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Integritatea, performanța și excelența care te definesc

Revista Construcțiilor: Popp &
Asociații aniversează anul acesta
20 de ani de activitate. Spune -
ți-ne cum a început totul.
Dragoș Marcu: Eu și ing. Mădălin

Coman lucram de ceva vreme îm -
preună cu domnul ing. Traian Popp
la Aedificia MP, firma de proiectare
pe care dumnealui o deținea împre -
ună cu domnul acad. prof. Mazilu.
Momentul retragerii din activitate a
domnului profesor Mazilu a deschis
o nouă etapă pentru noi, acela a
fost momentul înființării Popp &
Asociații, punctul zero de la care
aniversăm anul acesta 20 de ani de
activitate. Ne-am propus atunci să
fim o companie care să dea tonul în
industrie, și mă refer aici atât la
calitatea și complexitatea serviciilor
noastre, cât și la a fi un deschizător
de drumuri, prin dezvoltarea și im -
plementarea de tehnologii inova-
toare. Deși cu personalități diferite,
toți trei am fost de acord că defini-
torii pentru activitatea noastră vor fi
integritatea, performanța, excelența.

Revista Construcțiilor: Ați vor -
bit despre modul în care vedeați
compania la momentul înființării
și despre cum doreați să evo-
lueze. Considerați că ați reușit
ceea ce v-ați propus?

Dragoș Marcu: În mod cert da.
Am răspuns atât de sigur nu din
lipsă de modestie, ci pentru că în
cei 20 de ani de activitate compania
noastră a demonstrat acest lucru.
Ne-am impus ca trendsetter în
industria de proiectare structuri,
am creat și aplicat soluții pentru
structuri sigure, performante, dura-
bile, care au răspuns solicitărilor
clienților noștri, indiferent de gradul
de complexitate al acestora. Fiind
mereu între primii, le-am oferit
altora ocazia să ne imite, astăzi în
piață existând multe alte fime care
au împrumutat din know-how-ul
nostru, unele cu succes, altele nu.
Însă Popp & Asociații a rămas o
prezență continuă în vârf și rămâne
un reper pentru cei mai mulți. A
fost un efort de echipă, atât al
managementului, cât și al angajați-
lor companiei, adevărați profesioniști
ai domeniului, care au menținut
standardele ridicate de-a lungul
timpului. 

Revista Construcțiilor: Reve-
nind un pic la primii ani de acti-
vitate, care a fost primul proiect
în care a fost implicată firma?
Dragoș Marcu: Nu pot spune

cu exactitate care a fost primul
proiect, erau mai multe care se

derulau în acea perioadă, începute
aproximativ în același timp. Dar vă
pot spune care au fost proiectele
care ne-au făcut remarcați, acele
proiecte care au impus standardele
de care vorbeam mai devreme. Am
continuat proiectul început în cadrul
Aedificia MP, respectiv clădirea de
birouri Charles de Gaulle Plaza din
București, care are o adâncime a
infrastructurii de aproximativ 16,20 m
și o înălțime de aproximativ 68 m.
La acel moment, în 2004, a fost
prima construcție cu 5 subsoluri din
București și printre cele mai înalte
clădiri de birouri existente în România.
Tehnologia nou implementată la
această lucrare a fost execuția în
sistem „top-down”, o soluție inova-
toare la acel moment. Aproximativ

20 de ani pot fi sinonimi cu una dintre fațetele unei vieți de om. Din punct de vedere profesional
vorbind, pragul de 20 de ani marchează acea experiență „coaptă" care devine sursa proiectelor
matur gândite și impecabil puse în operă. Într-o lume ideală, acesta este țelul fiecăruia dintre noi.
Există însă și oameni - și, coagulate în jurul lor, companii - pentru care superlativele au fost chiar
piatra de temelie, și nu o țintă având, spre ea, un drum măsurat în lungimi temporale. Care, astfel
porniți la drum, au continuat să-și rafineze talentul și metodele într-o evoluție constantă, care au
fost în permanență model și etalon pentru ceilalți, care - în fine - au construit, după chipul și asemă-
narea lor, o lume articulată din proiecte de pionierat, memorabile, complexe și cel mai adesea difi-
cile, venind cu beneficiul plusvalorii în fiecare dintre nenumăratele parteneriate și colaborări.

Ceea ce prindea formă în urmă cu două decenii în jurul „nucleului" de proiectare structurală este
astăzi un puternic furnizor de servicii integrate în domeniul construcțiilor. Ce nu s-a schimbat în tot
acest timp sunt valorile care i-au ghidat parcursul. Ing. Dragoș Marcu, asociat, director general,
marchează această vârstă („rotundă") a companiei conducându-ne într-o scurtă incursiune prin
lumea (și prin povestea) Popp & Asociații.

Interviul ediţiei

Dragoș Marcu ‐ director POPP & ASOCIAȚII
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în aceeași perioadă lucram la pro-
iectarea altor clădiri de birouri, cum
este sediul grupului Țiriac, sediul
Porsche România, sediul Uniunii
Arhitecților. Mergând pe o linie
com plementară, printre primele pro -
iecte de consolidare pe care le-am
realizat a fost cel pentru Palatul de
Justiție din București, una dintre
cele mai mari clădiri administrative
existente în România.

Revista Construcțiilor: Prin ce
s-a evidențiat Popp & Asociații
de celelalte firme de proiectare
în trecut și prin ce se evidențiază
acum?
Dragoș Marcu: În primul rând,

am fost consecvenți în respectarea
legilor, normelor, standardelor, regle -
mentărilor românești și europene în
vigoare, nu am făcut compromisuri
care să afecteze siguranța clădirilor
proiectate. Integritatea este una
dintre valorile noastre, de la care
nu ne-am abătut în trecut și de la
care nu ne abatem nici în prezent.
Apoi, am vizat în proiectele noastre
o performanță superioară a structu-
rilor, reziliență și sustenabilitate,
am căutat mereu să aducem o plus-
valoare tehnică și economică. În al
treilea rând, tehnologiile noi pe
care le-am propus clienților de-a
lungul timpului, pentru că au rezol-
vat probleme de o complexitate
ridicată. Am proiectat infrastructuri
de până la 6 subsoluri, supra-
structuri de peste 25 de etaje,
părți de clădire aflate în consolă
mergând chiar până la 13 metri.
Menționez aici și implementarea
pentru prima dată în România a
unor soluții tehnice alternative care
reduc efectele ac țiunii seismice - și
trebuie amintită aici singura clădire
de birouri și una dintre puținele
europene dotată cu amortizoare
seismice, utilizarea plan șeelor post-
tensionate care asigură o mai mare
flexibilitate a spațiului construit,
aplicarea modului de lucru BIM în
coordonare cu celelalte specialități.

De asemenea, am dezvoltat o
metodologie proprie, unică, de efi-
cientizare a activității și a proiecte-
lor, pe care o folosim în prezent, am
investit constant în softuri și echi-
pamente de calitate, dar și în
instruire, am ținut pasul cu digitali-
zarea globală a industriei noastre.
În plus, avem o echipă de specia-
liști în a cărei dezvoltare profesio-
nală am investit constant, am
susținut-o și încurajat-o. Ne mân-
drim acum cu numărul de experți și
verificatori tehnici atestați din com-
panie, iar ceea ce ne diferențiază,
evidențiază față de alte companii
este și această echipă de profesio-
niști.

Revista Construcțiilor: Popp &
Asociații este acum un grup de
firme. Cum s-a ajuns aici și care
e rolul acestor companii satelit?
Dragoș Marcu: Am evoluat,

într-adevăr, iar grupul Popp cuprin -
de acum șase firme specializate,
performante. Activitatea de bază,
nucleul, ca să îi spun așa, este pro-
iectarea structurală, cea cu care am
început, iar o provocare pe care am
acceptat-o recent a fost aceea de a
intra în lucrări ca proiectant gene-
ral. Celelalte companii au apărut ca
răspuns la solicitările venite din
partea clienților, au fost diferite
nevoi tehnice care au apărut și pe
care ne-am dat seama că le putem
acoperi, având în echipă oameni
specializați pe anumite domenii.
După cum am mai spus și cu alte
ocazii, dorința de a ne diversifica
serviciile nu a avut ca scop crearea
unor companii noi, ci a fost un mod
de a răsplăti încrederea clienților în
noi, cărora am dorit să le putem
asigura servicii integrate. Iar acum,
cei care apelează la grupul Popp pot
beneficia de servicii de consultanță,
expertizare și verificare tehnică,
inginerie geotehnică, asistență teh-
nică, monitorizare, management de
proiect, testări ale materialelor de

construcții și, cel mai recent, servi-
cii BIM complete. Cu toate acestea,
deși companiile grupului Popp se sus -
țin și completează reciproc, servi-
ciile pot fi oferite și independent.

Revista Construcțiilor: Ce
proiecte aveți acum în derulare?
În ce domenii?
Dragoș Marcu: Nu știu cu care

să încep sau pe care să le mențio-
nez, pentru că avem multe proiecte
în derulare. Este în lucru turnul de
control de la aeroportul din Ghimbav
- Brașov, asta după ce am finalizat
în trecut proiectarea aeroportului.
Lucrăm la două spitale, un stadion,
alte facilități sportive, la un com-
plex universitar, expertizăm mai
multe clădiri cu risc seismic din
București, acesta fiind unul dintre
acele proiecte în care sunt implicate
și firmele satelit (Popp & Asociații
Inginerie Geotehnică, Ultratest,
Popp & Asociații BIM Technologies).
Avem în lucru proiectarea structurii
unor ansambluri rezidențiale din
București și Brașov, a unor centre
comerciale și a unor spitale. Sun-
tem proiectant general pentru
Muzeul Național al Revoluției Anti-
comuniste din Decembrie 1989 și
pentru Muzeul Național de Istorie
a Evreilor și al Holocaustului din
România, două proiecte inedite
pentru echipele noastre. Există și
câteva lucrări care vizează consoli-
darea sau schimbarea funcțiunii
unor clădiri monument-istoric în
București, dar și în țară. 

Revista Construcțiilor: Gânduri
pentru viitor?
Dragoș Marcu: Îmi doresc să

avem parte de clienți și proiecte
care să ne provoace în sens pozitiv
și să ne dea motive de mândrie.
Sunt convins că vom păstra și vom
merge mai departe în același spirit
pe care l-am urmat acești 20 de
ani. Nu vom uita de unde am înce-
put, nu ne vom uita înaintașii, vom
oferi în continuare soluții pentru
structuri sigure. q
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De 15 ani, Algeco dezvoltă în
România spații modulare inova-
toare și sustenabile pentru
clienți din cele mai importante
sectoare publice și private.

Parte din Modulaire Group, lider
european și asiatic în infra-
structura modulară, Algeco ofe -
ră servicii complete de spațiu și
soluții mobile de depozitare, în
regim de închiriere sau vânzare.

Algeco România a sărbătorit în
luna iunie un deceniu și jumă-
tate de la începerea activității.
Am pornit la drum în 2007, cu
două puncte de lucru, iar azi,
după 15 ani, activitatea noastră
s-a extins în șase locații din
țară.

În prezent, Algeco România
are sediul central la Sibiu, un
punct de lucru în Ilfov și patru
depozite situate strategic în
teritoriu, astfel încât clienții
noștri să beneficieze de o
livrare promptă oricând și ori-
unde au nevoie.

15 ani de activitate în România
demonstrează că suntem:

• Disponibili: putem livra oriunde
se desfășoară proiectul, mai mare
sau mai mic

• Adaptabili: indiferent de nevoile
clienților - spațiu, mobilier, echi -
pamente - oferim soluții „la cheie”

• Fiabili: dispunem de experiența
și logistica necesare unor servicii
de cea mai bună calitate

Avantajele soluțiilor
modulare Algeco

Soluțiile noastre modulare sunt uti-
lizate pentru crearea de spații per-
manente sau temporare necesare
în diverse sectoare, precum construc -
ții, administrație publică, industrie,
oil&gas, infrastructură, educație,
sănătate și evenimente.

Oferim 3 game de unități modulare
special concepute pentru a satis-
face toate așteptările clienților
noștri. Fie că este vorba de un sin-
gur container sau de un sistem de
containere, livrăm rapid și sigur!

Advance - flexibilitate,
funcționalitate și confort 

Gama Advance îndeplinește cele
mai înalte standarde din industrie și
oferă toate garanțiile de calitate și
viabilitate Algeco. Această gamă
extrem de versatilă este potrivită în
special pentru birouri, săli de clasă,
cantine, spații de cazare sau săli de
întâlniri temporare. Unitățile de tip
Advance pot fi configurate și per-
sonalizate într-o multitudine de
variante.

Origin - un produs standard,
rapid și ușor de folosit

Modulele prefabricate din gama
Origin reprezintă răspunsul optim
pentru proiectele care au nevoie de
o soluție simplă și funcțională de
utilizare temporară. Acest tip de
unități corespunde unei liste com-
plexe de întrebuințări și destinații,
deoarece poate fi configurat și
adaptat la cele mai diverse nevoi.

Storage - o soluție sigură
pentru securizarea bunurilor
și a materialelor

Containerele de depozitare sunt
special proiectate și echipate pen-
tru a asigura depozitarea materi-
alelor în spații uscate, curate și
sigure. Cu un înalt grad de securi-
tate, unitățile din gama Storage
se remarcă prin faptul că sunt ușor
și rapid de configurat.

Algeco, 15 ani de soluții modulare în România!



Spații modulare „la cheie”!

Portofoliul Algeco este întregit de
Serviciul 360°, prin care oferim
soluții modulare „la cheie”, astfel
încât clienții să beneficieze de
spațiu imediat după recepție. Prin
Serviciul 360° completăm facili -
tățile noastre modulare cu un
pachet complex de servicii, de la
echipamente până la gestionarea
instalațiilor, mobilier, soluții de
împrejmuire, aer condiționat, gene -
ratoare electrice și multe altele.

„În iunie, am sărbătorit cu toții, în
cadrul companiei, un moment
extrem de important: 15 ani de
activitate în România! Privind retro-
spectiv, suntem mândri de reali -
zările noastre de până acum, de
soluțiile complete oferite clienților
noștri și de modul în care am
răspuns fiecărei provocări, mai ales
celor întâmpinate în ultimii doi ani.
Soluțiile oferite și activitatea zilnică
a echipei Algeco România susțin pe
deplin misiunea companiei - de a
oferi spații inteligente în care
oamenii să trăiască, să lucreze și să

învețe. Doresc să le mulțumesc
cole gilor mei pentru dăruirea și
implicarea de care au dat dovadă în
acești primi 15 ani de activitate, dar
și clienților și partenerilor noștri
pentru buna colaborare de până
acum. Ca lider în domeniu, pășim
cu încredere spre viitor și cu certi-
tudinea că vom oferi în continuare
soluții de cea mai bună calitate,
livrate rapid și în siguranță, așa
cum am obișnuit”, a declarat
Ciprian Peptea, Managing Director
Algeco România.

Soluții rapide
și adaptate nevoilor actuale

Soluțiile modulare oferite de Algeco
au jucat un rol esențial în ceea ce
privește gestionarea situațiilor
neprevăzute din ultimii doi ani. În
pandemia de coronavirus, Algeco
s-a dovedit a fi un partener de
încredere al sectorului medical,
oferind soluții flexibile și complet
adaptate tuturor tipurilor de insti-
tuții medicale, care au necesitat
extinderea spațiilor pentru deser -
virea unui aflux mare de pacienți,
sau pentru a oferi servicii de testare
și vaccinare.

Totodată, de curând, Algeco a
răspuns prompt și cu servicii de ca -
litate pentru buna gestionare a
situației refugiaților ucraineni.
Echipa noastră a livrat un spațiu
modular de peste 1.000 de mp,
punând la dispoziția beneficiarilor
spații de cazare mobilate și dotate
cu aer condiționat, unități sanitare
complet echipate, precum și un loc
de joacă pentru copii.

Sustenabilitate & ESG

Prin serviciile și produsele oferite,
am integrat factorii de sustenabili-
tate și ESG în viziunea, scopul și
afacerea noastră de zi cu zi. Spațiile
modulare Algeco sunt soluții
sustenabile, care își regăsesc utili-
tatea în toate domeniile de activi-
tate, clădirile noastre purtând
amprenta Eco-Future. Ca parte a
angajamentului nostru de a fi o
companie responsabilă, oferim o
atenție sporită mediului înconjură-
tor și durabilității produselor din
care sunt construite unitățile noas-
tre modulare. q
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THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL
PRODUCĂTOR MATERIALE DE CONSTRUCȚII

(adezivi, vopsele și tencuieli decorative)

În întâmpinarea clienților venim cu lansarea unui produs de o calitate superioară,
ULTRA FLEX – adeziv pentru gresie și faianță, recomandat, în special, pentru placarea
suprafețelor expuse direct la umiditate. Exemplu: terase circulabile, băi.

UTILIZARE: ULTRA FLEX se folosește pentru lipirea în pat subțire, la interior și exterior, pe
pereți și pardoseli - suprafețe suport absorbante și neabsorbante - a placajelor ceramice cu
format mare, plăci din piatră naturală de culoare închisă. Pentru placarea suprafețelor
expuse direct la umiditate (ex. terase circulabile, băi) se folosește numai împreună cu pro-
duse de hidroizolare, recomandat fiind HYDROFLEX (mortar elastic bicomponent). Se
pretează la utilizare în spații comerciale, birouri, pardoseli încălzite, peste hidroizolații,
peste placări ceramice existente. Se aplică pe suporturi minerale din beton, beton ușor,
beton poros (BCA), tencuieli de ciment, șape de ciment, pardoseli încălzite. 

Nu se aplică pe suport din lemn, plastic, metal, humă, polistiren, hidroizo-
lații pe bază de bitum.

Vă prezentăm, în continuare, alte câteva noi produse ale căror încercări și
valori de referință sunt încadrate în conformitate cu SR EN 12004+A1:2012.

TS-FE – adeziv pentru plăci ceramice, clasificat C1T

UTILIZARE: TS-FE se folosește pentru lipire în pat subțire, la interior (spații acoperite),
pentru placări ceramice sau naturale, cu dimensiunea plăcii max. 35x35 cm, la care
absorbția de apă este mai mare de 3% (E>3%).

Se utilizează în spații comerciale, birouri, locuințe, în condiții uscate, la o temperatură a
aerului și a suportului de la 5°C la 30°C.

Nu se aplică pe suport din lemn, plastic, metal, humă, polistiren, sticlă,
hidroizolații pe bază de bitum.

Zona construcțiilor, indiferent că vorbim despre locuințe sau infrastructură, reprezintă pentru România
un segment important.

THERMOSYSTEM a reușit să câștige și să păs treze încrederea partenerilor săi prin calitatea
produselor și competența echipelor, atât mana geriale cât și de vânzări.

Produsele THERMOSYSTEM sunt verificate și încercate la cele mai riguroase laboratoare, obținând
rapoarte de încercări care le confirmă calitatea și încadrările produselor pe clase de performanță.

PENTRU PROIECTE PERFECTE!

PRODUCĂTOR MATERIALE DE CONSTRUCȚII:
• 250.000 tone Mortare Uscate
• 60.000 tone Gleturi și Chituri
• 10.000 tone Tencuieli Decorative și Vopsele

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!



TS-FLEX – adeziv flexibil pentru placări ceramice, clasificat C2TES1

UTILIZARE: TS-FLEX se folosește pentru lipire în pat subțire, la interior și exterior, pe
pereți și pardoseli, a placajelor ceramice cu format mare, plăci din piatră naturală și arti-
ficială, închise la culoare, placaje cu absorbție de apă din grupele Ia Ib, II și III,  cu o
grosime uzuală de 6-20 mm. Pentru placarea suprafețelor expuse direct la umiditate (ex.
terase circulabile) se folosește numai împreună cu produse de hidroizolare. Domeniul de
utilizare acoperă spații comerciale, birouri, pardoseli încălzite, aplicarea peste hidroizo-
lații, peste placări ceramice existente. Se aplică pe suporturi minerale din beton, beton
ușor, beton poros (BCA), tencuieli de ciment, șape de ciment, pardoseli încălzite,
hidroizolații.

Nu se aplică pe suport din lemn, plastic, metal,
humă, polistiren, sticlă, hidroizolții pe bază de bitum.

STONEFLEX – adeziv alb pentru piatră naturală și placări ceramice, clasificat C1TE

UTILIZARE: STONEFLEX este destinat lipirii în pat subțire, la interior și exterior (spații
acoperite), a placărilor ceramice sau naturale, la care absorbția de apă este mai mare de
3% (E>3%). Este alegerea ideală pentru plăci din piatră naturală albă sau semitranspa -
rentă (marmură, cuarțit, granit, bazalt, dolomită) la interior. Se utilizează în spații comer-
ciale, birouri, locuințe, în condiții uscate, la o temperatură a aerului și a suportului de la
5°C la 30°C.

Nu se aplică pe suport din lemn, plastic, metal, humă, polistiren, sticlă, hidro -
izolații pe bază de bitum.

OAMENI ONEȘTI, FIRME ONESTE, AFACERI DE SUCCES!
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Este deja un fapt cunoscut
de majoritatea cititorilor că la
finele anului 2018 sectorul con-
strucțiilor era declarat sector
prioritar, de importanță națio -
nală pentru economia României,
prin semnarea unui Acord între
Federația Patronatelor Socie -
tăților din Construcții și Guver-
nul României. Prima măsură
care a intrat în vigoare se refe -
rea la salariul minim pentru
sector și la facilitățile aferente
pentru angajați, măsuri intro-
duse prin bine-cunoscuta Ordo-
nanță de Urgență 114/2018,
atacată în mod repetat, inclusiv
pentru prevederile referitoare
la construcții.

Efectele pozitive ale Ordonanței
s-au văzut în scurt timp, dar cei
care susțin cu aplomb eliminarea
acestora nu le cunosc - și nici nu
sunt interesați să le cunoască - deși
cifrele vorbesc de la sine: 

• Încasările la bugetul general
consolidat în 2019 față de 2018 –
creștere de 12,14%;

• Numărul contractelor individu -
ale de muncă noi în 2019 față de
2018 – creștere de 13,92% (spre
comparație, creșterea a fost de
numai 0,56% în 2018 față de 2017);

• În 2019, numărul mediu de
salariați în construcții s-a majorat
cu 5,5% față de 2018, în timp ce
numărul mediu de salariați din
economie s-a majorat în aceeași
perioadă cu numai 1,9%. Chiar și în
condiții pandemice, în 2020, în timp
ce numărul mediu de salariați din
economie s-a redus față de anul
precedent cu 2,6%, în construcții
am asistat la o creștere cu 2,9%;

• Industria de construcții a ajuns
la 416.000 angajați în 2020, cel
mai ridicat nivel din ultimul deceniu,
anul 2019 fiind anul când tendința
de scădere a numărului de salariați
din sector s-a inversat;

• A crescut semnificativ numărul
întreprinderilor active. În anul 2020
își desfășurau activitatea în acest
sector 66,2 mii întreprinderi active,
cu 10 mii mai multe decât în anul
2018;

• Cifra de afaceri din construcții
s-a majorat cu 27,5% în anul 2019
și cu 14,6% în anul 2020, fiind,
după doi ani de aplicare a facili -
tăților fiscale, cu 42% peste nivelul
de dinainte de OUG 114/2018.

Să nu uităm că, în afară de sala -
riile bugetarilor, singurele surse de
creștere economică din 2020 au
fost Construcțiile și IT-ul, adică
exact domeniile ale căror facilități
„deranjează” cel mai mult. Se fac
presiuni în media, tot felul de
economiști „de birou”, diverși auto-
declarați „specialiști” – fără nicio
analiză reală, folosind exclusiv arit-
metica elementară - demonstrează
scriptic câți bani s-ar aduna peste
noapte în visteria țării. Sigur, mulți
bani, cu cât jonglăm cu cifre mai
mari cu atât telespectatorul / citito -
rul va fi mai impresionat, imagi nân -
du-și că așa se va salva economia
României.

În plus, Guvernul a reușit per-
formanța de a lua cu două mâini ce
a dat cu o mână, introducând în
forma finală a PNRR prevederea
vizând renunțarea treptată la facili -
tăți începând cu 2025. 

Vă propun să facem un exercițiu
de imaginație, fiindcă uneori arit-
metica nu e suficientă: ce ar
însemna anularea facilităților
pentru sectorul nostru, dacă
aceasta ar avea loc mâine?

În primul rând, salariul minim
net în construcții ar scădea de la
2.362 lei la 1.524 lei. În aceste
condiții, este clar că nimeni nu va
alege să lucreze pe șantiere, luând
drumul țărilor străine, unde este
așteptat cu brațele deschise, sau
alegând un domeniu mai puțin
solicitant. Evident că această vari-
antă de reducere a salariului net
nu va funcționa, pentru menținerea
forței de muncă singura șansă fiind
păstrarea salariului net actual,
dar cu contribuții majorate. Asta
înseamnă că pentru fiecare angajat
cu salariu minim angajatorul va
plăti cu 1.060 lei/lună mai mult față
de cât plătește în prezent. Con-
secințe? Construcții mai scumpe,
apartamente mai scumpe. În plus,
cum nu toți angajatorii vor reuși să
plătească aceste contribuții, munca

Sabotorii propriilor interese
Irina FORGO – Director FPSC, Expert Achiziții Publice

Irina FORGO

continuare în pagina 12 È



Compania SSAB-AG are în curs de finali-
zare execuția unui centru comercial în
apropiere de Timișoara, cu o suprafață
de aproximativ 32.000 mp, un proiect
sustenabil ce conține instalații cu pompe
geotermale și panouri fotovoltaice.

Un alt proiect, demarat în jud. Tulcea,
presupune construirea unui complex
agro-alimentar ce integrează hale de pro -
ducție panificație și patiserie, hale de depo -
zitare și un parc fotovoltaic, amplasate
pe o suprafață de aproximativ 60 ha.

Ambele proiecte necesită investiții
de 80 mil. euro.

