. În
schimb, probabil fostul MLPAT ar fi
reprezentat o autoritate îndreptățită să
promoveze asemenea măsuri, iar cele
două instituții nu au fost separate de o
distanță prea mare. Pentru cetățeanul
de rând, este tragic să constate că auto-
rități ale statului, în loc să reprezinte
factorii cei mai activi ai promovării unui
sistem care ar putea aduce performanțe
spectaculoase, argumentează că... sis-
temul nostru nu se poate schimba,
deoarece nu avem „pârghiile de control
generate de companiile de asigurări”
similar altor țări... „În Germania, cali-
tatea este un mijloc de existență”, „în
România calitatea este încă un scop
neatins”. Asemenea justificări ale pasi -
vității nu cred că onorează pe nimeni.
Orice lucru are un început. Nu ar fi mai
înțelept să schimbăm regula jocului,
pentru ca asemenea deziderate să se
realizeze și la noi, pentru a înlocui un
sistem cu o eficiență îndoielnică, cu altul
mult mai performant? Cu un sistem care
să nu lase loc de compromisuri. Dacă nu
vrem să devenim performanți, vom
putea spune mult timp că „în România
calitatea este încă un scop neatins”.

Și nu cred că așa ceva poate repre -
zenta un interes de stat. Da, „pentru
atingerea lui, statul are obligația a se
implica”, dar poate încă nu s-a găsit

continuare în pagina 56 È
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forma adecvată care să aducă o efici -
ență rezonabilă. Peste tot în lume statul
este implicat într-un fel sau altul. Pentru
stat consider că este esențial să imple-
menteze reguli ale jocului care să aducă
performanțe cât mai mari și nu rezultate
discutabile.

„Deci, ce se aplică în Germania nu
poate fi aplicat în România acum, fără
niciun discernământ, căci rezultatul nu
va fi cel scontat”, conchideau reprezen-
tanții Inspectoratului de Stat în Construcții.

Experiența șantieristică pe care am
avut-o în Germania mi-a confirmat
(ceea ce multă lume presupune, fără să
fi fost acolo) faptul că sistemul german
este caracterizat în primul rând prin
rigoare. Cu cât vom implementa mai
multe reguli ale acestui sistem, cu atât
vom face mai puține compromisuri la
calitate, avem șanse să lucrăm mai ri -
guros. O persoană cât de cât respon -
sabilă nu cred că pledează pentru
implementarea fără discernământ a
unor modele care funcționează eficient
în alte țări. Pledează însă pentru valori-
ficarea selectivă și încadrarea în spațiul
nostru a modelelor care și-au probat efi-
ciența. Dar, având aceste modele per-
formante, nu pot să-mi explic cum
tocmai partea esențială, fondul proble-
melor, nu s-a preluat. E o aberanție să
susții că legislația ar fi bine să fie copi -
ată. Niciunde nu ar fi funcțională fără
adaptări și corelarea cu alte legi autoh -
tone. „Nu poate fi aplicat în România
acum”, nu reprezintă oare dorința noas-
tră de a nu ne integra? Problema de
fond rămâne să stabilim în ce direcție
mergem: „vrem să ne integrăm, sau o
ținem pe a noastră?” Semnalele primite
indică mai mult că se preferă să o ținem
pe a noastră. Care este interesul național?

Dacă vrem o eficientizare, va trebui
să existe dorința de a reuși și mai ales
curajul de a începe. În țările UE se
lucrează mult mai eficient pentru că
există alte mecanisme. Eficiența sis-
temului este dată de un control mult
mai sever, rezultat al inițiativei private.
Sistemul privat presupune nu numai
drepturi ci și obligații, responsabilități
sporite. Concurența întreține și stimu -
lează interesul în mod continuu pentru
realizarea serviciilor de calitate. Abate -
rile de la calitate sunt reduse tocmai
pentru că în procesul de asigurare a cali -
tății rolul primordial în penalizarea aba-
terilor calitative nu îl deține un factor
„neutru” (statul), ci un factor „partizan”
(din sfera privată), deosebit de activ.

Statul nu are mijloace eficiente pen-
tru a lupta împotriva noncalității. Pro -
blema care se pune este dacă un sistem
coercitiv și autoritarist poate da rezul-
tate adecvate în domeniul calității. Se
poate face calitate cu forța, apelând la
măsuri polițienești în mod eficace, sau
există alte metode, prin care se reali-
zează mai performant disciplina și cali-
tatea în activitatea de construcții? Cu un
număr mic de angajați ai statului, care
nu pot fi omniprezenți la toate lucrările
de construcții, nu se poate realiza nici

pe departe acest deziderat. Aceștia pot
face constatări dar, în ciuda sancțiunilor
acordate, practica ne demonstrează că
„exercitarea controlului statului” a
menținut principiul „merge și așa”, în loc
de a aduce rezultatele spectaculoase
așteptate de societate. Lichidarea proas -
tei moșteniri din domeniul construcțiilor
a devenit prioritară.

Specialiștii Inspectoratului de Stat în
Construcții ar putea avea rezultate mult
mai performante în materie de calitate
lucrând în sistem privat, adică prin
schimbarea posturii de factori „neutri”
în factori activi, responsabili. Cu exi-
gența de care pot da dovadă, opinez că
societatea poate avea cel mai substan -
țial câștig în materie. În construcții este
foarte periculos să ne jucăm cu gre -
șelile. Starea de haos poate fi evitată nu
prin amenzi aplicate la fapte deja con-
sumate, ci prin implementarea unui
mecanism care să stimuleze interesul și
să prevină producerea erorilor. „Inspec -
ția în construcții face controlul respec-
tării legilor, dar nu poate înlătura ris curile
și pericolele”, opina dl Felician Hann,
cercetător la INCERC București și pre -
ședinte al asociației inginerești Comisia
Națională de Comportare in situ a Con-
strucțiilor.

Realizările noastre demonstrează cu
prisosință însă că ne situăm încă foarte
departe de nivelul calitativ al lucrărilor
din țările dezvoltate.

Metode adecvate ale economiei cen-
tralizate pot reprezenta un model efici ent
pentru perioada pe care o parcurgem?

Dacă în țările UE nu există o lege a
calității, nu se dau amenzi pentru non-
calitate, nu există nicio instituție a sta -
tului abilitată să se ocupe de controlul
calității și cu toate acestea calitatea rea -
lizată este situată mult deasupra modes -
telor noastre performanțe, înseamnă că,
practic... suntem în domeniul lipsei ele-
mentare de cunoaștere.

Realizarea calității în viziune euro-
peană se va face apelând în continuare
la măsuri coercitive aplicate de instituții
ale statului, sau există alte mecanisme
mai eficiente?

