






Sectorul construcțiilor și IMM-urile

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-urile) reprezintă mai mult de 99% din totalul
întreprinderilor europene și, potrivit declarațiilor
Parlamentului European, acestea asigură două treimi
din locurile de muncă din sectorul privat și contribuie
cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală
creată de întreprinderile din UE. De aceea se și spune
că IMM-urile constituie coloana vertebrală reală a
economiei Europei. 

Activitatea de standardizare contribuie la creșterea
rolului-cheie al IMM-urilor în societate, dar, de cele mai
multe ori, valoarea adăugată a standardelor nu este
bine cunoscută de către întreprinderile mici. ASRO a
decis să abordeze această problemă și a intensificat
eforturile care vizează IMM-urile și participarea lor la
activitatea de standardizare.

Prin urmare, organismul național de standardizare
acordă o atenție deosebită sectorului construcțiilor,
acesta fiind domeniul cu cele mai multe comitete
tehnice naționale: nu mai puțin de 40 dintre cele 156
de comitete tehnice ASRO active sunt dedicate con-
strucțiilor.

La nivel național se disting 4 subsectoare de
standardizare pentru domeniul construcțiilor.
Acestea sunt:

• Proiectarea structurală, care se ocupă cu standar -
dizarea în domeniul proiectării structurale și geotehnice
a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice, în
domeniul dispozitivelor antiseismice, în domeniul suste -
na bilității mediului construit și al modului de lucru colabo -
rativ Building Information Modeling (BIM);

• Materialele și produsele pentru construcții, care
are ca sferă de activitate standardizarea în domeniul
materialelor și produselor pentru construcții, ciment,
var și ipsos, sticlă pentru construcții, beton și prefabri-
cate din beton, pardoseli și materiale pentru pardoseli
și pereți, în domeniul materialelor pentru acoperișuri,
izolații termice, fonice și pentru hidroizolații, în dome-
niul pietrei naturale, al zidăriei și structurilor pentru
zidărie, al produselor geosintetice, al coșurilor de fum
și al obiectelor sanitare ceramice;

• Performanța tehnică a clădirilor, care are ca
obiect de activitate standardizarea în domeniul perfor-
manței tehnice a clădirilor și elementelor de clădire;

• Instalațiile pentru construcții, al cărui scop este
standardizarea în domeniul instalațiilor de încălzire,
ventilare și condiționare a aerului utilizate în con-
strucții, în domeniul instalațiilor electrice în construcții
și în domeniul instalațiilor sanitare.

ASRO facilitează participarea IMM-urilor la procesul de
elaborare a standardelor. Reprezentanții IMM-urilor se
pot implica în activitatea comitetelor tehnice naționale
și, de asemenea, pot fi nominalizați ca experți tehnici
în cadrul comitetelor internaționale. 

În plus, IMM-urile din România beneficiază de tarife
speciale pentru participarea în cadrul comitetelor
tehnice naționale. Dacă sunteți interesat de parti -
ciparea în cadrul unui comitet tehnic, vă puteți
adresa Departamentului Standardizare al ASRO -
standardizare@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

Standardele fac viața mai ușoară și mai sigură atât pentru companii, cât și pentru clienți. Acestea au
rolul de a îmbunătăți performanța întreprinderilor, de a proteja sănătatea și securitatea consuma-
torilor și muncitorilor, dar și mediul înconjurător și, totodată, permit firmelor să respecte legile și
reglementările relevante. Standardele simplifică introducerea pe piață a noilor tehnologii și inovații
și asigură faptul că produsele, componentele și serviciile furnizate de companii vor fi compatibile
reciproc.



www.acicluj.com

70 ACI
Anul acesta, ACI Cluj a împlinit 70 de ani de activitate
neîntreruptă în domeniul construcțiilor. Plecând de la
antrepriza de construcții a Grupului de șantiere Cluj,
fondat în 1952, ACI Cluj a ajuns în 2022 să reprezinte
una dintre cele mai importante firme de construcții din
România. Toate calitățile necesare pentru parcurgerea
acestui lung traseu, printre care putem evoca
reziliența, inovarea și seriozitatea, se regăsesc și în
echipa ACI de astăzi.  

Suntem bucuroși că am ajuns să sărbătorim împreună,
cu întreaga noastră echipă, acest eveniment special, o
adevărată piatră de hotar pentru noi. 

Acest lucru ne face să privim spre viitor cu opti-
mism. Am avut întotdeauna și încă mai avem alături
de noi oameni-cheie, oameni care și-au dedicat
întreaga carieră acestei companii.

Suntem mândri atunci când răsfoim paginile amplu-
lui nostru portofoliu, care cuprinde sute de proiecte
de importanță națională și internațională.  

Ani de-a rândul, societatea noastră a fost laureata
Trofeului Calității ARACO, datorită echipei ACI și a efor-
tului depus pentru fiecare proiect în parte. 

A construi este, pentru noi, o stare de fapt prin tot ce
facem: noi construim și o facem repede, bine și durabil. 

La baza acestor afirmații stau lucrările pe care le-am
executat, anii de experiență, profesionalismul și
devotamentul personalului, deschiderea pentru nou și
dorința continuă de perfecționare. Ținta noastră este
aceea de a fi cei mai buni. Noi construim pentru clienții
noștri ca pentru noi, satisfacția lor este și satisfacția
noastră.

La mulți ani, ACI Cluj! 
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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!



În Târgu Neamț, în centrul ora -
 șului, la o distanță de 200 m
față de Liceul Vasile Conta,
respectiv 350 m față de
Kaufland.

În inima orașului, Conest
Ozana Residence este un
complex rezidențial premium
și modern, format din 70 de
apartamen te și 43 de locuri
de parcare, conceput pentru
a oferi viitorilor rezidenți un
standard de viață ridicat, în
care accentul este pus pe
confort absolut și siguranță.

Complexul Conest Ozana
Residence este amplasat
aproape de toate facilitățile:
400 m față de Primăria Târgu
Neamț, 550 m față de Spitalul
Orășenesc „Sfântul Dimitrie",
500 m față de piața agroali-
mentară, 500 m față de
Colegiul Ștefan cel Mare, 300 m
față de grădiniță și creșă,
350 m față de Kaufland, 200 m
față de Liceul Vasile Conta.

Dacă blocurile vechi trec prin
procese de anvelopare, ce nu
garantează întotdeauna efi-
ciența termică, Conest Ozana
Residence este gândit încă de
la început astfel încât să facă
față cu brio unei plaje largi de
temperaturi exterioare.

De la pereți structurali cu
grosimi de 30 cm, construiți
din BCA tip Ytong, tâmplăria
din PVC cu geam termopan
de nouă generație și până la
izolația termică integrată în
proiect încă din faza de pro-
iectare, poți conta pe confor-
tul unei locuințe noi. La toate
acestea se adaugă dotările și
finisajele de calitate, lifturile
moderne și restul facilităților:
interfon de ultimă generație,
bariere de acces comandate
prin telefon, zonă de colec-
tare selectivă a deșeurilor.



Complexul Conest Ozana Residence
vă garantează calitatea la superlativ,
având compania Conest S.A. ca
antreprenor general al proiectului.



Noile produse și soluții bazate pe IoT
consolidează portofoliul Siemens în domeniul siguranței la incendiu 

Siemens își extinde oferta de securitate la incendiu
Cerberus PRO cu centralele de detecție incendiu
FC720 actualizate, un detector OOH740 compatibil
IoT echipat pentru teste fără perturbări și aplicația
mobilă Cerberus Connect, care completează aplicați-
ile cloud existente. Ca urmare, integratorii de sisteme,
furnizorii de servicii și clienții vor beneficia de opti-
mizarea resurselor, de planificarea și întreținerea sim-
plificată, precum și de un confort mai mare în timpul
operațiunilor.

Centrala de detecție incendiu încorporată

Noile centrale de detecție incendiu FC720 utilizează
noul gateway X200 pentru conectivitate încorporată,
ceea ce facilitează procesele de instalare și punere în
funcțiune. Acest lucru duce la o eficiență mai mare și
la optimizarea costului total de management al propri-
etății. Cea mai recentă generație de centrale de
detecție incendiu vine cu o placă de periferice actua -
lizată, care crește semnificativ puterea pe buclă,
oferindu-le astfel clienților mai multă flexibilitate
pentru a-și plani fica sistemele în cel mai eficient
mod. În plus, centralele oferă funcții software rafinate
pentru a optimiza ope rațiunile.

Detector echipat pentru teste fără perturbări

Pe lângă tehnologia ASA (Advanced Signal Analysis) -
care și-a dovedit deja eficiența, detectorul OOH740
Cerberus PRO este acum echipat și cu tehnologia DFT
(Disturbance-free Testing). Cu ajutorul acesteia,
funcționalitatea detectoarelor poate fi testată automat,
fie la momente prestabilite, fie la cerere, atât la fața
locului, cât și de la distanță. Acest lucru poate îmbu -
nătăți siguranța peste nivelul impus de reglementări,
prin teste mai frec vente, fără a provoca perturbări ale
proceselor din clădire sau ale utilizatorilor.