Cel mai nou început proiect este un
depozit logistic pentru Dedeman Bacău,
în suprafață construită de 24.000 mp, cu
un carosabil de aproximativ 22.700 mp
și drumuri de legătură de 4.800 mp. La
intrare se va amenaja un sens giratoriu
de 1.865 mp.

Construirea de centre logistice este opor-
tună, în prezent, pe fondul cererii pe
piață pentru spații de depozitare produse
diversificate, destinate comercializării.

Datorită dezvoltării rețelei comerciale,
investitorul consideră necesară și dez-
voltarea infrastructurii logistice a aces-
tui tip de activitate, prin crearea de poli
de recepție și aprovizionare a mărfurilor
comercianților.

Activitatea de logistică a mărfurilor către
comercianți implică o organizare comer-
cială internă și de depozitare, de tranzit
și transport de mărfuri către magazine
și de la producători.
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la negru se va extinde și valuri noi
de muncitori vor alege șantierele
din afara României, contribuind la
PIB-urile altor țări. Cine va mai
rămâne pe șantierele naționale,
pentru a realiza ambițioasele pro -
iecte din PNRR, programele opera -
ționale 2021- 2027 sau obiectivele
din Programul Național de Investiții
Anghel Saligny? 

Contractele de execuție pentru
aceste proiecte investiționale impor -
tante sunt contracte de achiziții
publice. Ce precizează legislația
specifică? O astfel de modificare
legislativă de anulare a prevederilor
OUG 114/2018 are ca efect modifi-
carea valorii contractului aflat în
derulare, ceea ce înseamnă că -
datorită reducerii cheltuielilor cu
manopera - valoarea contractelor
de execuție se va diminua. Câți
constructori vor putea să-și con-
tinue lucrările în aceste condiții?
Chiar și renunțând la profit, la o
valoare contractuală mai mică și
cu cheltuieli salariale majorate cu
mini mum 200 euro/ salariat, toate
contractele se vor bloca.

Renunțăm la relativa stabilitate
a sectorului, la revigorarea de care
s-a bucurat în ultimii 3 ani, fiindcă
nu înțelegem că există un lanț
relațional clar între salariile con-
structorilor și investiții? Ascultăm
niște  analiști „de birou”, al căror
calcul se limitează la a înmulți
impozitul pe venit cu cei 420.000
angajați? Nu, stimați domni, nu veți
mai avea cu ce să înmulțiți cei 10%
și calculele vă vor fi date peste cap!
Nici autostrăzi, drumuri noi, stații
de epurare, spitale și școli nu veți
mai avea și s-ar putea ca nici tele-
viziunile cu care colaborați să nu vă
mai poată plăti aparițiile pe ecran.
Va fi cam târziu să recunoașteți că
ați greșit, fiindcă este ușor, este
extrem de ușor să distrugi, dar este
anevoios, și uneori imposibil să mai
repari. 

Cui folosește această continuă
presiune pe sector? De ce antre-
prenorii din construcții trebuie să
învețe să meargă pe sârmă, când
predictibilitatea este o condiție a
succesului? Cum se poate imagina

dezvoltarea investițională în România
fără constructori? De ce românii
din afară sunt descurajați să se
întoarcă să lucreze pe șantierele
noastre, fiindcă de 3 ani aud la tele-
vizor că s-ar putea ca nici cei 500
de euro să nu-i primească în țara
lor? De ce plasăm incertitudinea în
spațiul public și în mințile oame-
nilor, când atragerea forței de
muncă ar trebui să fie o prioritate,
atâta timp cât ne dorim - și, bănu -
iesc eu, chiar ne dorim - proiecte
pentru România? De ce an de an
devine temă de divagații menți -
nerea sau anularea facilităților
pentru constructori?

Dacă ceva funcționează, pro-
duce efecte măsu rabile, de ce
trebuie distrus? De ce suntem
sabotorii propriilor intere se
naționale?

Stimați analiști și politici eni,
poate înainte de a vă despărți
de IT-iști și constructori ar fi bine
să ascultați un sfat, ca să nu fie
prea târziu: Think twice! q

Æ urmare din pagina 10
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Paleta de sisteme dezvoltate de
UNICONTROL cuprinde sisteme de
ghidare 3D pentru buldoexcavatoare
și pentru încărcătoare frontale.

Sistemul de ghidaj 3D automat al
buldoexcavatoarelor conține urmă-
toarele:

• senzori - montați pe brațele
utilajului, pe cupă, pe articulație
etc.;

• tableta - montată în cabina
utilajului;

• antenele GNSS - montate pe
cabina utilajului;

• unitatea de control - montată
în cabina utilajului;

• software cloud - soluție perfor-
mantă în transmiterea și reali zarea
proiectelor.

UNICONTROL -
soluții de ghidare a utilajelor în construcții

UNICONTROL este o companie daneză, înființată în 2018, specializată în proiectarea și realizarea
sistemelor 3D de ghidare pentru utilajele de construcții precum buldoexcavatoare, încărcătoare
frontale și, în curând, sisteme similare vor fi disponibile și pentru autogredere.

Deviza UNICONTROL este „Simplitate în controlul utilajelor!”
La ora actuală, UNICONTROL are o rețea de dealeri în peste 20 de țări și peste 800 de sisteme 3D

instalate pe utilaje în toată lumea.
În cooperare cu contractorii din domeniul construcțiilor, UNICONTROL a dezvoltat un sistem de

control tridimensional al utilajelor caracterizat de o utilizare ușoară, interfață intuitivă și un preț
rezonabil.

Sistemele de control 3D al utilajelor de construcții realizate de UNICONTROL sunt dezvoltate în
permanență, pe baza feedback-ului utilizatorilor, asigurând toate funcțiile necesare unei utilizări
facile și inteligente, generând productivitatea și permițând operatorului să realizeze operațiile
într-un mod simplu, rapid și intuitiv.

continuare în pagina 14 È
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Senzorii
Senzorii dezvoltați de UNICON-

TROL transmit continuu informația,
păs trând acuratețea procesului de
lucru și informând rapid utilizatorul
despre orice schimbare a poziției
brațelor, utilajului sau cupei. Sen-
zorii acoperă toate mișcările utilaju-
lui: mișcările brațului, ale cupei,
rotirea utilajului sau cupei, înclinări
etc. Unicontrol3D suportă toate
tipurile de excavatoare (swing
boom, dual boom, tilt rotator etc.)
senzorii fiind dedicați fiecărei com-
ponente. Pantele și adâncimile sunt
actualizate în mod continuu, rezul -
tând un proces de lucru rapid și
precis.

Antenele GNSS
Dotat cu un receptor GNSS cu

două antene, Unicontrol3D asi -
gură poziționarea în timp real, rapid
și fără erori, crescând productivi-
tatea.

Tableta
Prin intermediul tabletei uti-

lizând sistemul de operare Android,
cu conexiune wireless și ecran de
tip touch-screen, Unicontrol3D
asigură un flux de lucru intuitiv,
rapid și flexibil. Interfața simplă
permite accesarea facilă a meni-
urilor și a datelor proiectului - cu
doar câteva atingeri ale ecranului,
utilajul este gata pentru realizarea
proiectului dorit. Având astfel tot

proiectul la dispo ziție și toată
tehnologia necesară, tableta cu
capacitate de conectare wireless
este construită pentru o viață de
lungă durată în șantier.

Fluxul de date
Grație soluției software bazate

pe cloud, utilizatorul poate încărca
fișierele proiectului și poate partaja
și actualiza datele acestuia. Posibi -
litatea de a transfera datele între
utilaj și stațiile de lucru ale proiec-
tantului în timp real garantează
accesul facil la proiectul actualizat,
indiferent de locul în care se des-
fășoară lucrările.

Beneficiind de instalare și cali-
brare simplă, echipamentele Uni-
control3D reprezintă o alegere
fiabilă pentru orice contractor din
domeniul construcțiilor civile și
industriale.

Prin intermediul rețelei de stații
permanente SysCADRTK.ro, utiliza-
torii soluțiilor UNICONTROL primesc
corec ții în timp real, fără a fi nevoie
să achiziționeze echipamente supli -
men tare destinate utilizării ca sis-
tem de bază pentru transmiterea
corecțiilor de poziționare în timp real.

Experiența de 20 de ani în dome-
niul măsurătorilor terestre și pozi -
ționării în timp real a SysCAD
Solutions srl, în calitate de dis-
tribuitor autorizat al UNICONTROL,
garantează obținerea rezultatelor
dorite utilizând sistemele Unicon-
trol3D pe utilajele de construcții.

Pentru orice detalii, vă invi tăm să
ne contactați prin intermediul site-
ului nostru: www.cadsolutions.ro,
la e-mail: office@cadsolutions.ro sau
telefon: 031 103 53 48, 031 103 53 49
și fax 021 332 66 40. q

FUNCȚIONALITĂȚI PRINCIPALE

Æ urmare din pagina 13
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Ordinul Arhitecților din România
și Primăria Municipiului Cluj-
Napoca anunță oficial lansarea
Concursului de Soluții „Amena-
jarea Parcului Bună Ziua”.

Concursul are ca scop selecta-
rea celei mai bune soluții în
vederea amenajării Parcului
Bună Ziua din Cluj-Napoca, pen-
tru atribuirea contractului de
proiectare.

Viitorul parc Bună Ziua reprezintă
una dintre cele mai importante
piese lipsă din rețeaua de spații
verzi a orașului, mai ales la nivelul
polului de dezvoltare imobiliară din
sudul orașului. Această zonă s-a
dezvoltat după anii 2000 și, în
extinderea rapidă a funcției rezi -
dențiale de-a lungul rețelei princi-
pale de transport (Strada Bună
Ziua), a fost lăsat foarte puțin
spațiu pentru orice altă funcție
urbană, cu atât mai puțin pentru
spații publice sau verzi. Un prim și
important pas pentru ridicarea cali-
tății vieții în zonă s-a făcut în anul
2020, prin modernizarea infrastruc-
turii de transport auto, velo și pie-
tonal, a iluminatului stradal și prin
primele inserții consistente de
material vegetal. Următoarea etapă
necesară în dezvoltarea zonei este
amenajarea Parcului Bună Ziua, un
spațiu verde ce trebuie să îmbine
o valoare peisagistică ridicată,
accesul facil pentru toți locuitorii
cartierului, satisfacerea funcțiunilor
urbane de loisir și a celor de sociali-
zare. Aceste cerințe trebuie în mod
obligatoriu dublate cu cele ecolo-
gice, de o importanță cel puțin egală:
punerea în valoare a pârâului Becaș.

Lansarea Concursului Internațional de Soluții
Amenajarea Parcului Bună Ziua, Cluj-Napoca



Autoritatea Contractantă a con-
cursului este Primăria Munici-
piului Cluj-Napoca, aceasta
urmând să devină beneficiarul
proiectului contractat în urma
concursului.

Concursul este organizat de către
Ordinul Arhitecților din România
(OAR), în conformitate cu prevede-
rile Ghidului de bune practici în
organizarea concursurilor de soluții
OAR (rev. 2022), cu respectarea
prevederilor legislației în vigoare
privind atribuirea contractelor de
achiziție publică. Concursul este
public, într-o singură fază, deschis
pentru România, țările Uniunii
Europene și Spațiului Economic
European și Confederația Elvețiană.
Concursul de soluții este organizat
ca o procedură independentă con-
form art. 105 lit. a) din  Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice,

urmând ca ulterior, în baza preve-
derilor Art. 104 alin. (7) din aceeași
lege, contractul de servicii de pro-
iectare să fie atribuit concurentului
câștigător al concursului, în urma
unei proceduri de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț
de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:
• arh. Andreea Mureșan - reprezen-

tant Autoritate Contractantă 
• arh. urb. Mihaela Hărmănescu 
• peis. Ana Horhat 
• arh. Cristian Urcan - reprezentant

OAR, Filiala Transilvania 
• arh. Octav Olănescu 
• arh. urb. Endre Ványolós 
• peis. Nicolas Triboi 

Membri supleanți:
• arh. Tudor Elian 
• peis. Alexandru Mexi 

PREMIILE ACORDATE
• Premiul I: contractul de proiec -

tare cu valoare estimată la nivelul
sumei de 2.375.000 RON, fără TVA

• Premiul II:  75.000 RON
• Premiul III: 50.000 RON

CALENDARUL CONCURSULUI
• Lansarea oficială a concursului

- Data lansării oficiale în SEAP -
17 iunie 2022

• Data limită predare proiecte -
22 august 2022

• Jurizare proiecte - 26-28 august
• Anunț oficial câștigător (confe -

rință de presă cu juriul) - 29 august

Vă invităm să urmăriți, în continu -
are, pentru anunțuri și știri privind
concursul, pagina oficială de
Facebook a Ordinului Arhitecților
din România:

https://www.facebook.com
/OARNational/
sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com
/oar.concursuri/
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Sistemele moderne pentru fațade oferă un carac-
ter unic clădirilor, asigură o iluminare adecvată a
interiorului acestora și - din ce în ce mai mult -
integrarea lor în mediul natural înconjurător, de
exemplu, cu ajutorul sistemelor de ghidare verti-
cală a spațiilor verzi. 

Sistemele de ghidare verticală a spațiilor verzi sunt din
ce în ce mai des utilizate în proiectarea clădirilor de
birouri și a clădirilor multifuncționale. Aceasta se
datorează urbanizării în plin avânt, precum și unei
conștientizări în creștere a impactului negativ al oame-
nilor și al construcțiilor asupra mediului. Integrarea
naturii în clădiri devine tot mai mult o necesitate în
zonele dens populate, unde reducerea emisiilor de CO2
și de particule nocive este o prioritate. Amplasarea corectă
a plantelor în jurul clădirilor nu numai că îmbună tă -
țește microclimatul, dar are și un impact pozitiv asupra
sănătății biologice și mentale a rezidenților. Alături de
clădirile moderne, se ridică din ce în ce mai mult și
spațiile verzi. 

Fațade verzi și pereți vii 

Putem distinge două categorii principale de sisteme de
ghidare verticală a spațiilor verzi. Prima dintre acestea
este reprezentată de fațadele verzi. Plantele sunt
amplasate lângă fațade, astfel încât creșterea lor să
aibă loc pe verticală, de-a lungul acesteia. În cazul
fațadelor verzi directe, plantele cățărătoare asigură
un strat de susținere pentru vegetația care acoperă
fațada clădirii. În cazul fațadelor verzi intermedi-
are, este necesară o construcție suplimentară pentru
plantele cățărătoare, cum ar fi cabluri, suporturi sau
plase.

Cea de-a doua categorie de sisteme de gestionare a
spațiilor verzi pe verticală este reprezentată de așa-
numiții pereți vii. În acest caz, substratul din care
cresc plantele este distribuit de-a lungul întregii fațade
(de obicei, plantele nu au niciun contact cu solul).
Pereții vii necesită utilizarea unor soluții mai avansate
din punct de vedere tehnologic pentru a menține vege-
tația bine irigată și pentru a întreține substratul.
Există, de exemplu, sisteme modulare în care sub-
stratul și vegetația sunt fixate pe anumite secțiuni ale
fațadei. Se folosesc, de asemenea, ghivece speciale
sau suporturi atașate la fațadă, din care cresc plantele. 
Cel mai adesea, pe fațada unei singure clădiri sunt uti-
lizate simultan mai multe tipuri de sisteme de ges-
tionare a spațiilor verzi verticale.

Vertical Greenery Systems –
avantajele soluției 

Vegetația din care sunt compuse fațadele verzi și
pereții vii aduce o serie de beneficii mediului și oame-
nilor care trăiesc în el: filtrează aerul de particulele
nocive, produce oxigen, reduce dioxidul de carbon din
aer și este responsabilă pentru reținerea umidității.
Stratul verde oferă umbră și absoarbe parțial radiația
solară care cade pe fațade, ceea ce îmbunătățește con-
fortul termic în timpul verii. Prin urmare, cererea de
răcire a clădirilor este redusă. Orientarea verticală a
spațiilor verzi influențează, de asemenea, proprietățile
acustice ale clădirii – vegetația estompează zgomotul
și îmbunătățește astfel confortul acustic.
Verdeața calmează, are un efect pozitiv asupra vederii
și stării de spirit și, de asemenea, subliniază calitățile
estetice ale clădirii. 

Vertical Greenery Systems -
fațade în slujba ecologiei
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Sediul central al Viacom International Media
Network (VIMN) din Londra

Sediul central al Viacom International Media Network
(VIMN) din Londra a fost proiectat cu gândul la dez-
voltarea sustenabilă. Clădirea dispune de soluții pre-
cum un sistem de colectare a apei de ploaie, 96 de
panouri fotovoltaice, un acoperiș verde și un sistem de
ghidare verticală a vegetației – un perete viu de 345 m².
Pe lângă aspectul său impresionant, clădirea VIMN ia în
considerare și bunăstarea rezidenților săi. Din acest
motiv, a fost proiectată pentru a maximiza lumina zilei
în interior, deși este înconjurată direct de alte con-
strucții pe trei laturi. 

Într-un proiect cu un asemenea accent pe perfor-
manță, folosirea soluțiilor ALUPROF era o decizie
firească. Un exemplu este MB-SR50N pentru perete
cu montanți și traverse, sistem de fațadă care ocupă
un loc important în oferta ALUPROF. Sistemul vine și în
versiuni cu izolație termică sporită: MB-SR50N HI și
MB-SR50N HI+, precum și în variante care permit
construcții cu un aspect diferit, cum ar fi așa-numita
linie verticală sau orizontală MB-SR50N PL sau fațada
„semi-structurală” din aluminiu MB-SR50N EFEKT
care a fost, de asemenea, utilizată în cadrul proiectului
clădirii VIMN. O altă soluție folosită este sistemul de

ferestre și uși MB-70HI cu o izolație termică sporită,
al cărei coeficient Uf, în funcție de profile și accesoriile
utilizate, variază între 1,0 și 2,3 W/(m2K).

Sisteme pentru fațade
în slujba ecologiei

Construirea clădirilor impresionante, eficiente din punct
de vedere energetic și ecologice, cu fațade vitrate,
devine posibilă datorită utilizării sistemelor de fațade
din aluminiu - doar 5% din energia necesară pentru
producerea metalului original este folosită pentru
reciclarea aluminiului, iar aproape 75% din aluminiul
produs în lume este utilizat în continuare. Datorită sis -
temelor moderne și inovatoare din aluminiu, este posi-
bil să se realizeze viziunile îndrăznețe ale designerilor,
menținând în același timp cele mai înalte standarde de
siguranță, funcționalitate și ecologie.

Let’s build a better future

Fațadele clădirilor acoperite de plante reprezintă ideea
viitorului. Sistemele verticale de gestionare a spațiilor
verzi permit crearea unor noi suprafețe de mari dimen-
siuni pentru creșterea plantelor, ceea ce este extrem
de important în zonele puternic urbanizate. Fațadele
verzi și pereții vii au un impact pozitiv asupra mediului,
precum și asupra clădirilor și a rezidenților acestora.
Pe lângă gestionarea vegetației verticale, sistemele de
fațade ecologice din aluminiu oferă posibilități de
design aproape nelimitate pentru arhitectura contem-
porană. 

Pentru mai multe informații despre soluțiile din
domeniul construcțiilor, inclusiv despre proiectele
moderne care participă la concursul „Clădirea Anului
cu Sistemele Aluprof”, vizitați Future Builders
(https://future-builders.com/en/contest). 

Viacom International Media Network (VIMN), Londra, Marea Britanie.
Sisteme utilizate: MB‐70HI, MB‐SR50N, MB‐SR50N EFEKT

MTV Studios, Londra, Marea Britanie.
Sisteme utilizate: MB‐SR50 EFEKT, MB‐SR50N, MB‐70HI

Posejdon, Szczecin, Polonia. Sisteme utilizate: MB‐60E EI, MB‐78EI,
MB‐86 SI, MB‐SR50N HI+, MB‐SR50N OW
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5 beneficii ale acoperișurilor verzi,
cea mai nouă tendință în construcții, de la BMI România

Acoperișul verde intensiv,
pentru spații recreative

Acoperișul verde intensiv, soluție oferită de BMI România,
este un sistem conceput pentru a fi utilizat ca spațiu de
recreere. Acesta prezintă adesea multe caracteristici
asemănătoare cu grădinile tradiționale existente la sol,
deoarece poate include căi de acces realizate din
pavaje, peluze, arbori și arbuști.

Aceste „grădini de acoperiș” sunt sisteme multistrat de
sol, care necesită o irigare constantă și o întreținere
periodică, spre deosebire de acoperișurile verzi exten-
sive. Dată fiind complexitatea unor astfel de soluții,
varianta optimă se va alege în urma discuțiilor dintre
biroul de arhitectură implicat și consultantul tehnic
BMI Icopal.

Acoperișul verde extensiv,
cu scop decorativ și ecologic

Cea de-a doua soluție din portofoliul BMI România este
acoperișul verde extensiv (clasic sau inversat). Acest
tip de terasă verde este destinat în principal folosirii în
scop decorativ, ecologic. Nu este utilizat ca spațiu de
recreere, pe care se poate circula sau staționa în mod
frecvent, accesul fiind permis doar pentru activitățile de
întreținere a acestuia. Din cauza înălțimii superficiale a
substratului vegetal, gama de plante care se pretează
pentru astfel de acoperișuri este restrânsă la plantele
rezistente la secetă și care nu necesită o îngrijire per-
manentă, cum ar fi: sedum, mușchi, flori sălbatice
spe  ci fice zonei etc. Datorită experienței în domeniu,
dobândită pe parcursul existenței sale, BMI Icopal
acordă, în funcție de soluția aleasă, o garanție privind
impermeabilitatea sistemului cuprinsă între 20 – 40 ani.

Acoperișurile verzi sunt tendința de pe piața construcțiilor care câștigă din ce în ce mai multă popu-
laritate în Europa. Acestea oferă oaze încântătoare de verdeață pe acoperișul clădirilor și vin cu
nenumărate beneficii, despre care BMI România vă invită să aflați în continuare.

În funcție de soluția aleasă, acoperișurile verzi se împart în două categorii - extensive sau intensive,
iar din punct de vedere al poziționării hidroizolației față de termoizolație - clasice sau inversate.



BMI Icopal: Hidroizolații durabile

Acoperișuri verzi putem întâlni în cadrul centrelor
comer ciale, unde pot găzdui restaurante și locuri de
joacă, la clădiri de afaceri, blocuri sau case. Iată, în
cele de mai jos, 5 beneficii ale acestor sisteme ecolo -
gice și suste nabile, oferite de gama BMI Icopal, al cărei
motto este, pe deplin justificat, „Hidroizolații durabile”.

1. În cazul clădirilor cu acoperișuri verzi, apa este pre-
luată de substrat și apoi condusă către plante, de unde
se întoarce în atmosferă, prin evaporare. Vara, acestea
pot prelua 70-90% din precipitațiile care cad pe ele, iar
iarna, între 25-40%. Din acest motiv, în cazul precipi-
tațiilor abundente, este redus atât stresul pus asupra
sistemelor de canalizare cât și riscul de inundații.

2. Prin rouă și evaporare, plantele aflate pe sisteme
orizontale și verticale au efect de răcorire a spațiilor
urbane în zilele toride de vară. De asemenea, contri-
buie la reducerea distribuirii prafului și a emisiilor polu-
ante și, astfel, la adaptarea orașelor la climatul
viitorului, cu temperaturi estimate mai ridicate vara. În
plus, datorită mediului umed pe care îl asigură plan-
tele, acestea creează un strat natural rezistent la foc,
care protejează imobilul.

3. Izolarea mai mare oferită de acoperișurile verzi
poate reduce cantitatea de energie necesară pentru a
regla temperatura clădirii, dacă ne gândim că acope-
rișul este zona pe unde se pierde multă căldură și care
preia temperaturile ridicate ale verii. Mai mult, plantele
absorb jumătate din lumina soarelui, ceea ce creează
un climat răcoros și plăcut vara. Numeroase studii
vin să confirme că un acoperiș verde generos reduce
cu 75% nevoia de a porni aparatul de aer condiționat,
ceea ce înseamnă economie la consumul de energie.
Acest lucru are un efect benefic și asupra vecinătății
clădirii și a temperaturii orașului, care poate să scadă
cu până la 3 grade. Fapt pe care îl putem observa ușor
și dacă facem o comparație între temperatura înre -
gistrată într-o zi de vară într-un oraș și cea dintr-o
localitate verde, aflată în vecinătatea acestuia.

4. Prezența unui acoperiș verde scade expunerea mem-
branelor impermeabile la fluctuațiile mari de tempe -
ratură, factor care provoacă microfisuri, și protejează
materialele acoperișului de alte influențe externe pre-
cum soarele, ploaia sau vântul. Acest lucru dublează
sau chiar triplează durata de viață a acoperișului.

5. Aspectul natural, sustenabil, împreună cu reducerea
costurilor de energie și cu durata mare de viață a aco-
perișului înseamnă o valoare crescută a proprietății. Un
aco periș verde atenuează zgomotele, mai ales sune-
tele de frecvență joasă. Când suprafața acestuia este
mare, poate reduce zgomotele exterioare cu până la
40 de decibeli. 

Iată că există numeroase motive pentru care populari-
tatea acoperișurilor verzi în cadrul proiectelor urbane
sau rurale înregistrează o creștere constantă în ultimii
ani, fiind în prezent o opțiune des folosită, datorită
experi enței dobândite și îmbunătățirii constante a
soluțiilor existente, oferite pe piața românească, la un
nivel ridicat de profesionalism, de BMI România.

De-a lungul anilor, compania s-a concentrat pe o dezvol-
tare și îmbunătățire continuă a materialelor destinate
construirii și hidroizolării acoperișurilor verzi, astfel încât
să facă față solicitărilor exigente venite din partea
clienților și având mereu grijă față de mediul înconjură-
tor. BMI Icopal a devenit o referință mondială în hidroizo-
lații, datorită materialelor inovatoare, serviciilor complete
și experienței dobândite prin oferirea de sisteme com-
plete pentru acoperișuri plane, deținând certificatul de
management al calității, care atestă respectarea stan-
dardelor ISO 9001, precum și certificatul pentru sistemul
de management al mediului, ISO 14001.