„Cu pedepse din partea statului și
amenzi nu se atinge nici pe departe o
eficiență a calității construcțiilor ca într-o
piață a construcțiilor care funcționează
pe principiile probate ale „regulilor jocu-
lui” așa cum sunt stabilite de legislația
„contractului de antrepriză” ale „Codului
Civil” sau în mod deosebit de „Regle-
mentările de încheiere a contractelor
pentru lucrările de construcții” - și sunt
convenite de părțile contractante”,
opinează prof. dr. ing. Horst Dieter Supe
din Germania.

Avem nevoie o legislație cu respon -
sabilități clare, de mecanisme și de
autorități care să nu admită niciun rabat
la execuție. Iar în România e trist să
constați că, spre deosebire de țările
Uniunii Europene, avem de toate
(un cadru legislativ și instituții abi -
litate care acolo nu există!) și suntem
neperformanți tocmai la rezultate.
Oare de ce?

Cum se pot schimba lucrurile
E ușor să demolăm, dar ce punem în

loc? Opinez că noi nu trebuie să inven-
tăm nimic. Soluțiile există, modelele
europene și-au dovedit eficiența, tre-
buie numai să le aplicăm. Dacă vrem să
ne situăm cu adevărat la nivelul exi-
gențelor europene, intervenția statului
consider că ar trebui să ne aducă în
primul rând acest mult așteptat suflu
nou. Nu putem face rabat de la calitate,
improvizând și căutând soluții a căror
eficiență este discutabilă. Dacă vrem cu
adevărat să ne îndreptăm de facto spre
Uniunea Europeană, va trebui să avem
o legislație asemănătoare și, cel mai
important lucru, să avem mecanismele
adecvate, să facem ca aplicarea legilor
să semene. Spre aceasta consider că ar
trebui să se canalizeze și energiile spe-
cialiștilor noștri.

Dacă interes nu este, nimic nu este.
„Inițiativa particulară în această des-
fășurare nu numai că întărește respon -
sabilitățile, dar diminuează durata
obținerii diferitelor autorizații necesare,
precum și numărul lor, de la organele de
stat, care sunt reputate în toată lumea
ca încete și puțin eficace”, opina un spe-
cialist român din străinătate. România
are urgentă nevoie de translația exi-
gențelor spre factorul cel mai interesat
de realizarea calității, investitorul.
Implicarea responsabilă a autorității
publice locale ar avea menirea înlă-
turării riscurilor pentru populație.

A mai susține, la ora actuală, intrați
deja în mileniul al III-lea, că sisteme
europene care și-au probat eficiența nu
pot fi implementate la noi, trădează fie
faptul că suntem complet nepregătiți la
capitolul aliniere europeană, că peri -
oada de tranziție de până acum a trecut
fără a se întreprinde ceva care s-ar
putea concretiza..., fie dorința de a
menține un sistem centralizat, care s-a
cosmetizat, numai pentru niște aparențe
și a deruta necunoscătorii.

Cu toate greșelile, chiar dacă vom
face uneori și pași nesiguri, e preferabil
să ne îndreptăm într-o direcție mai
bună. Reflectați puțin: a persevera în
ceva neperformant nu este mult
mai păgubos pentru societate? Dacă
vom avea înțelepciunea de a învăța din
experiența altora, vom face mai puține
greșeli. Altfel riscăm să intrăm într-o
fundătură. În orice caz, dacă nu vom
reface legislația după reguli morale,
după norme de bun simț, respect și ci -
vilizație, nu avem dreptul nici în prezent
și nici în viitor să ne plângem; înseamnă
că de fapt noi nu dorim să aspirăm la
civilizația Uniunii Europene.

Avem în față următoarea alternativă:
pe de o parte, de a face pași mărunți, pe
o cale ineficientă, și, de cealaltă parte,
de a alege un sistem menit a aduce pro-
grese de substanță.

Pentru a deveni competitivi, soluția nu
consider că este de a se lucra mai in -
tens, ci de a învăța să lucrăm altfel. q
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(Continuare din nr. 177, ianuarie‐februarie 2021)

Începutul noului an școlar
2020 - 2021

Față de primăvara anului 2020,
evoluția indicatorilor aferenți pan-
demiei COVID lăsa puțin loc de
interpretări, toate graficele arătând
că, în septembrie, situația avea să
fie cel puțin similară cu perioada
aprilie - mai, când o serie de țări au
deschis școlile, dacă nu chiar mai
gravă (worldometers, 2020). 

În același timp, așa cum am ară-
tat în capitolele anterioare, redes -
chiderea școlilor excusiv on-line nu
este o opțiune decât pentru o
perioadă redusă, într-un context cu
adevărat periculos din punct de
vedere al sănătății publice. Dar,
față de perioada anterioară, măsu -
rile luate în pregătirea spațiului
educațional n-au mai fost sufi-
ciente, neexistând suportul unor
estimări de timp clare până la
sfârșitul pandemiei. Sistemele de
educație trebuie pregătite deci să
asigure o continuitate pentru cel
puțin un an, ducând astfel orizontul
pe termen mediu. 

AIA (The American Institute of
Architects) a sintetizat în iunie
2020, într-un ghid, o serie de prin-
cipii ce urmau a guverna intervenți-
ile necesare în cadrul școlilor în
vederea reluării cursurilor; este
vorba, în fapt, de reglementarea
acelorași două scenarii luate în cal-
cul și în Europa: mărirea spațiului
de lucru pentru o clasă și respectiv
învățământul alternant cu câte o
jumătate din clasă prezentă simul-
tan, prin rotație, în școală (The Ame -
rican Institute of Architects, 2020). 

Astfel pentru prima variantă
luată în calcul (a extinderii sălilor
de clasă acolo unde este posibil)
coordonatele enunțate sunt urmă-
toarele:

• asigurarea unui spațiu exterior
auxiliar;

• utilizarea ferestrelor pentru
ae risirea sălilor de clasă;

• marcarea grafică pe pardo -
seală a zonei sigure;

• fixarea mobilierului în sala de
clasă pe baza acestei „trame sigure”;

• utilizarea, acolo unde este
posibil, a pereților amovibili;

• asigurarea, în sala de clasă, a
unui indice de 6 mp/elev (dublu față
de cei 3 mp/elev minim normați);

• prevederea, în cadrul fiecărei
clase, a unei zone de dezinfectare,
cu lavoar (acolo unde este posibil).

A doua variantă vine, suplimen-
tar față de prima, cu o serie de
adaosuri tehnologice IT: monitor în
zona tablei, cu aplicația comuni-
cațională aferentă:  pentru jumă-
tatea de clasă rămasă acasă,
controlul acusticii în ipoteza purtării
măștii faciale - suprafețe reflectante

și, suplimentar, microfon și difu-
zoare pentru profesor.