Aplicațiile Cerberus Cloud Apps, completate de
Cerberus Connect

Cerberus Connect App este o nouă aplicație din portofoliul
Cerberus Cloud Apps, disponibilă atât pentru iOS, cât și
pentru Android. Personalul de securitate la incendiu poate
primi notificări push în cazul unui eveniment și poate ve -
rifica starea și istoricul evenimentelor de pe site-ul de
securitate la incendiu de oriunde și în orice moment.

În plus, planificarea și raportarea vizitelor de între -
ținere și a vizitelor periodice de service au fost îmbu -
nătățite prin digitalizarea procesului cu ajutorul
Cerberus Cloud Apps. Furnizorul de servicii poate plani -
 fica ce anume să testeze la următoarea vizită prin
intermediul portalului Cerberus, poate efectua teste la
fața locului din aplicația Connect și apoi poate genera
rapoarte conforme prin intermediul portalului. Acestea
pot fi trimise clientului, care are vizibili tate totală
asupra sistemului de incendiu, și pot dovedi conformi-
tatea, dacă este necesar.

• Centrale de detecție incendiu actualizate, un nou detector și o nouă aplicație mobilă adăugate la
portofoliul Cerberus de securitate la incendiu

• Digitalizarea sistemelor de detecție incendiu și a activităților de întreținere aferente simplifică
rutina zilnică

• Planificarea mai ușoară a instalării și a întreținerii, ca beneficiu suplimentar pentru integratorii de
sisteme, furnizorii de servicii și clienți

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.siemens.ro
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Până la 75% dintre clădirile din
Uniunea Europeană sunt inefi-
ciente din punct de vedere
energetic și doar 1% din totalul
clădirilor existente sunt reno-
vate în fiecare an. Din acest
motiv, UE a lansat un val de
renovări, care are ca scop,
printre altele, să facă clădirile
existente mai ecologice.

Pentru multe persoane, construc țiile
ecologice sunt asociate în primul
rând cu utilizarea surselor de ener -
gie regenerabilă și cu creșterea
rolului spațiilor verzi în arhitectura
contemporană. De fapt, concep-
tul se aplică mult mai multor
aspecte. Termo-modernizarea,
câștigurile energetice pasive,
etanșeitatea, rezistența la vari -
ațiile atmosferice, utilizarea de
materiale de construcție pro-
duse la nivel local – acestea sunt
provocări-cheie în contextul crizei
climatice. Principa lul obiectiv al
construcțiilor ecologice moderne
este de a atinge neutralitatea cli-
matică până în anul 2050. Cel puțin

5 metode și-au dovedit eficiența în
această direcție:

1. Minimizarea consumului de
energie
Consumul de energie ar trebui să
fie cât mai redus posibil. În același
timp, energia trebuie utilizată cu
respectarea mediului și a resur selor
naturale. Pe lângă simplul fapt de a
utiliza SER (surse de energie rege -
nerabilă) în clădirile ecologice, tre-
buie acordată atenție mai ales
izolării termice a acestora. Mini-
mizarea consumului de energie se
referă la capacitatea așa-numitelor
partiții, adică pereți, ferestre, uși,
plafoane, acoperiș etc., de a reține
căldura în interiorul clădirii. Cu cât
această capacitate este mai
mare, cu atât mai mică este
cantitatea de energie necesară
pentru încălzire, pe cale de con-
secință - și cantitatea de poluanți
care se elimină în atmosferă, și cu
atât mai mici sunt facturile la
întreținere.

Performanța pereților, a plafoanelor
și acoperișului se poate îmbunătăți
prin izolare. În cazul ușilor și
ferestrelor, însă, este necesar să
se utilizeze sisteme eficiente din
punct de vedere energetic, cum
ar fi MB-104 Passive de la
ALUPROF. Pe lângă izolarea ter-
mică excelentă, acesta oferă și o
izolare fonică foarte bună, etanșei-
tate la apă și aer și o rezistență
structurală ridicată. Feres trele
și ușile realizate cu sistemul
ALUPROF MB-104, pot fi utilizate
cu succes în construcțiile pasive. Pe
de altă parte, sistemele de
rulouri încastrate ALUPROF SP și
SP-E au fost concepute pentru a
oferi protecție împotriva pierderilor
de căldură și, în același timp,
pentru a asigura un finisaj estetic
al fațadei. Proprietățile lor au fost
confirmate de Institutul pentru
Case Pasive din Darmstadt (PHI),
care a emis un certificat privind
adecvarea lor pentru utilizarea în
clădiri cu cerințe energetice reduse.

2. Protejarea resurselor de apă
Protejarea resurselor de apă în
clădiri poate fi realizată, pe de o
parte, prin tehnologii inovatoare și,
pe de altă parte, prin educație și
obiceiuri adecvate pentru cei care
le folosesc. Cel mai important
aspect este reducerea utilizării apei
potabile, adesea folosită pentru
aplicații în care am putea apela cu
succes la apa provenită din precipi-
tații (așa-numita apă de ploaie).
Prin utilizarea acesteia, reducem
consumul de apă de la robinet cu
până la jumătate, reducând astfel
facturile și suprasolicitarea rețelei
de canalizare. Printre modalitățile
de stocare a apei de ploaie se
numără butoaie montate sub
jghea buri, rezervoare subterane
sau iazuri. Apa astfel colectată
poate fi folosită la curățenie sau la
irigarea spațiilor verzi.

5 moduri de a face clădirea
mai ecologică
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În locul zonelor de recreere pavate
și al pelu zelor care au nevoie de iri-
gare, este recomandabil să se
creeze pajiști florale care îmbună -
tățesc microclimatul și protejează
împotriva inundațiilor urbane bruște
cauzate de ploile abundente. Supra -
fețele imper meabile, în loc să fil-
treze apa, o transferă în întregime
către sistemele de drenaj, ceea ce
duce la o supraîncărcare care pro -
voacă inundații.

Crearea de acoperișuri verzi pe clă -
diri, precum și utilizarea de pavări
tip grilaj în zonele pietonale și în
parcări reprezintă, de asemenea, o
soluție eficientă pentru conservarea
apei.

3. Gestionarea responsabilă a
deșeurilor și maximizarea reuti-
lizării acestora
Gestionarea responsabilă a deșe -
u rilor este în mare măsură o
chestiune de conștientizare și de
introducere a unor obiceiuri adec-
vate în viața fiecăruia. Sortarea și
depozitarea în pube lele corespun-
zătoare este crucială în procesul de
gestionare a deșe urilor, așa că meri -
tă să vă asigurați că pubelele sunt
amplasate corect, astfel încât să
poată fi utilizate în mod convenabil.

Dacă intenționați să renovați o
clădire, este o idee bună să folosiți
materii prime ecologice care sunt
regenerabile sau reciclabile (pre-
cum lemnul, sticla și aluminiul).
Aluminiul, de exemplu, poate fi
reciclat de mai multe ori fără a-și
pierde proprietățile și fără a suferi
modificări structurale. Doar 5% din

energia necesară pentru produce -
rea metalului primar este folosită
pentru prelucrarea aluminiului. O
idee bună este să vă aprovizionați
cu materiale de construcție de la fa -
brici locale, pentru a evita daunele
aduse mediului înconjurător în
urma transportului acestora. Puteți
utiliza, de asemenea, materiale
reciclate, cum ar fi cele provenite
din demolarea clădirilor existente.

4. Preocuparea pentru sănă-
tatea și bunăstarea rezidenților
clădirii
O clădire ecologică ar trebui să fie
în armonie nu numai cu natura, ci și
cu omul. Conform liniilor directoare
ale organizației World Green Build-
ing Council, clădirile prietenoase
cu utilizatorii ar trebui să ofere:

● accesul la aer curat prin inter-
mediul unor sisteme de venti-
lație eficiente și prin evitarea
materialelor și substanțelor chi -
mice toxice;
● acces la cât mai multă lumină
naturală și la amenajarea peisa -
gistică, ceea ce reduce nevoia
de iluminat și are un efect pozi-
tiv asupra psihicului locuitorilor
clădirii;
● izolare fonică adecvată, care
joacă un rol esențial în timpul
concentrării și refacerii/relaxării;
● temperatura potrivită care răs -
punde nevoilor curente ale locui -
torilor clădirii.

5. Preocuparea pentru mediul
înconjurător al clădirii
O clădire ecologică nu poate fi un
obiect artificial într-o piață beto-
nată. Trebuie să fie înconjurată de
verdeață. Cu toate acestea, vege-
tația nu ar trebui să afecteze nega-
tiv capacitatea de stocare a căldurii
sau iluminarea clădirii. Amplasarea
corectă a plantelor în jurul clădirilor
nu numai că îmbunătățește micro-
climatul, dar are și un impact pozitiv
asupra sănătății biologice și men-
tale a rezidenților.