Pentru ca dumneavoastră să beneficiați de potențialul
maxim al sistemelor de hidroizolație alese, compania
actualizează constant portofoliul de produse, implemen -
tează tehnologii inovatoare și oferă o durată extinsă de
viață pentru gama de produse BMI Icopal, care asi-
gură proiecte de acoperișuri verzi la cele mai înalte
standarde de calitate. q

BMI România
Str. Europa Unită, Nr. 5

Ro 550018, Sibiu, România 
Telefon: +40 746 37 37 35 

Email: office_ro@bmigroup.com
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Bariere rezistente la foc pentru fațade ventilate
Siderise – specialiști în izolare și protecție la foc de peste 40 de ani
Realizarea construcțiilor cu fațade ventilate implică și obligativitatea instalării unor bariere verticale și ori-

zontale cu rol de întrerupere a efectului de coș pe care-l vor dezvolta, în caz de incendiu, cavitățile/golurile
existente în sistemele de fațadă ventilată. Pentru a fi într-adevăr eficiente în preîntâmpinarea propagării focu-
lui, produsele cu rol de barieră trebuie să fie cel puțin E 30. 

Proventuss Solution SRL, parte a grupului Proventuss, activ în Europa Centrală și de Est, a acumulat o vastă
experiență ca furnizor de soluții și sisteme pentru fabricarea fațadelor, acoperind aplicații precum lipirea și sigilarea
structurală, fabricarea geamului izolator, sigilare rezistentă la intemperii, sigilare rezistentă la foc, sigilare și lipire de
uz general (soluții Dow, lider mondial în sigilarea și etanșarea fațadelor), oferind sisteme ce permit fabricarea fațade-
lor ventilate prin lipire (Dowsil 896 PanelFix, având cea mai înaltă clasificare la foc pentru sisteme de lipire la fațade
ventilate, B S2 d0), membrane rezistente la foc FireCurb fabricate de Tyvek, sisteme de membrane EPDM aplicabile
la interior și exterior pentru etanșarea rosturilor mari (Dow, SealEco și Vipro) - toate aceste produse permițând rea-
lizarea de fațade ventilate lipite respectând cele mai stricte standarde și reglementări de siguranță și protecție la foc.

Ca bariere verticale și orizontale pentru fațade ventilate, recomandarea Proventuss Solutions este să folosiți
sistemul agrementat și avizat IGSU de protecție a fațadelor Siderise RH și RV, care vă oferă performanțe EI
(izolare și integritate) până la 120 de minute.

Grupul Siderise este pionier și lider de piață în dezvoltarea de soluții pasive de protecție la foc și izolare
fonică a fațadelor, fiind, timp de decenii, principalul producător din Marea Britanie de astfel de sisteme. Înce-
pând din anul 1972, Siderise s-a angajat în utilizarea materialelor inovatoare și în dezvoltarea produselor și
tehnologiilor pentru un viitor durabil, la nivel internațional. Colaborând îndeaproape cu arhitecți, cu proiectanți,
cu antreprenori de fațade și montatori, echipa specializată în fațade a Siderise dezvoltă soluții de proiectare efi-
ciente, după cele mai înalte criterii de calitate. 

Bariere rezistente la foc pentru fațade ventilate

• Barierele orizontale Siderise RH și verticale Siderise RV pentru cavități (goluri) deschise în fațade ventilate
reprezintă soluția implicită, ultraperformantă, pentru aplicațiile de protecție la foc a acestui tip de fațade.
• Barierele permit ventilarea continuă și drenarea condensului apărut în spatele fațadei ventilate.
• Produsele sunt testate atât individual cât și integrate în sisteme la scară reală.
• Banda intumescentă reacționează rapid în caz de incendiu și închide cavitatea.
• Barierele orizontale Siderise RH pot fi instalate și pentru cavități de ventilare continuă de 50 mm.
• Barierele verticale preiau deplasările apărute la fațadă și etanșează pe direcție verticală.

Siderise RH -
bariere orizontale
pentru cavități deschise

• Prezentarea produsului

Siderise RH constă dintr-un miez din lamele de
vată bazaltică cu fibrele rearanjate, cașerate cu
folie de aluminiu armată. Fața expusă a barierei
este de asemenea etanșată cu folie de aluminiu.
Materialul de bază este tratat pentru a fi hidrofug,
iar ambalarea în folie oferă miezului un grad ridicat
de protecție la umezeală. Clasa de reacție la foc a
barierei este A1.

Bariera orizontală Siderise RH încorporează o
bandă intumescentă reactivă continuă lipită pe
cantul barierei spre fațada ventilată. Banda
intumescentă reacționează rapid în caz de incen-
diu, închizând complet cavitatea de ventilație din-
tre barieră și fațadă.
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Produsele standard pot fi instalate în cavități de 25 mm
- Siderise RH 25 - și 50 mm - Siderise RH 50. Pentru
fixarea acestor elemente, se pot folosi cleme de fixare
din tablă zincată (G) sau inox (S).

Banda intumescentă este protejată prin acoperire cu
film polimeric de culoare neagră, rezistent la intemperii.

În scopul facilitării identificării, pe barieră sunt dungi de
culori diferite având inscripționat codul produsului.

• Standarde și aprobări

Pentru a fi instalată în proiecte, o barieră necesită agrement tehnic, aviz eliberat de MLPAT și aviz
eliberat de IGSU. Siderise RH îndeplinește toate aceste condiții și de aproximantiv 2 ani este utilizată
în numeroase proiecte de edificii publice, spitale, hoteluri, clădiri de birouri și proiecte rezidențiale
reprezentative.

Bariera orizontală are EI între 30 și 120 minute.

• Testarea la foc a produsului

Barierele orizontale pentu fațade ventilate Siderise RH au fost testate în conformitate cu ASFP TGD 19 (Ghidul
tehnic în vigoare privind testarea rezistenței la foc a barierelor pentru cavități în stare deschisă al Asociației
Specialiștilor în Protecția la Incendiu din Marea Britanie). Metoda de testare utilizează criteriile specificate în
EN 1363–1:2012 pentru determinarea rezistenței la foc a acestui tip de bariere.

• Performanța la foc a produsului

Siderise RH 25 G/S: barieră rezistentă la foc pentru cavități orizontale de max. 25 de mm lățime

Siderise a testat bariera orizontală la foc pentru cavități deschise de 25 mm lățime după metoda de testare
indicată în ASFP TGD 19. În timpul testelor, închiderea efectivă a cavității a avut loc în mai puțin de 2,5 minute.
Temperatura deasupra zonei expuse a rămas sub 180°C în timpul activării. Specificațiile produsului, având E 120
și I 60, se văd în Tabelele 1 și 2.

Tabel 1: Clasificarea la foc pentru barierele orizontale Siderise RH cu cleme de fixare din oțel zincat
pentru cavități având deschideri între 49 mm și 425 mm pentru RH 25 și între 60‐300 mm pentru RH 50

Tabel 2: Clasificarea la foc pentru barierele orizontale Siderise RH cu cleme de fixare din oțel inoxidabil
pentru cavități având deschideri între 49 mm și 425 mm pentru RH 25 și între 60‐300 mm pentru RH 50

continuare în pagina 26 È
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Siderise RH 50(G/S) EI30: barieră orizontală rezistentă la foc pentru cavități având maximum 50 mm
lățime și 30 de minute integritate și izolare

Siderise a testat barierele orizontale pentru cavități de 50 mm lățime conform ASFP TGD 19. În timpul teste-
lor, închiderea efectivă a cavității a avut loc în mai puțin de 2,5 minute. Temperatura deasupra zonei expuse a
rămas sub 180°C în timpul activării, iar specificațiile produsului se văd în Tabelele 1 și 2, pentru EI 30.

Siderise RH 50(G/S) EI60: barieră orizontală rezistentă la foc pentru cavități având maximum 50 mm
lățime și 60 de minute integritate și izolare

În timpul testelor efectuate de Siderise, conform ASFP TGD 19, pe barierele orizontale pentru cavități de 50 mm
lățime, închiderea efectivă a cavității a avut loc în mai puțin de 2,5 minute. Temperatura deasupra zonei expuse
a rămas sub 180°C în timpul activării. Tabelele 1 și 2 redau specificațiile produsului pentru EI 60.

• Cavități mici

Pentru cavități mai mici de 48 de mm, referința e dată în tabelul 3, având clasificare la foc E 120 și I 60 minute.

• Performanțele sistemului 

Barierele Siderise au fost supuse la peste 40 de teste la scară mare în conformitate cu BS 841 (1 și 2) și NFPA
285, care prevăd metode standard de testare la foc pentru evaluarea caracteristicilor de propagare a incen-
diului ale ansamblurilor de pereți exteriori ce conțin componente combustibile. Aceste teste au fost folosite
pentru a evalua performanța barierei Siderise într-un sistem complet de fațadă ventilată.

Siderise RV - 
bariere verticale

• Prezentarea produsului

Barierele Siderise RV constau din panouri cu fibrele rearan-
jate, cașerate, având clasa de reacție la foc A1.

Acestea sunt folosite pentru a umple cavitatea dintre struc-
tura clădirii și panoul de fațadă. Ansamblul astfel realizat
asigură o rezistență excelentă la trecerea focului și fumului.
În plus, prin etanșarea rostului, aceste bariere asigură pre-
surizarea compartimentărilor.

Întrucât bariera este montată în contact direct cu panoul
fațadei, nu este necesară bandă intumescentă.

Tabel 3: Clasificarea performanței la foc a barierelor orizontale Siderise pentru cavități de până la 50 mm

Æ urmare din pagina 25



• Standarde și certificări

Barierele verticale Siderise RV sunt testate în conformitate cu EN 1366-4:2006+A1:2010, sunt avizate IGSU și
au agrement emis de MLPAT.

• Performanțele produsului

Stabilirea performanțelor are la bază EN 1366-4:2006+A1:2010.

Caracteristicile de integritate și izolare sunt prezentate în tabelul 4.

Barierele Siderise RV au fost folosite și incluse și în numeroase teste la scară mare cum ar fi BS 8414 (1
și 2) și NFPA 285. Aceste teste sunt utilizate pentru a evalua performanțele barierelor pentru cavități la fațade
ventilate folosite în sisteme complete.

Exemple de compartimentare

Contact:
Proventuss Solutions SRL
Strada Lungă 118, 507055
Loc. Cristian, Jud. Brașov
Mobil: 0040 770 716 165
E-mail: radu.vieru@proventuss.eu

Tabelul 4

Recomandări în Anglia și Țara Galilor pentru proiecte comerciale

Recomandări pentru clădiri rezidențiale



Noi standarde naționale pentru securitatea la incendiu

Elaborate prin consens, standardele reprezintă soluția
care vine în ajutorul domeniului securității la incendiu.
Prin intermediul acestora, sunt specificate cerințe și bune
practici pentru prevenirea sau redu cerea incidenței
incendiilor în clădiri, pentru securitatea produselor și
echipamentelor utilizate în construcții, pentru gestionarea
daunelor și protejarea vieții umane.

Întreaga comunitate de standardizare, formată din
experți, factori de decizie, experți în domeniul incendii lor,
cercetători, producători de materiale de construcții și alte
părți interesate au conlucrat pentru revizuirea și elabo-
rarea standardelor specifice securității la incendiu. Doar în
ultimele luni, ASRO a adoptat de la nivel european o serie
de standarde care au ca scop semnele de securitate,
instalațiile de control al fumului și cele de stingere a
incendiilor și încercările de rezistență la foc pentru insta-
lațiile tehnice folosite în cadrul clădirilor.

Utilizarea unor semne și simboluri grafice unanim
recunoscute la nivel internațional facilitează protecția și
minimizează confuzia și riscul de accidentare. Anul acesta
au fost publicate două noi amendamente ale standardului
SR EN ISO 7010:2020 - Simboluri grafice. Culori și
semne de securitate. Semne de securitate înregistrate.
Standardul prevede semne de securitate în scopul pre-
venirii accidentelor, protecției împotriva incendiilor, oferă
informații privind pericolele pentru sănătate și evacuarea
de urgență. Acesta este în conformitate cu SR ISO 3864-
1:2015 privind principiile de proiectare a semnelor și
marcajelor de securitate și cu SR ISO 3864-3:2017
care abordează principiile de proiectare a simbolurilor
grafice utilizate în semnele de securitate. Cele două

amendamente, SR EN ISO 7010:2020/A2:2022 și
SR EN ISO 7010:2020/A3:2022, adaugă standardului
pu blicat în 2020 nouă noi semne de securitate.

În privința instalațiilor de control al fumului, dar și de
stingere a incendiilor, au fost adoptate noile versiuni ale
părților 6 și 13 ale standardului SR EN 12101 - Sisteme
pentru control al fumului și gazelor fierbinți, care oferă
specificații pentru sisteme cu presiune dife rențială,
respectiv metodele de proiectare și de calcul, instalare,
încercări în vederea recepției, încercări periodice și
mentenanța acestor sisteme. Totodată, a fost adoptat și
un nou standard, SR EN 14972-10:2022, care specifică
un protocol de încercare a sistemelor cu ceață de apă. 

Rezistența la foc a unei structuri, a unui sistem sau
a unui element utilizat în construirea unei clădiri repre -
zintă unul dintre cei mai importanți factori pentru securi-
tatea acesteia. Testarea rezistenței la foc implică mai
multe aspecte, printre care și respectarea standardelor de
testare a performanței diferitelor elemente de construcții,
atunci când sunt supuse unor condiții standardizate de
expunere la foc. Spre exemplu, pentru instalațiile tehnice,
a fost elaborat standardul european EN 1366. Pe parcursul
acestui an, au fost adoptate la nivel național noile părți ale
standardului, și anume SR EN 1366-11+A1:2022 -
Încercări de rezistență la foc pentru instalații tehnice.
Partea 11: Sisteme de protecție la incendiu pentru sis-
teme de cabluri și componente asociate și SR EN 1366-
3:2022 - Încercări de rezistență la foc pentru instalații
tehnice. Partea 3: Etanșări ale trecerilor.

Standardele pot fi achiziționate din magazinul online
al ASRO: https://magazin.asro.ro/.

Despre ASRO
ASRO – Organismul Național de Standardizare – este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor

europene și internaționale.
Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO joacă un rol

important în punerea la dispoziție, pentru o gamă tot mai largă de părți interesate, a unei platforme ușor accesibile,
necesară pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizații.

Prin participarea în cadrul activității de standardizare, fiecare membru este la curent cu noile procese tehnologice
standardizate, poate susține punctul de vedere cu privire la conținutul proiectelor de standarde în curs de elaborare și
își poate adapta din timp modul de lucru pentru a respecta cerințele standardizate la nivel european.

Contact:
Website: https://www.asro.ro/ | E-mail: relatii.publice@asro.ro | Linkedin: https://www.linkedin.com/company/rostandard

Incendiile care au loc în clădiri sunt imprevizibile și mai puternice ca niciodată. Peste 5.000 de astfel
de incidente au loc zilnic la nivel european, de aceea securitatea la incendiu a clădirilor a devenit o pro -
blemă socială și de securitate majoră. Mai mult, deoarece reglementările în privința securității la incendiu
variază semnificativ de la o țară la alta (ceea ce duce la nivele diferite de securitate la incendiu pentru
cetățenii UE), este în mod evident necesară o abordare comună în ceea ce privește prevenirea și răspun-
sul cât mai eficient la acest tip de evenimente.
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a organizat cu succes conferința

SMART DIGITAL BUILDINGS

Adresat arhitecților și designerilor, contractorilor generali,
dezvoltatorilor imobiliari și consultanților, managerilor
de proiect și altor specialiști din domeniu, evenimentul
a prezentat soluții de proiectare, finanțare și studii
de caz al căror subiect au fost clădirile digitale
inteligente.

Soluțiile concrete pentru monitorizarea și controlul
sistemelor din clădirile comerciale actuale au la bază
tehnologii inteligente.

Printre specialiștii care au luat cuvântul s-au aflat
speakeri români și internaționali, atât din cadrul
Grupului AVITECH, cât și al companiilor tehnologice
partenere, fiecare fiind recomandat de o experiență
solidă în domeniu.

Într-un cadru interactiv, discuțiile și prezentările s-au
axat pe rolul central pe care îl au sistemele BMS în

proiectele de clădiri comerciale noi. Au fost expuse și
argumentate tehnologii de ultimă generație, soluții
practice și de finanțare ce vizează eficientizarea
clădirilor digitale inteligente.

Desfășurat pe trei paneluri, evenimentul a debutat cu
prezentarea invitaților și a cadrului general de discuție,
în care Gabriela Bondrea, Commercial Sales Manager,
AVITECH Group, a subliniat importanța soluțiilor BMS
și a gestionării eficiente și sustenabile a resurselor
într-o clădire comercială. 

Panelul 1 a continuat cu o scurtă istorie a companiei
AVITECH și a numeroaselor premiere pe care le-a
bifat pe piața locală, de la implementarea primei
automatizări până la cele mai reprezentative proiecte
BMS realizate în România. 

Având ca punct de pornire soluțiile inovatoare în transformarea digitală a clădirilor comerciale, AVITECH
Group, împreună cu partenerii săi de tehnologie PADS4, Tridium, Helvar, BCR și ELTEK, a organizat
pe data de 9 iunie, în București, un eveniment de referință pentru piața din România, sub denumirea
„SMART DIGITAL BUILDINGS”. 
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Din partea PADS4, Emmanuel Bonnargent, Head of
Global Sales, a adus în discuție importanța sistemelor
software dezvoltate de compania olandeză ca platformă
pentru o experiență inteligentă a utilizatorului într-o
clădire digitală. 

În continuarea expunerii sale, Irek Pacula, Channel
Sales Manager, Tridium, a prezentat în detaliu modul
în care platforma Niagara Framework contribuie la
minimizarea consumului de energie într-o clădire de
birouri. Primul panel a fost încheiat de Przemysław
Skorupa, Regional Director, Helvar, care a expus
unele dintre soluțiile inteligente de control al
iluminatului într-o clădire digitală.  

Cel de-al doilea panel al conferinței a fost alocat
soluțiilor de finanțare pentru eficientizarea energetică
a unei clădiri comerciale, prilej cu care, din partea
BCR, au luat cuvântul Cristina Daina, Corporate
Lending Product Manager, și Sebastian Mihai Staicu,
Project and Leveraged Finance Manager. 

În ultimul panel, evenimentul a fost dedicat studiilor
de caz, cu exemple detaliate, aplicate, de proiecte

BMS implementate în diverse clădiri comerciale din
țară și străinătate. 

Unul dintre reperele acestui panel a fost studiul de
caz al proiectului J8 Office Park, București, unde
AVITECH a realizat proiectarea, furnizarea,
instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor
BMS (HVAC, instalații electrice, instalații sanitare,
instalații critice, contorizare), pe lângă cele de detecție
incendiu, supraveghere video și videointerfonie. 

De asemenea, proiectul se remarcă prin certificarea
BREEAM Outstanding – prima de acest nivel de la
noi din țară. Din partea companiei dezvoltatoare,
Portland Trust, studiul a fost susținut de către
Corneliu Bârsan, Project Manager, iar detaliile despre
sistemul BMS au fost în sarcina inginerilor noștri BMS,
Adrian Dumitru și Mihai Baigus.

La nivel internațional, studiile de caz expuse de principalii
invitați au fost un argument în favoarea soluțiilor propuse
de partenerii noștri de tehnologie, cu un spectru larg
de aplicabilitate, de la clădiri de birouri și centre
comerciale până la spitale și aeroporturi. q

www.avitech.ro
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Efectul acțiunii focului asupra unei structuri metalice
și reabilitarea acesteia

Zsolt NAGY - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, Departamentul de Structuri
Csaba ZAJZON - Gordias SRL, Cluj-Napoca 

Conform procesului verbal de
intervenție al Inspectoratului pen-
tru Situații de Urgență Sibiu, subu-
nitatea Detașamentul de Pompieri
Mediaș, s-a consemnat arderea
unor stive de europaleți, baloți de
cartoane din exteriorul depozitului,

produse stocate în depozitul inte-
rior, spațiul tehnic și sub înveli-
toare. 

Incendiul s-a propagat la înveli-
toarea exterioară și acoperiș, depo-
zitul arzând pe o suprafață de cca
500 mp. Figura 1 marchează aria

afectată de acțiunea incendiului
prin hașura roșie. 

Construcția are dimensiunile în

plan de 36 m x 54 m (2 deschideri

de 18 m și travei de 12 m, având un

singur stâlp amplasat în interiorul

spa țiului comercial) și o înălțime

totală de 7 m. Zona administrativă

și de depozitare s-a dezvoltat pe o

singură travee de 6 m, aceasta fiind

separată de zona comercială prin -

 tr-un perete rezistent la acțiunea

incendiului, compus din structură

metalică placată cu gips-carton,

peretele având grosime totală de

125 mm. Deși amplasarea peretelui

rezistent la foc nu a respectat confi-

gurația structurii (peretele a fost

amplasat la cca 3 m față de axul 6

(fig. 1 și 4), acesta a reușit să limi-

teze propagarea incendiului din

zona de izbucnire (depozit) spre

zona comercială.

Acțiunea focului asupra structurilor necesită înțelegerea fenomenului de pierdere treptată a
rezistenței și a rigidității cu creșterea temperaturii elementului structural afectat. Rezistența la foc
a structurilor prin prisma normativelor este utilizată în raport cu testarea în cuptor, utilizând o
curbă standard timp-temperatură în care temperatura nu se reduce niciodată și nu se referă la
supraviețuirea efectivă a structurii într-un incendiu real. EN 1991-1-2 include trei curbe de foc stan-
dard, dar oferă și o metodă de modelare a incendiilor naturale parametrice.

Exemplul de față prezintă studiul unei structuri care a supraviețuit unui incendiu real și abor-
dează aplicarea noțiunilor teoretice prin prisma cuantificării efectelor înregistrate în urma incendiu-
lui cu ajutorul tehnologiei de scanare 3D. Se evidențiază aspectele complexe în ceea ce privește
definirea acțiunii, fenomenele nonlineare petrecute în structură și se oferă scenarii simplificate de
evaluare pe baza regulilor EN 1993-1-2 pentru stabilirea rezistenței la foc a unei structuri metalice
al cărei acoperiș nu a fost protejat la acțiunea focului. Deși un astfel de scenariu poate fi cu ușu rință
catalogat în categoria de rezistență la foc de 10-15 minute, atât calculele simplificate efectuate, cât
și comportamentul structurii în condițiile unui incendiu real demonstrează o rezistență la foc de
min. 35-40 minute. Articolul prezintă degradările constatate în urma incendiului la o structură
metalică parter, având funcțiunea de centru comercial (extinderea focului la toată structura a fost
limitată de un perete rezistent la foc, degradările importante fiind interceptate în zona de producere
a incendiului), scenariile de calcul evaluate pe baza datelor culese din teren, precum și modul în
care autorii au reușit reabilitarea structurii afectate de acțiunea focului. 

Fig. 1:  Plan parter cu zona afectată de incendiu
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După scurt timp de la produce-
rea evenimentului, spațiul a fost
curățat de resturile carbonizate și
s-a efectuat o scanare 3D a zonei
afectate. Cu ajutorul tehnologiei de

scanare 3D au fost interceptate cu
exactitate deformațiile structurii
sub forma unui nor de puncte,
deformații care ulterior s-au folosit
în analiza comportării structurii la

acțiunea incendiului, respectiv s-au
creat modele realistice de evaluare
a evoluției temperaturii pe durata
incendiului. În evaluarea efectelor
cauzate de acțiunea focului, s-au
folosit deformațiile măsurate ale
structurii în punctele caracteristice
alese.

Realizarea modelelor
de  calcul pentru analiza

structurii la acțiunea focului
Pentru identificarea evoluției

temperaturii interioare în spațiul
afectat de acțiunea focului pe
durata incendiului, s-a realizat un
model structural (fig. 5) și s-a
efectuat o analiză spațială a struc-
turii în vederea determinării tempe-
raturilor critice. Încărcările asupra
structurii clădirii au fost considerate
cele corespunzătoare situației reale
la momentul producerii incendiului
(încărcări permanente + utile).
Ulterior, s-a modelat efectul tempe-
raturii asupra structurii în urma ac -
țiunii focului, aceasta fiind acțiunea
dominantă care a produs degradă-
rile. În vederea simplificării calcule-
lor, s-a recurs la o analiză pe un
cadru 2D izolat din structură, din
zona cea mai afectată în urma
incendiului (fig. 6). 

Identificarea evoluției tempera-
turii elementelor structurale pe un
cadru transversal s-a făcut incre-
mental prin încercări succesive. În
primul pas s-a aplicat o tempera-
tură de 500 grade Celsius asupra
elementelor de structură și s-a rulat
o analiză liniară, pentru determina-
rea deformațiilor. Pentru analiza
structurii, s-au creat materiale noi,
având caracteristici fizico-mecanice
degradate (modul elasticitate E și
limită de curgere fy) corespunză-
toare temperaturii de 500°C. Modu-
lul de elasticitate a fost redus cu

Fig. 3:  Secțiuni transversale caracteristice ale structurii

Fig. 4:  Zona structurii afectată de temperaturi înalte

Fig. 5:  Model structural construit pentru analiză cu încărcare permanentă și tehnologică

Fig. 2:  Secțiune longitudinală care indică localizarea izbucnirii incendiului

continuare în pagina 34 È
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38,3% față de valoarea corespun-
zătoare temperaturii de 20 °C
(210,000 N/mm2). Valoarea limitei
de curgere în mod similar a fost
redusă cu 52% (în funcție de mate-
rialul folosit: S355, S275). Succesiv,
s-a reluat analiza cu temperaturi
mai înalte pe elementele afectate
ale structurii și s-au comparat
deformațiile calculate cu cele obți-
nute din  scanarea 3D, care repre-
zintă deformațiile finale ale cadrului
(Tabelul 1). Rezultatele etapelor
în pași precum și diferen țele măsu-
rate au fost înregistrate într-un
tabel și s-a reluat analiza cu crește-
rea graduală a temperaturii, până
când valorile deformațiilor din cal-
cule s-au apropriat de valorile obți-
nute din scanarea 3D. Analizele
s-au efectuat cu programul Con-
Steel 14. Analizele iterative au avut
ca țintă temperatura critică a struc-
turii (fig. 8), determinată conform
regulilor EN 1993-1-2 corelate cu
deformațiile înregistrate în urma
calculului, prin comparație cu cele
măsurate. Pentru o mai bună corelare
cu rezultatele măsurate, ultimele
iterații s-au făcut cu temperaturi
inegale pe cele două deschideri,
rezultatele măsurate indicând o
severitate mai pronunțată a efecte-
lor incendiului în zona punctului 1
față de cel similar din deschiderea
adiacentă (punct 7), ceea ce con-
firmă și temperaturi mai ridicate în
mecanismul de încălzire sub acțiu-
nea focului.