Pentru vestiare, același docu-
ment stabilește un coeficient de 8
mp/utilizator la o capacitate maxi -
mă limitată la 12 persoane:

• evitarea, pe cât posibil, a
prezenței ușilor;

• scoaterea din uz a câte unui
WC și lavoar, pentru a evita adia-
cența;

• înlocuirea robineților și butoa -
nelor cu sisteme de senzori;

• scoaterea din funcțiune a
uscătoarelor de mâini, cât și pre -
vederea de dispensere de săpun și
șervețele, de asemenea, pe bază de
senzor;

• marcarea pe pardoseală a zonei
sigure de distanțare socială.

Spațiul educațional în timpuri pandemice (II)
șef lucrări dr. arh. Dragoș NEGULESCU 

Fig. 12:  Sală de clasă redusă la jumătate din capacitatea inițială cu modificările necesar
a fi realizate. Sursa: Ghidul AIA, Reopening America
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În ceea ce privește spațiile exte-
rioare, spre deosebire de perioada
anterioară, acestea trebuie pre-
văzute cu un minimum de lucrări
privind sistematizarea verticală,
echiparea tehnico-edilitară, sisteme
de aeri sire în cazul corturilor
etanșe.

Soluțiile de acest fel gravitează
în jurul ideii de mutare a spațiului
educațional afară, în aer liber, cu
beneficii multiple în distanțarea
socială: spații aerisite și luminate
natural, posibilitatea păstrării gru-
pei de copii împreună, lipsa circu-
lațiilor și a spațiilor comune.

INTERVENȚIE:
NECESITATEA UNEI

ARHITECTURI DE URGENȚĂ
Intervențiile în spațiul educa -

țional necesare pentru începerea
școlilor presupun un efort coordo-
nat, o rapiditate de aplicare și exe-
cuție și, mai ales, soluții repetabile,
capabile a fi aplicate în diverse situ-
ații. 

Din acest punct de vedere, luând
în considerare factorul gene rator,
pandemia, ce poate fi încadrat în
categoria dezastrelor, acțiunile de
remodelare spațială a școlilor au un
caracter de arhitectură de urgență,
putând prelua din acest domeniu
caracteristicile principale:

• caracterul temporar al amena-
jărilor;

• timp redus de punere în operă;
• cost redus;
• repetabilitatea soluțiilor;
• folosirea materialelor și teh no -

logiilor locale;
• atragerea comunităților în pro-

cesul de execuție.

Intervențiile în spațiul educa țio -
nal necesare pentru începerea șco -
lilor presupun un efort coordonat, o
rapiditate de aplicare și execuție și,
mai ales, soluții repetabile, capabile
a fi aplicate în diverse situații. 

Dintre acestea, primele trei sunt
coordonate de bază ale programului
de intervenție, ultimele două ținând
de sfera administrativ-organiza-
torică în sensul descentralizării
acestei acțiuni la nivelul autori tă -
ților locale, aspect benefic, având în
vedere timpul scurt rămas până la
data des chi derii școlilor. 

Programele și alternativele pu -
blicate de autoritățile centrale au
fost susceptibile de a crea confuzie,
dat fiind că au ținut cont preponde -
rent de măsurile auxiliare (dota rea
cu tablete, sistemul de prezență,
măsurile igienico-sa ni tare) lăsând
pe un plan secund intervențiile
spațiale în școli, singurele care pot
asigura o fiabilitate a sistemului de
învățământ pe termen mediu,
având în vedere incertitudinea pri -
vind perioada pentru care acestea
sunt necesare.

INPUT:
MODELE ȘI SPAȚII

EDUCAȚIONALE
Reconfigurarea claselor poate

avea în același timp un efect pozi-
tiv, și aici ne referim la flexilitatea
spațială, posibilă datorită unei den-
sități reduse, cu scopul de a putea
integra diferite moduri de desfășu-
rare a procesului educațional, pre-
luând de la o serie de metode deja
definite caracteristici benefice. Ast-
fel, nu va fi vorba doar de un
răspuns punctual, de criză, ci de un
pas către o educație a viitorului,
spațial, în deplină corelare cu meto-
dologia, urmând a da un plus de ca -
litate procesului educațional, mai
mult decât exemplul deja experi-
mentat în ultimele luni, al aportului
online-ului în educație. Aceste
practici au devenit deja curente în
sisteme educaționale europene,
impactul pozitiv fiind documentat
prin studii cu privire la reacțiile
elevilor și profesorilor la noile
metode în directă corelare cu spa -
țiul ce le este alocat. Ne referim aici
la sistemele de învățământ alterna-
tive (BAPNE, Montessori, Waldorf
etc.) ce conțin coordonate specia -
lizate în claritatea transmiterii și
recepției informației într-un context
de interacțiune socio-educațională.

Fig. 13:  Soluții de amenajare a vestiarelor. Sursa: Ghidul AIA:  Reopening America

Fig. 14:  Proiectul pentru Manorfield
Primary School, CLTH Architects: pavili onul

pentru luat masa. Sursa: archdaily

Fig. 15:  Cortul‐sală de clasă:  realizat la
Manorfield Primary School, CLTH Architects.

Sursa: archdaily

Fig. 16:  Școala comunitară pentru fete,
Kenema, Sierra Leone ‐

arhitect: Orkidstudio. Sursa: archdaily
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O serie de studii documentează
această relație, subliniind influen -
țele benefice pe care acest mediu le
are asupra elevilor. Spre exemplu,
stu diul Hale demonstrează că elevii
din săli de clasă cu ferestre mari,
lumină naturală și luminatoare bine
proporționate cu spațiul au obținut
performanțe cu 19-26% mai bune
decât cei din săli de clasă mai puțin
dotate din acest punct de vedere.
Pe de altă parte, lipsa unui sistem
de încălzire corespunzător, o venti-
lație insuficientă și lumina slabă
afectează procesul de învă țământ
cât și moralul elevilor dar și al pro-
fesorilor (Selda Al., 2012, p. 1866).

De la această relație stabilită
între mediul educațional și perfor-
manțele de învățare ale elevului
pleacă sistemul de învățământ
Montessori. Dincolo de particula -
ritățile ce structurează metoda, o

serie de principii didactice16 au gene-
rat răspunsuri particulare în mate -
rie de concepere a spațiului. Unele
dintre primele școli Montessori au
fost realizate la Delft și la De
Eilande, arhitectul Herman Hertz -
berger fiind cel ce a tradus aceste
principii didactice în spațiu construit
(idem p.1867):

• săli de clasă în legătură, în
care se pot desfășura activități
simultane de către mai multe
grupuri;

• stradă cu cunoștințe – coridoa -
rele cu rol de stimulare a curiozi tății
pentru informație;

• spațiul exterior de învățare
într-o relație directă cu cel principal
interior;

• spații de interacțiune socială;
• spațiu educațional personalizat;
• design antropomorfic axat pe

nevoile elevului.
Metoda BAPNE17, pe de altă parte,

se axează pe stimulare cognitivă,
social-emoțională, psihomotorie și
neuro-reabilitativă bazată pe neuro -
motricitate, utilizând percuția cor-
porală ca resursă didactică axată
pe stimularea posibilă a funcțiilor
cognitive și a funcțiilor executive
(BAPNE Moving learning, 2020). 