Pentru mai multe informații despre
soluțiile sustenabile din domeniul
construcțiilor, inclusiv despre pro -
iectele moderne care participă
la concursul „Clădirea Anului cu
Sisteme ALUPROF”, vizitați site-
ul FutureBuilders (https://future-
builders.com/en/contest).

Let’s build a better future
Soluțiile eficiente energetic imple-
mentate în arhitectură și construcții
au un impact real asupra mediului
natural. Urmarea tendințelor eco-
logice reduce consumul de energie
și emisiile nocive de CO2, ceea ce
face ca obiectivul declarat de neu-
tralitate climatică până în 2050 să
fie din ce în ce mai fezabil. q

Siemens Campus, Didsbury Technology Park, Hebburn,
Regatul Unit. Sisteme aplicate: MB‐104 Passive, MB‐SR50N

Sisteme aplicate: SP / SP‐E



eDevize -
de 10 ani inovăm procesele de evaluare și ofertare în construcții

Acum devizele nu se mai introduc manual
Povestea eDevize a început în 2009 într-un aparta-
ment din București, cu o echipă de tineri care și-a
propus să schimbe modul în care se fac devizele
pentru construcții, în România.

În 2012 am lansat eDevize Esential, primul și sin-
gurul program cu ajutorul căruia se pot face devize
cap-coadă gratuit.

După 2 ani de iterații și strâns feedback, în 2014 am
lansat eDevize Plus, prima variantă profesională a
eDevize.

În 2019, am lansat eDevize Enterprise - o vari-
antă premium a produsului, care integra module
necesare pentru industria construcțiilor, cum ar fi
cel de Project Management sau importul auto mat al
formularelor F3 de pe SEAP.

După 2019, ținând cont și de criza de forță de
muncă (datele arătau un deficit de aproximativ
300.000 de oameni, care până în 2022 a ajuns
undeva între 500.000 și 600.000 de oameni) care a
început să se simtă tot mai acut, am decis să ne
dezvoltăm în 2 direcții:

1. Standardizarea procedurilor de ofertare
și evaluare care se folosesc în proiectele cu
finanțare privată, deoarece în această zonă se
lucrează mult cu tabele excel (asta în cel mai
bun caz). Acest mod de lucru consumă foarte
multe resurse umane și aduce și foarte multe
probleme.
Constructorii nu au un control clar al costului
proiectului, așa că ajung în situația ca în unele
proiecte să câștige bine, la altele deloc iar la cele



mai multe să fie nevoiți să sacrifice din calitatea
lucrării pentru a caștiga cât de cât. Din păcate,
dacă mergem pe premisa „merge și așa” și nu
investim în standardizarea procedurilor și în soft-
ware specializat, atunci de multe ori ajungem în
situații de „lose-lose”.

2. Eliminarea muncii de „furnică” de la
ofertare pentru proiectele cu finanțare publică. 
În momentul de față, persoanele care lucrează în
ofertare pierd zile sau chiar saptămâni doar pen-
tru adăugarea și corectarea descrierilor artico -
lelor din formularele F3 descărcate de pe SEAP. 

Aceste zile sau săptămâni ar putea fi folosite
pentru lucruri care să le pună mai bine în valoare
experiența și cunoștințele, sau pur și simplu pen-
tru a oferta mai multe proiecte.

În acest scop, în 2022 am lansat modulul SEAP
Expert, iar acum:

Devizele nu se mai introduc manual!

Cu noul SEAP Expert, în loc să petreci zile sau
săptămâni pentru introducerea informațiilor
din listele de cantități, acum le ai la dispoziție în
câteva secunde.

Cum?
Simplu, doar introduci codul licitației sau o cauți în
lista pusă la dispoziție în program și apeși butonul
„Preia”.

Acum ai direct în eDevize investițiile de pe
SEAP, cu articolele din listele de cantități (formula-
rele F3) deja introduse în devize. 

Descrierea și resursele explicitate sunt aduse exact
ca pe formulare (inclusiv în cazul în care au fost
modificate de proiectant). În plus, ai la dispoziție un
sistem de avertismente care îți arată diferențele
dintre formulare și indicatoarele de devize, astfel
încât să poți lua mai ușor decizii legate de o eventu-
ală nevoie de a face modificări în rețete.

Găsești disponibile inclusiv investițiile
ale căror formulare sunt scanate!

Pentru mai multe informații, vă invităm la semi-
narul gratuit din data de 07.09.2022. Înscrierea
se face pe www.edevize.ro/inregistrare-seminar-
seap-expert/

Credem cu tărie că inovațiile aduse ne vor apropia
mai mult de misiunea noastră - „România construită
prin încredere” - deoarece sunt menite să aducă mai
mult timp tuturor factorilor din industrie. Astfel, ali -
nierea și comunicarea se vor putea face mult mai
eficient.

eDevize nu înseamnă doar un soft, eDevize
înseamnă oameni care petrec mii de ore de cerce-
tare și dezvoltare pentru a oferi utilizatorilor cel mai
sigur mod în care își pot dezvolta proiectele. q

www.edevize.ro
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Prin OUG nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și
com pletarea unor acte normative și
prorogarea unor termene s-a stabilit
un salariu minim brut de 3.000 lei,
începând cu 1 ianuarie 2019, pentru
activitățile de construcții și pro -
ducere a materialelor de construcții
/ tâmplărie și vitraje izolante și
pereți cortină. Acesta este neschim-
bat și a fost însoțit de facilități fis-
cale, respectiv:

● o contribuție la asigurări soci -
ale de 21,25% în loc de 25%;

● exceptarea de la plata con-
tribuției la asigurări sociale de
sănătate;

● exceptarea de la plata impozi-
tului pentru venit.

La momentul inițierii măsurilor
stimulative pentru sectorul de con-
strucții (anul 2018), performanțele
din acest sector nu erau la nivelul
potențialului. Între evoluția con-
strucțiilor și cea din economie exista
un decalaj pronunțat, explicat prin

capacitatea redusă a întreprinde -
rilor românești de a angaja lucrări
(lipsă de forță de muncă și de
lichidități financiare) și, implicit, de
a participa la punerea în operă a
investițiilor publice și private.

În acest sens, evoluția multianu-
ală a produsului intern brut și a
numărului de salariați este suges-
tivă. În perioada 2017 - 2018 dina -
mica anuală a numărului mediu de
salariați din construcții a fost la mai
puțin de jumătate din creșterea
anuală înregistrată pe ansamblul
economiei. Aceasta în condițiile
unui record de creștere economică
(7,0% în anul 2017 și 4,5% în anul
2018) în România (fig. 1).

În cazul PIB, decalajul a fost
chiar mai pronunțat, dacă se ia în
consi derare că în anul 2018, în
condițiile unei creșteri economice
totale de 4,5%, produsul intern
brut din construcții s-a redus cu
10,6% (Tabelul 1).

Măsurile în favoarea ocupării în
construcții au avut multiple efecte
pozitive atât asupra producției cât

și asupra locurilor de muncă, în
acest caz impactul făcându-se
simțit atât în economia nefiscalizată
cât și în crearea de noi locuri de
muncă.

În acest context este de evi-
dențiat că efecte pozitive asupra
producției, cifrei de afaceri și ocu -
pării, cu impact asupra veniturilor
bugetare, s-au înregistrat și în acti -
vitățile conexe construcțiilor, de
fabricare a meterialelor de con-
strucții (CAEN-urile precizate în
OUG nr. 114/2018).

De altfel, într-o anchetă reali -
zată în noiembrie 2021 de Federația
Patronatelor Societăților din Con-
strucții, toate întreprinderile care
au beneficiat de prevederile OUG
114/2018 au subliniat avantajele
facilităților fiscale și ale salariului
minim majorat.

Din 293 de respondenți (m a -
nagerii firmelor de construcții și
producătoare de materiale de con-
strucții / tâmplărie și vitraje izolante
și pereți cortină), 55% au declarat
că principalul efect pozitiv a fost
creșterea numărului de angajați
(fără a fi afectată competitivitatea),
și 56% au precizat că principalul
efect a fost creșterea cifrei de afa -
ceri. Totuși, cel mai important efect
a fost „stabilizarea” forței de muncă
existente și implicit reducerea
numărului de plecări în străinătate.
În acest sens au răspuns 77% dintre
cei intervievați. Mai mult, 37% din-
tre respondenți au declarat că au
angajat forță de muncă întoarsă din
străinătate. 67,8% dintre cei inter-
vievați au precizat că eliminarea
facilităților ar avea ca efect asupra
companiei dificultăți în continua rea
contractelor, 58,3% - reducerea
activității și 75,3% - reducerea nu -
mărului de angajați.

Impactul majorării salariului minim și facilităților fiscale
acordate angajaților asupra activității din construcții

Fig. 1: Creșterea anuală a numărului mediu de salariați

continuare în pagina 20 È



Bune practici și soluții la criza forței de muncă în sectorul construcțiilor

Învățăm și creștem împreună! – Programe dedicate debutului în carieră

Sectorul construcțiilor se confruntă
în perioada actuală cu numeroase pro-
vocări, iar una dintre cele mai impor-
tante, alături de problema materiilor
prime, o constituie lipsa forței de
muncă. Numărul de salariați în con -
struc ții s-a redus, conform datelor INS,
cu 50.686 - de la 457.895 în 2008 la
407.209 în 2020.