Considerând deformațiile în
cazul în care structura s-a încărcat
cu variații de temperatură neuni-
formă pe direcție transversală,
rezultatele obținute au fost mai
apropiate în ultima iterație față de
cele măsurate pe releveul cu nor de

Fig. 6:  Cadru transversal afectat de acțiunea focului cu punctele de comparație selectate

Fig. 7:  Cadru transversal ideal suprapus peste forma degradată din scanarea 3D

Fig. 8:  Cadru transversal ideal – temperaturi critice evaluate conform EN 1993‐1‐2

Tabel 1:  Deformații măsurate cadru transversal față de cel ideal din scanare 3D
comparate cu cele din analiză pe un cadru

Fig. 9:  Structura afectată de acțiunea focului după decopertare

Æ urmare din pagina 33
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puncte. Analizele efectuate repro-
duc efectele incendiului, pentru
variația temperaturii folosind curba
standard de incendiu ISO 834.

După estimările efectuate pe

baza deformațiilor înregistrate din

calcul putem presupune că tempe-

ratura pe partea stângă a structurii

a ajuns la un nivel între 800°C -

850°C, în timp ce pe partea dreaptă

temperatura s-a încadrat în interva-

lul 700°C - 750°C.

Principala critică a curbei stan-

dard ISO 834 este că aceasta nu

conține fenomenul de scădere a

temperaturii după  epuizarea mate-

rialelor combustibile, așa cum se

întâmplă în cazul unui incendiu

natural. În același timp, informațiile

culese din teren nu permit reface-

rea scenariului de incendiu cu locul

exact și cantitatea exactă a sarcinii

combustibile, câmpul de distribuție

a temperaturilor, evoluția incendiu-

lui și efectele rezultate din acțiunea

echipajului de pompieri. De aceea,

rezultatele analizei structurii le tra-

tăm ca pe o comparație între efec-

tele obținute aplicând pe structură

o distribuție de temperatură ce se

dezvoltă după o situație ipotetică și

efectele înregistrate în urma unui

incendiu real. O analiză mai apro-

fundată s-ar putea face cu ajutorul

unei curbe de temperatură parame-

trică, generată conform dimen -

siunilor spațiului analizat, cu

localizarea golurilor în pereți/aco-

periș, cantitate estimată de mate-

rial combustibil și dispunerea

acestuia în interior conform funcțiu-

nii, din care să obținem atât ciclul

de creștere a temperaturii cât și

descreșterea acesteia după com bus -

tie. Analiza cu curbă parametrică

(EN 1993-1-2 permite acest lucru)

tot ipotetică ar fi folosind informa -

țiile precizate, dar probabil ar fi mai

realistă prin plasarea materialelor

combustibile în locul real în care

acestea au fost depozitate.

Calculul temperaturii critice
după metodologia

EN 1993-1-2
Pentru determinarea temperatu-

rii critice s-au folosit două aplicații

diferite: ConSteel V14 și Elefir. La

determinarea teoretică a tempera-

turii critice, combinația accidentală

de încărcare include următoarele

încărcări: permanente + tehnolo-

gice, zăpadă și vânt. Chiar dacă la

momentul producerii incidentului nu

s-au înregistrat încărcări din zăpadă

sau încărcări notabile ca urmare a

acțiunii vântului, combinația spe-

cială în situații de incendiu folosit

pentru calcul a inclus încărcările din

vânt și zăpadă, în vederea aflării

rezistenței teoretice la foc a structu-

rii. După rularea analizei cu combi-

nația de încărcări accidentale, au

rezultat valorile pentru temperatura

critică a elementelor structurale din

figura 8. Pentru a atinge această

temperatură, timpul necesar esti-

mat prin calcule a rezultat între 35

(ConSteel) și 38 minute (Elefir).

Fig. 10:  Evaluarea rezistenței la foc a structurii: ConSteel vs. Elefir

continuare în pagina 36 È
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Reabilitarea structurii
Elementele structurale puternic

afectate de acțiunea focului au

necesitat înlocuire, însă prezența

peretelui rezistent la foc a reușit

limitarea propagării incendiului și

implicit degradările în structură.

Deformațiile remanente din zona

afectată au indus eforturi parazitare

în structură, dar fără efecte perma-

nente. Prin eliminarea zonelor

defor mate, eforturile acumulate

s-au eliberat. 

Pentru a mări stabilitatea struc-

turii consolidate, s-au luat măsuri

de contravântuire și a panelor de

acoperiș în plan transversal, prin

amplasarea unor tiranți metalici

Φ20 S275 între tălpile inferioare ale

fermelor de tip „macaz”, precum și

a unor contravântuiri în X în plan

vertical în prima și ultima deschi-

dere dintre pane (fig. 11). Atât

contravântuirile de acoperiș, cât și

tiranții de stabilizare a panelor au

fost dimensionați dintr-un calcul al

întregii structuri, conform condiții-

lor structurii refăcute. După ce s-a

finalizat consolidarea structurii, prin

completarea contravântuirilor de

acoperiș și tiranți pentru pane ale

acoperișului, s-au înlăturat înveli-

toarea și panele + contravântuirile

de acoperiș, pe toata lățimea clădi-

rii, între axele A și C, din axul 4

până în axul 6. După aceste opera -

țiuni, s-au demontat fermele din

axele A și C, împreună cu stâlpii de

închidere, din axul 4 până în axul 6.

Concomitent s-a demontat struc-

tura de tip copertină din axul 6

până în axul 6’, integral afectată de

incendiu.

S-au demontat grinzile longitu-

dinale din axele A și C, urmate de

grinzile cu zăbrele transversale, din

axele 5 și 6. Grinda longitudinală

din axul B s-a demontat până la

mijlocul distanței dintre axele 4 și

5, până în dreptul îmbinării cu șuru-

buri. Partea rămasă în consolă a

fost sprijinită de un eșafodaj spațial

amplasat în axul 4’. Pentru a mări

stabilitatea laterală a eșafodajului

pe toată durata demontării structu-

rii afectate de incendiu, s-au prevă-

zut popi înclinați la 45° atât pe

direcție longitudinală cât și trans-

versal, în vederea contracarării

efectelor tensiunilor reziduale acu-

mulate în structură din cauza efec-

telor de supraîncălzire și răcire

rezultate din acțiunea focului, evi-

dențiate și prin deformațiile exage-

rate – prezente în structură. 

După demontarea elementelor

structurale afectate de incendiu,

s-au înlăturat eșafodajele din axele

5 și 6, rămânând intact cel din axul

4’, care a susținut grinda longitudi-

nală din axul B, până la refacerea

integrală a structurii îndepărtate,

conform documentației tehnice

emise în acest scop. Pentru demon-

tarea stâlpilor de susținere de la

intersecția axelor A, B și C, cu axele

5 și 6, trebuia îndepărtat stratul de

acoperire din beton de peste apara-

tul de reazem. Deoarece efectele

incendiului nu au reușit să pătrundă

până la nivelul plăcii de bază a stâl-

pilor, s-a renunțat la îndepărtarea

betonului și s-a păstrat baza stâlpi-

lor prin tăierea și îndepărtarea

zonelor afectate de incendiu. Astfel

s-a păstrat integritatea buloanelor

de ancorare. Stâlpii noii structuri s-au

sudat la fața locului pe secțiunile

păstrate și  s-au fixat pe piesele de

ancorare existente.

Discuția rezultatelor

obținute și concluzii
Acțiunea focului asupra structu-

rilor este o situație accidentală de

încărcare, dificil de evaluat în faza

de proiectare. Stabilirea încărcăriiFig. 12:  Înlocuire porțiune de fermă afectată și structura cu învelitoarea refăcută

Fig. 11:  Consolidare pane

Æ urmare din pagina 35
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din temperatură pe structura ana -

lizată conține multe aspecte, care

pot diferi de o situație reală, de

aceea orice analiză post-incendiu și

compararea cu situația ipotetică

poate dezvălui noi elemente în

pătrunderea mai profundă a acestui

caz special de încărcare. 

Concluziile ce pot fi des-

prinse din acest studiu sunt

următoarele:

• Prin încercări iterative de

încărcare a structurii cu variația de

temperatură dezvoltată ca urmare

a acțiunii focului, s-a estimat tem-

peratura la care cu mare probabili-

tate a ajuns structura pe durata

unui incendiu real. Valorile obținute

prin calculul iterativ sunt valori esti-

mative, date fiind incertitudinile

care planează asupra datelor de

intrare, și se bazează pe ipoteza

variației temperatură - timp stan-

dard ISO 834. Curba ISO 834 este

o abordare defavorabilă, care ope-

rează cu creșterea permanentă a

temperaturii și nu include situația

de scădere a temperaturii după

epuizarea sarcinilor termice. Cu

metoda iterativă descrisă s-a

demonstrat că structura analizată a

ajuns la temperaturi cuprinse între

750°C -850°C, distribuția tempera-

turii fiind neuniformă, fără însă a se

înregistra colapsul parțial al zonei

de structură afectate;

• Prin metoda dezvoltată și cu

ajutorul programului ConSteel 14

s-a estimat temperatura critică a

structurii analizate, folosind abor-

darea standard de calcul al tempe-

raturii critice conform SR EN

1993-1-2. Tabelul 1 include 10

puncte pentru care a fost estimată

temperatura critică. Chiar dacă

temperatura critică cea mai scăzută

rezultată din acest calcul (774°C -

în punctul 4 - talpa inferioară a fer-

mei la conexiunea cu stâlpul cen-

tral) se încadrează în intervalul

estimat prin calculul teoretic, nu s-a

produs colapsul parțial al structurii

în zona afectată;

• Conform calculului temperatu-

rii critice pe două căi alternative

(ConSteel și Elefir), timpul necesar

pentru a se atinge această tempe-

ratură critică este cuprins în inter-

valul 34-38 minute. Conform

informațiilor din teren, expunerea

structurii a fost peste timpul calcu-

lat (cca 50 minute) fără a se înre-

gistra colapsul părții afectate din

structură. Calculele în această

situație particulară confirmă abor-

darea conservatoare a metodologiei

de calcul Eurocode;

• S-a utilizat cu succes metoda

scanării 3D a efectelor de degra-

dare produse după incendiu pentru

dezvoltarea unor metode simplificate

de calcul și verificare a structurilor

metalice. Localizarea deformațiilor

și mărimea acestor deformații

măsurate ne poate ajuta în înțele-

gerea mai profundă a efectelor pe

care o astfel de acțiune le poate

produce pe o structură afectată;

• Structura metalică analizată

solicitată la temperaturi ridicate

asociate nivelului de temperatură

critică a suferit deformații excesive

însă nu a cedat. Structura rămasă

în picioare și deformațiile rema-

nente înregistrate au fost folosite

ca indicii în analizele de structură

ulterioare;

• Structura afectată de acțiunea

focului a necesitat intervenții, însă

în proporție de 70% a putut fi sal-

vată datorită unui perete antifoc,

care a reușit să împiedice propaga-

rea incendiului dintr-un comparti-

ment de incendiu în altul;

• Structura de față s-a deformat

excesiv, s-a torsionat, a produs

flambaj local, dar nu a cedat. Un rol

important l-a avut gradul redus de

utilizare, astfel elementele fermei

afectate din structură au rezistat la

o temperatură în jur de 800°C fără

a dispune de protecție la foc;

• Parcurgerea procesului de rea-

bilitare a structurii a necesitat o

gândire total diferită față de cazul

proiectării uzuale a unei structuri

metalice. 
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/ FABRICANȚII PRODUSELOR de CONSTRUCȚII:

Deschidem calea de acces
către lumea MARCAJULUI CE !

Acreditări ALL CERT PRODUCT:
• ALL CERT PRODUCT este ACREDITAT de Organismul

Național de Acreditare RENAR:
- Certificat de acreditare nr. 075 din 10 iunie 2017 –

domeniul reglementat – https://www.renar.ro/ro/oec/;
- Certificat de acreditare nr. PR 085 din 19 decembrie

2017 – domeniul voluntar – https://www.renar.ro/ro/oec/;
• ALL CERT PRODUCT este notificat la Comisia Europeană

– Bruxelles – NB 2232;
• ALL CERT PRODUCT, prin Ordinul nr. 3648/2017 al Minis-

terului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondu-
rilor Europene, este desemnat ca organism de evaluare și
verificare a constanței performanței produselor pentru con-
strucții în vederea notificării la Comisia Europeană pentru rea-
lizarea funcției specifice de certificare a controlului producției
în fabrică în domeniul reglementat de Regulamentul European
(UE) nr. 305/2011;

• ALL CERT PRODUCT oferă încredere și demon strea ză
competența și imparțialitatea având stabilit, implementat și
menținut un sistem de management documentat, dezvoltând
scheme de certificare, conform cerințelor SR EN ISO/CEI
17065:2013;

• ALL CERT PRODUCT este administrat de personal com -
petent și independent, care recunoaște și implementează
politicile și obiectivele la toate nivelurile de organizare.

Apartenența la ASOCIAȚII PROFESIONALE /
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE STANDARDIZARE a conducerii
tehnice și manageriale a Organismului: 

• GON România - Grupul Organismelor Notificate
România; 

• AOCAR - Asociația Organismelor de Certificare Acreditate
România;

• AROTEM – Asociația Română pentru Tehnologii, Echipa-
mente și Mecanizare în Construcții; 

• ASRO - CT 321 Beton și prefabricate din beton;
• CNCisC - Comisia Națională de Comportare in Situ a

Construcțiilor; 
• APDP - Asociația Profesională Drumuri și Poduri; 
• SRGF - Societatea Română de Geotehnică și Fundații; 
• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica

Solului și Inginerie Geotehnică.

ALL CERT PRODUCT evaluează constanța performanței
produselor de construcții, a  proceselor și tehnologiilor
de fabricație pentru:

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată betoane asfaltice pentru drumuri, aeroporturi și
alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri
pentru  drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată betoane asfaltice suple pentru drumuri, aeropor-
turi și alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată Hot Rolled Asphalt pentru drumuri, aeroporturi și
alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice tip SMA cu aptitudine de uti-
lizare preconizată beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic
pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată beton asfaltic turnat pentru drumuri, aeroporturi
și alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare pre -
conizată beton asfaltic drenant pentru drumuri, aeroporturi și
alte zone de trafic rutier;

•  Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate pentru
amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utili-
zate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu
trafic;

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate din
materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingi-
nerie civilă și în construcții de drumuri;

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate pentru
beton;

• Certificare agregate concasate de carieră cu aptitudine
de utilizare preconizată agregate pentru balast de cale ferată
(piatră spartă);

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate ușoare
utilizate pentru betoane, mortare și paste de ciment pentru
amestecuri bituminoase și tratamente ale suprafeței și pentru
straturi netratate sau tratate cu lianți hidraulici;

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate pentru
anrocamente utilizate în construcții hidrotehnice și în alte
tipuri de lucrări de construcții inginerești;

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate pentru
mortare (mortare pentru: zidărie, pardoseală, tencuieli inte-
rioare și exterioare, umplere, reparații, rosturi) pentru clădiri,
drumuri și lucrări de inginerie civilă; 

• Certificare agregate reciclate cu aptitudine de utilizare
preconizată agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de
drumuri;

• Certificare agregate artificiale agregate din materiale
nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă
și în construcții de drumuri;

• Certificare elemente de zidărie categoria I cu aptitudine
de utilizare construcții de zidărie protejată / neprotejată - ziduri,
coloane și pereți interiori; 

• Certificare mortare industriale de zidărie, cu performanțe
indicate cu aptitudine de utilizare construcții: ziduri, coloane
și pereți interiori;

• Certificare betoane de ciment;
• Certificare betoane rutiere ș.a. q

ALL CERT PRODUCT SRL
Organism de Certificare a Conformității Produselor de Construcții

Str. Lt. Sachelarie Visarion, Nr. 63, Sector 2, București
Tel.: 0744 43 39 99 | Tel./Fax: 031-436 2771 

E-mail: daniela.trif@allcertproduct.ro ; produs@allcertproduct.ro | Web: www.allcertproduct.ro
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Realizarea protecției la foc la parapet
pentru fațadele tip perete cortină

Protecția la foc a fațadelor tip perete cortină în zona de
parapet este critică. Legislația actuală din România,
respectiv P 118, impune realizarea unui parapet de
1.200 mm înălțime având o rezistență minimă EI 30
minute și instalarea unei bariere perimetrale, de ase-
menea având EI minim 30, între bariera verticală și
structura clădirii.

La prima vedere, lucrurile par simple, și multă vreme
în România soluția de parapet rezistent la foc s-a bazat
pe credința că suma câtorva materiale ce au o bună
rezistență la foc constituie o barieră la foc. Astfel, con-
strucții ce includ tablă, vată bazaltică, silicon și rigips
sunt considerate soluții viabile, fără a fi însă certificate.

Ceea ce nu este luat în considerare este că parapetul,
la fațadele perete cortină, este supus deplasărilor
datorate vântului, încărcărilor seismice, dilatărilor dife-
rite ale materialelor și, în caz de incendiu, barierele de
la parapet trebuie să fie capabile să preia deplasări de
35 de mm la fațadă și 67 mm la structura de beton.

Referința pentru alegerea materialelor la realizarea
parapetului este EN 13501-2, în care diverse materiale
sunt clasificate. La capitolul 7.5.3.1, la pag. 40, este
recomandată metoda de testare pentru parapetul
rezistent la foc la perete cortină, norma de testare fiind
EN 1364-4.

Această normă de testare EN 1364-4 are ca principal
scop testarea parapetului rezistent la foc.

Testarea este dură; astfel, înainte de inițierea testului
la foc, ansamblul este supus unor încărcări dinamice ce
presupun deplasarea structurii fațadei față de struc-
tura de beton cu +/-10% sau +/-25 mm. Ansamblul
este supus la minimum 500 de cicluri care simulează
deplasările ce pot apărea în decursul a 60 de ani de
exploatare.

Ulterior acestor cicluri, începe testul la foc, în timpul
căruia fațada și structura de beton sunt expuse tempe-
raturilor ce depășesc 850°C, ajungând până la
1.200°C. Pe durata testării, bariera verticală trebuie să
izoleze și să fie etanșă la foc și fum. Pentru a măsura
temperatura la partea izolată, sunt instalate termocu-
ple pe exteriorul parapetului și deasupra barierei peri-
metrale. Temperatura nu trebuie să depășească 180°C
și focul și fumul nu trebuie să treacă.  Doar dacă sunt
îndeplinite aceste condiții se consideră că structura din
aluminiu nu are capacitatea portantă afectată de tem-
peratură.

Un alt aspect de care trebuie să se țină cont este că
incinta în care se face testarea este presurizată; astfel,
asupra barierei perimetrale este exercitată presiunea
gazelor, și cu atât mai importantă devine fixarea
corectă.

O soluție aleasă empiric e foarte posibil să nu-și înde-
plinească funcțiunea, deoarece rigipsul și tabla în
formă de L, fiind rigide pe o direcție, nu sunt capabile
să preia deplasări de +/-25 mm sau - în caz de incen-
diu - de 35 mm și 67 mm, iar cordonul de silicon cu
siguranță nu poate prelua aceste deplasări, la o gro-
sime uzuală de 4-5 mm.

Soluția Siderise

Siderise, reprezentată în România de Proventuss
Solutions, propune realizarea parapetului folosind o barieră
verticală, fixată pe 1.200 mm înălțime, Siderise CW FB
cu 25 mm grosime, fabricată din vată bazaltică cu densi-
tatea de 160 kg/m3. Această barieră se fixează pe parapet
pe o tablă din oțel zincat de 1 mm grosime, prin înșuru-
bare cu șuruburi autoforante și șaibe plate.



Apoi se instalează bariera perimetrală între bariera ver-
ticală și structura clădirii. Bariera perimetrală orizontală
Siderise CW FS se instalează cu o precompresie de
10% și îmbinările se protejează cu Siderise RFT.

Pentru cavități mai mari de 50 mm, bariera perimetrală
are nevoie de cleme de fixare, câte 2 pentru fiecare ele-
ment de 1.200 mm.

Această soluție este certificată și agrementată
în România, având și avizul IGSU

Testele au fost efectuate pe sisteme de fațadă ce nu au
ranforsări din oțel în zona parapetului și performanțele
sistemului sunt de până la EI 180 min și chiar REI 210
min. Testele au evidențiat că și după aceste 210
minute bariera perimetrală îndeplinea funcțiunea de
barieră, chiar dacă placa de beton avea o săgeată de
67 mm și fațada se deplasase spre exterior 35 mm.

Această performanță este posibilă deoarece barierele
Siderise sunt fabricate având fibrele de vată bazaltică reo-
rientate, astfel încât focul nu afectează fibra în lungime ci
doar capetele fibrei, singurele direct expuse la foc.

Aceste bariere având grosime între 75 mm și 150 mm
sunt capabile să izoleze la foc și fum, limitând tempe-
ratura deasupra barierei la maximum 180°C și blocând
accesul focului și fumului.

În plus, viteza cu care se montează acest sistem - de
10 ori mai mare decât a sistemelor actuale de instalare -,
ușurința în procesare și faptul că se pot instala 100 m
liniari de parapet pe zi de către o echipă compusă din
doar 2 oameni fac ca această soluție să fie viabilă în
proiecte.

Dispare astfel necesitatea instalării casetelor din tablă
de 3 mm, tabla zincată de 1 mm fiind suficientă. Dis-
pare, de asemenea, necesitatea sigilării cu silicon
rezistent la foc, a instalării profilelor din tablă în formă
de L și a realizării confecțiilor din gips carton pentru
protecție la foc.

Durata estimată de exploatare este de 60 de ani pen-
tru sistemele furnizate de Siderise, iar garanția este de
25 de ani.

Întrucât confortul acustic în zonele urbane este din ce
în ce mai important, vă propunem, pentru a-l asigura,
sistemele de izolare fonică la fațade și compartimetări
interioare de la Siderise. Aceste sisteme reduc zgomo-
tul între nivele cu până la 51 dB măsurat real și între
compartimente cu până la 37 dB folosind un panou de
numai 31 mm grosime.

Toate aceste sisteme de izolare fonică respectă regle-
mentările la foc având EI 120 min.

Pentru a veni în sprijinul clienților, oferim con-
sultanță specializată, calcul de rezistență pentru
adezivi și sigilanți, teste de aderență și compati-
bilitate, recomandări referitoare la utilizarea și
instalarea corectă a produselor menționate mai
sus, asfel încât proiectele în care suntem impli-
cați să fie sigure și durabile. q

Contact:
Proventuss Solutions SRL
Strada Lungă 118, 507055
Loc. Cristian, Jud. Brașov
Mobil: 0040 770 716 165
E-mail: radu.vieru@proventuss.eu

Incinta de testare
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Marele foc din București: s-au împlinit 175 de ani… 
Cronica unui eveniment tragic

drd. ing. Cătălin OPRIȚĂ - specialist verificator de proiecte pentru construcții,
atestat MDLPA, pentru cerința Cc - securitatea la incendiu a construcțiilor

Anul acesta s-au împlinit 175 de
ani de la producerea marelui incen-
diu de la București. În ziua de 23
martie 1847, acest incendiu devas -
ta jumătate din oraș. Din informa -
țiile vremii aflăm că partea stângă a
Dâmboviței, în zona centrului, era
aproape complet în flăcări. Zona
afectată a avut o formă aproximativ
triunghiulară, cu vârful în casa clu-
ceresei Zoița Drugănescu (de unde
a început tragedia, ca urmare a
unui joc de copil nesupravegheat),
situată în zona numită mahalaua
Sfântul Dumitru, unde găsim astăzi
Biserica Sfântul Dumitru - „de Jură-
mânt”. O latură a triunghiului era
pe direcția Curții Vechi, iar alta, în
direcția străzilor ce urcau spre
Lipscani, Hanul și Mănăstirea Sfân-
tul Gheorghe, până la ieșirea din
oraș, adică spre zona Hala Traian de
astăzi. 

Din datele de la acea vreme
aflăm că au ars 1.850 de clădiri,
dintre care 686 de case, 1.142 de
prăvălii, 10 hanuri și 12 biserici.
Numărul de persoane decedate a
fost de 15. Amprenta incendiului,
alungită de la vest spre est, ne

indică faptul că focul s-a extins mai
ales din cauza vântului, care sufla
cu putere în acea zi, pe această
direcție. 

O asemenea extindere a incen-
diului a fost posibilă și din cauza
faptului că majoritatea construcții-
lor erau foarte apropriate una de
alta, și erau construite, în general,
din materiale ușor inflamabile ce
înlesneau propagarea focului. Mai
trebuie să luăm în calcul că amploa-
rea incendiului s-a datorat și
cantităților mari de materiale com-
bustibile ce existau în gospodăriile
oamenilor, cum ar fi, de exemplu,
lemnul, sau materialele textile.
Deși s-a intervenit cu toate mijloa-
cele disponibile, existente atunci,
pentru a stinge focul, totuși incen-
diul a durat încă o perioadă lungă
de timp. Lupta cu focul a fost una
deosebit de grea pentru că pom -
pierii aveau doar câteva pompe
manuale, pe care le transportau cu
căruțele. Aceștia au fost ajutați și
de sacagii care transportau apă din
Dâmbovița, în butoaie, și de locui-
torii orașului, care cărau apa cu
gălețile. 