Direcțiile didactice au generat și
în acest caz necesitatea unui spațiu
special, ce ar putea adăposti flexibil
diferitele tipuri de activități18 speci-
fice metodei. 

Pedagogia Waldorf19 este o formă
de învățământ bazată pe metode
antroposofice20 de predare și educare
urmărind să dezvolte personalita-
tea copilului în ansamblul ei și să își
orienteze oferta de predare în
funcție de particularitățile diferite -
lor trepte de vârstă ale copiilor și de
cerințele acestor trepte, nefiind ori-
entată spre oferirea unei anumite
pregătiri profesionale înguste sau a
unei specializări (Wikimedia Foun-
dation, 2020). Aceste două direcții
- etapizarea învățării pe categorii
de vârstă21 și neprecizarea speciali -
zării - generează caracteristicile spa -
țiului educațional specific (Waldorf
Education, 2020):

● zonă individuală dedicată pen-
tru arte creative;

● mobilier, cutii și materiale de
lucru din materiale naturale;

● atmosferă calmă, spațiu ce
permite mișcarea;

● culori calde pentru pardoseală
și pereți;

● existența unui spațiu liber
pentru activități de lucru.

Arhitectura spațiilor educațio nale
Waldorf urmărește filozofia didac-
tică Steiner printr-o serie de
cuvinte cheie: confort, natură atât
în interior cât și în exterior, flexibili-
tate, culoare, lumină naturală, per-
cepție geometrică (Migliani, 2020).

Școlile postebelice din Olanda au
urmat, ca întreaga Europă, princi-
piile funcționaliste în configurarea
spațiului sălii de clasă, ținând cont
de lumina naturală din stânga, ceea
ce a generat acea binecunoscută
amenajare rigidă cu rânduri de
elevi în bănci fixe, unul în spatele
celuilalt, privind în aceeași direcție.
În anii 70 însă, fundamentarea teo-
retică a noilor modele de educație a
adus cu sine necesitatea regândirii
spațiului în forme mai flexibile care
să poată permite în primul rând
lucrul în echipă, și existența unor
spații personalizate pentru anumite
tipuri de activități. Astfel, au apărut
o serie de principii de proiectare a
școlilor în directă legătură cu meto-
dologia pedagogică: săli de clasă cu
mai mult de un perete vitrat, posi-
bilitatea de ventilație naturală în -
crucișată, bănci mobile și ales
considerarea spațiilor exterioare ca
potențiale spații de învățare în școli
fără coridoare, toate acestea adu-
când beneficii atât din punct de
vedere igienico-sanitar cât și din
punct de vedere al interacțiunilor
sociale (Socrates, 2012).

Fig. 17: Imagine din spațiile polivalente
Montessori School Delft – arh. Herman Her‐
tzberger (Se observă importanța dată prin
proiect spațiilor de circulații, holuri, care
devin spații utilizate prin definirea lor ca
zone specializate pentru un anumit tip de

activitate). Sursa: Pinterest
Fig. 19: El Til·ler School, Bellaterra, Spania

Architect: Eduard Balcells, Ignasi Rius Archi‐
tecture, Tigges Architekt. Spațiu calm, sen‐
zorial pus în valoare de lumină naturală, cu

materiale naturale

Fig. 20: Hol școală primară Arnheim. Sursa:
architectureandeducation.org

Fig. 18: Holul școlii Montessori din De
Eilande cu personalizarea diferitelor sub‐

spații, fiecare în relație directă cu cele adia‐
cente. Sursa: eylulcicek25.wordpress.com
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Alte sisteme alternative recente
au la bază utilizarea intensivă a
tehnologiei. În 2012, Open Univer-
sity of China a lansat modelul
cursurilor de 5 minute cu scopul de
a crea o bază de 30.000 de astfel
de cursuri pe baza a 100 de subi -
ecte din diferite domenii. Concomi-
tent, sistemul OEP a fost definit pe
baza a patru noțiuni (Ronghuai Huang,
2020, p. 6):

• utilizarea tehnologiei (enabling
technology) în procesul de învăță-
mânt, cu referire în special la teh -
nologiile comunicaționale IT;

• învățământ deschis (open
teaching) – elevul își structurează
singur planul de învățare;

• lucrul în echipă (open collabo-
rations), în sensul schimbului de
idei și al discuțiilor pe marginea
unui subiect dat;

• evaluare deschisă – elevilor li se
dă oportunitatea evaluării colegilor.

În baza acestor principii, spațiul
urmează să preia configurarea pro-
pice pentru organizarea muncii în
echipă (mese comune pentru mai
multe grupuri) și să poată îngloba
în amenajare utilizarea tehnologiei
(ecrane, proiectoare, tablete, lap-
top-uri), permițând în același timp
lucrul individual sub supravegherea
profesorului, ideea conducând și de
data aceasta la flexibilitatea spa -
țială în mobilarea sălii de clasă și la
personalizarea diferitelor spații
auxiliare sălii pentru a putea prelua
activități specifice (de grup sau
individuale) (idem, p.8).

INFRASTRUCTURA:
PARTICULARITĂȚILE

SISTEMULUI EDUCAȚIONAL
DIN ROMÂNIA

Școlile generale din România, în
marea lor parte, au fost edificate
între anii 1960 și 1989, pe baza
unor proiecte tip, cu rezolvare

funcțională dar extrem de rigidă:
un coridor, fără spațiu comun de tip
lobby sau alveole, prin care se
accede la sălile de clasă, proiectate
în baza unui normativ aflat în
vigoare și astăzi, dreptunghiulare,
cu latura lungă vitrată, cu mobilare
pe 3 rânduri a câte 6 bănci cu câte
2 copii în bancă – în total 36 de
locuri, într-o structură rigidă, pri-
vind în aceeași direcție (IPCT, 1981).

Rigiditatea constă și în lipsa
legăturilor cu exteriorul, în lipsa
spațiilor comune flexibile de recre -
ație și este, din păcate, în totală
legătură cu modul de predare aca-
demist. În mediul rural, problemele
relevate sunt și mai mari: starea
precară a construcțiilor, lipsa echi -
pării edilitare, neamenajarea spa -
țiilor exterioare.

Pe de altă parte, timpul scurt și
logistica insuficientă fac ca strin -
gența lucrărilor de intervenție să fie
lăsată în responsabilitatea autorită -
ților locale. Aici pot interveni deter-
minant principiile arhitecturii de
urgență, în primul rând prin impli-
carea comunităților în conformarea
corectă a școlilor proprii cu mijloace
la îndemână, în special în ceea ce
privește amenajarea spațiului exte-
rior în vederea desfășurării orelor
de curs în aer liber.