Lipsa forței de muncă se manifestă
la toate nivelele de experiență și se acu-
tizează la cele superioare, în care este
necesară expertiză avansată - cu con-
secințe severe asupra activității compa-
niilor din sectorul construcțiilor, în
contextul în care România urmează să
construiască, în perioada 2022-2030,
proiecte importante de infrastructură
rutieră: 3.451 km de autostrăzi, dru-
muri expres și centuri ocolitoare, la care
se adaugă construirea și reabilitarea
drumurilor naționale, județene și locale,
proiectele de infrastructură feroviară,  și
proiecte de construcții rezidențiale și
industriale.

TBL Grup – companie tânără, dar cu
o tot mai puternică și consistentă pre -
zență pe piața românească, oferind
soluții complete de topografie, cadastru,
proiectare, consultanță de mediu, arhe -
ologie, autorizare și execuție a lucrărilor
de construcții, se confruntă cu aceleași
dificultăți generate de criza forței de
muncă.

TBL Grup are în prezent 427 anga-
jați, fiind unul dintre cei mai dinamici
angajatori din perioada de după debu tul
pandemiei. Dintre aceștia, mai mult de
jumătate sunt studenți sau absolvenți
aflați la debutul în carieră. 

Angajarea și formarea profesională a
tinerilor este principalul răspuns logic al
companiilor la problema asigurării forței
de muncă; practic, companiile devin tot
mai mult o continuare a universităților.
TBL Grup colaborează cu aproape toate
universitățile care au facultăți și specia-
lizări de profil - inginerie, construcții,
topografie. Se remarcă parteneriatele
cu universitățile din București, Alba
Iulia, Oradea, Sibiu, Petroșani, Chișinău
- unde compania este prezentă constant
la evenimente dedicate orientării în
carieră în mediul universitar. 

Participarea TBL Grup la Zilele Carie-
rei în domeniul Căi Ferate, Drumuri și
Poduri a deschis calea unei colaborări de
durată atât cu Facultatea CFDP din
cadrul Universității Tehnice de Construc -
ți i  București, cât și cu platforma
Cariere Feroviare în România (cfir.ro) -
una dintre puținele dedicate promovării
meseriilor din sector și oportunităților
pentru tinerii care vor să încea pă o
carieră în acest domeniu în care forma-
rea este dificilă și îndelungată.

Colaborarea cu asociațiile studen țești
din domeniul ingineriei, construcțiilor,
topografiei, geodeziei, geografie-carto -
grafie - care la rândul lor promovează
oportunități de angajare, de practică și
internship-uri pentru viitorii profesio-
niști - este de un sprijin real, cu benefi-
cii de ambele părți.

TBL Grup desfășoară programul
Joburi de vară care a avut ca rezultat
recrutarea și evaluarea a peste 100 de
studenți, masteranzi și absolvenți, cea
mai mare parte fiind în prezent angajați
sau în curs de a fi angajați. Tinerii aflați
la început de carieră au posibilitatea de
a se implica și de a contribui în diverse
etape ale proiectelor, sub îndrumarea
unui coordonator de proiect; au posibili-
tatea de a experimenta în mediul real
de lucru profesia aleasă; de a învăța să
utilizeze aparatura, tehnologiile hard și
software în domeniu; de a înțelege dacă
traiectoria profesională pentru care au
optat li se potrivește, ce înseamnă să te
integrezi într-o organizație, să lucrezi în
echipă. 

În procesul de recrutare are loc tes-
tarea aplicanților și pe parcursul colabo-
rării se face evaluarea acestora, atât
pentru a stabili nivelul de experiență,
cât și pentru alocarea adecvată în pro-
iecte. La finalul perioadei de contract
are loc o nouă evaluare, în urma căreia
se stabilesc recomandările pentru tra-
iectoria în carieră și modalitățile de con-
tinuare a acestui prim stagiu.

TBL Grup își propune în continuare
să participe împreună cu universitățile
la acțiunile de promovare a meseriilor
din sectorul construcțiilor în rândul ele-
vilor de liceu și să instituie burse private
pentru studenții de la specializările în
domeniu.

Sub egida „Învățăm și creștem
împreună”, TBL Grup își propune să
dezvolte programele  dedicate debutului
în carieră, oferindu-le tinerilor suportul
de care au nevoie, un mediu în care să
se simtă încurajați și îndrumați pentru a
depăși obstacolele inerente la început
de drum. 

TBL Grup este o firmă de consul -
tanță generală pentru proiecte, topogra-
fie și cadastru, inginerie, proiectare și
execuție, consultanță de mediu, arheo-
logie și restaurare, în expansiune acce-
lerată la nivel național. Compania are în
acest moment birouri în Alba Iulia,
București, Oradea, Sebeș, Câmpeni,
Deva, Zalău și se află în plin proces de
expansiune la nivel național prin dezvol-
tarea de birouri regionale, parteneriate
și angajarea de reprezentanți locali.

TBL Grup se definește ca o comuni-
tate de specialiști, împărtășirea cunoaș-
terii și formarea profesională a noilor
generații făcând parte din nucleul de
valori al companiei. 

Peste 200 de poziții sunt deschise în
prezent în pregătirea derulării de noi
proiecte în toată țara: ingineri și tehni-
cieni topografi, analiști GIS, operatori
de date, juriști, ingineri de mediu, IT-
iști, specialiști ofertare și devize, inginer
îmbunătățiri funciare, inginer proiectant
CFDP, inginer proiectare - execuție
gaze, Business Data Analyst.

Acestea sunt prezentate și pe
pa gina TBL Grup dedicată carierelor
https://totalbusinessland.ro/cariere/

TBL GRUP
Strada Herăstrău nr. 17, București
Strada Traian nr. 20, Alba Iulia, Alba
Strada George Enescu nr. 18, Oradea, Bihor

Tel: +40 318 600 316
Email: office@tblgrup.ro

Web: www.totalbusinessland.ro/

TBL Grup ‐ Zilele Carierei ‐ Căi Ferate,
Drumuri și Poduri, Universitatea Tehnică

de Construcții București, 19 mai 2022
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1. Impactul asupra volumu-
lui și structurii construcțiilor

Majorarea salariului minim și
facilitățile fiscale au îmbunătățit
competitivitatea firmelor de con-
strucții, care au putut să-și ampli-
fice activitatea.

Ca urmare, producția dar și
valoarea adăugată brută creată
în construcții s-au majorat în rit-
muri superioare mediei naționa -
le, ceea ce a condus la majorarea
contribuției acestei ramuri la creș -
terea economică.

În anul 2019, producția de con-
strucții - în termeni reali - s-a
majorat cu 12,9%, în timp ce pro-
ducția de bunuri și servicii din
economia națională s-a majorat cu
5%. În același an, valoarea adău-
gată brută creată în sector a fost cu
6,3% peste cea din 2018 (în ter-
meni reali), în condițiile unui ritm
de 4% pe ansamblul economiei. Ca
urmare, construcțiile au ajuns să
reprezinte 5,9% din PIB, față de
5,5% în anul 2018.

Dacă ne referim la piața con-
strucțiilor, evaluată prin valoa -
rea producției totale în prețuri
curente, se poate aprecia că
impactul măsurilor luate la
sfârșitul anului 2018 a fost
deosebit de ridicat. Producția
totală din construcții a crescut cu
23%, de la 144,5 miliarde lei în
anul 2018 la 177,8 miliarde lei în
anul 2019.

Deși datele monetare nu sunt
încă disponibile pentru anul 2020,
impactul pozitiv asupra producției

s-a menținut, cu toate restricțiile
impuse de criza sanitară.

În pandemie, construcțiile, prin
creșterea valorii adăugate brute cu
9,3%, au devenit motorul economiei
românești. În anul 2020, doar
activitatea de IT a mai înregistrat
un plus de valoare adăugată brută. 

Practic, cele 2 ramuri, care
beneficiază de un regim fiscal
favorabil, au fost singurele care au
îmbunătățit performanțele econo -
mice în anul 2020.

În doi ani (2019 și 2020), va -
loarea adăugată brută din con-
strucții (în prețuri curente) s-a
majorat cu o treime (32,4%). Ca
urmare, ponderea ramurii în PIB a
ajuns la 6,5% în anul 2020.

Dacă ne referim doar la activi-
tatea societăților comerciale din
construcții (valoarea adăugată brută
include și rezultatul activității în
regie proprie și pe acela din gos -
podăriile populației), impactul facili -
tăților fiscale este și mai accentuat.
De la o scădere a volumului de
lucrări de construcții cu 4,1% în
anul 2018 s-a ajuns la creșteri de
27,6% în anul 2019 și de 15,9% în
anul 2020.