După incendiu au fost propuse
mai multe măsuri destinate crește-
rii nivelului de siguranță. Una dintre
acestea a fost să se lărgească uli -
țele și străzile. S-au realizat lucrări
de refacere a Bucureștilor, între anii
1847 – 1854. Casele au fost acope-
rite cu tablă, atelierele meșteșugă-
rești au fost scoase din zona
centrală și mutate spre periferie.
Totodată, s-a extins și rețeaua de
conducte de apă și au fost montate
mai multe cișmele.

Iată, pe scurt, istoria unei tra-
gedii ce a avut loc în urmă cu 175
de ani, o tragedie care a schimbat
practic vechea înfățișare a părții
centrale a orașului, așa cum era ea
în acea vreme. Bucureștiul a fost
mistuit de foc atunci pentru a 15-a
oară. 

După 175 de ani, așa cum tot
vedem, evenimente tragice, cau-
zate de incendii, continuă să se
producă. Să ne aducem aminte
de ceea ce spunea marele filosof
Hegel: „Învățăm din istorie că omul
nu învață niciodată nimic din istorie”.
Se pare că aceste cuvinte ale lui
Hegel rămân valabile… și nu doar
când vorbim despre incendii. q

Cătălin Opriță

Marele Foc, acuarelă de Mustacoff (sursa foto: ro.wikipedia.org)



Principiul fundamental al soluției de arhitectură la
lucrarea de conservare, consolidare, restaurare și punere
în valoare a monumentului istoric denumit Hanul Gabroveni
a fost realizarea unei restaurări cât mai fidele originalului,
restaurare ce folosește tehnici tradiționale de construire,
îmbinate discret cu modalități de consolidare ultramoderne.

Puținele elemente existente ale fațadei în forma lor
actuală au fost completate cu decorațiuni realizate cu teh-
nici specifice. S-au executat grinzi de fundații din beton
armat, adiacente zidurilor, pentru a se asigura stabilitatea
pereților. La nivelul planșeului de peste parter s-au realizat
centuri din beton armat, care au înglobat elementele de
consolidare din care se naște structura nouă a etajului. S-a
executat un subsol din beton armat în zona centrală, pe
vechiul amplasament al curții, și s-a montat un lift panora-
mic pe structură metalică.

Lucrarea este premiată cu Trofeul Calității ARACO.

Project for the preservation, consolidation, restoration
and improvement of the historical monument called
Gabroveni Inn. Ground beams of reinforced concrete were
made next to the walls to ensure the wall stability.

At the ground floor level, reinforced concrete belts were
added, including all the consolidation elements on which the
new structure of the floor is built. In the central area, a rein-
forced concrete underground was made, where the former
court was located. The main principle of the architectural
solution was to obtain restoration that would be as faithful
as possible to the original, restoration that uses traditional
construction techniques, elegantly combined with ultramo-
dern consolidation methods. The few existing elements of
the facade in their current form were completed with deco-
rations performed with specific techniques. A panoramic ele-
vator on metallic structure was installed.

The project is awarded with the ARACO Quality
Trophy award.
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Clădirea de birouri Orhideea Towers este amplasată
în București, sectorul 6, pe Șoseaua Orhideelor nr. 15,
la intersecția dintre Șoseaua Orhideelor și Blvd. Inde-
pendenței, pe un teren cu suprafață de aproximativ
7.450 mp, având un regim de înălțime 2S+ST+ P+1-
15E+ET.

Are o amprentă la sol de aproximativ 6.600 mp,
cele două subsoluri întinzându-se pe aproape întreaga
suprafață a terenului deținut. Infrastructura este rea -
lizată din elemente din beton armat (ziduri, stâlpi,
planșee), iar suprastructura este realizată din pereți
din beton armat (nuclee), planșee dală și stâlpi. 

Clădirea are o formă neregulată în plan (o formă tip
„fluture”), dar și pe înălțime, blocul sudic având 12
etaje (incluzând parterul), iar blocul nordic, 16 etaje
(inclusiv parterul). 

Infrastructura s-a executat în interiorul unei incinte
închise, realizate din pereți îngropați de beton armat,
executați sub protecția noroiului bentonitic (panouri de
pereți mulați), care au fost sprijiniți în timpul lucrărilor
folosind șpraițuri din oțel montate pe două planuri ori-
zontale, fixate în structura de beton armat a sub-
solurilor executate mai întâi pe zona centrală (sub
forma unei „insule”).

Utilizarea amortizoarelor vâscoase
pentru controlul deplasărilor laterale

CLĂDIREA ORHIDEEA TOWERS, BUCUREȘTI

Proiectul care a stat la baza clădirii de birouri Orhideea Towers din Capitală a fost unul de o difi-
cultate deosebită, iar pentru conceptul de arhitectură - realizat de o companie din Austria – au tre-
buit găsite soluții complexe și ingenioase, astfel încât să poată fi implementat într-o zonă cu
seismicitate de natura celei a Municipiului București, România. La ora actuală, este prima clădire
din Europa echipată cu un sistem pasiv de dispozitive (exclusiv) seismice de tip amortizoare cu fluid
vâscos. Proiectarea a reprezentat o provocare, de la nivelul fundațiilor speciale de adâncime (prin
intermediul unor piloți forați cu injecție pe suprafața laterală), până la ultimul nivel al suprastruc-
turii, realizate cu nuclee din beton, planșee de tip dală groasă și cadre metalice în fațadele transver-
sale cu contravântuiri centrice echipate cu amortizoare cu fluid vâscos.

Vom descrie în linii generale, în cele ce urmează, aspectele-cheie ale proiectării structurale și
geotehnice a clădirii, insistând în mod special asupra principiilor de utilizare a dispozitivelor de tipul
amortizoare vâscoase, al căror rol principal a fost acela de a reduce deplasările laterale ale fațade-
lor situate la extremitățile clădirii.

Fig. 1: Vedere fațade clădire Orhideea Towers
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Subsolurile asigură spații de parcare și circulații
auto, spații tehnice, spații de depozitare, adăposturi
ALA etc. 

În afara celor 2 subsoluri, care se întind pe aproape
întregul lot, clădirea mai are un nivel cu rol de subsol
tehnic, între parter și primul subsol.

Acest subsol tehnic are aceeași formă și amprentă
la sol ca și partea supraterană, dar are perimetrul
închis complet cu pereți sau grinzi-pereți de beton
armat cu grosimea de 60 cm.

Așadar, aripa de sud are deasupra terenului regim
de înălțime P+11E+E.Tehnic, iar aripa de nord are
deasupra terenului regim de înălțime P+15E+E.Tehnic.

Înălțimea totală supraterană este de aprox. 63 m.

ASPECTE DE PROIECTARE
A INFRASTRUCTURII

Subsolurile au fost proiectate cu un sistem con-
structiv constând în pereți de beton armat, cu grosimi
diferite (variind între 25 și 60 cm), stâlpi din beton
armat, planșee din beton armat de tip dală groasă,
fără grinzi, cu excepția anumitor zone indicate în pla-
nurile proiectului, unde s-au folosit rigle de cuplare
pentru pereții de beton. Un caz particular îl reprezintă
subsolul tehnic. Acest nivel are cu mult mai mulți
pereți de beton decât etajele standard ale suprastruc-
turii și conturul său este închis cu pereți sau grinzi
foarte înalte – grinzi-pereți (60 cm x 180 cm sau 60 cm
x 279 cm – ce reprezintă de fapt întreaga înălțime a
subsolului tehnic). Pe aceste grinzi sunt susținuți unii
dintre stâlpii suprastructurii, care nu au putut avea
continuitate în subsol și a căror rezemare pe grinzile-
pereți este de tip articulat (toți stâlpii având exclusiv
rol gravitațional).

Sistemul de fundare este alcătuit din radier general,
cu o grosime de 2,00 m sub zona centrală a nucleelor
și 1,50 m în restul suprafeței, ce reazemă pe piloții

forați cu diametru de 80 cm și 90 cm. Lungimea pilo -
ților de fundare a fost stabilită în faza de execuție pe
baza încercărilor în teren și, cu ajutorul unei tehnologii
de injectare pe suprafața laterală, s-a obținut și
creșterea capacității portante, și deci optimizarea pilo -
ților - reducerea lungimii lor.

ASPECTE DE PROIECTARE
A SUPRASTRUCTURII

Sistemul constructiv principal constă din pereți /
nuclee din beton armat, cu grosimi cuprinse între 50 -
70 cm, reprezentând sistemul structural de rezistență
la seism, stâlpi din beton armat, în fațadele longitudi-
nale și în partea centrală a spațiilor de birouri, care
preiau doar sarcina gravitațională, fiind prinși articulat
la bază la contactul cu infrastructura. Stâlpii sunt circu-
lari și au diametre cuprinse între 50 cm – 70 cm și
cadre metalice cu dispozitive seismice (amortizoare
vâscoase) în cele patru fațade transversale.

Cadrele metalice cu dispozitive sunt constituite din
stâlpi metalici cu secțiune circulară goală, grinzi meta-
lice, amortizoare cu fluid vâscos montate pe diagonale
/ contravântuiri metalice. Diagonalele sunt conectate
cu elementele cadrului doar din 2 în 2 etaje, acolo
unde există grinzi metalice. La nivelurile dintre 2 grinzi
meta lice diagonalele au mișcarea liberă prin goluri spe-
cial prevăzute în planșee.

Folosirea amortizoarelor cu fluid vâscos în fațadele
transversale reprezintă un element-cheie al acestei
structuri și soluția optimă.

Figura 4 ilustrează schema structurii de rezistență
a unei fațade transversale.

Rolul amortizoarelor cu fluid vâscos nu a fost acela
de a crește semnificativ amortizarea globală a întregii
structuri, ci este unul de control și limitare a depla -
sărilor laterale (cauzate de acțiunea seismică) a cadre-
lor din fațadele transversale ale fiecărei aripi a clădirii -

Fig. 2: Plan general etaj curent

Fig. 3: Plan cofraj etaj curent

continuare în pagina 46 È
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pe direcție transversală, menținând - în același timp -
un nivel de forță axială, în stâlpii de oțel ai acestor
cadre de fațade, suficient de redus încât să poată fi
preluat prin folosirea unor secțiuni raționale și care să
nu inducă în infrastructură și eforturi excesiv de mari.

Soluția a fost adoptată după studierea altor
variante (contravântuiri clasice de oțel, contravântuiri
cu flambaj împiedicat). Toate acestea conduceau însă
la forțe extrem de ridicate în stâlpii de oțel, ceea ce
avea consecințe directe asupra secțiunilor lor și un
impact uriaș asupra fundațiilor și subsolurilor.

Sistemele de planșee utilizate la nivel de supra -
structură sunt:

• Planșee dală cu grosime de 24 cm în spațiile stan-
dard de birouri. Planșeele dală au fost necesare din
cauza cerințelor de natură arhitecturală, pentru a
putea obține înălțimea netă dorită a etajelor și pentru
a avea suficient spațiu pentru conductele și tubulaturile
de instalații.

• Planșee foarte groase între cele două corpuri ale
clădirii (în zona de legătură). Grosimea acestor planșee
crește de la 30 cm (la nivelurile inferioare) până la
50 cm (la nivelurile superioare). Aceste planșee sunt
de asemenea armate cu profile de oțel (armătură
rigidă), în grosimea lor, prelungite în pereții din beton
ai nucleelor centrale, pentru a putea suporta forțele
extrem de ridicate generate între cele două corpuri ale
clădirii în cazul acțiunii seismice de proiectare.

• Pe înălțimea fiecărui etaj tehnic (E12 și E16) au
fost prevăzute, pe direcție longitudinală, grinzi-pereți
din beton armat foarte rigide 50 cm x 300 cm. Acestea
conectează nucleele de scară cu nucleele centrale,
creând astfel un efect global de rigiditate asupra
întregii structuri.

ELEMENTE DE DIMENSIONARE
ȘI COMPORTAREA

AMORTIZOARELOR VÂSCOASE
Fiecare corp de clădire luat separat ar fi avut rigidi-

tate insuficientă pe direcția transversală, motiv pentru
care legarea corpurilor cu planșeele pe zona centrală a
devenit obligatorie.

Totuși, în afara răspunsului dinamic de ansamblu,
s-a identificat și un răspuns dinamic local al fiecărei
aripi a clădirii. Practic, fiecare aripă de clădire ajungea
să aibă modurile ei proprii de vibrație, distincte. Toto-
dată, niciuna dintre aripile clădirii nu avea suficientă
rigiditate asigurată de nucleul de scară (cu dimensiuni
relativ mici în plan) apropiat de respectivul capăt de
clădire.

De aceea, se ajungea la situația ca acele capete de
aripi de clădire să aibă valori de drift peste limitele
admise. Era, deci, nevoie de elemente care să rigidi-
zeze cadrele de capăt din fațadele transversale (sau
care să limiteze deplasările).

Nu a fost posibilă amplasarea de pereți din beton
armat în fațadele transversale (atât din motive arhitec-
turale la nivel de suprastructură, cât și din motive
funcționale la nivel de subsoluri, întrucât prin zonele
respective erau circulații auto care nu puteau fi
deviate).

Un sistem de contravântuiri clasic conducea la forțe
axiale de dimensionare extrem de mari în stâlpii de colț
(cca. 40.000 kN), evident cu efecte grave și asupra
fundațiilor și subsolurilor, nu doar asupra stâlpilor în
sine.

Un sistem de contravântuiri împiedicate la flambaj
fie: 

- conducea din nou la forțe axiale foarte mari în stâlpi,
dacă aceste contravântuiri erau suficient de rigide,
întrucât se plastificau la forțe prea mari;

- nu mai asigura satisfacerea condiției de drift pen-
tru aceste cadre, dacă se dimensionau contravântuirile
astfel încât să se plastifice la forțe suficient de mici încât
să nu conducă la tensiuni excesive în stâlpii de colț.

S-a ajuns astfel la concluzia că singura modalitate
în care clădirea poate „funcționa” și în care se poate
rezolva sistemul structural este de a prevedea în

Fig. 4: Schema de conformare
structurală în cele 4 fațade transversale

Æ urmare din pagina 45
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cadrele marginale ale aripilor clădirii (fațadele trans-
versale) un sistem de diagonale, în care să se inte-
greze amortizoare vâscoase.

Efectul amortizoarelor este unul pe cât de semni-
ficativ, pe atât de impresionant: valorile de drift au putut
fi controlate și menținute în limitele impuse de cod, iar
forțele axiale din stâlpi au ajuns la cca. 7.000 kN. 

Structura a fost modelată și analizată folosind soft-ul
ETBAS Nonlinear.

S-au efectuat analize/modelări pe bază de spectre
de răspuns & „time-history” dinamic neliniar (analiză
rapidă neliniară - FNA) cu neliniaritate la nivelul amor-
tizoarelor (modelate ca link-uri) și la nivelul terenului
(interacțiune teren-structură).

Datele introduse în vederea analizei time-history au
constat din accelerograme înregistrate, precum și sin-
tetice, compatibile cu spectrul de răspuns elastic și
întrunind condițiile stabilite în P100-1/2013. Au fost
aplicate simultan câte două accelerograme (pe coordo-
natele X & Y), conform prevederilor codului. 

Într-o primă etapă, suprastructura a fost modelată
și analizată pornind de la considerentul că este încas-
trată la cota „zero”. Ulterior, s-a efectuat o modelare
mai complexă, luându-se în considerare toate sub-
solurile, fundația (radierul general), piloții și interacți-
unea teren-structură, folosindu-se un model elastic
(Winkler).

Pe baza analizelor spectrale inițiale, și după analiza-
rea răspunsului structurii în termeni de eforturi și
deplasări, pentru diferite valori ale amortizării globale,
s-a hotărât că o amortizare globală de 10% dă rezul-
tate satisfăcătoare, îndeplinindu-se cerințele de limi -
tare a deplasărilor, și conduce la eforturi acceptabile în
elementele structurale.

Amortizoarele vâscoase (care acționează practic
numai pe direcție transversală - Y) au fost predimen-
sionate pe baza amortizării țintă de 10%, ceea ce
înseamnă că sporul de amortizare (vâscoasă) va fi de
5% în raport cu amortizarea globală a structurii de
beton armat, considerată a fi 5%.

În modelul macro-structural, amortizoarele au fost
modelate ca amortizoare cu fluid vâscos cu amortizare
neliniară (sau amortizoare vâscose neliniare).

Forța amortizorului neliniar este exprimată prin
ecuația: 

F = C · να

unde:
- C este constanta de amortizare;
- ν este viteza relativă între capetele amortizorului,

dată de mișcarea relativă a capetelor (scurtarea sau
lungirea amortizorului, determinată de o solicitare
dinamică ciclică);

- α este exponentul amortizării. În cazul α = 1 se ia
în considerare o amortizare liniară, în timp ce în cazul
α ≠ 1 se ia în considerare o amortizare neliniară.

S-a considerat o valoare a exponentului amortizării
α de 0,15 (α = 0,15).

În literatura de specialitate se cunosc două tipuri de
modelare a comportării elementelor cu amortizare
vâsco-elastică: modelul Kelvin și modelul Maxwell.
Modelul Kelvin, în care componenta vâscoasă este
legată în paralel cu cea elastică, poate fi folosit atât
pentru a modela amortizoare introduse într-un cadru
metalic, cât și în cazul amortizoarelor folosite în paralel
cu sistemele de izolare a bazei. Modelul Maxwell, în
care componenta vâscoasă este legată în serie cu cea
elastică, se poate folosi pentru modelarea atât a amor-
tizorului propriu-zis cât și a diagonalei elastice din care
acesta face parte.

În situația de față și pentru o analiză neliniară, a
fost adoptat modelul Maxwell, amortizoare cu fluid
vâscos neliniare, modelate în serie cu diagonala.

Valoarea constantei de amortizare C a fost calibrată
astfel:

• Pentru aripa de sud (P+11 etaje): C =
1.500 kN(s/m)α

• Pentru aripa de nord (P+15 etaje): C = 2.000
kN(s/m)α

Fig. 5: Exemplu dispunere dispozitive în clădire

Fig. 6: Valori forță tăietoare de bază în analiza seismică
continuare în pagina 48 È
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Se impun câteva comentarii foarte importante:
• Forța tăietoare de bază fără amortizare suplimen-

tară se înscrie între aceleași valori (94.000…100.000 kN);
• Forța tăietoare de bază rezultată din analiza spec-

trală, cu amortizare suplimentară (81.300 kN) – pe
direcția Y –, este cu aprox. 18% mai mică decât forța

tăietoare de bază pe direcția Y fără amortizare supli-
mentară (99.400 kN);

• Acest lucru corespunde unei micșorări a forței cu
coeficientul de 0,82, ceea ce înseamnă o fracție a
amortizării critice de 9,9%, după scara spectrului de
proiectare;

• În același timp, forța tăietoare de bază rezultată
din analiza time-history (unde toate amortizoarele se
încarcă în funcție de vitezele la care sunt supuse, adică
în funcție de inputul dinamic), are valoare foarte
apropiată de FTB din analiza spectrală (79.000 kN față
de 81.300 kN). Aceasta corespunde unei micșorări a
forței cu aprox. 20%, ceea ce înseamnă o fracțiune din
amortizarea critică de cca. 10%.

Datele de mai sus reprezintă prima validare a mo -
delului și analizei, confirmând că amortizoarele proiec-
tate în prealabil și introduse în model conduc la
obținerea sporului de amortizare pentru care au fost
predimensionate.

După cum se poate vedea, efectul amortizoarelor
apare numai pe direcția Y, așa cum se preconiza. FTB
pe direcția X, în analiza spectrală FĂRĂ spor de amorti-
zare și în analiza dinamică, au valori foarte apropiate.

S-a analizat fezabilitatea folosirii unui sistem de
contravântuiri clasice. Acesta conducea la eforturi
exagerat de mari în elementele structurale. Exempli-
ficăm în figura 7 acest lucru, prin comparație cu
soluția proiectată și pusă în operă.

CONCLUZII
Orhideea Towers reprezintă, fără îndoială, o clădire

emblematică pentru București, datorită unei viziuni și
unui concept arhitectural îndrăznețe și cu mult în afara
tiparului arhitectonic al clădirilor de birouri.

Conceptul arhitectural inovator a atras după sine,
după cum era de așteptat, o serie de dificultăți majore
în conformarea și proiectarea structurii de rezistență,
într-o zonă seismică cum este Bucureștiul.

De aceea, proiectarea clădirii Orhideea Towers a
însemnat o reală provocare, iar echipa de ingineri și
tehnicieni care a lucrat la acest proiect a fost una
extrem de mare și a cuprins specialiști cu un foarte
înalt nivel de cunoaștere și experiență. Elementele
extrem de dificile ale proiectului au condus la necesi-
tatea dezvoltării sau implementării unor soluții inova-
toare în România.

Folosirea amortizoarelor cu fluid vâscos ca dispozi-
tive (exclusiv) seismice pasive reprezintă o soluție de
pionierat, și nu doar în România. Orhideea Towers a
fost prima clădire din Europa echipată cu astfel de dis-
pozitive seismice. q

Fig. 7: Compararea eficienței soluțiilor studiate ‐
contravântuiri clasice /vs/ amortizoare vâscoase

Fig. 8: Relații forță‐viteză / forță‐deplasare
pentru amortizoarele instalate

Æ urmare din pagina 47
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Uniunea Geodezilor din România
are o nouă conducere

Vineri, 10 iunie 2022, a avut loc Conferința
Națională a Uniunii Geodezilor din România (UGR)
având ca obiect prezentarea raportului Bex UGR
pentru perioada 2018-2022 și alegerea membrilor
noului Birou executiv al Uniunii.

În raportul de activitate al Biroului executiv al UGR
(Bex UGR) prezentat de dl prof.univ.dr.ing. Petre Iuliu
Dragomir, președintele interimar al UGR, acesta a arătat
că, în pofida limitării posibilităților de interacționare
cauzată de pandemia de COVID-19, UGR a obținut rezul-
tate notabile în domeniul organizării de simpozioane și
manifestări tehnico-științifice interne și cu participare
internațională, menționând calitatea de coorganizator
al conferințelor științifice cu participare internațională
de la Iași, Oradea, Alba Iulia și Timișoara și mai ales
materializarea inițiativei de organizare a Săptămânii
Geodeziei Românești, prin SGR Cluj-Napoca și SGR Brașov.

S-a avut în vedere afilierea la organizații profesionale
și științifice internaționale și naționale și continuarea
colaborării cu acestea, precum Federația Internațională a
Geodezilor (FIG), Consiliul European al Geodezilor (CLGE)
și afilierea la Uniunea Profesiilor Liberale din România
(UPLR) și a fost sprijinită efectuarea de stagii de docu-
mentare și studiu în țară a unor grupuri de studenți.

Subsumat prevederilor din statutul UGR privind
creșterea prestigiului geodeziei și autorității profesionale a
specialiștilor ce activează în domeniu și susținerea,
apărarea și promovarea intereselor profesionale ale mem-
brilor, și chiar excedându-le, din cauza lipsei Legii de
reglementare a profesiei și a Colegiului geodezilor, a fost
susținut dialogul instituțional cu Agenția Națională de
Cadastru și Publicitate Imobiliară, reușindu-se permanen-
tizarea acestuia.

A fost desfășurată și o susținută activitate internațio -
nală constând atât în organizarea în România a întâlnirilor
unor comisii ale FIG cât și în participarea la manifestările
internaționale organizate de FIG și CLGE, evidențiate în
intervențiile doamnei prof.univ.dr.ing. Ana Cornelia Badea,
vicepreședinte UGR, și dlui prof.univ.dr.ing. Cornel
Păunescu, președinte onorific UGR.

A fost subliniată hotărârea cu care membrii Bex UGR
s-au implicat în activitățile pe care funcția avută le pre-
supunea, ca și prestația deosebită și eforturile depuse de
fostul președinte, dl Ionuț Cristian Săvoiu, pentru atin-
gerea dezideratelor UGR, precum și implicarea președin-
telui onorific UGR, dl. Cornel Păunescu, în acest sens.

S-a arătat că toate aceste realizări au fost posibile
grație bunei conlucrări din cadrul Bex UGR, dar mai ales
implicării unor tineri profesioniști, membri UGR, ca și a
celor cu mare experiență.

Strategia aprobată la Conferința națională a trasat
direcțiile prioritare ale UGR în următorii ani, în esență
acestea prevăzând continuarea realizărilor notabile din
ciclul anterior.

În urma votului pentru Bex UGR, președinte a devenit
dl Mircea Afrăsinei. „Predând ștafeta”, dl Petre Iuliu Dragomir
i-a urat succes în activitate domnului Mircea Afrăsinei, în
sensul continuării și chiar ducerii la un nivel superior a
realizărilor UGR subliniate în darea de seamă, asigurându-l
de implicarea și susținerea sa totală în acest sens, din cali -
tatea de vicepreședinte UGR. 

Mulțumind pentru onoarea de a fi ales președinte
UGR, dl Mircea Afrăsinei a arătat că obiectivele mandatu-
lui său se vor orienta în direcția transpunerii în realitate
a prevederilor strategiei UGR. Domnia-sa consideră că
aceste dezide rate vor putea fi realizate cu sprijinul Bex
nou ales, care va asigura continuitate în activitate. 