În fapt, toate intervențiile pleacă
de la stabilirea densității necesare
în școală iar indicatorii de bază sunt:

• numărul de elevi la un profesor;
• suprafața de teren aferentă unui

elev;
• suprafața construită aferentă

unui elev.
Aceste valori diferă de la o țară

la alta: spre exemplu, în China,
raportul normat este de 14 elevi
la un profesor, iar indicele de su -
pra față este de 40 mp respectiv
16 mp/elev (Wenwen Sun, 2020).

În România, conform INS, rapor-
tul este de 15,4 elevi/profesor iar în
învățământul primar raportul este
de 19 elevi/învățător (INS, 2020),
în timp ce media europeană se situ -
ează la nivelul de 14 elevi/învăță-
tor. În ceea ce privește indicele de
suprafață, acesta variază între 15
mp teren/elev în mediul urban și
20 mp teren/elev în mediul rural
(INS, 2020); indicatorul pentru
suprafață construit-desfășurată este
de 1,8-2,1 mp/sală de clasă, ceea
ce presupune un indicator 4,5-5 mp
construiți/elev (MLPAT, 1997).

În cazul studiat, al micșorării
densității la jumătate în sala de
clasă, aceasta presupune 4 mp/elev
în sala de clasă și 6 mp/elev pentru
toată construcția, ceea ce pre-
supune o densitate relativ comună
pentru sistemele de învățământ din
Europa de Vest – spre exemplu, în
Scoția media variază între 6,5-8,5
mp/elev pentru școlile primare și
între 10 și 13 mp/elev pentru gim-
naziu și licee (Reekie, 2018).

MODEL:
RECONFIGURAREA

SPAȚIILOR EDUCAȚIONALE
ÎN ROMÂNIA

Sistemul educațional al fiecărei
țări vă trebui să funcționeze în tim-
pul pandemiei, necesitând deci
măsuri de împiedicare a răspândirii
virusului în mediul școlar și, prin
familie, în comunitate. Pe de altă
parte, subiectul prezentului studiu
nu este de a structura o metodolo-
gie educațională ci de a propune un
spațiu îndeajuns de flexibil încât să
poată constitui suportul pentru o
variantate de tipuri de susținere a
orelor. Evident, nu toate măsurile
de distanțare socială presupun
amenajări spațiale – de pildă orarul
de acces în școală, de recreație, ce
poate fi decalat pentru a evita
prezența a cât mai multor elevi în
același timp pe coridoare sau în
curtea școlii, sau controalele, pro-
cedurile de dezinfecție a personalu-
lui, elevilor și spațiilor, regulile de
circulație în interiorul școlilor –
toate acestea țin de metodologie,
nefiind parte a prezentului studiu. 

Scenariile prefigurate de fiecare
autoritate centrală în parte merg de
la un sistem on-line exclusiv tre -
când prin varianta, cel mai des
acceptată, a unei prezențe fizice la
școală alternată cu predarea on-
line, mergând până la deschiderea
normală a școlilor cu măsuri, în

Fig. 21: Raportul numărului de elevi vs profesori în învățământul primar în Europa –
tabel comparativ. Sursa: ec.europa.eu/eurostat
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ambele ultime două cazuri, supli-
mentare de igienă, testare, infor-
mare și distanțare socială. Odată cu
regândirea indicelui de suprafață
necesară într-o sală de clasă pentru
un elev apare, în unele cazuri (unde
configurația structural-funcțională a
școlii o permite), posibilitatea ca în
loc să se modifice numărul de elevi,
să fie modificată suprafața clasei în
sine prin pereții amovibili. În acest
caz ce intră sub incidența scenariu-
lui 1, rotația prezenței fizice s-ar
face între clase și nu în cadrul
aceleiași grupe, ceea ce poate
aduce un plus privind funcționarea
grupei, ca întreg.

Astfel, metoda de lucru implică
sintetizarea tuturor datelor prezen-
tate anterior și aplicare ținând cont
de specificul învățământului româ-
nesc asupra spațiului educațional,
considerat a fi exprimat în cazul de
față printr-o școală proiect tip,
având în vedere infrastructura exis-
tentă. Această sinteză implică
intervențiile propuse la nivelul fie -
cărei unități funcțional-ergonomice,
parte a spațiului educațional:

A. Postul de lucru – banca și
scaunul. Mobilierul sălilor de clasă
face parte din dotarea existentă și
va trebui preluat că atare; în sce-
nariul prezentat se vor păstra băn-
cile existente (de două persoane).
Dotarea va presupune:

A1. Post individual de lucru - un
singur scaun;

A2. Mecanism mobil de fixare în
podea, fapt ce va implica și inter-
venții asupra pardoselii;

A3. Separare a postului de lucru
prin panouri de plexiglas; acestea
se vor amplasa (de asemenea prin
prindere mobilă) pe partea stângă
sau dreaptă a băncii, pentru fiecare
elev în parte; zona rămasă neocu-
pată va servi pentru depozitarea
lucrurilor personale;

A4. Banca va fi poziționată în
directă legătură cu marcarea pe
pardoseală (prin vopseluri epoxi-
dice sau autocolante) a zonei sigure
proprii fiecărui elev, lăsând liberă
zona din spatele băncilor;

B. Sala de clasă. La nivelul
mobilării sălii de clasă vor trebui
făcute o serie de intervenții majore:

B.1. Marcarea zonelor sigure
proprii fiecărui elev cât și a zonelor
de flux, suplimentat cu cadențarea
marcajelor la 2 m și cu sugerarea
sensurilor de circulație în interiorul
clasei; de asemenea se va marca
zona comună – aferentă tablei,
zonei igienico-sanitare, catedrei și
accesului în sală;

B.2. Vor fi eliminate din sălile de
clasă toate obiectele educaționale
mobile din mai multe motive,
vizând în primul rând limitarea
accesului elevilor la suprafețe
comune;

• Având în vedere că sistemul
propus este cel în care elevii își
păstrează clasa, existența cabi-
netelor specializate nu își are rostul
în această perioadă;

• Sala trebuie să aibă cât mai
puțin material fonoabsorbant pen-
tru a contrabalansa purtarea măștii
și deci pentru a îmbunătăți calitatea
sunetului în sala de clasă;

B.3. Vor fi prevăzute în par-
doseală locașurile pentru fixarea
băncilor în două variante de mobi-
lare: cea individuală și cea de grup,
cu două grupuri în cerc pentru
activitățile educaționale ce necesită
lucrul în echipă;

B.4. Sala vă fi dotată cu colțul
igienico-sanitar, lângă ușă, cu lovoar
(dacă este posibil), dezinfectant,
măsuță și dulap pentru depozitarea
materialelor de protecție: măști,
mănuși etc.;