2. Impactul asupra ocupării
După anul 2019, construcțiile au

reprezentat una dintre puținele
acti vități unde numărul mediu de
salariați (locurile de muncă fiscali -
zate) s-a majorat an de an, chiar și
în perioada de pandemie. În anul
2018, numărul mediu de salariați
din construcții a fost de 375 mii

persoane, reprezentând 7,4% din
totalul din economie. În anul 2019,
numărul mediu de salariați s-a ma -
jorat cu 5,5%, iar în anul 2020 cu
2,9%. Ca urmare, ponderea în nu -
mărul mediu al salariaților din eco -
nomie a ajuns la 8,1%.

Spre comparație, numărul mediu
de salariați din economie s-a majo-
rat în anul 2019 cu 1,9% și s-a
redus în anul 2020 (față de anul
precedent) cu 2,6%.

În concluzie, în timp ce pe
economie numărul mediu de
salariați a fost în 2020 mai mic
cu 36 mii persoane decât în
anul 2018, în construcții acesta
a fost, în anul 2020, cu 32,2 mii
persoane mai ridicat.

Impactul pozitiv s-a resimțit și în
cazul lucrătorilor pe cont propriu,
chiar dacă nu la nivelul ocupării
salariale.

Construcțiile reprezintă o activi-
tate cu o pondere mare a muncii
nesalariale. Spre exemplu, în anul
2020, ponderea lucrătorilor pe cont
propriu din construcții în totalul
populației ocupate în acest domeniu
era de 22,9%, față de 16,4% pe
ansamblul economiei.

Atracția facilităților fiscale acor-
date a făcut că evoluția din con-
strucții, după 2018, să fie contrară
evo luției din economie. Astfel, în
timp ce ponderea lucrătorilor pe
cont propriu în total populație ocu-
pată a crescut ușor în economie, de
la 16,3% în 2018 la 16,4% în 2020,
în construcții această pondere
s-a redus de la 23,2% în anul
2018 la 22,9% în anul 2020
(fig. 2).

3. Câștigul salarial și contri -
buția fiscală

Majorarea salariului minim și
facilitățile fiscale oferite angajaților
din construcții au permis majo-
rarea substanțială a câștigului
salarial mediu brut, fără ca
aportul sectorului la veniturile
bugetare din muncă să se
reducă foarte mult.

Ipoteticele reduceri de obliga -
ții fiscale au fost compensate
de creșterea ocupării și a câști -
gurilor salariale. Cu alte cuvinte,
masa salarială din construcții după
aplicarea măsurii a fost mult peste

Tabelul 1: Evoluția unor indicatori economici
Æ urmare din pagina 18
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Despre noi
Istoricul de 27 de ani al societății Hidro Construct, de la înființarea în

anul 1995 până în prezent, este marcat în mod constant de două misiuni
fundamentale: atingerea așteptărilor exigente ale beneficiarilor și dez-
voltarea capacităților tehnice și umane proprii.

Aceste eforturi permanente s-au tradus, de-a lungul anilor, în realizarea a
numeroase proiecte și lucrări, crearea unui parc tehnic solid și consolidarea
unei echipe specializate. A devenit astfel posibilă o dezvoltare naturală a
societății, aceasta putând acoperi o arie mai cuprinzătoare de nevoi din piață
și migrând treptat către zona Constanța, ca principal punct de lucru și cartier
general, păstrându-și și întărindu-și capacitatea de a livra servicii pe întreg
teritoriul țării, dincolo de provocările logistice sau geologice.

Anul 2022 înseamnă pentru Hidro Construct o echipă foarte dinamică,
parc tehnic susținut de șapte utilaje și accesorii specializate pentru foraj,
utilaje auxiliare precum și echipamente pentru mentenanță.

Servicii
Piloții forați se află în centrul preocupărilor noastre ca principal servi-

ciu din oferta Hidro Construct. În prezent, societatea oferă colaboratorilor
o serie completă de servicii în domeniile forajelor speciale și geotehnicii.
Acestea includ:

• Piloți forați cu tubaj recuperabil
• Soluție completă foraj în sistem FDP (Full Displacement Piles)
– piloți FDP de 400-500-600 mm

• Piloți forați sub protecție de noroi bentonitic
• Piloți forați de consolidare
• Verificare continuitate piloți prin carotaj sonic sau impedanță sonică
• Spargere cap pilot cu diametrul de până la 1.200 mm, cu un

randament de până la 40 buc./zi
• Studii geotehnice

Portofoliu
Experiența care stă astăzi la baza activității desfășurate de SC Hidro

Construct s-a consolidat în peste două decenii și este dovedită de portofo-
liul foarte variat de lucrări executate: piloți fundație, piloți de incintă, piloți
secanți și excavări pentru clădiri de până la 5S+P+15; grinzi de ghidaj
armate, piloți de fundare și piloți FDP (Full Displacement Piles), consolidări
terasiere, piloți tangenți, primele incinte secante executate la 7 metri sub
nivelul apei lacului Siutghiol - soluție tehnică folosită în premieră în județul
Constanța - stațiunea Mamaia, realizare piloți forați secanți cu diametrul
de 880 mm, la adâncimea de 28 metri, la Tomis Tower.

Investiții
Într-un domeniu preponderent tehnic și într-un mediu concurențial, SC

Hidro Construct a fost mereu preocupată să își mențină și să își optimizeze
capacitățile tehnice și de personal în sprijinul clienților, astfel că investițiile
în parcul tehnic și în resursa umană au fost prioritare.

Orientarea către satisfacerea nevoilor clienților noștri a stat mereu la
baza deciziilor de a investi. Aceste decizii au avut ca rezultat îmbo gățirea
paletei de specificații tehnice disponibile (adâncimi, diametre piloți etc.),
adăugarea de tehnologii de foraj (FDP), optimizarea vitezei de exe-
cuție a lucrărilor și optimizarea costurilor suportate de beneficiarii noștri.

În ce privește angajații SC Hidro Construct, aceștia beneficiază de
training și coaching atât în interiorul organizației, cât și prin încurajarea și
susținerea participării la programe de formare profesională.

Dincolo de activitatea cotidiană a societății, regăsim interesul pentru
net working și informare, dorința de a rămâne în contact cu noutățile dome-
niului.

Participarea la conferințe și ateliere, vizitarea târgurilor internaționale
de nișă precum și contactul cu mediul academic, atât în București, cât și în
Constanța, se dovedesc pași utili în efortul de a menține SC Hidro Construct
conectată cu cele mai noi tehnologii, studii și informații.

Investiții/Proiecte
În ultima perioadă au fost demarate două ample proiecte, unul dintre

ele presupunând realizarea unei incinte secante cu piloți de 880 mm, la o
adâncime de 28 metri și cu o excavație la 36 metri.

Pentru atingerea obiectivelor, Hidro Construct a achiziționat
anul acesta (2022) un utilaj de forat, custom made, CASAGRANDE
B175-XP2, având ca specific principal piloții de îndesare (FDP) și CFA,
cu forța de extragere 45 tone și forța de apăsare 34 tone. q
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cea de dinaintea OUG 114/2018,
astfel încât încasările la buget din
munca depusă în construcții au
continuat să fie ridicate.

În primul an de aplicare, respec-
tiv anul 2019, numărul mediu de
salariați s-a majorat cu 5,5%,
respectiv cu aproape 20 mii salariați.
În același an, câștigul sala rial
mediu brut s-a majorat cu 20,7%,
de la 3.178 lei/lună/salariat la
3.837 lei/lună/salariat.

Ca urmare, masa salarială
impozabilă din construcții a cres-
cut de la 14,3 mld. lei în anul 2018
la 18,2 mld. lei în anul 2019
(Tabelul 2).

Pe ansamblul construcțiilor, con-
tribuția fiscală pe angajat datorată
s-a redus cu 18%. În valori abso -
lute, având în vedere ocuparea
suplimentară, contribuția fiscală
datorată s-a redus doar cu 600 mil.
lei pe întregul an 2019, de la circa
5,6 mld. lei la 5 mld. lei.

Această reducere a fost com-
pensată de creșterea contribuției
fiscale pe capital, ca urmare a creș-
terii cifrei de afaceri și a îmbună -
tățirii profitabilității.

4. Cifra de afaceri și perfor-
manțele întreprinderilor active
din construcții

Impactul pozitiv al majorării
salariului minim s-a regăsit și în
performanțele întreprinderilor din
construcții, performanțe care au
condus la o contribuție fiscală supli-
mentară la buget atât din impozitul
pe profit (sau pe cifra de afaceri)
cât și din TVA.

În primul rând, este de remarcat
îmbunătățirea viabilității multor firme,
regăsită în creșterea semni fica -
tivă a întreprinderilor active.
În anul 2020 își desfășurau activi-
tatea în acest sector 66,2 mii între-
prinderi active, cu 10 mii mai multe
decât în anul 2018. Creșterea rela-
tivă a fost de 18,2%, comparativ
cu doar 8,8% pe ansamblul
economiei naționale.

Ca urmare, întreprinderile active
din construcții au ajuns să repre -
zinte circa 11,1% din totalul între-
prinderilor active din economie.