Noua echipă de conducere (Biroul Executiv) este com-
pletată de către dna Ana Cornelia Badea, dl Petre Iuliu
Dragomir (ambii prof.univ.dr.ing. la Facultatea de Geo-
dezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții
București) – vicepreședinți la nivel național și opt
vicepreședinți regionali, după cum urmează: dl Eugen
Laurențiu Cilibiu pentru regiunea N-E, dl Tudor Sălăgean
(prof.univ.dr.ing. la Facultatea de Horticultură din cadrul
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară

Mircea Afrăsinei ‐ 
Președintele Uniunii Geodezilor din România
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Cluj-Napoca) pentru regiunea N-V, dl Istvan Orosz pentru
regiunea Centru, dna Anca-Maria Moscovici (asist.univ. la
Universitatea Politehnică Timișoara) pentru regiunea Vest,
dl Mihnea Mitrache pentru regiunea S-V, dl Dan Popescu
pentru regiunea Sud, dna Aliona Grădinaru pentru
regiunea S-E și dl Cosmin Dragomir pentru regiunea
București-Ilfov. Acestora li se alătură dnii Vlad Păunescu,
ales în funcția de secretar general, și dl Costin Sebastian
Manu, ales în funcția de trezorier.

Noua conducere este susținută de către Comisia de
cenzori compusă din dnii Elemer-Emanuel Șuba (asist.
univ. la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității
de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca),
desemnat în funcția de președinte al Comisiei de cenzori,
dnul Andrei Popa și dna Cosmina Giugă.

La Conferință a participat și dl Ionuț Cristian Săvoiu,
președinte de onoare al Uniunii, actualmente Ministru
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transposrturilor și
Infrastructurii. Dl Săvoiu, care și-a încheiat timpuriu man-
datul de președinte la începutul acestui an, odată cu
numirea sa în actuala funcție, a dorit să transmită faptul
ca în întregul său mandat, pe care nu l-a putut duce la
capăt dată fiind promovarea în funcție guvernamentată, a
fost animat de dorința de a promova și crește rolul UGR la
nivel național. De asemenea, dl Săvoiu a arătat că atât din
poziția pe care o ocupă, cât și ca membru, va fi mereu ală-
turi de UGR, de conducerea acesteia, susținând-o în
realizarea obiectivelor. 

Din partea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară a participat la conferință dl Ioan Cristian Buzaș,
Director Direcția de Cadastru și Geodezie, care a transmis,
în debutul lucrărilor, un mesaj din partea directorului
general ANCPI, în sensul deschiderii acestei instituții pen-
tru colaborarea cu UGR.

Dl Gheorghe Ialomițianu, președinte al Uniunii Profesii -
lor Liberale, unul dintre partenerii implicați ai UGR, care a
susținut demersurile Uniunii în ceea ce privește legiferarea
profesiei, a fost alături și de data aceasta de conducerea și
membrii UGR.

De asemenea, Uniunea Notarilor din România și Socie -
tatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție au trans-
mis mesaje de succes în desfășurarea lucrărilor Conferinței
Naționale UGR.

Un alt punct pe ordinea de zi a conferinței l-a reprezen-
tat desemnarea președinților celor zece comisii de specia -
litate UGR, cât și a Comisiei de tineret. Au fost aleși
următorii:

• dl Adrian Savu pentru Comisia 1 – Standarde profe-
sionale

• dl Aurel Florentin Cătălin Negrilă pentru Comisia 2 –
Educație profesională 

• dl Adrian Cârâc pentru Comisia 3 – Managementul
informației spațiale 

• dl Simion Brumă pentru Comisia 4 – Hidrografie 
• dl Tiberiu Rus pentru Comisia 5 – Poziționare și

măsurare
• dl Aurel Sărăcin pentru Comisia 6 – Măsurători

inginerești 
• dl Gheorghe Badea pentru Comisia 7 – Cadastru și

administrarea teritoriului 
• dna Ersilia Oniga pentru Comisia 8 – Planificare

spațială și dezvoltare
• dna Daniela Răboj pentru Comisia 9 – Evaluare și

management 
• dna Sanda Naș pentru Comisia 10 – Management și

economia construcțiilor 
Pentru Comisia de tineret a fost desemnat dl Iaroslav

Zifceac în funcția de președinte și dnii Silviu Cristian
Răducu și Mircea Nap, vicepreședinți.

Mult succes noii echipe de conducere a Uniunii Geodezilor
din România! q
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Consecințe ale realizării cadastrului sistematic în România (I)

De foarte multe ori, după
finalizarea cadastrului sistematic
pe întreaga unitate administra-
tiv-teritorială (UAT), apar dețină-
tori nemulțumiți de modul de
înscri ere în cartea funciară a
imobilelor pe care le dețin. Vom
încerca să explicăm cât mai sim-
plu care este rolul deținătorului
la realizarea cadastrului și cum
trebuie să acționeze el astfel
încât lucrarea să fie corectă.

Cadastrul sistematic realizat pe
întreg UAT-ul este o lucrare com-
plexă, care implică participarea mai
multor actori: ANCPI, prestator,
OCPI, primărie, deținători.

Contractul de prestări servicii este
încheiat între ANCPI, ca beneficiar, și
prestator sau între primărie și presta-
tor. Recepția lucrării o face OCPI, prin
angajații de specialitate. Validarea
lucrării o face primăria, prin perso -
nalul de specialitate. Lucrarea este
afișată la primărie timp de 60 de zile,
pentru a fi consultată de deținători.
În acest mod, fiecare actor are un rol
important în realizarea unei lucrări
care să reflecte cât mai exact situația
reală, atât din punct de vedere al
amplasamentului cât și juridic (con-
form actelor de deținere).

Modul în care lucrarea se reali -
zează, modul în care actorii se mani-
festă este descris în Caietul de sarcini
de la licitație, în Ordinul 700/2014,
în Legea 7/1996 (Legea cadastrului
și a publicității imobiliare), în Codul
Civil și în alte acte normative.

În urma realizării lucrărilor de
cadastru sistematic, inevitabil apar
erori din mai multe motive. Pentru a
reduce aceste erori inerente unui
proces atât de complex, s-au pre-
văzut filtre de verificare la primărie și
OCPI, dar în special afișarea timp de
60 de zile pentru consultare publică.

Conform contractelor, erorile care
sunt din vina prestatorului vor fi
rectificate de acesta în termen de un
an de la finalizarea lucrării.

De foarte multe ori am fost con-
tactați de către primari sau OCPI
pentru a rectifica erori constatate în
lucrarea de cadastru sistematic, mult
după termenul de un an. 

Din acest motiv, în cele ce
urmează vom face o prezentare a
etapelor de realizare a lucrărilor de
cadastru sistematic, a obligațiilor
legale care îi revin fiecărui actor, pre-
cum și a modului legal de soluți o -
nare. 

Etapa 1 - Campania de infor-
mare publică privind începerea
lucrărilor

Atribuții ale ANCPI - OCPI:
Legea 7/1996 Art. 11 (2) -
a) înștiințarea proprietarilor, res -

pectiv a posesorilor și a altor dețină-
tori, prin intermediul campaniei de
informare publică, organizată la nivel
național și local, cu privire la înce -
perea lucrărilor de înregistrare
sistematică, precum și cu privire la
procedura de realizare, beneficiile,
drepturile și obligațiile ce le revin pe
parcursul derulării lucrărilor de înre -
gistrare sistematică a proprietăților;

Art.12 (3) Primarul unității
administrativ-teritoriale în care se
desfășoară lucrările de cadastru are
obligația să înștiințeze dețină-
torii imobilelor, prin afișare și prin
alte mijloace de publicitate, cu privire
la obligația acestora, respectiv:

a) de a permite accesul specia -
liștilor să execute măsurătorile;

b) de a prezenta actele juridice
referitoare la imobile;

c) de a identifica limitele imobi -
lelor împreună cu echipele care rea -
lizează lucrările de specialitate;

d) de a verifica informațiile privi-
toare la imobilele pe care le dețin, în
etapa de publicare a documentelor
tehnice cadastrale.

Caietul de sarcini:
1.3.1 - Campania de informare

publică privind începerea lucrărilor
Art. 14 (1) Campania de infor-

mare publică la nivel local se reali -
zează de către prestator cu sprijinul

primăriei, anterior începerii lucră rilor
de teren și se va desfășura inclusiv
pe toată perioada derulării acestora.

Art. 17 (3) Pentru a ține seama
de specificul fiecărei localități, în
organizarea campaniei de informare
locală pot fi implicați, mai ales în
cadrul întâlnirilor, formatori de opinie
locali care au credibilitate în fața
oamenilor și care pot influența com-
portamentul acestora (de exemplu:
preotul, învă țătorii, personalul
medical etc.).

Comentariu:
Campania de informare este rea -

lizată cu sprijinul primăriei și al
cetățenilor (locuitori) al căror cuvânt
poate avea greutate în fața cetățe-
nilor din UAT-ul respectiv. Fără spri-
jinul local, prestatorului îi este
foarte greu să convingă cetățenii să
participe activ la programul de
cadastrare. Modul în care se implică
primăria este vital pentru calitatea
finală a lucrării.

Etapa 2 - Activități preliminare
derulării lucrărilor de specialitate

2.1 Raportul preliminar
2.2 Determinarea limitelor

tar la lelor, cvartalelor, actualizarea
limi telor sectoarelor cadastrale

2.3 Stabilirea limitelor imobi -
lelor situate în intravilan și înscri -
 erea supra fețelor

prof. dr. ing. Cornel PĂUNESCU

Cornel PĂUNESCU - director general CORNEL&CORNEL TOPOEXIM



Caietul de sarcini:
Art. 27 (1) Lucrările de înregis-

trare sistematică se realizează prin
utilizarea reprezentării grafice a limi -
telor UAT-ului și a limitelor intravila -
ne lor deținute de OCPI.

(2) Preciziile care trebuie asi -
gurate sunt cele corespunzătoare
pla nului la scara 1:5.000 pentru extra -
 vilan și planului la scara 1:2.000 pen-
tru intravilan.

(3) Situația tehnică și juridică a
imobilelor înregistrate anterior în
planul cadastral sau topografic și în
cartea funciară se modifică conform
situației tehnico-juridice actuale,
identificată prin lucrările de înregis-
trare sistematică efectuate și actele
juridice colectate.

(4) Limitele imobilelor se deter-
mină prin măsurători topografice
ale punctelor de detaliu sau prin
metoda combinată (măsurători
topografice ale detaliilor liniare și
vectorizarea planurilor) în situația
în care planurile asigură respectarea
cerințelor de precizie.

(5) Delimitarea imobilelor se face
în prezența deținătorilor imobilelor.
În cazul în care, deși convocați,
deținătorii nu se prezintă, prestatorul
împreună cu reprezentantul primăriei

identifică limitele imobilelor în lipsa
acestora.

Art. 28 (1) Limitele imobilelor
împrejmuite pot fi determinate:

a) prin măsurători topografice ale
tuturor punctelor de detaliu;

b) prin metoda combinată: măsu -
rători topografice ale detaliilor liniare
și vectorizarea planurilor, în zonele în
care există planuri cadastrale,
topografice sau ortofotoplan la scara
1:2.000 (sau scări mai mari).

(2) în cazul imobilelor neîmprej-
muite, limi tele se stabilesc prin
măsurători, în prezența deținătorilor
și pe baza planurilor existente.

Legea 7/1996 Art. 12 - (8)
Dacă proprietarii, posesorii sau alți
deținători nu se prezintă, identifica -
rea limitelor imobilelor se va face în
lipsa acestora.

(9) Persoana autorizată care
efectuează lucrările de înregistrare
sistematică și cel puțin un re -
prezentant al unității administra-
tiv-teritoriale identifică proprietarii,
posesorii sau alți deținători și întoc -
meș te documentele tehnice.

Comentariu:
Nu este obligatoriu ca limitele să

se măsoare la teren. Dacă există pla-
nuri (ortofotoplanuri) care pot asi gura
precizia cerută, limitele se pot vec-

toriza.
Dacă deținătorii nu se prezintă la

măsurători, acestea se realizează în
prezența cel puțin a unui reprezen-
tant al primăriei. Anunțul de pre -
zentare la măsurători îl face primăria
(art. 12, alin 3 din Lege). Planurile
cadastrale se realizează împreună cu
cel puțin un reprezentant al pri -
măriei. De aici rezultă că primaria are
obligația participării directe la reali -
zarea planurilor cadastrale, respectiv
la identificare.

2.4 Stabilirea limitelor imobi -
lelor situate în extravilan și
înscrierea suprafețelor

Caietul de sarcini:
Art. 29 (1) Pentru zonele unde

există planuri parcelare în format
raster, acestea se georeferențiază,
iar limitele imobilelor se determină
prin vectorizarea planului și se intro-
duc în planul cadastral, în cazul în
care reflectă situația din acte și
teren.

(2) În situația în care nu
există planuri parcelare, limitele
imobilelor se stabilesc în baza
informațiilor obținute de la achi -
zitor, OCPI, primărie, deținători.

Legea 7 - art. 12 (8) - idem
intravilan.

continuare în pagina 54 È
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Comentariu:
Nu este obligatorie măsurătoarea

la teren. Dacă vectorizarea de pe pla-
nurile parcelare existente, ortofoto-
plan sau planuri vechi corespunde
preciziei art. 27 (2) din Caietul de
sarcini, lucrarea este corect realizată.
Dacă deținătorul nu se prezintă, limi -
tele se stabilesc de comun acord cu
primăria.

Etapa 3 - Pregătirea fișei de
date a imobilului

Caietul de sarcini:
Art. 31. (3) Fișa de date consti-

tuie un document de lucru al
prestatorului care poate fi completat,
modificat, corectat.

Ordinul 700/2014
Art. 298. - (1) în baza informa -

țiilor disponibile, executantul lucrării
întocmește fișe de date ale imobilelor
necesare realizării lucrărilor de teren.

(2) Fișa de date a imobilului
este un document de lucru, care poate
fi completat, modificat și corec tat.
Aceasta conține informații des -
pre imobile și deținători, preluate
de la oficiul teritorial, primărie ori din
alte surse și se actualizează cu
informațiile culese în teren.

Comentariu:
Fișa de date nu este act juridic

decât pentru dovedirea posesiei.
Etapa 4 - Identificarea dețină-

torilor și colectarea actelor
4.1 Identificarea deținătorilor
Caie tul de sarcini:
Art. 32 (1) Prestatorul și cel

puțin un reprezentant al unității ad -
ministrativ-teritoriale identifică pro-
prietarii, posesorii sau alți deținători
legali ai imobilelor.

Legea 7/1996
Art. 12 (9) Persoana autorizată

care efectuează lucrările de înregis-
trare sistematică și cel puțin un
reprezentant al unității admi -
nistrativ-teritoriale identifică pro-
prietarii, posesorii sau alți deținători
și întocmește documentele tehnice.

(12) Reprezentanții autorităților
și instituțiilor publice, ai regiilor auto -
nome și ai societăților comerciale cu
capital parțial de stat, precum și ai
altor entități care dețin terenuri în
administrare, aflate în proprietatea
statului român sau a unităților
administrativ-teritoriale, au obli -
gația de a participa la identificarea și
măsurarea imobilelor în cauză.

Art. 13 (142) Răspunderea pen-
tru corectitudinea întocmirii docu -
men  telor tehnice ale cadastrului și
pentru corespondența acestora cu
realitatea din teren, precum și pentru

identificarea limitelor imobilelor pe
vechile amplasamente în concor-
danță cu actele juridice puse la
dispoziție de deținători revine per -
soa nei auto rizate să execute
lucrări de specialitate și primarului
în calitate de președinte al
comisiei locale de restituire a
proprietăților funciare.

(15) În cazul imobilelor ai căror
proprietari/posesori sau alți dețină-
tori precari, astfel cum sunt definiți la
art. 918 din Codul civil, nu pot fi
identificați cu ocazia efectuării din
oficiu a lucrărilor de înregistrare sis-
tematică, precum și în lipsa docu-
mentelor prevăzute la alin. (l) cu
pri vire la calitatea de posesor,
dreptul de proprietate se va înscrie
provizoriu în favoarea unității admi -
nistrativ-teritoriale. În acest caz,
dreptul de proprietate va putea fi
intabulat ulterior, la cererea titularu-
lui dreptului de proprietate asupra
imobilului, în baza unei documen-
tații…

Comentariu:
Prestatorul nu identifică singur

deținătorii, ci ajutat de primărie. Nu
poate un specialist în cadastru să
identifice deținători fără prezența
acestora la măsurători sau a unui
reprezentant al primăriei. Asumarea
este comună: cetățeni - prestator -
primărie.

4.2 Colectarea actelor
Caietul de sarcini:
Art. 34 (1) Prestatorul colectează,

în copie legalizată, actele juridice
care atestă dreptul de proprietate
sau alte drepturi reale, care conțin
modificări ale configurației imobilelor
sau atestă alte acte, fapte ori rapor-
turi juridice privitoare la imobile.
Copiile legalizate ale documentelor
se preiau numai dacă acestea nu
există în arhiva OCPI, a primăriei sau
a altor instituții și autorități publice.
În cazul documentelor existente în
arhive se eliberează copii ale aces-
tora certificate pentru conformitate
cu originalul, în cazul în care docu-
mentul se regăsește în original în
arhive, sau copii ale acestora certifi-
cate pentru conformitate cu exem-
plarul din arhive, în cazul în care
documentul se regăsește în copie
legalizata în arhive.

Legea 7/1996 Art. 12 (11)
Persoana autorizată care efectuează
lucrarea de cadastru, care constă în
identificarea și măsu rarea imobilelor,
preia o copie lega lizată a documen te -
lor, prelucrează datele obținute și întoc -
mește documentele tehnice pentru
fiecare sector cadastral în parte.

Comentariu:
Prestatorul preia documentele de

proprietate sau deținere. Nu se poate
substitui unui jurist. Nu poate decât
să constate existența și să coreleze
actul cu terenul. Nu poate răspunde
dacă între timp a apărut un alt act și
cetățeanul nu l-a adus. În practică
apar foarte multe situații de acest
gen. După finalizarea lucrărilor, în
afară de cazul în care contractul
prevede un termen de garanție,
prestatorul nu poate fi considerat
responsabil pentru erorile apărute.

4.3 Înscrierea posesiei de fapt
asupra imobilului

Caietul de sarcini:
Art. 35 (1) Dispozițiile privitoare

la înscrierea posesiei de fapt sunt
aplicabile:

a) imobilelor situate în intravilan;
b) imobilelor din unitățile admi -

nistrativ-teritoriale pentru care s-a
finalizat procesul de retrocedare prin
emiterea titlurilor de proprietate, si -
tu ate în zonele de extravilan;

c) imobilelor situate în zonele foste
necooperativizate.

Legea 7/1996 Art. 13 (i) În
cazul imobilelor care fac obiectul înre -
gistrării siste matice, în lipsa actelor
doveditoare ale dreptului de propri-
etate, în documentele tehnice se va
înscrie posesia de fapt asupra imo-
bilului, în baza identificării efectuate
de persoanele menționate la art. 12
alin. (9), cu ocazia efectuării măsură-
torilor și sub condiția prezentării
următoarelor documente:

• fișa de date a imobilului sem-
nată de către posesorul imobilului și
de către persoana autorizată să
efectueze lucrările de înregistrare
sistematică;

• adeverință eliberată de auto -
ritățile administrației publice locale,
care atestă faptul că posesorul este
cunoscut că deține imobilul sub nume
de proprietar;

- (ii) imobilul nu face parte din
domeniul public sau nu a fost înscris
în evidențe ca fiind în domeniul privat
al statului sau al unităților adminis-
trativ-teritoriale.

Comentariu:
Prestatorul identifică împreună

cu deținătorii și cu reprezentantul
primăriei terenurile care pot face
obiectul posesiei. Hotărârea eliberării
documentelor de posesie aparține
primăriei și nu prestatorului. În prac-
tică, de foarte multe ori este acuzat
prestatorul ca a „împroprietărit” pe
cineva, ceea ce este total fals.

(Va urma)

Æ urmare din pagina 53
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eSurvey, parte a grupului UniStrong,
este o companie de talie mondială
dedicată progresului industriei geo -
spațiale. Urmând o filozofie bazată
pe conceptul de „gândire globală și
acțiune locală”, eSurvey și-a înfiin -
țat filiale în străinătate pentru a-și
crește receptivitatea și a răspunde
mai bine așteptărilor piețelor regi o -
nale diversificate.

La rândul său, UniStrong - fondată în
1994, listată la bursă și beneficiind
de competența a peste 2.000 de pro-
fesioniști în întreaga lume - este
astăzi unul dintre liderii industriei
geospațiale globale.

Cu ajutorul cipurilor, plăcilor și modulelor
GNSS de înaltă performanță dezvoltate
ca bază tehnologică solidă și oferind ser-
vicii de înaltă calitate, eSurvey continuă
să creeze produse cuprinzătoare de cali-
tate premium, inclusiv receptoare GNSS
de înaltă precizie, dispozitive portabile
robuste, software sofisticat și soluții spe-
cializate inovatoare - toate acestea puse
la dispoziția celor care activează în
industrii precum topografia și cartogra -
fierea, agricultura de precizie, controlul
mașini lor și domeniul construcțiilor.

Receptoarele GNSS RTK eSurvey
beneficiază de un design durabil IP67
care face posibil lucrul în diverse medii.
Permit urmărirea constelațiilor multiple
(GPS, BeiDou, Gallileo, QZSS, SBAS).
Datorită tehnologiilor avansate (800 de
canale, senzor de înclinare IMU care nu
necesită calibrare) și dimensiunilor redu -
se, receptoarele GNSS eSurvey sunt
potrivite pentru o gamă vastă de aplicații.

Software-ul de teren SurPad, bazat pe
platforma Android, este conceput astfel
încât să-i ajute pe profesioniști să lu -
creze eficient pentru toate tipurile de
proiecte de topografie și inginerie rutieră
din domeniu. q

eSurvey -
echipamente pentru topografie și construcții
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(Continuare din nr. 192, iunie 2022)

Societatea Română de Geoteh -
nică și Fundații (SRGF), prin spe-
cialiștii săi, dar și ca organizație
colectivă, a fost întotdeauna impli-
cată alături de autoritățile statului
în activitatea de elaborare și revi -
zuire a reglementărilor tehnice din
domeniu și se implică și în continu -
are în aceste activități. 

Astfel, în cadrul proiectului inti -
tulat „Sistematizarea legislației din
domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului și construcțiilor și
consolidarea capacității administra-
tive a structurilor de specialitate
din instituțiile publice centrale cu
res ponsabilități în domeniu”, cod
SIPOCA 50, autoritate contractantă
fiind Ministerul Dezvoltării, Lucră -
rilor Publice și Administrației, deru-
lat prin Universitatea Tehnică de
Construcții București, SRGF s-a
implicat activ și a realizat o analiză
a actualului sistem de reglementări
tehnice în domeniul Geotehnică și
Fundații, precum și un audit - prin
specialiștii săi - al unora dintre aceste
reglementări tehnice (aspecte pre -
zentate în Partea I a articolului,
publicat în nr. din iunie 2022) și a
formulat comentarii și observații
asupra reviziilor parțiale ale norma-
tivelor tehnice NP 074 - Normativ
tehnic privind documentațiile
geotehnice pentru construcții și
NP 123 - Normativ privind pro -
iectarea geotehnică a fundații -
lor pe piloți. 

În această parte a II-a a arti-
colului redăm pe scurt aspecte pre-
luate din punctele de vedere emise
de SRGF față de revizuirea celor
două normative tehnice.   

Considerații asupra
revizuirii NP 123 -
Normativ privind

proiectarea geotehnică
a fundațiilor pe piloți

Normativul tehnic NP 123 nece-
sita o revizuire parțială, așa cum
de altfel a fost solicitat de SRGF -
Fili ala București, împreună cu UTCB,
în nov. 2018, pentru corectarea va -
lorii coeficientului parțial aplicat
rezistenței la tracțiune a piloților,
dar și pentru o mai bună și mai
clară prezentare a metodei pre-
scriptive de proiectare, față de
celelalte metode posibile de pro -
iectare. 

SRGF a susținut, în Nota de fun-
damentare din 2018, și necesitatea
unei mai bune armonizări cu SR EN
1997-1 (Eurocod 7), a adăugării de
informații despre alte metode de
calcul bazate pe utilizarea para-
metrilor geotehnici ai terenului
determinați pe diferite căi (labora-
tor, teren), precum și introducerea
de valori pentru coeficienții parțiali
pentru anumite categorii de piloți cu
utilizare pe scară largă în România.
Cea mai recentă revizuire - din
2022 - a fost una strict parțială, așa
cum s-a putut realiza ea în timpul
dis ponibil și pe baza datelor avute

la dispoziție; de aceea, nu toate
aceste aspecte au putut fi rezol-
vate. SRGF se va implica activ în
această problemă prin constituirea
unui grup de lucru care să pre -
gătească baza de date cu valori din
încărcări de probă, necesară pentru
viitoarea revizie a NP 123. 

SRGF a apreciat, în această revi -
zie din 2022, corectarea valorii coe-
ficientului parțial pentru rezistența
ultimă la tracțiune stabilită prin
metode prescriptive, γm = 2,4, va -
loarea corectă fiind γm = 1,65.

Se mai poate menționa pre-
cizarea clară a tuturor metodelor
posibil a fi utilizate în proiectarea
fundațiilor pe piloți, respectiv:

• utilizarea rezultatelor unor
încărcări pe piloți de probă sub
sarcini statice;

• metode de calcul empirice sau
teoretice, bazate pe rezultatele
unor încercări de laborator sau de
teren asupra pământurilor, a căror
validitate a fost confirmată de
încercări sub sarcini statice pe piloți
de probă;

• utilizarea rezultatelor unor
încercări sub sarcini dinamice a
căror validitate a fost demonstrată
prin încercări sub sarcină statică în
situații comparabile;

• comportarea observată a unei
fundații pe piloți comparabile, cu
condiția ca acest mod de abordare
să fie susținut de rezultatele inves-
tigațiilor pe amplasament și ale
încercărilor asupra terenului.