B.5. Echiparea sălilor de clasă cu
tehnologie IT, atât comunicațională,
pentru participarea on-line a elevi-
lor rămași acasă (în varianta alter-
nantă), cu monitor poziționat în zona
tablei și cu camera posteri oară, cât
și un monitor de pre zen tare ce ur -
mează a prelua informațiile speci-
fice fiecărei materii în parte, ambele
conectate la postul de lucru (lap-
top) al profesorului. De asemenea,
pentru ca acesta să fie auzit,
păstrând un volum normal al comu-
nicării (astfel minimizând posibili-
tatea infectării prin debitul sporit de
particule potențial molipsitoare),
fiecare profesor va avea căști cu
microfon conectate la sistemul
audio al clasei;

B.6. Va fi facilitată ventilarea
încrucișată printr-un flux de aer
superior celui normat prin pozițio-
narea unei ferestre pe poziție foar-
fecă permanent, sau, în cazul
tâmplăriilor duble, prin deschiderea
permanentă a unui rând de feres -
tre. Pentru sălile de clasă aflate la
parter se va studia posibilitatea
accesului direct în curte;

C. Coridoarele și spațiile de
circulație vor fi reconsiderate în
ideea minimizării traficului cât și a
timpului de parcurgere:

C.1. Vor fi marcate sensurile de
deplasare, acolo unde este posibil
în sensuri unice, direcționate pen-
tru a evita situația intersectării
față-în-față. Cea mai favorabilă
situație ar fi, în cazul în care există
două scări, ca acestea să fie fiecare
pentru un sens de acces / de ieșire
dinspre / către curte;

C.2. De asemenea, de pe holuri
și coridoare vor fi eliminate mobi -
lierele de depozitare și de stațio -
nare (bănci), coridoarele urmând a
se constitui, contrar celor prezen-
tate în cap. 7, exclusiv în spații de
circulație;

C.3. Marcarea distanței de sigu-
ranță (2 m) vă fi realizată atât pe
pardoseală cât și pe pereți acolo
unde este posibil, pentru identifi-
carea tridimensională a „zonei si -
gure” de distanțare;

C.4. Acolo unde sensuri unice de
circulație nu sunt posibile și există
posibilitatea mai multor accesuri în
școală, accesul către clase va fi
limitat pentru câte o intrare, izolând
astfel clasele unele față de celelalte
în scenariul unui program decalat;

C.5. Eliminarea ușilor de la clasă
(acolo unde școala beneficiază de
case de scări închise);

Fig. 22: Exemplu mobilare sală de clasă tip (6,80 m x 8,50 m) în ipoteza păstrării băncilor
și a înjumătățirii numărului de elevi în sistem alternant

continuare în pagina 62 È
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D. Grupurile sanitare și ves-
tiarele. Aici măsurile de dezinfecție
și controlul accesului pentru a evita
aglomerația vor fi determinante
deoarece în zonele umede pericolul
de transmitere a virusului prin
stropi este mai mare:

D.1. Prevederea unei zone re -
zervate atât dezinfectării individu ale
cât și pentru materialele necesare
dezinfecției spațiilor în fiecare uni-
tate de grupuri sanitare;

D.2. Din cabinele de wc, vor fi
sigilate alternativ câte una pentru a
elimina adiacența; similar, lavoarele
vor fi eliminate alternat din rânduri;

D.3. În cazul grupurilor sanitare
exterioare, va fi studiată posibilita-
tea unor cabine ecologice cu același
program intern de dezinfecție, po -
ziționate într-un spațiu exterior
retras; paradoxal, această soluție
reduce foarte mult riscul contactării
virusului, atât prin situarea în exte-
rior cât și prin eliminarea circula -
țiilor prin spații interioare, circulații
pe care grupurile sanitare le
generează;

E. Spațiile comune conexe, și
aici ne referim atât la biblioteci, săli
de sport cât și la cantine și zone de
servire a mesei, vor avea accesul
controlat sau chiar suspendat pe
anumite perioade, în toate cazurile
fiind preferabil ca funcțiunea adă-
postită (sport, zona de servire a
mesei) să fie mutată în spațiul
exterior:

E.1. Bibliotecile cu cărți vor avea
accesul suspendat (posibilitatea
infectării prin intrarea în contact cu
suprafețe comune); dacă există
posibilitatea, rafturile cu cărți vor fi
mutate, sigilate, iar biblioteca va
deveni o sală de clasă capabilă a
adăposti, ca și sala de sport, reuni-
uni cu un număr mai mare de elevi
(în funcție de suprafață);

E.2. În cazul cantinelor cu
autoservire, determinant este con-
trolul accesului în aceste spații și
marcarea sensurilor de parcurgere
astfel încât acestea să nu se inter-
secteze; pentru locurile de luat
masa interioare se vor asigura
partiționări similare băncilor, cu
eliminarea unor locuri pentru asigu-
rarea distanțării sociale;

F. Filtru izolator și zonă de
acces în școală. Având în vedere
necesitatea controlului zilnic și a
accesului organizat în școală, în
zona de acces se va monta un cort
de filtrare epidemiologică; ieșirea
din zona izolatorului va fi utilizată
deci direct din zona de filtrare pen-
tru adăpostirea aici până la sosirea
ambulanței a elevilor posibil infec-
tați; dacă zona izolatorului nu există,

o serie de spații anexă (cabinete
profesori, zone de depozitare),
pozi ționate în apropierea accesului
sau cu acces direct din exterior vor
fi amenajate cu pături; un grup
sanitar vă fi rezervat în apropiere;

G. Curtea școlii, ca spațiu
exterior, este zona pe care ar tre-
bui să fie concentrate intervențiile:
orice oră posibil a fi desfășurată în
spațiul exterior este un prilej atât
educațional cât și de limitare a
infectărilor ce nu ar trebui ratat.
Amenajările aici pot consta în:

G.1. Identificarea și suplimenta-
rea dotării în cazul unor zone, alve-
ole, cu locuri de stat capabile să
preia ore în aer liber; acestea vor
putea fi utilizate că zone de luat
masa în timpul recreațiilor;

G.2. Montarea unor corturi des -
chise pe platformele deja existente
și dotarea lor cu mobilier minimal
însă rezistent în exterior;

G.3. Montarea unor corturi închi -
se (cu pereți); aici intervenția pre-
supune, datorită posibilității folosirii
acestui spațiu că sală de clasă, rea-
lizarea unei infrastructuri (platformă
cu prinderile necesare pentru struc-
tura corturilor) cât și o echipare
tehnico-edilitară (curent electric,
posibilitatea încălzirii spațiului).