În al doilea rând, este de subli -
niat că cifra de afaceri din con-
strucții s-a majorat cu 27,5% în
anul 2019 și cu 14,6% în anul
2020, fiind, după doi ani de apli-
care a facilităților fiscale, cu 46%
peste nivelul de dinainte de OUG
114/2018 (Tabelul 3).

Mărirea cifrei de afaceri, cu 24,3
mld. lei în anul 2019 și cu încă 16,4
mld. lei în 2020, a însemnat creș -
terea contribuției fiscale la buget,
pe de o parte din impozitul pe cifra
de afaceri (pentru întreprinderile mici)
iar pe de altă parte din impozitul pe
profit.

Tabelul 2: Câștigul salarial și contribuția fiscală din construcții

Tabelul 3: Cifra de afaceri din construcții

Fig. 2: Ponderea lucrărilor pe cont propriu în populația ocupată

Æ urmare din pagina 20
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Aceasta în condițiile în care în
anul 2018 se înregistrase o creștere
a cifrei de afaceri cu 18,2% (fig. 3).

Având în vedere că aproape 60%
din cifra de afaceri provine de la
societățile mici (microîntreprin -
deri), cu până la 49 salariați, se
poate aprecia că cea mai mare
contribuție la buget provine din
impo zitul pe cifra de afaceri. Se
estimează că în anul 2019 din
această sursă s-au prelevat la
buget cu circa 2,5 miliarde lei în
plus, ceea ce înseamnă un plus
net de aproape 2 mld. lei față
de pierderea de venituri buge -
tare provenită din fiscalitatea
pe muncă.

Măsurile luate prin OUG 114/2018
au îmbunătățit semnificativ com -
pe titivitatea firmelor românești
de construcții, ilustrată de creș -
terea profitabilității și a productivită -
ții muncii.

Productivitatea orară a muncii
s-a majorat în anul 2019 cu 12,8%,
în condițiile celui mai mare spor de

locuri de muncă din ultimii ani
(plus 20 mii salariați), ritm superior
mediei naționale, care a fost de
10,2% (Tabelul 4).

Aceeași dinamică, superioară
mediei naționale, s-a înregistrat și
în cazul excedentului brut de
exploatare (profitul brut), respec-
tiv 13,9% față de 9,9%. În anul
2019 s-a înregistrat în construcții
un plus de 5 mld. lei profit brut,
ceea ce înseamnă că impozitul
datorat (fără compensare cu
pierdere sau alte deduceri) a fost
de circa 800 mil. lei.

Este de menționat că o parte din
această sarcină a fost compensată
de opțiunea unor societăți de a plăti
impozitul pe microîntreprinderi.

În această ipoteză, estimarea
anterioară de 2,5 mld. lei ca
impozit pe cifra de afaceri pare a fi
suficientă pentru bilanțul final al
contribuției la buget a întreprinde -
rilor din construcții.

Conform datelor INS (stabilite în
colaborare cu Ministerul Finanțelor

în cadrul procedurii europene de
determinare a deficitului bugetar
ESA) din conturile naționale, TVA
datorat de sectorul de con-
strucții în anul 2019 a fost de
15,4 mld. lei față de 14,1 mld. lei,
ceea ce înseamnă un plus de 1,3
mld. lei.

În concluzie, majorarea
salariului minim și facilitățile
fiscale din construcții au con-
tribuit pe ansamblul sectorului
la un plus de venituri bugetar
de minimum 3 mld. lei în anul
2019.

***

Revenind la Ancheta realizată
de Federația Patronatelor Socie -
tăților din Construcții în anul 2021,
este de relevat că, pe lângă pierderi
de venituri bugetare precizate în
analiza de mai sus, vor fi multiple
efecte nega tive la nivelul soci-
etăților din construcții care vor
amplifica pierderile din economie.
Astfel, 64% dintre cei inter-
vievați au afirmat că nu vor
putea susține salariile nete
actuale ale angajaților în cazul
anulării facilităților fiscale, iar 20%
au precizat că vor menține sala -
riile dar vor reduce numărul de
personal. În sinteză, 84% dintre
societățile din construcții ai căror
mana geri au fost intervievați vor
reduce cheltuielile de personal,
ceea ce ar înseamna efectiv o
reducere a salariilor cu 20-25%.

Implicit, eliminarea facilităților
fiscale nu va aduce niciun plus de
venituri bugetare, va afecta forța
de muncă românească, ce va fi
reorientată spre piețele de con-
strucții din străinătate, unde vor
contribui la creșterea PIB–urilor și
realizarea PNRR-urilor și a investiți-
ilor - în general - din acele țări, și
va stimula tendința de practicare a
muncii nefiscalizate.

FEDERAȚIA PATRONATELOR
SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII

Tabelul 4: Performanțele întreprinderilor din construcții

Fig. 3: Evoluția cifrei de afaceri din construcții
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De ce este important managementul
defecțiunilor în construcții?

Știați că aproape 20% din valoarea pieței
globale de construcții reprezintă pierderi?

Conform researchgate.net, cel puțin 20% din valoarea
totală a pieței de construcții reprezintă pierderi, din
care 10% sunt pierderi de materiale, 30% reprezintă
refaceri de proiect sau remedieri apărute pe parcurs și
40% din muncă este neproductivă. Mai mult, aproxi-
mativ 40% dintre proiecte depășesc, până la finalizare,
bugetele inițiale, iar în cazul a circa 90% dintre ele
există întârzieri la termenele de finalizare. Principalele
cauze ale acestor pierderi sunt reprezentate de schim-
burile incomplete de date între factorii care iau parte la
elaborarea unui proiect (arhitecți, structuriști, ingineri
de instalații etc.), dar și de modificările ulterioare
aduse proiectelor.

Ce este managementul defecțiunilor
de construire?

Un viciu de construire înseamnă, în general, o defi-
ciență, un aspect al lucrării care nu îndeplinește stan-
dardele manoperei sau ale calității materialelor. Însă,
deși unele erori sunt evidente, cum ar fi drenajul
defectuos sau infiltrațiile de apă, majoritatea nu sunt
detectate decât după ani de zile de la finalizarea clădi-
rii. Managementul defecțiunilor de construire se referă
la implementarea măsurilor care verifică dacă există
defecțiuni și care rezolvă problemele înainte că
acestea să ia amploare. Acest proces implică o serie
de inspecții periodice pentru verificarea calității, dar și
utilizarea tehnologiei pentru a înregistra informații
despre defecțiuni. Astfel, defecțiunile și erorile sunt
rezolvate rapid și eficient chiar din timpul construirii.



Implementarea proceselor de management
al defecțiunilor oferă numeroase beneficii
contractantului, arhitectului
și clientului final

În primul rând, să nu uităm că majoritatea țărilor au o
legislație națională care obligă contractanții să finali-
zeze proiectele într-un mod profesionist. Cu alte cuvinte,
este o obligație legală ca echipa de șantier să
implementeze procesele de management al
defecțiunilor.

În al doilea rând, vorbim despre reputație. Un proiect
cu multiple defecte de construire poate afecta serios
reputația echipei și a companiei, mai ales în condițiile
în care feedback-ul critic și review-urile negative se pot
transmite cu ușurință în social media și în mediul
online, ajungând astfel la un număr însemnat de
potențiali clienți sau colaboratori.

Un aspect foarte important pentru toate părțile implicate
îl reprezintă economisirea resurselor financiare,
umane și de timp care ar fi alocate lucrărilor de reme-
diere, dacă acestea nu sunt observate din faza incipi-
entă. Remedierea defecțiunilor reprezintă între 5% și
10% din costurile medii ale unui proiect de construcție
și, mai mult decât atât, lucrările de remediere consumă
aproximativ 7% din durata medie a proiectului.

Pentru echipa de lucru, managementul defecțiunilor
reduce riscul accidentelor de lucru, iar pentru con-
sumatorul final reduce riscul posibilelor accidentări
ulterioare. Defecțiunile de construire și ale instalațiilor

pot afecta siguranța celor care locuiesc sau muncesc
într-o clădire. Acest lucru poate fi cauzat de defecțiuni
ale instalațiilor electrice, pericole de incendiu sau pro -
bleme structurale grave. Managementul defecțiunilor
joacă un rol crucial în identificarea acestor riscuri și
garantează siguranța clienților.

Nu în ultimul rând, procesul de management al defecți-
unilor ajută la respectarea termenului proiectului.

Aplicația digitală PlanRadar ajută la ținerea
sub control a eventualelor probleme
de construire apărute

Pe lângă interconectarea tuturor echipelor implicate în
proiect, PlanRadar, aplicația pentru managementul
construcțiilor, reunește multiple funcții care sprijină
procesele de asigurare a calității, inclusiv instrumente
pentru inspecții ale clădirilor, liste de verificare
și funcții pentru inspecție tehnică și managementul
defecțiunilor.