Implicarea Societății Române de Geotehnică și Fundații
în auditarea și revizuirea reglementărilor tehnice

din domeniul Geotehnică și Fundații
Partea a II-a: Considerații privind revizuirea normativelor tehnice NP 123 și NP 074

prof. Loretta BATALI - Președinte Societatea Română de Geotehnică și Fundații
ing. Alexandra ENE - Secretar Societatea Română de Geotehnică și Fundații
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Astfel, este mai clar că decizia
asupra metodei este a proiectantu-
lui. În ediția actuală a normativului
era interpretabil acest lucru și mulți
considerau că se impune metoda
prescriptivă. 

De asemenea, tot referitor la
metoda prescriptivă, practica unor
proiectanți era utilizarea acesteia în
combinație cu abordările de calcul
din Eurocod 7 pentru SLU GEO,
aplicând și coeficienții parțiali asoci-
ați acestora. În textul revizuit este
clar precizat că metoda prescriptivă
„nu este asociată cu abordările de
calcul și coeficienții parțiali indicați
în SR EN 1997-1 și SR EN 1997-
1/NB. Metoda prescriptivă are pro-
prii coeficienți parțiali.” În plus, în
formulele de verificare aferente
metodei prescriptive, valorile para-
metrilor geotehnici au fost corec-
tate ca fiind valori caracteristice, nu
de calcul. 

Considerații asupra
revizuirii NP 074 -

Normativ tehnic privind
documentațiile geotehnice

pentru construcții
În urma activității de audit, NP

074-2014 - Normativ tehnic privind
documentațiile geotehnice în con-
strucții a fost propus pentru revi -
zuire parțială, în scopul rezolvării
unor aspecte care s-au dovedit
problematice în practică și pentru
corelarea sa cu alte reglementări,
în special europene, dar și pentru
adaptarea la noile domenii de com-
petență Ag și Af. 

În prezent, a fost elaborată
redactarea a 2-a, iar SRGF, prin
specialiștii săi sau prin puncte de
vedere comune, a formulat obser-
vații la toate etapele: consultare,
redactarea 1 și redactarea a 2-a, în
vederea asigurării unui conținut al
actului normativ cât mai corect și
benefic pentru utilizatorii săi și alți
factori implicați. 

S-au inclus în această revizuire
mai multe modificări benefice, care
răspund nevoilor pieței din dome-
niu, cum ar fi: s-au detaliat tipurile
de documentații geotehnice, s-a
clarificat ce trebuie păstrat în
Studiul geotehnic și ce ține de Pro -
iectul geotehnic, în corelație și cu
domeniile de competență Ag și Af
pentru verificarea tehnică atestată,
dar și cu prevederile SR EN 1997-1,

s-au detaliat și clarificat Procesul
verbal de natură a terenului de fun-
dare și Raportul de monitorizare
geotehnică, dar s-au redat și parti -
cularitățile și conținutul expertizelor
geotehnice și s-a introdus Tema de
investigare geotehnică. De aseme-
nea, s-au adăugat elemente legate
de investigarea hidrogeolo gică
(care lipseau aproape total) și pen-
tru studiul stabilității pantelor în
etapa de investigare geotehnică.
De asemenea, un aspect important
de menționat este că s-a revizuit
caracterul de recomandare al pre -
vederilor legate de cantitatea și
ca litatea investigațiilor, care au
devenit cerințe minimale, în vede -
rea reducerii decalajelor mari din
practică datorate interpretării dife -
rite a prevederilor cu caracter de
recomandare.

În mod special, racordarea NP
074 cu prevederile actuale ale SR
EN 1997 (Eurocod 7) referitoare la
proiectul geotehnic a fost deosebit
de bine primită de membrii SRGF, în
special de proiectanții geotehni-
cieni, care s-au lovit în practică de
pro bleme legate de elemente de
proiectare date cu titlu de recoman-
dare în Studiul geotehnic, dar care
nu puteau fi urmate la proiectare
din varii motive (modificări ale
proiectului, cerințe diferite, diferen -
țe de interpretare a rezultatelor
investigației geotehnice, necesi-
tatea de corelare a valorilor carac-
teristice ale parametrilor geotehnici
cu stările limită analizate la pro -
iectare etc.) sau pentru care nu era
clar cine poartă răspunderea imple-
mentării recomandărilor în cadrul
proiectelor de construcții. 

Astfel, în prima redactare a nor-
mativului revizuit, din conținutul
cadru al Studiului geotehnic au fost
eliminate recomandările și calcu -
lele privind sistemul de fundare al
construcțiilor proiectate, care tre-
buie să fie apanajul exclusiv al
Proiectului geotehnic, ceea ce deli -
mitează foarte clar, în conformitate
cu prevederile Eurocod 7 și cu cele
2 cerințe de verificare Ag (inves-
tigare geotehnică) și Af (inves -
tigare și proiectare geotehnică),
atribuțiile și responsabi litățile rezul -
tate în urma realizării celor două
documentații geotehnice distincte. 

Ulterior însă, printr-o interpre -
tare a unor prevederi ale HG 907
care se referă la conținutul docu-
mentațiilor pentru investițiile din
fondurile publice, s-a considerat că
eliminarea recomandărilor privind
sistemul de fundare ar contraveni
HG 907, iar prevederile NP 074 nu
pot fi discriminatorii în funcție de
fondurile pentru investiție, cerințele
de calitate trebuind să rămână ace-
leași. Deși SRGF a atenționat
asu pra faptului că menținerea reco-
mandărilor referitoare la sistemul
de fundare, adâncimea de fundare,
necesitatea de îmbunătățire a
terenului etc. este contradictorie cu
alte prevederi din text, putând
provoca neclarități majore în ceea
ce privește răspunderea fiecărui
autor, recomandările au fost rein-
troduse în redactarea a 2-a drept
conținut minimal al Studiului geo -
tehnic. Mai mulți specialiști ai SRGF
care activează în principal în dome-
niul proiectării geotehnice au reac -
ționat la această modificare a
Anexei C – Conținutul Studiului
Geotehnic, susținând eliminarea
punctelor referitoare la includerea
drept conținut minimal a reco-
mandărilor privind sistemul de fun-
dare și a necesității îmbunătățirii
terenului de fundare, pe baza
următoarelor argumente:

• Contradicția cu definiția dată
pentru Proiectul geotehnic: „Proiec-
tul geotehnic reprezintă documen-
tația tehnică care se întocmește
pentru a analiza rezistența și stabi -
litatea masivelor de pământ și a
terenului de fundare al construcți-
ilor stabilind soluțiile de fundare
pentru acestea, precum și pentru a
dimensiona structurile geotehnice
în interacțiunea cu terenul.”. Astfel,
se prevede clar faptul că soluțiile de
fundare se stabilesc în Proiectul
geotehnic. De asemenea, la  Conți -
nutul cadru al Proiectului geotehnic
apare: «stabilirea adâncimilor de
fundare și a soluțiilor de fundare
pentru structurile proiectate», deci
este clar apanajul etapei de pro -
iectare geotehnică.

• Contradicție cu definiția inves-
tigării geotehnice: „Investigarea
geotehnică a terenului se referă la
stabilirea stării pământurilor, rocilor
și apei subterane, precum și la
determinarea proprietăților pămân-
turilor și rocilor și colectarea infor-
mațiilor suplimentare relevante

continuare în pagina 58 È
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asupra amplasamentului.”. Astfel,
este clar că etapa de investigare
geotehnică, finalizată prin Studiul
geotehnic, nu are ca scop formula-
rea de recomandări sau ipoteze
asupra soluțiilor de fundare sau a
structurilor geotehnice. 

• Draftul precizează și că solu -
țiile de fundare recomandate prin
Studiul geotehnic se vor definitiva
prin Proiectul geotehnic, și astfel se
induce ideea că soluțiile recoman-
date prin studiu sunt cele care vor fi
adoptate la etapa de pro iectare
geotehnică, proiectantul geotehni -
ci an nemaiavând posibilitatea de
a-și alege soluțiile de fundare, ceea
ce este fundamental greșit.

• Apare o problemă de răspun-
dere asupra soluțiilor de fundare
care au doar recomandare în
Studiul geotehnic (deși apare scris
ca acelea vor fi definitivate la
proiectul geotehnic), nu este clar
dacă proiectantul este obligat sau
nu să urmeze aceste recomandări,
iar dacă o face, a cui este răspun-
derea asupra acestor soluții. Astfel,
o răspundere care este clar doar a
proiectantului trece în mod fals
către elaboratorul studiului geoteh -
nic, al cărui obiectiv a fost doar
investigarea terenului, așa cum
este clar definit anterior. De altfel,
elaboratorii studiilor geotehnice vor
înțelege rapid problema răspunderii
partajate, ca și colegii lor din alte
țări, și vor alege în majoritate să nu
furnizeze astfel de recomandări în
lipsa cunoașterii în detaliu a proiec-
tului. 

• Chiar în contextul prevederii
(salutare) a obligativității elaborării
unei teme de investigare, la
momentul realizării investigațiilor
geotehnice și elaborării studiului
geotehnic nu sunt cunoscute / com-
plete toate datele structurale, ca
atare formularea unor recomandări
de soluții de fundare în lipsa aces-
tora poate duce (așa cum se întâm-
plă, de altfel, deseori în prezent, pe
baza actualei versiuni a NP 074) la
soluții greșite sau nepotrivite, care,
în unele situații (deși sunt doar
recomandări, unele companii sau
asiguratorii acestora impun urmarea
acestor recomandări la proiectare),
trebuie urmate de către proiectant,
nefiind clar a cui este răspunderea. 

• În multe cazuri există mai
multe etape de investigare, reali -
zate de companii diferite, fiecare
finalizată cu un Studiu geotehnic
(eventual de detaliu) care au prelu-
crat și interpretat diferit datele
obținute din amplasament și au
recomandat soluții diferite, punând
proiectantul într-o situație dificilă și
fiind din nou imposibil de determi-
nat a cui va fi răspunderea pentru
soluțiile proiectate. 

• În multe cazuri bugetele sunt
dimensionate pe baza Studiului
geotehnic, nemaiașteptându-se pro -
iec tarea, astfel că, pe baza unor
recomandări neadecvate de soluții
de fundare, pot rezulta depășiri
buge tare importante, fără, din nou,
a ști cine este responsabil pentru
acestea. 

• Era clar și corect prevăzut în
redactarea 1 a NP 074 faptul că
Studiul geotehnic (rezultatul inves-
tigării geotehnice) trebuie verificat
de un verificator Ag sau Af, iar
Proiectul geotehnic - doar de un
verificator Af, astfel că un verifica-
tor tehnic Ag, a cărui competență
este limitată la investigația geo -
tehnică, va verifica un studiu care
precizează soluții de fundare care
sunt doar de competența Af.

NB: Ulterior, la redactarea a 2-a,
aceste precizări au fost eliminate,
deoarece cerințele de verificare
sunt precizate clar în legislația
superioară, respectiv faptul că Ag
se referă la investigarea geoteh -
nică, iar Af la investigarea și pro -
iectarea geotehnică, de unde
rezultă foarte clar și cine trebuie să
verifice cele 2 documentații. 

• Apare ca obligativitate a se
face precizări în cadrul Studiului
geotehnic asupra necesității îmbu -
nătățirii/consolidării terenului. Dar
necesitatea îmbunătățirii terenului
rezultă ca urmare a analizei (prin
calcul sau alte metode) posibili -
tăților de apariție a stărilor limită
ultime și de serviciu în teren sau
concomitent în structură și teren,
analiză care se face în cadrul
Proiectului geotehnic.

În redactarea a 2-a a NP 074 a
fost însă inclusă o clarificare foarte
utilă legată de răspunderea față de
soluțiile recomandate în Studiul
geotehnic, menționându-se clar fap -
tul că acestea au caracter strict
informativ și răspunderea îi revine

exclusiv proiectantului pentru ale -
gerea și dimensionarea sistemului
de fundare.

Este de notat și faptul că în
această revizie conținutul minimal
al Studiului geotehnic nu mai
cuprinde valori caracteristice ale
parametrilor geotehnici, lucru salu-
tar, dar care a generat multe dis-
cuții. Se reamintesc aici câteva
prevederi actuale în acest sens:

• În SR EN 1997-1: 
2.4.5.2. (2) „Valoarea caracte -

ristică a unui parametru geotehnic
trebuie stabilită ca o estimare pru-
dentă a valorii care influențează
apariția stării limită.”. Această
definiție este preluată și în NP 122
(3.1.1).

2.4.5.2. (4) „La alegerea valo-
rilor caracteristice ale parametrilor
geotehnici trebuie avute în vedere
următoarele puncte:

[...]
- extinderea zonei din teren care

guvernează, pentru starea limită
considerată, comportarea structurii
geotehnice;

- capacitatea structurii geoteh -
nice să transfere încărcările de la
zonele slabe către zonele mai rezis-
tente din teren.” Aceste aspecte
sunt preluate și de NP 122.

2.4.5.2. (6) „Pentru fiecare cal-
cul trebuie utilizată combinația cea
mai defavorabilă a valorilor infe-
rioare și superioare ale parametrilor
independenți.”

2.4.5.2. (8) „În cazul în care
comportarea structurii geotehnice
la starea limită considerată este
guvernată de cea mai scăzută sau
cea mai înaltă valoare a proprietății
terenului, este indicat ca valoarea
caracteristică să fie o estimare pru-
dentă a celei mai scăzute sau celei
mai înalte valori din zona care
guvernează comportarea.”

2.4.5.2. (9) „Atunci când se
alege zona de teren care guver -
nează comportarea structurii geo -
tehnice la o stare limită, este
indicat să se considere că această
stare limită poate depinde de com-
portarea structurii care este supor-
tată. De exemplu, la starea limită
de capacitate portantă a unei clădiri
cu fundații izolate, dacă clădirea
este incapabilă să reziste la o
cedare locală, parametrul principal
este indicat să fie rezistența medie

Æ urmare din pagina 57
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a fiecărei zone de teren sub fun-
dația izolată. Dacă, totuși, clădirea
este suficient de rigidă și de rezis-
tentă, parametrul care guvernează
comportarea ar trebui stabilit la
valoarea medie a acestor valori
medii pe ansamblul sau pe o parte
a volumului de teren de sub
clădire.”

Rezultă astfel foarte clar faptul
că valorile caracteristice ale para-
metrilor geotehnici depind de struc-
tura proiectată, de stările limită ale
acesteia, de comportarea sa, rigidi-
tatea sa etc., deci nu pot fi determi-
nate decât la etapa de proiectare.

• În SR EN 1997-2: vezi extras
în figura alăturată, de unde se
observă din nou foarte clar delimi-
tate cele două activități: investi-
garea geotehnică, care se termină
cu va lori derivate ale parametrilor
geo tehnici, și proiectarea geoteh -
nică, în cursul căreia se stabilesc
valorile caracteristice ale para-
metrilor geo tehnici. 

Se mai poate menționa aici și
faptul că revizia NP 074 conține
prevederi referitoare la conținutul
minimal, obligatoriu al Studiului
geotehnic, fiind posibil a se stabili
prin tema de investigare un con -
ținut suplimentar solicitat de
proiectant sau beneficiar, care să
cuprindă inclusiv calcule geotehnice
specifice părții de proiectare, dar
trebuie atenție la responsabilitate,
care îi revine proiectantului mai
apoi, precum și la cerința de verifi-
care, care este diferită pe partea de
investigare geotehnică și pe cea de
proiectare geotehnică. 

Legat de Proiectul geotehnic, ar
fi de menționat câteva aspecte care
credem că sunt de interes larg:

• Acesta este prevăzut de
Eurocodul 7 (SR EN 1997-1), dar
precedenta revizie a NP 074 nu a
fost aliniată în această privință.
Viitoarea revizie a Eurocodului 7,
prEN 1997:202x, așteptată în
2024, definește mai clar conținutul
său și al Raportului de investigare
geotehnică (asimilat în România cu
Studiul geotehnic), cerințele de va -
lidare, verificare etc.

• În SR EN 1997-1 se precizează
(la 3.4.1) că „rezultatele cercetării
terenului de fundare trebuie sinteti-
zate într-un Raport privind cerce -
tarea terenului, care trebuie să facă
parte din Raportul de proiectare
geotehnică descris în 2.8.”. Deci

cele 2 documente sunt utilizate
îm preună și alcătuiesc împreună
documentația geotehnică pentru
pro iectare.

• Recunoașterea specificității
pro iectării geotehnice a fost făcută
în prezent prin revizia Eurocodului 0
(prEN 1990:2021) al cărui titlu este
Eurocod - Bazele proiectării struc -
turale și geotehnice.

• Proiectul geotehnic se referă la
proiectarea oricărei structuri geoteh -
nice (fundație, lucrare de sprijin,
lucrare din pământ etc.), la verifi-
carea rezistenței și stabilității tere -
nului de fundare (care este obligatorie
pentru orice tip de construcție), la
analiza interacțiunii teren - structură. 

• Proiectul geotehnic nu este
neapărat un document distinct, mai
ales în cazul construcțiilor de com-
plexitate scăzută, cu sisteme de
fundare obișnuite și fără probleme
deosebite de teren, ci poate fi doar
o parte din proiectul structurii de
rezistență care se referă la teren,
structuri geotehnice, interacțiunea
cu terenul etc… În unele cazuri,
Proiectul geotehnic poate fi re -
prezentat doar de verificarea capa -
cității portante a terenului și,
eventual, a tasării acestuia (verifi-
carea rezistenței și stabilității tere -
nului de fundare). 

• Din Proiectul geotehnic face
parte și Studiul geotehnic (Raportul
de investigare geotehnică), precum
și calculele geotehnice necesare la
proiectare. 

• Nu există precizări referitoare
la cine întocmește documentațiile
geotehnice, în afară de cele gene -
rale referitoare la orice proiect în
construcții, deci atât inginerii con-
structori proiectanți de structuri,
cât și inginerii constructori geo -
tehnicieni pot întocmi un Proiect
geotehnic.

De asemenea, un alt punct care
merită discutat este faptul că
redactarea 1 a NP 074 menționa în
cadrul conținutului minimal față de
paragraful C2.4 g): «aprecieri pri -
vind stabilitatea generală și locală a
terenului pe amplasament obținute
pe baza observațiilor vizuale din
etapa de cartare. În cazul tere -
nurilor în pantă (mai mare de 10%)
se vor efectua analize preliminare
de stabilitate pentru situația din
momentul realizării studiului geo -
tehnic (cu respectarea tabelului
I.1)». SRGF a emis un punct de
vedere prin care a formulat comen-
tarii legate de faptul că termenul
„aprecieri” este prea vag și trebuie
precizat că, în cazul unor terenuri în
pantă, este necesar ca Studiul
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geotehnic să conțină și un studiu de
stabilitate pentru amplasamentul în
situația neconstruită, iar în Proiec-
tul geotehnic trebuie efectuate
analize de stabilitate cu amplasarea
construcțiilor prevăzute, eventual
dimensionarea unor lucrări de spri-
jin. 

Un alt element nou introdus în
revizia NP 074 este modelul terenu-
lui, ca rezultat al etapei de investi-
gare geotehnică, care este o
reprezentare a condițiilor geologice,
hidrogeologice și geotehnice rele-
vante dintr-un amplasament dat,
bazată pe rezultatele investigațiilor
de teren și alte date relevante.
Modelul terenului este principalul
rezultat al investigației geotehnice
și reprezintă baza de dezvoltare, la
etapa de proiectare geotehnică, a
modelului geotehnic de proiectare.
Aceste două modele ale terenului
reprezintă un mare pas înainte în
ceea ce privește modul de inter-
pretare și prezentare a rezultatelor
investigațiilor și vor fi de un real
ajutor pentru inginerii proiectanți,
ca atare au fost bine apreciate de
către membrii SRGF, fiind și aliniate
cu revizia curentă a Eurocodului 7,
prEN1997-1 și 2:202x. Astfel, SRGF
a menționat în acest cadru faptul
că, în mod corect și în conformitate
cu prevederile SR EN 1997-1 și
SR EN 1997-2, Studiul geotehnic
(echivalent cu Raportul de investi-
gație geotehnică din SR EN 1997-2)
se finalizează cu modelul terenului,
ca rezultat al investigațiilor geoteh -
nice, model ce conține valorile
parametrilor geotehnici care defi -
nesc natura și starea straturilor ce
intră în componența terenului
investigat. Ulterior, în cadrul proiec-
tării geotehnice, acest model al
terenului este transformat în mo -
delul de proiectare geotehnică uti-
lizat la verificarea rezistenței și
stabilității terenului și la dimensio -
narea structurilor geotehnice, model
care conține parametrii geotehnici
caracteristici, detalierile sau simpli-
ficările necesare în proiectare în
funcție de ipotezele de proiectare,
stările limită analizate etc. și care
stă la baza calculelor de proiectare.
De notat și faptul că gradul de
detaliere al modelului terenului
depinde de categoria geotehnică. 

O altă modificare importantă
este prevederea, pe tipuri de

lucrări, a cantităților minimale de
lucrări de investigare prin foraje
geotehnice și a tipurilor și frec -
venței minimale de încercări de la -
borator. Este o modificare care a
fost impusă de ceea ce se întâmplă
în prezent în piață, cu studii geo -
tehnice efectuate pe baza unui
număr extrem de mic de foraje de
investigare și cu adâncime insufi-
cientă, precum și de practici nelo -
iale de ofertare a unui număr foarte
mic de lucrări de investigare. Punc-
tul de vedere al SRGF este unul
nuanțat în acest caz, deoarece este
foarte probabil ca în practică să
apară situații diverse, care nu sunt
prinse în textul normativului și nu
este clar ce se întâmplă în acest
caz. Una dintre aceste situații este
cea legată de impunerea unui
Studiu geotehnic complet, de nivel
proiectare, la faza de Studiu de fe -
zabilitate. Această cerință a fost
justificată de necesitatea de a avea
o imagine cât mai realistă și com-
pletă a terenului de fundare, în
special pentru lucrările de infra-
structură de transporturi, pentru
care studii extrem de succinte la
această etapă duceau la soluții
tehnice și costuri asociate nerea -
liste. Din acest punct de vedere,
această prevedere permite analiza
unor soluții adaptate la teren chiar
din faza de fezabilitate. Dar ce se
întâmplă în situații bine justificate
în care nu se poate atinge canti-
tatea de investigații minim solici-
tată? SRGF a solicitat introducerea
unui text explicativ în acest sens,
dar fără succes. De asemenea, o
experiență anterioară cu ediția din
2012 a NP 074, în care era men -
ționat că adâncimea minimă a fora-
jelor este de 6 m, a dus la execuția
doar a unor foraje de 6 m, indife -
rent de zona activă a construcției.
Astfel de discuții au existat și la
nivel european, în contextul reviziei
Eurocodului 7, țările membre având
opinii divergente în această privin -
ță. În general, țările cu o practică
mai bine dezvoltată și încetățenită,
cu un sistem de control mai strict,
au optat pentru neimpunerea unor
cantități minimale, considerând că
acestea vor duce la blocaje în unele
situații. De asemenea, fiind solicitat
la faza SF studiul geotehnic de
proiectare, aceasta presupune,
conform anexei C, includerea de

recomandări privind sistemul de
fundare, ori, în cele mai multe
cazuri, nu există date suficiente
pentru aceasta. 

Nu în cele din urmă, un alt
aspect important - salutat - este
faptul că în cadrul reviziei norma-
tivului NP 074 a fost detaliată
destul de cuprinzător activitatea de
monitorizare geotehnică. Și legat
de aceasta, SRGF și specialiștii săi
au evidențiat necesitatea diferen -
țierii clare între responsabilitatea
executanților lucrărilor de monito -
rizare și cea a proiectanților, sau
experților – după caz, care inter-
pretează datele în corespondență
cu mecanismul de comportare
așteptat al lucrărilor geotehnice și
ipotezele de proiectare. Cerințele
generale ale activității de urmărire
a comportării în timp, astăzi denu-
mită pe scară largă „monitorizare”,
sunt deja destul de bine sistemati-
zare în normativul P 130-1999 la
nivel principial și sunt în bună
măsură în acord cu buna practică
locală și internațională pe acest
domeniu de activitate.

De asemenea, legat de activi-
tatea de monitorizare, s-au for -
mulat și observații cu privire la
condițiile de măsurare prea detali-
ate care pot restrânge activitatea
sau pot duce la incompatibilități în
raport cu echipamentele disponibile
în piață.

CONCLUZII
Revizuirea celor două normative

tehnice era necesară, din motive
diferite, iar modificările operate
aduc un salt calitativ important în
domeniu. 

SRGF a participat activ, prin
specialiștii săi, la elaborare, la
etapele de consultare și anchetă,
formulând puncte de vedere de
care, cel mai adesea, s-a ținut cont. 

Practica din următorii câțiva ani
ne va arăta în ce măsură modi-
ficările au fost salutare, iar revizia
Eurocodurilor, inclusiv Eurocod 0 și
Eurocod 7, atrage după sine și o
nouă revizie a NP 074 și NP 123 în
timp relativ scurt, prin care vor
putea fi corectate acele aspecte ce
se vor dovedi deficitare, problema -
tice etc.