UN PRIM PAS … 
Așa cum am arătat mai sus,

acest moment poate constitui un
punct de cotitură în restructurarea
învățământului românesc, dacă
pașii făcuți acum sunt gândiți biva-
lent: pe de o parte să asigure un
spațiu posibil pe termen scurt, pe
de altă parte să se constituie în
bazele reformării învățământului
prin implementarea unui mod de
gândire pedagogic, aplicat cu suc-
ces și documentat în alte țări, în
special în Europa de Vest și Scandi-
navia.

Spre exemplu, cursurile în aer
liber pentru anumite materii și anu-
mite categorii de școlari, evident în
condiții acceptabile de mediu, pot
constitui, în cazul amenajării unor
spații dedicate, și un mijloc eficient
de distanțare socială în vederea
prevenirii răspândirii virusului, dar
în același timp pot intra în obiș -
nuința curiculei în baza efectelor
benefice privind eficiența învățării și
a interacțiunii sociale.

Alt exemplu: conceput într-un
spațiu dedicat și în urma unui orar
prestabilit, ritualul dezinfectării,
doar în cazul în care este identificat
spațial în cadrul școlii, clasei, poate

Fig. 23: Plan parter școală proiect tip în varianta separării grupurilor de clase pe etaje cu
acces separat din curte. Sursa: autorul

Fig. 24: Plan etaj școală proiect tip în varianta separării circulațiilor pe sensuri.
Sursa: autorul
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deveni un instrument solid de edu-
care igienico-sanitară. Pe de altă
parte, și implementarea tehnologiei
IT în ceea ce privește comunicarea,
dar și aplicațiile pedagogice afe -
rente, fără o legătură directă cu
această perioadă scurtă, este o di -
recție spre care tinde învățământul
global, direcție care, în cazul nos-
tru, este imposibil de urmat dacă se
rezumă doar la dotarea cu tablete,
și nu continuă cu realizarea infra-
structurii necesare cu implicații și
de ordin arhitectural: vizibilitate,
controlul luminii naturale, infra-
structura tehnică (prize, internet).

Iată de ce considerăm că acest
moment este un prilej ce nu trebuie
pierdut, un moment așteptat de
ceva timp, un moment în care
învățământul românesc, bază a
societății, poate fi pus pe noi
temelii în recuperarea decalajului
existent față de sistemele perfor-
mante ale altor țări, ce se constituie
ele în sine în lecții ce trebuie imple-
mentate.

Index
16 Clasele conțin copii de vârstă diferită

într-un interval de 3 ani, multe dintre activi -
tățile didactice au loc simultan, copiii sunt
încurajați să-și aleagă activitățile pe care vor
să le desfășoare, profesorul nu are rol de
institutor ci de ajutor, ghid, perioadele de
lucru nu sunt întrerupte de pauze (Selda Al.,
2012);

17 Metoda educațională BAPNE a fost
structurată în 1998; denumirea este un
acronim și fiecare literă înseamnă un subiect
specific care ajută la bazarea și codificarea
metodologiei: B: Biomechanics. A: Anatomy.
P: Psychology. N: Neuroscience. E: Ethnomu-
sicology (BAPNE Moving learning, 2020);

18 Dinamica de grup în formă de cerc sau
elipsă, interacțiunea a două rânduri opuse
față în față sau nedefinirea unui loc specific
(free disposition), fiecare elev urmând a-și
schimba poziția (Paula Bango Melcon, 2017);

19 Prima școală Waldorf a fost deschisă în
1918 bazându-se pe filozofia educațională a
lui Rudolf Steiner (Wikimedia Foundation,
2020);

20 Antroposofia este o concepție ce susține
existența unor facultăți de percepție supra -
sensibilă în cazul tuturor oamenilor, prin dez-
voltarea cărora, urmând o metodă precisă și
sistematică, se poate atinge perceperea
nemijlocită a spiritualului (Wikimedia Founda-
tion, 2020);

21 Până la 7 ani - nevoie de dezvoltare prin
libertatea de mișcare și explorarea mediului,
7-14 ani - nevoie de dezvoltare prin emoții,
creativitate și sentimente, 14+ - individul
este capabil să dezvolte gânduri mai
abstracte și mai complexe (Migliani, 2020).
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Radu PRIȘCU (1921 - 1987)

Anul acesta s-au împlinit 100 de
ani de la nașterea profesorului dr.
doc. ing. Radu Prișcu, o mare per-
sonalitate în istoria științei și
tehnicii românești din domeniul
construcțiilor.

Radu Prișcu s-a născut în ziua de
22 ianuarie 1921, în Scheii Bra -
șovului, cartier încărcat de istorie și
tradiții, din Brașov. Tatăl său,
învățătorul Radu Prișcu, care studi-
ase pedagogia și filozofia în Germa-
nia, a fost director de școală și
redactor de reviste.

Radu Prișcu a absolvit, ca șef de
promoție, liceul „Andrei Șaguna”,
liceu renumit unde au învățat, de-a
lungul timpului, patruzeci de viitori
academicieni.

Viitorul profesor Radu Prișcu a
absolvit Facultatea de Construcții
din cadrul Școlii Politehnice din
București, cu mențiunea „Magna cum
laude”. I-a avut ca profesori pe
Dionisie Germani, Cristea Mateescu
și Dorin Pavel, mari personalități în
domeniul hidraulicii și hidrotehnicii.
Ultimilor doi le-a fost asistent un
timp, după absolvirea facultății.

Pe profesorii lui i-a omagiat ori
de câte ori a avut ocazia. Îmi
amintesc, de pe vremea când eram
student, cum îi invita pe bătrânii lui
dascăli Cristea Mateescu și Dorin
Pavel să ne împărtășească din
experiența lor. Se purta cu ei cu
mult respect, delicatețe și grijă.

După absolvirea facultății, Radu
Prișcu a colaborat la proiectarea
barajelor Zărnești, Văliug și Gozna
– acesta din urmă a fost al doilea
din lume baraj de anrocamente cu
mască din tablă de oțel, ca înălțime
– 48 m, în anul 1953, când a fost
dat în exploatare. 

Câțiva ani mai târziu, inginerul
Radu Prișcu proiectează barajele
Negovanu și Secul. Barajul Nego -
vanu, amplasat pe râul Sadu, de 62
m înălțime și pus în funcțiune în
anul 1960, a fost primul baraj
arcuit realizat în România. Barajul
Secul, de pe râul Bârzava, având o
înălțime de 41 m și dat în exploa -
tare în anul 1963, a fost primul
baraj modern cu contraforți realizat
la noi în țară. 

Anul 1965 poate fi numit în isto-
ria construcțiilor de baraje din
România „anul Vidraru”. În acest an
se finaliza execuția celui mai înalt
baraj arcuit de beton construit până
în prezent în țara noastră. Cu o
înălțime de 166 m, barajul Vidraru
era, la data terminării sale, al șase-
lea baraj de acest tip din Europa și
al șaptelea din lume printre bara-
jele arcuite. Coordonatorul acestei
lucrări a fost profesorul Radu Prișcu.