PlanRadar facilitează, de asemenea, transferurile di -
gitale ale proiectelor, astfel încât să se poată asigura că
documentele sunt conforme cu reglementările în mate-
rie de construcții, cu cerințele contractuale și cu proce-
durile companiei. De asemenea, se poate standardiza
introducerea datelor în aplicație, ceea ce facilitează
efectuarea inspecțiilor și întocmirea rapoartelor.

Astfel, cu ajutorul tehnologiei, pierderile din construcții
pot fi evitate, iar proiectele pot fi finalizate la timp.

PLAN RADAR - Birou România
Str. C.A Rosetti 17, Sector 2, București - 011469
E-mail: info@planradar.com
Tel.: +40 364 228 040
https://www.planradar.com/ro/



Construcție remarcabilă, amplasată lângă Com -
plexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, cu o suprafață
defășurată de 2.956 mp, clădirea se impune printr-o
arhitectură modernă și curajoasă.

Cele 3 zone distincte, sala de conferințe, holul
atrium pe 4 nivele și corpul administrativ, tratate dife-
rit ca finisaje, sunt legate într-un tot arhitectural care
face din Sediul Federației Române de Fotbal unul din-
tre proiectele interesante ale Capitalei.

Durata de execuție: 10 luni
Lucrarea a fost premiată cu Trofeul Calității ARACO.

The headquarters of the Romanian Football Fede-
ration, located next to the „Lia Manoliu” National
Sports Complex, is a remarkable building, with its
modern, bold architecture and a built area of 2,956
square meters.

There are three separate areas which have been
differently treated in terms of finishes - the Confe-
rence Hall, the 4-tier atrium, and the administrative
block. Together they make an architectural centre
worthy to stand as a landmark project of the Capital
City of Romania.

The construction work lasted for 10 months.
The project received the ARACO Quality Trophy

award.



Confort în orice situație, cu NeoTer by TeraPlast

În timp ce sentimentul de „acasă” este influențat de decora -
țiuni și atmosfera pe care o creăm, sentimentul de „confort
acasă” depinde, de-a lungul timpului, de calitatea sistemelor
și a finisajelor pe care le alegem.

Sistemele moderne de încălzire prin padoseală au apărut pe
piață în ultimul deceniu și oferă beneficii de neegalat atât
pentru constructori, cât și pentru utilizatori. Confortul oferit
și consumul redus de energie pentru încălzirea locuințelor
reprezintă un avantaj clar față de sistemele tradiționale de
încălzire. Însă diversitatea ofertei din piață poate face uneori
dificilă alegerea variantei optime pentru fiecare proiect. Prețul
sau originea producătorului nu sunt mereu cea mai bună
garanție a calității.

Misiunea TeraPlast este să ofere soluții eficiente pentru
oameni și mediu prin produse românești de calitate și
respectarea celor mai înalte standarde internaționale.
Compania are o istorie îndelungată de inovare și dezvoltare
de produse performante.

NeoTer este un concept 100% românesc de încălzire
prin pardoseală, parte din viziunea TeraPlast și rezultatul
investițiilor record din 2021 în echipamente de ultimă gene -
rație. Folosim, pentru a-l fabrica, doar materii prime de cali-
tate superioară garantată de producători. Principala
componentă a sistemului sunt țevile NEOPE-XA - polietilenă
reticulată cu peroxizi - și NEOPE-RT TIP II - polietilenă
„raised temperature”. Acestea sunt cele mai utilizate tipuri de
țeavă pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.

Aspectul de precizie, monitorizare și siguranță, respectat pe
tot parcursul producției, crearea, utilizarea și optimizarea
rețetelor proprii - prin dozare gravimetrică multicompo-
nentă, dar și prezența cuptoarelor unice cu infraroșu asigură o
ghidare specifică a țevii și distribuția optimă a lungimii de
undă a radiației infraroșii, contribuind la fabricarea pro-
dusului NEOPE-XA de înaltă calitate, cu performanțe ridicate,
mai ales în cazul sistemelor de încălzire prin pardoseală
NeoTer by TeraPlast.

Gradul ridicat de reticulare a țevilor asigură rezistența pe ter-
men lung la presiune și temperatură, flexibilitate ridicată și
ușurință de instalare. Printr-o tehnică sofisticată de măsurare
cu ultrasunete a grosimii peretelui, controlul este unul foarte
precis - dimensiunea peretelui, ovalitatea sau grosimea de
perete au o toleranță de 0,02 mm.

Tehnologia utilizată asigură stabilitatea produselor și o
durată medie de viață atestată de 50 de ani la tempe -
ratura și presiunea recomandate.

Performanța ridicată este și rezultatul co-extrudării cu straturi
suplimentare pe țeavă: un strat de barieră la oxigen
(EVOH), un strat protector exterior (polietilenă) și
straturile de adeziv. Stratul EVOH asigură impermeabili-
tatea la oxigen, instalațiile din sistem fiind protejate de coro -
ziunea provocată de oxigenul dizolvat în agentul termic.

Sistemul de încălzire prin pardoseală NeoTer by TeraPlast
are următoarea componență:

• Țeavă încălzire prin pardoseală: NEOPE-XA - polietilenă
reticulată cu peroxizi - sau NEOPE-RT - polietilenă „raised
temperature”;

• Placă termo-izolatoare (cu nuturi din polistiren și placă lisă
tacker);

• Ansamblu distribuitor - colector inox cu debitmetre;
• Accesorii (bandă perimetrală, rosturi de dilatare);
• Fiting cu inel de strângere, cu filet – adaptor EUROCON, cu

inel de strângere îmbinare demontabilă;
• Set robineți cu bilă, din alamă cu hollender;
• Cutie pentru distribuitor, montaj în perete;
• Sistem de automatizare personalizat, 100% compatibil.

O întreagă echipă de specialiști NeoTer se ocupă de planifi-
carea exactă, adaptată nevoilor fiecărui client, fie că este
vorba despre o extindere, o construcție nouă sau lucrări de
amenajare. Vom efectua calcule de pierdere de căldură /
necesar de căldură pentru fiecare cameră, proiectând sis-
temul de încălzire prin pardoseală NeoTer în baza planului
specific. Astfel, ne asigurăm de reușita proiectului și satis-
facția maximă a beneficiarului.

Aplicația NeoTer este dezvoltată special pentru a avea
un control eficient asupra nivelului de temperatură
dorit. Controlul de la distanță, posibilitatea de programare pe
intervale orare și zile (L-V și S-D) și conectarea directă la
router a termostatelor oferă libertatea de a seta și optimiza
sistemul NeoTer în funcție de nevoile specifice. Acest sistem
permite setarea temperaturii în concordanță cu activitatea și
programul beneficiarului: în camerele nefolosite se poate
reduce temperatura, economisind din consumul combustibilu-
lui folosit. Temperaturile în apartament sau în casă pot fi
setate de la distanță, din mașină sau de la locul de muncă,
direct din aplicația de pe smartphone.

Alegerea sistemului de încălzire prin pardoseală
NeoTer by TeraPlast îți asigură:

• 10 ani de garanție;
• Calitate certificată a produselor;
• Durată de utilizare medie de 50 de ani;
• Servicii profesioniste – calcul necesar materiale, echipe de

montaj specializate, intervenții și call center, suport
garanție și post-garanție;

• Soluții de livrare și montaj;
• Garanții suplimentare;
• Satisfacția garantată a beneficiarului final;
• Asigurare răspundere civilă pentru produsele fabricate de

TeraPlast SA.

Mai multe detalii gasiți pe www.neoter.ro



Centrul Tehnic Metodic de Pregătire a Sportivilor
este amplasat în comuna Mogoșoaia. Suprafața des-
fășurată: 4.410 mp.

Investiția cuprinde camere de cazare, săli de
sport, săli de relaxare, hol atrium dezvoltat pe 4
nivele, birouri administrative, bazin de înot acoperit.
La exterior s-au realizat terenuri de tenis și fotbal,
parcaje și terase.

Durata de execuție: 14 luni
Lucrarea a fost premiată cu Trofeul Calității ARACO.

The Training Centre of the Romanian Football
Federation is situated in Mogoșoaia commune, and
totals 4,410 square meters of built area.

The building includes accommodation rooms, trai-
ning halls, relaxation rooms, an atrium expanding
over four storeys, administrative offices, and an
enclosed swimming pool. Tennis courts, football pit-
ches, car parks, and patios were built outside of the
Centre.

The construction work lasted for 14 months.
The project received the ARACO Quality Trophy

award.



Un element de fixare pentru diferite grosimi de izolație

Acoperișurile plate nu sunt, de obicei, complet plane, ci au o pantă ușoară, astfel încât apa de
ploaie să se poată scurge într-o direcție predeterminată. Pentru o izolare în pantă, instalatorul
trebuie să folosească un element de fixare lung, corespunzător pentru fiecare grosime de izolație,
atunci când fixează membrana de acoperiș. Elementele de fixare reglabile pe înălțime sunt mult
mai ușor de utilizat și mai economice. Un exemplu este EJOT JBS-R/EcoTek.