SRGF felicită MDLPA și UTCB
pentru munca depusă și le stă ală-
turi în toate activitățile tehnice de
reglementare. q
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(Continuare din numărul 190, aprilie 2022)

O normă echivocă,
susceptibilă a conduce

la o indezirabilă practică
administrativă neunitară?
Spre îngrijorarea noastră, teza a

doua a art. 37 alin. (6) din Legea
nr. 50/1991 nu plasează într-o situ-
ație foarte bună nici proprietarii
construcțiilor realizate fără o auto-
rizație de construire pentru care
împlinirea termenului de prescripție
prevăzut la art. 31 al legii nu mai
permite aplicarea sancțiunilor
contra venționale, întrucât carențe
supli mentare atrag și alte semne de
întrebare în privința calității textu-
lui, după cum vom argumenta prin
paragrafele care urmează:

a) Neclaritatea și caracterul
incomplet ale textului în privința
obiectivelor care trebuie atinse de
către expertiză și a specializării
autorilor expertizei, precum și alte
dificultăți de ordin practic

În pofida faptului că aceștia pot
recurge la procedura specifică pen-
tru a beneficia de un CAEC și pentru
a se bucura de șansa deplinei intro-
duceri a construcției în circuitul
economic, drept consecință a inta-
bulării sale, proprietarii se vor con-
frunta cu o altă carență a textului
de lege, concret, cu faptul că acesta
nu conține precizările clare nece-
sare punerii sale în aplicare. Textul
indică numai necesitatea realizării
unei expertize care să confirme la
modul general o stare de conformi-
tate, fără a indica sau măcar a
defini noțiunea de „cerințe funda-
mentale aplicabile privind calitatea

în construcții”. În alți termeni, tex-
tul nu precizează chestiuni esenți -
ale punerii sale în aplicare, precum
obiectivele la care o astfel de
expertiză ar trebui în mod efectiv
să răspundă sau, în aceeași măsu -
ră, specializările pe care autorul /
autorii expertizei ar trebui să le
dețină. Normele de aplicare a Legii
nr. 50/1991 nu aduc nici ele un plus
de claritate în acest sens, astfel că
modalitatea prin care textul studiat
ajunge a dobândi valențe practice
devine, în practica de zi cu zi, o
opțiune discreționară a funcționari-
lor publici însărcinați cu punerea în
aplicare a textului de lege.

În doctrină a fost exprimat
punctul de vedere conform căruia
obiectivele pe care expertiza tre-
buie să le atingă „sunt sugerate de
textul legal modificat”13) prin rapor-
tare la art. 5 al Legii nr. 10/1995,
care „stabilește care sunt cerințele
fundamentale de calitate obligatorii
la realizarea unei construcții”14),
fiind reținute: (i) rezistența meca -
nică și stabilitatea, (ii) securitatea
la incendiu, (iii) igiena, sănătatea și
mediul înconjurător, (iv) siguranța
și accesibilitatea în exploatare, (v)
protecția împotriva zgomotului, (vi)
economia de energie și izolarea
termică, respectiv (vii) utilizarea
sustenabilă a resurselor naturale.
Totodată, aceiași autori rețin în
mod judicios faptul că „aplicarea
cerințelor fundamentale se sta-
bilește pe domenii sau subdomenii
și categorii de construcții și pe spe-
cialități pentru instalațiile aferente
construcțiilor, prin regulamente
și reglementări tehnice în con-
strucții”15), astfel cum indică și alin.
(2) al art. 5 al Legii nr. 10/1995.

De asemenea, autorii semna -
lează necesitatea raportării exper-
tizei la prevederile Regulamentului
privind verificarea și expertizarea
tehnică de calitate a proiectelor,
expertizarea tehnică a execuției
lucrărilor și a construcțiilor, precum
și verificarea calității lucrărilor exe-
cutate, precum și efectuarea sa de
către experții în construcții autori -
zați de către Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
(N.B.: la data publicării lucrării citate,
denumit Ministerul Dezvoltării Regi -
onale și Administrației Publice).
Totodată, aceștia atrag atenția
asupra necesității verificării înca -
drării construcției în reglementările
de urbanism aprobate și asupra
faptului că această verificare ar tre-
bui efectuată de către un expert
autorizat în urbanism și amenajare
teritorială, ceea ce conduce la
serioase dificultăți, dat fiind că,
remarcă autorii și confirmă prac-
tica, „în România, nu există niciun
expert autorizat în domeniul urba -
nismului și amenajării teritoriului”16),

Atunci când buna intenție în legiferare nu este suficientă:
interesanta și dificil aplicabila reglementare cuprinsă în teza a doua

a alineatului 6 al articolului 37 al Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (II)

av. Mihnea-Tudor D. ORJAN, avocat colaborator - Leroy și Asociații SCA

av. Mihnea Orjan
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precum și asupra naturii obligatorii
a întocmirii unei documentații
cadastrale (ultim aspect care con-
siderăm și noi că reiese cu claritate
din textul analizat).

Legat de inconvenientul inexis-
tenței unui expert în urbanism și în
amenajare teritorială autorizat în
România, ne punem întrebarea cum
va putea fi acesta depășit atâta
timp cât nu se vor autoriza experți
români în acest domeniu sau câtă
vreme, deși se vor autoriza, numă -
rul acestora nu va fi suficient prin
raportare la cererea de expertize de
pe piață. Teoretic, chiar în pofida
faptului că România încă nu are un
cod de procedură administrativă,
nu am avea motive pentru a res -
pinge o analogie cu art. 330 alin.
(3) al noului Cod de procedură
civilă, în conformitate cu care în
domeniile strict specializate, în care
nu există experți autorizați, se
poate solicita punctul de vedere al
uneia sau mai multor personalități
ori specialiști din domeniul respec-
tiv. De pildă, s-ar putea solicita
puncte de vedere ale cadrelor
didactice de la facultățile de arhi-
tectură, însă și în această eventua-
litate ar exista alte inconveniente
de ordin practic (e.g. disponibilita-
tea acestora de a oferi un punct de
vedere, aspectele de natură fiscală
privind solicitarea unui eventual
onorariu de către acești specialiști,
aspecte de deontologie profesio -
nală). O altă posibilă soluție, una
mai pragmatică, ar putea fi ca asu-
pra conformității construcției cu
reglementările urbanistice aprobate
să se pronunțe chiar funcționarii
direcției de urbanism, disciplină în
construcții și amenajare a teritoriu-
lui din cadrul primăriei localității în
care se află construcția, aceștia
putând fi considerați prin specificul
funcției specialiști în materia urba -
nismului, cu condiția ca pronunțarea
acestora să își poată găsi ecou în
sfera atribuțiilor profesionale con-
crete care le sunt stabilite acestor
funcționari (cu alte cuvinte, să nu
se pronunțe fără acoperire legală,

adică în afara competenței lor ge -
nerale legal stabilite). Din păcate,
nici această variantă de lucru nu
poate fi pusă la adăpost de orice
critică: funcționarul public nu ar
putea deveni coautor al raportului
de expertiză, ci ar emite o adeverin -
ță care, în final, ar trebui alăturată
raportului de expertiză și documen-
tației cadastrale, astfel încât solu -
ția, deși pragmatică și în acord cu
spiritul legii, s-ar abate de la litera
reglementării, ceea ce ar putea
ridica noi îndoieli în privința vali -
dității CAEC. Singura soluție deplin
sigură, care să nu comporte astfel
de discuții delicate, rămâne auto -
rizarea de experți în urbanism și
solicitarea serviciilor acestora.

Recunoscând rigoarea și mani-
festându-ne aprecierea față de
analiza anterior sintetizată, suntem
nevoiți a adăuga că, din păcate,
experiența practică nu egalează în
exigență și în precizie punctele de
vedere teoretice citate. Astfel, în
marea majoritate a situațiilor de
aplicare a dispozițiilor art. 37 alin.
(6) analizate, se remarcă tendința
autorităților publice locale cu atri -
buții în materia urbanismului și a
amenajării teritoriului de a da curs
prevederilor criticate conform pro-
priilor interpretări asupra textului
de lege. De foarte multe ori, obiec-
tivele la care expertiza trebuie să
răspundă sunt fixate de către
funcționarii competenți în funcție
de propriile aprecieri asupra cadru-
lui faptic și juridic sau, în împre-
jurările oarecum mai fericite, de o
așa-denumită „practică locală”.
Este probabil ca tocmai această
realitate să fi determinat o altă
autoare să facă o afirmație pe care,
nu fără un pronunțat regret, sun-
tem nevoiți să o apreciem a fi
actualmente de un sporit grad de
pragmatism: „Referitor la expertiza
tehnică de care legea condiționează
emiterea certificatului de atestare/
adeverinței privind edificarea con-
strucției, nici Legea nr. 50/1991 și
nici Normele de aplicare a acesteia
nu cuprind mai multe detalii legate
de conținutul acestuia și de experții

care ar putea avea competență să
emită un astfel de raport. (...)
Dintr-o perspectivă practică (și
până la momentul clarificării aces-
tor aspecte de către legiuitor), în
opinia noastră este recomandabil
ca, înainte de elaborarea raportului,
să fie solicitat un punct de vedere
din partea autorității competente cu
emiterea certificatului de atestare/
adeverinței privind edificarea con-
strucției în legătură cu obiectivele
raportului de expertiză.”17)

Deloc de neglijat, semnalăm
faptul că interesului public evident
de fixare cu înaltă exigență a obiec-
tivelor expertizei i se poate opune
(aparentul!) interes privat al solici-
tantului de a i se stabili cât mai
puțin numeroase obiective la care
expertiza pe care o va comanda să
trebuiască să răspundă. Dorim să
subliniem natura aparentă a acestui
interes, întrucât, în realitate, con-
siderăm că nu este în avantajul
solicitantului a pune în exploatare și
a integra în circuitul comercial o
clădire despre care nu are garanția
că răspunde tuturor cerințelor fun-
damentale ale calității în construcții
sau, după caz, rigorilor urbanistice
ori topografice. Făcând abstracție
de unele dintre aceste imperative,
pe lângă faptul că solicitantul ar
exploata sau ar înstrăina o struc-
tură potențial nesigură, ceea ce ni
se pare a fi profund lipsit de profe-
sionalism, profund neetic și, cel
puțin la fel de grav, de natură a
putea atrage răspunderea juridică a
acestuia (și, în anumite împrejurări,
și pe cea a funcționarului public) în
eventualitatea mai mult sau mai
puțin probabilă a unui eveniment
nefericit, CAEC astfel obținut ar fi
unul susceptibil a fi anulat de către
instanța de judecată în cadrul unei
eventuale acțiuni în contenciosul
administrativ, instanța putând inter -
preta teza a doua a art. 37 alin. (6)
din Legea nr. 50/1991 prin rapor -
tare la art. 5 din Legea nr. 10/1995
și la normativele tehnice specifice
cu mai multă rigoare decât
funcționarul local competent, sta-
bilind, prin urmare, că cel dintâi
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text a fost aplicat în mod eronat de
către autoritatea publică locală în
cauză, prin fixarea incompletă a
obiectivelor pe care expertiza a tre-
buit să le acopere. Dincolo de
această constatare, nu poate fi pus
într-un con de umbră faptul că în
formularea solicitării și a răspunsu-
lui administrativ la aceasta pot
ajunge să primeze rațiuni de natură
economică imediată: stabilirea unui
număr insuficient de obiective pen-
tru obținerea unui cost total cât mai
redus al expertizei (costul crescând
în mod natural odată cu creșterea
numărului de obiective, deci a volu-
mului de muncă și de pricepere
necesar efectuării expertizei, și/sau
a numărului de experți care vor
concura la realizarea acesteia). Prin
urmare, dat fiind că nu este foarte
rezonabil să considerăm că solici-
tantul va trece cu prea mare ușu -
rință peste interesul economic
imediat (aparent) în beneficiul
interesului mediat (real) și că, ast-
fel cum frecvent demonstrează
experiența cotidiană, tentația
nejus tificatei indulgențe sau a unei
anumite „comodități” a autorității
însărcinate cu încuviințarea exper-
tizei reprezintă un factor de risc
real, opinăm că este imperioasă
clarificarea și completarea tezei a
doua a art. 37 alin. (6) studiat,
ideal, printr-o trimitere explicită la
art. 5 al Legii nr. 10/1995, inclusiv
în scopul conformării cu exigențele
art. 16 al Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pen-
tru elaborarea actelor normative,
exigențe care se opun paralelisme -
lor legislative.

Din punctul nostru de vedere, și
alte puternice argumente vin să
susțină necesitatea completării tex-
tului:

Un prim argument este repre zen -
tat de necesitatea asigurării unei
practici cât mai unitare, în sensul că
acele construcții din aceleași cate-
gorii ar trebui să primească același
regim al obiectivelor expertizelor.
Cu alte cuvinte, în situații (cvasi)iden-
tice, nu se pot aplica soluții dis-
tincte, care să varieze de la o

unitate administrativ-teritorială la o
alta sau chiar în cadrul adminis-
trației locale a aceleiași localități,
de la funcționar la funcționar. Se
impune, prin urmare, oprirea textu-
lui de lege de la a mai produce situ-
ații care ar putea fi considerate
discriminatorii, aducând suspiciuni
de neconformitate a textului cu
prevederile art. 1 alin. (1) și ale art.
16 alin. (1) ale Constituției României,
situații a căror existență este con-
firmată de practica neunitară a
autorităților locale. Practica neuni-
tară determină circumstanțe în care
persoane aflate în situații identice
sau extrem de apropiate să trebu-
iască să aloce sume de bani diferite
pentru suportarea costului experti-
zelor, să primească rezultatele
acestora (pe cale de consecință, și
CAEC) după trecerea unor perioade
de timp variabile, chiar, prin ur mare,
mergând mai departe cu raționa-
mentul, să nu poată concura în
condiții egale pe piața construcțiilor.

Totodată, astfel cum rezultă din
jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului - CEDO, pentru
ca textul supus analizei să satisfacă
inclusiv cerința bine cunoscută a
clarității și pe cea a previzibilității,
acesta ar trebui să precizeze cu
suficientă claritate întinderea și
moda litățile de exercitare a puterii
de apreciere a autorităților publice
însărcinate cu punerea sa în apli-
care, ținându-se cont de scopul
legitim urmărit, pentru a oferi pro-
prietarului construcției o protecție
adecvată împotriva arbitrariului (a
se vedea Hotărârea din 4 mai 2000,
pronunțată în Cauza Rotaru împo-
triva României, paragraful 52 și
Hotărârea din 25 ianuarie 2007,
pronunțată în Cauza Sissanis
împotriva României, paragraful 66).
De asemenea și în același sens, art.
8 alin. (4) teza întâi din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor
normative („Legea nr. 24/2000”)
interzice introducerea în textul nor-
mativ a unor pasaje „obscure și
echivoce”. Potențiala neconformi-
tate a textului analizat cu anumite

exigențe, atât desprinse din juris -
prudența constantă a CEDO, cât și
din articolele Legii nr. 24/2000,
ridică semne de întrebare asupra
constituționalității textului, prin
raportarea sa la art. 1 alin. (5) și la
art. 11 ale Legii Fundamentale.

Nu în ultimul rând, ne susținem
punctul de vedere făcând referire la
o soluție nefericită, întâlnită în
practică, aceea în care autoritatea
publică solicitată în vederea comu-
nicării obiectivelor pe care exper-
tiza ar urma să le atingă refuză a da
aplicare textului analizat, conside-
rând că acesta va deveni aplicabil
numai ulterior clarificării sale prin -
tr-o normă de punere în aplicare,
ceea ce conduce la imposibilitatea
obținerii CAEC fără parcurgerea
unei potențial anevoioase și cro no -
fage proceduri judiciare, concreti zate
sub forma unei acțiuni în fața
instanței de contencios administrativ.

Dată fiind neclaritatea greu de
contestat a textului, care, precum
s-a observat, nu permite nici măcar
autorilor specializați în legislația
urbanismului să prezinte un răs-
puns precis referitor la conținutul și
la autorii raportului de expertiză, nu
avem cum să nu ne gândim, o clipă,
chiar rămânând prinși în mrejele
unui subiect prin excelență tehnic,
arid, la cuvintele pline de înțelep-
ciune și parcă universal valabile ale
lui Montesquieu, transmise poste -
rității prin monumentala operă
Despre spiritul legilor: „Legile nu
trebuie să fie subtile, ele sunt
făcute pentru oameni cu înțelegere
medie, ele nu sunt expresia artei
logicii, ci a judecății simple a unui
tată de familie.”. Ne întrebăm,
bineînțeles, retoric, în ce măsură
legiuitorul a rămas fidel acestui ex -
cepțional raționament atunci când a
creionat textul de lege criticat.

b) Neclaritatea și caracterul
incomplet ale textului în privința
opțiunilor procedurale ale func -
ționarului public legal învestit cu
punerea în aplicare a textului

Totodată, revenind abrupt la
detalii mult mai puțin abstracte,
atragem atenția asupra faptului că

continuare în pagina 64 È
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textul criticat nu este completat cu
norme de procedură administrativă,
care să permită funcționarului com-
petent pentru emiterea CAEC să
exercite un real rol activ, cu scopul
de a garanta legalitatea CAEC emis
ca urmare a prezentării concluziei
eventual favorabile a expertizei.
Astfel, concret, norma nu preci-
zează ce posibilități are funcționarul
competent în cazul în care raportul
de expertiză, deși se închide
printr-o concluzie favorabilă emiterii
CAEC, este incomplet (nu răspunde
tuturor obiectivelor stabilite), pre -
zintă afirmații contradictorii, de
natură a pune sub semnul îndoielii
concluzia ori cuprinde erori vădite.
Într-o astfel de împrejurare, con-
siderăm că un CAEC nu poate fi
eliberat în mod automat, ca urmare
a simplei citiri a concluziei raportu-
lui de expertiză, întrucât inter-
pretarea contrară a textului criticat
ar conduce la neglijarea interesului
public al introducerii pe piața imo-
biliară numai a unor clădiri care să
respecte în mod real și efectiv ce -
rințele fundamentale privind cali-
tatea în construcții, de urbanism și
cadastrale, în favoarea interesului
personal al solicitantului de a putea
introduce construcția pe această
pia ță, ceea ce ar contraveni flagrant
imperativului primatului interesului
public în activitatea administrației
publice, expres consacrat astăzi de
către art. 10 al Codului administra-
tiv. În egală măsură, ar trebui să
acceptăm că echivocul raportului de
expertiză nu poate indica în mod
cert și mecanic caracterul eronat al
concluziei acestuia. În încercarea
găsirii unui echilibru între aceste
laturi ale problemei supuse atenției
funcționarului public, considerăm
că ar fi fost de preferat ca norma să
prevadă posibilitățile practice prin
care acesta să poată adopta o con-
cluzie temeinic motivată în baza
căreia să soluționeze petiția cu un
maximum de rigoare și de legali-
tate: de exemplu, norma ar fi putut
indica expres posibilitatea acestuia
de a solicita clarificări (preferabil,
scrise) de la autorii raportului de

expertiză, de a solicita motivat
completarea raportului sau reface-
rea totală sau parțială a acestuia, în
situații de o mai mare gravitate
etc., posibilități pe care, trasând o
paralelă, o instanță judecătorească
le are la dispoziție referitor la o
expertiză judiciară datorită preve-
derilor codurilor de procedură în
materie contencioasă. Considerăm
existența unor asemenea prevederi
cu atât mai imperioasă cu cât o
reglementare generală a aspectelor
procedurale aferente activității
specifice administrației publice,
precum un cod de procedură admi-
nistrativă, încă lipsește, în ciuda
faptului că necesitatea unui astfel
de amplu act normativ a fost în
mod repetat semnalată de către li -
teratura de specialitate.

În strânsă legătură cu alineatul
precedent, apreciem că se impune
o scurtă precizare cu referire la
situația unei concluzii negative a
raportului de expertiză. După cum
pertinent remarca unul dintre auto-
rii anterior citați, „legea se limi -
tează la a preciza că, în ipoteza în
care expertul constată neîndeplini-
rea cerințelor fudamentale și a
celor referitoare la încadrarea în
reglementările de urbanism, certifi-
catul/adeverința (CAEC – n.n.) nu
se eliberează, iar intabularea în
cartea funciară nu se poate realiza.
Legiuitorul nu a mers însă mai
departe și nu a oferit niciun fel de
soluție ipotezei în care construcția
apare ca neconformă standardelor,
ulterior expertizării și întocmirii
documentației tehnice. Cert este că,
din punct de vedere juridic, ea nu
este considerată finalizată, nu
poate fi intabulată în cartea fun-
ciară și nu se poate pronunța o
hotărâre prin care să se recunoască
dreptul de proprietate urmare a
operării accesiunii imobiliare artifi-
ciale...”18). Din punctul nostru de
vedere, în această situație, singura
soluție pe care proprietarul con-
strucției neconforme o are la dis-
poziție este aducerea acesteia în
acord cu reglementările la care tex-
tul criticat face referire, în măsura

în care aceasta mai este posibilă
din punct de vedere tehnic, ceea
ce, bineînțeles, impune întocmirea
unei documentații tehnice cuprinză-
toare și obținerea unei autorizații
care să permită efectuarea lucrări-
lor necesare, sau, dintr-un alt punct
de vedere, suportarea unor noi cos-
turi, de data aceasta, considerăm,
absolut justificate. În cazul unei
imposibilități materiale a aducerii în
conformitate a clădirii, ar fi posibilă
numai desființarea acesteia, cu
respectarea tuturor prevederilor
legale incidente.

De lege ferenda, în locul
unei scurte concluzii

Ca urmare a trecerii în revistă a
principalelor opinii exprimate în
lite ratura de specialitate cu privire
la teza a doua a art. 37 alin. (6) din
Legea nr. 50/1991, dar și a
raportării la modalitatea în care
autoritățile publice chemate de lege
să dea curs dispozițiilor textului
înțeleg a o aplica, susținem necesi-
tatea „șlefuirii” formei actuale a
textului, care considerăm că ar tre-
bui să se realizeze pe cel puțin
următoarele direcții:

• extinderea posibilității de
aplicare a textului atât în pri -
vința (i) construcțiilor edificate
în baza unei autorizații de con-
struire, dar cu nerespectarea
prevederilor acesteia, în cazul
cărora prevederile art. 28 alin.
(1) al Legii nr. 50/1991 nu sunt
aplicabile din rațiuni de împli -
nire a termenului de prescripție
a dreptului autorității compe-
tente de a constata și de a
sancționa contravenția prevă -
zută și sancționată prin art. 26
alin. (1) lit. b) al aceleiași legi,
cât și în ceea ce privește (ii)
construcțiile edificate în baza
unei autorizații de construire
și cu respectarea prevederilor
acesteia, dar care nu mai pot fi
legal recepționate din cauza
împlinirii termenului prevăzut
de către art. 9 al Regulamentu-
lui de recepție;
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• clarificarea obiectivelor la
care expertiza va trebui să răs-
pundă și a specializării autorilor
expertizei, eventual, printr-o
trimitere la art. 5 al Legii nr.
10/1995;

• nu în ultimul rând, comple -
tarea textului, prin specificarea
unor aspecte de procedură admi -
nistrativă.

Considerăm că odată ce textul
analizat va suferi modificările su -
gerate, litera textului se va afla în
armonie cu spiritul său, cu rigorile
constituționale și chiar cu cele
europene, ceea ce va putea conduce
la o reglementare mai echitabilă,
mai eficientă sub aspect economic
și chiar mai etică a situației aducerii
în legalitate a costrucțiilor pentru
care procedurile prevăzute de către
art. 37 alin. (1) și (2) ale Legii nr.
7/1996, de către art. 28 alin. (1) și
de către prima teză a art. 37 alin.
(6) din Legea nr. 50/1991 nu sunt
aplicabile și, în final, la o mai solidă
ocrotire a dreptului de proprietate
în România și, nu mai puțin impor-
tant, a pieței construcțiilor din țara
noastră.

Buna intenție a legiuitorului,
deși, în opinia noastră, este vizibilă,
nu poate fi suficientă pentru obține-
rea unei reglementări care să satis-
facă toate cerințele rezonabile ale
subiectelor de drept care ar trebui,
în mod echitabil, să poată bene ficia
de prevederile reglementării, fiind
necesar, considerăm, un plus de
rigoare și de atenție la detalii din
partea acestuia.

Din punctul nostru de vedere,
indiferent de evoluția formei textu-
lui analizat, de esența sa rămâne și
va trebui să rămână caracterul sub-
sidiar, acesta însemnând că textul
nu este și nu poate fi interpretat ca
o alternativă la realizarea lucrărilor
de construire în acord cu exigențele
specifice ale Legii nr. 50/1991
(adică numai ca urmare a autoriză-
rii acestora printr-o autorizație de
construire) și ale altor acte norma-
tive specifice, el fiind destinat adu -
cerii în legalitate a unor edificii
rezultate ca urmare a unor fapte
consumate și epuizate - deci sub
nicio formă justificării unor fapte
viitoare de a construi în lipsa auto -
rizației.

Prezentul text reprezintă, în
integralitatea sa, exclusiv o opinie
științifică strict personală a autoru-
lui acestuia, publicată în exercitarea
dreptului la liberă exprimare, pre-
văzut și garantat de către art. 30 al
Constituției României, trebuind a fi
privit și înțeles ca atare, fără a
putea fi privit ca și neputând substi-
tui, în nicio împrejurare, o consul-
tație juridică, în sensul art. 89 al
Statutului profesiei de avocat. Tex-
tul constituite, integral, o activitate
în domeniul cercetării științifice sau
al creației intelectuale, în sensul
art. 16 lit. c) al Legii nr. 51/1995
pentru organizarea și exercitarea
profesiei de avocat și nu urmează a
fi privit ca o activitate de publicitate
profesională sau de publicitate a
formelor de exercitare a profesiei,
în sensul art. 243 și următoarele
ale Statutului profesiei de avocat
sau ca o incitare sau încurajare a
oricărei persoane la pornirea ori la
menținerea unui litigiu sau conflict.
Autorul textului, colaboratorii aces-
tuia și forma de exercitare a profe-
siei din care autorul textului face
parte nu își asumă nicio răspun-
dere, de nicio natură, pentru folosi-
rea oricăreia dintre informațiile
prezentate în cadrul textului de
către oricare persoană sau entitate
fără personalitate juridică, în raport
cu și în fața instanțelor autorității
judecătorești și a altor organe de
jurisdicție, a organelor de urmărire
penală, a autorităților și instituțiilor
publice, precum și în fața oricăror
alte persoane fizice sau juridice, de
drept public sau privat, române
și/sau străine, în oricare context.
Toate drepturile de autor asupra
textului sunt recunoscute și garan-
tate autorului acestuia în acord cu
prevederile Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor și drepturile
conexe, autorul textului rezer -
vându-și dreptul de a solicita
tragerea la răspundere, sub oricare
și sub toate formele prevăzute de
lege, pentru oricare încălcare a
acestor drepturi, provenind din
partea oricărei persoane sau enti -
tăți fără personalitate juridică.
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