Este momentul să precizăm aici,
pentru cei mai puțin familiarizați cu
domeniul construcțiilor, că în spa -
tele proiectării unei mari construcții
se află un număr însemnat de spe-
cialiști. Fiecare are rolul și respon -
sabilitatea lui. Dar, la fel ca și în
cazul unui film, unde autorul lui
este regizorul, și în cazul acestor
mari construcții în prim plan apare
coordonatorul întregii lucrări, care
în cazul construcțiilor amintite a
fost profesorul Radu Prișcu.

Toate barajele prezentate ante-
rior au fost proiectate în cadrul
Institutului de Studii și Proiectări
Hidroenergetice (ISPH) București.

În perioada 1971-1973 intrau în
funcțiune barajele Paltinu și Poiana
Uzului. Barajul Paltinu, construit pe
râul Doftana, la 12 km de orașul
Câmpina, este un baraj arcuit cu
dublă curbură, având înălțimea de
108 m. Este primul baraj cu rost
perimetral construit în România.
Barajul Poiana Uzului, baraj cu con-
traforți ciupercă, cu o înălțime de
82 m, se află amplasat pe râul Uz,
în apropiere de orașul Comănești.
La data intrării sale în exploatare,
acest baraj era al nouălea baraj de
acest tip, ca înălțime, din Europa.
Ambele baraje au fost proiectate în
cadrul Institutului pentru Planuri de
Amenajare și Construcții Hidroteh -
nice (în prezent Aquaproiect) sub
îndrumarea profesorului Radu Prișcu.Barajul Negovanu
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Pe lângă prodigioasa activitate
de proiectare a numeroase baraje,
dintre care le-am enumerat doar pe
cele mai importante, lucrări de pio-
nierat și recorduri ale hidrotehnicii
românești, Radu Prișcu a desfășu-
rat și o impresionantă activitate
didactică, fiind unul dintre creatorii
școlii hidrotehnice din România.

Urcând rând pe rând treptele
ierarhiei universitare, a devenit
profesor universitar în anul 1968, la
Facultatea de Hidrotehnică din
cadrul Institutului de Construcții
București (în prezent Universitatea
Tehnică de Construcții). A îndeplinit
funcțiile de: șef al Catedrei de con-
strucții hidrotehnice, prorector și
apoi rector al institutului amintit
(funcție pe care a deținut-o timp de
opt ani). Noua clădire a Facultății
de Hidrotehnică, dată în funcțiune
în anul universitar 1972/1973,
dotată cu săli de curs și laboratoare
moderne, i se datorează profesoru-
lui Radu Prișcu. Tot acestui inimos
profesor i se datorează lucrările de
extindere a facultăților de Con-
strucții Civile, Industriale și Agricole
și de Căi Ferate, Drumuri și Poduri,
precum și construirea căminului și
cantinei studențești.

Profesorul Radu Prișcu a fost un
orator desăvârșit și avea un deose -
bit talent pedagogic. Prelegerile lui
erau de neuitat, erau interesante și
captivante, iar profesorul era fasci-
nant. Expunerile lui erau clare și
convingătoare, făcute pe un ton cu
o intonație deosebită, erau pline de
sensibilitate. Nu o dată l-am văzut
cu ochii în lacrimi atunci când
povestea despre dascălii săi, despre
barajele românești. Era un mare
patriot. Numele lui era pe buzele
tuturor studenților. Promoția din
care am făcut parte ceruse să-i
poarte numele. Aceasta au făcut și
alte promoții după noi. Fără îndo -
ială că tot așa de convingător și tot
cu același farmec își susținuse și
ciclul de conferințe din străinătate,
începute cu ani în urmă (în 1967) la
Institutul de Geniu Civil din Liège
(Belgia) și continuate de-a lungul
timpului în Algeria, Liban, Iran,
Bolivia și Canada. 

Profesorul Radu Prișcu a avut și
o bogată activitate științifică, mate-
rializată prin publicarea a numeroa -
se cărți, dintre care amintesc:
„Construcții Hidrotehnice” (lucrare
de referință în domeniu, în două
volume, premiată de Academia
Română) și „Ingineria seismică a
construcțiilor hidrotehnice” (scrisă
în colaborare cu asistenții săi de
atunci, care aveau să se afirme, în
timp, pe plan național și mondial),
reeditată și în limba engleză, în
străinătate. Totodată, profesorul
Radu Prișcu a fost și coautor al
„Manualului inginerului hidrotehni-
cian”, care cuprindea între coperțile
sale întreaga experiență românească
în domeniul hidrotehnicii, la data
apariției sale. Acestor cărți li se
adaugă alte peste 100 de cărți
didactice, articole tehnice publicate
în diverse reviste de specialitate și
comunicări științifice la sesiuni și
congrese din țară și din străinătate,
aducând contribuții originale, în
special în domeniul calculului bara-
jelor din beton. 

Profesorul Radu Prișcu a fost
vicepreședinte al Comitetului Național
Român al Marilor Baraje, membru
în Comitetul de calcul al barajelor,
din cadrul Comisiei Internaționale a
Marilor Baraje și expert al Organi-
zației Națiunilor Unite în domeniul
barajelor. În această din urmă cali-
tate a contribuit la realizarea și
expertizarea unor baraje din Iran,
Liban, Bolivia și Canada.

Pe parcursul activității sale a
fost distins cu titlul de Laureat al
Premiului de Stat, cu Ordinul Muncii
și Ordinul Meritul Științific, iar Aso-
ciația inginerilor belgieni i-a acordat
medalia de aur „Gustave Trasen-
ster”. Acest premiu îl obținuse,
prin tre alții, și celebrul fizician și
inventator italian Guglielmo Marconi.

Profesorul Radu Prișcu a încetat
din viață în plină activitate, la
vârsta de 66 de ani, la 24 februarie
1987.

Într-un discurs ținut la aniver-
sarea vârstei de 60 de ani, profe-
sorul Radu Prișcu spunea: 

„În perioada de început, plină de
avântul și entuziasmul nestăvilit al
tinereții, am crezut fără margini că
visurile mele, că toate visurile mele
se vor împlini mai curând sau mai
târziu, sub imperiul unei devize sau
al unui model sufletesc care nu s-a
stins până azi. Este îndemnul
adresat de către regina Spaniei,
Isabel, lui Cristofor Columb înainte
de încercarea temerară de a
descoperi Lumea Nouă: Navighează
drept înainte și dacă pământul pe
care-l cauți totuși nu există, fii sigur
că Dumnezeu îl va crea într-adins
pentru a răsplăti îndrăzneala ta!”

La despărțirea de viață, minu -
natul profesor pleca cu conștiința
visului împlinit.

Dr. ing. Nicolae Dăscălescu

Barajul Vidraru
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