EJOT JBS-R/EcoTek este:
• Element de fixare ajustabil
• Ideal pentru izolarea pantelor
• Destinat asigurării membranelor de acoperiș cu izolație pe substructura din beton

Proprietăți
• Șurub: oțel călit, acoperit cu Climadur - de calitate superioară, pentru îmbunătățirea

protecției împotriva coroziunii (15 runde Kesternich, DIN 50018, 1997)
• Taler: material plastic de calitate superioară
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Revista Construcțiilor: Poves-
tea PLAN 31 România începe în
anul 1999. Și totuși, deși porto-
foliul de lucrări este unul impre-
sionant, despre oamenii și despre
momentele-cheie ale evoluției
sale s-a vorbit destul de puțin.
Cum a apărut ideea înființării
companiei? De unde s-a pornit
și cum v-a fost „drumul" până la
momentul prezent?
Kiss Zoltan: Activitatea princi-

pală a societății Plan 31 este pro-
movarea structurilor prefabricate de
beton armat.

Momentul formării echipei birou-
lui de proiectare Plan 31 a fost
influențat și de schimbările ce
aveau loc în acele vremuri, de
aceea mă voi întoarce puțin în timp
pentru a înfățișa mai clar situația.

După schimbarea de regim poli-
tic, până aproape de sfârșitul anilor
‘90, interesul față de structurile din
beton armat a scăzut dramatic,
drept urmare, în cele mai multe
fabrici de prefabricate, producția
s-a oprit aproape în totalitate. Cele
care mai funcționau în timpul pro-
ceselor de privatizare erau greu de
vândut, chiar și la preț mic. Indus-
tria prefabricării a supraviețuit cu
dificultate în acești ani.

Primele semne de speranță pen-
tru revenire au apărut când soci -
etatea germană METRO a luat
deci zia de a extinde lanțul de
magazine și în România. Lucrările
primului magazin cu structură din
beton armat au început în anul
1998, pe baza unui proiect tipizat
cu elemente prefabricate aduse din
afara țării.

Având în vedere numărul mare
de magazine pe care au vrut să le
realizeze într-un timp scurt, au avut
nevoie de o fabrică în țară. În acest
context, ASA ÉPITŐIPORI KFT, par-
tener METRO în Ungaria, a cumpărat
o parte din fabrica de prefabricate
IZOMAC SA din Turda, aflată în
lichidare juridică, și astfel a luat ființă
ASA-CONS România. Evident, pe
lângă producția de prefabricate, a
fost nevoie și de un proiectant care
să deservească fabrica. Așa s-a năs-
cut PLAN 31 Ro, ca parte dintr-un
grup de firme din Ungaria, Bulgaria
și Ucraina. La rândul nostru, ulte-
rior, am înființat câte un birou de
proiectare în Republica Moldova și
Serbia.

Apariția Plan 31 pe piața din
România, ca firmă specializată în
structuri prefabricate, a avut loc,
deci, într-o perioadă extrem de
favorabilă pentru noi, deoarece s-a
întâmplat ca în numai câțiva ani să

se finanțeze foarte multe investiții
în domeniul comercial, investiții pe
care le-am întâmpinat cu bucurie,
biroul nostru proiectând o mare
parte dintre ele.

A fost o perioadă de creștere
rapidă a firmei PLAN 31 Ro, care
s-a produs, din fericire pentru noi,
destul de ușor.  Îmi aduc aminte cu
plăcere și astăzi cât de ușor am
putut câștiga un proiect cu comple-
xitate ridicată în Oradea. Stăteam
la masa de discuții împreună cu
investitorul, reprezentanții unei
bănci din Canada, antreprenorul
general și mai mulți proiectanți și

Ar trebui să readucem prefabricarea
la locul pe care îl merită în industria construcțiilor

„PLAN 31, din Cluj-Napoca" este una dintre primele asocieri pe care mintea le face, când se vor-
bește despre proiectarea structurală. Mintea oricui are legătură cu domeniul construcțiilor, în orice
caz. O echipă de specialiști care se identifică cu seriozitatea, meticulozitatea, inventivitatea și crea-
tivitatea în domeniul proiectării structurilor din elemente prefabricate și monolite pentru clădiri
civile și industriale, cu un portofoliu de lucrări remarcabil, al cărei "motor" este un om cu peste 40
de ani de experiență (excepțională) în învățământul academic de specialitate - și nu oriunde, ci
într-un centru universitar - cel de la Cluj - de top, recunoscut la nivel internațional pentru calitate și
performanțe, nu se putea să nu stabilească un standard în domeniu. Oferind soluții care echili-
brează de fiecare dată aspectul tehnic cu cel economic (căci, da, performanța trebuie gândită și sub
aspect financiar), Plan 31 nu încetează să fie un model de urmat, iar dacă direcția pe care o dă pro-
voacă gândirea superficială a unora și propune variantele îndelung analizate și atent modelate, ei
bine, oricine are garanția că această direcție este cea corectă.

Despre modul în care ar trebui să te raportezi - ca practicant, dar și ca beneficiar - la proiecta-
rea structurală, despre ce înseamnă treaba bine făcută, despre curaj, alegeri corecte, responsabi-
litate și etică profesională ne povestește, în acest număr al revistei, dl dr. ing. Kiss Zoltan, director
PLAN 31 Ro.  

Interviul ediţiei

dr. ing. Kiss Zoltan ‐ 
director PLAN 31 Ro
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executanți locali, în primăvara anu-
lui 2002. Investitorul a avut rugă-
mintea, către toți cei din sală, să
găsească o soluție cu care structura
de rezistență să fie realizată până
la începutul toamnei. Majoritatea
celor din sală au dat termen de
execuție primăvara anului 2003
(termenele lor bazându-se pe o
soluție normală sau cel mult parțial
cu elemente preturnate).

Am intervenit, arătând că struc-
tura centrului comercial se poate
ridica în picioare în cel mult 3 luni
dacă se alege varianta integral pre-
fabricată. Cât de ușor a fost atunci
față de cum este în prezent, când
lupta pentru obținerea proiectelor
este mult mai dură, având în
vedere că suntem mult mai mulți
proiectanți pe piață!

În ultima perioadă, structurile
cerute de către beneficiari sunt din
ce în ce mai complexe. Se pot găsi
exemple numeroase de structuri
deosebite, proiectate și executate
de firme din țară. Cu toții ne dorim
să creștem pe plan profesional, însă
acest scop se poate atinge doar
prin dezvoltarea cunoștințelor și
prin promovarea ideilor inovatoare.

Revista Construcțiilor: Cum
este împărțită activitatea? Cât
din volumul de muncă este „prins”
în partea de proiectare structu-
rală, și cât este dedicat consul-
tanței de specialitate, realizării
de expertize tehnice, consoli-
dări, teste pe materiale și moni-
torizării construcțiilor, servicii
incluse, de asemenea, în porto-
foliul Plan 31?
Kiss Zoltan: Activitatea de bază

este proiectarea structurală. Scopul
societății noastre și ambiția perso-
nală este de a readuce prefabrica-
rea la locul pe care îl merită în
industria construcțiilor. Se poate
afirma cu justificată mândrie că
avem tradiții bogate și valoroase
legate de prefabricarea elementelor
de beton armat și precomprimat în
România.

Provocarea noastră principală
este de a schimba o mentalitate
care afirmă că structurile monolite
sunt mai performante decât cele
prefabricate. În pofida multiplelor
avantaje pe care le prezintă, utiliza-
rea structurilor prefabricate nu este
la ora actuală apreciată la adevă-
rata sa valoare.

Pe lângă proiectare, în ultima
perioadă avem de executat din ce
în ce mai multe expertize tehnice,
atât la structuri mai vechi, cât și la
structuri noi, aflate în execuție sau
recent terminate.

Revista Construcțiilor: Cât de
mare este echipa? Au existat
variații semnificative de-a lungul
celor 23 de ani de activitate? Și -
tot legat de specialiștii cu care
lucrați - cum se simte deficitul
forței de muncă într-o companie
având ca activitate de bază pro-
iectarea structurală?
Kiss Zoltan: Am început cu

cinci ingineri, după care repede am
ajuns la 35 de proiectanți, număr
pe care îl avem și în prezent. Ca la
oricare dintre firmele de proiectare,
unii vin și alții pleacă. Concepția
mea a fost de la început menținerea
pe termen lung a celor mai buni
proiectanți și spre norocul meu am
reușit. Migrarea forței de muncă de
la o firmă la alta (benevol sau prin
ademenire) prezintă o problemă
spinoasă și greu de rezolvat. Noi,
cei din Cluj-Napoca, beneficiem de
absolvenții Facultății de Construcții
de unde putem alege candidați mai
buni pentru angajare.

Revista Construcțiilor: Ce cali -
tăți neapărat necesare i se cer
unui posibil candidat?
Kiss Zoltan: Ne dorim persoane

cu înclinare spre domeniul ingine-
riei structurale, cărora le face plă-
cere să își desfășoare activitatea
într-un birou de proiectare și care
au spirit de echipă.

Revista Construcțiilor: Pe o
hartă a României, câte proiecte
realizate puteți marca în acest
moment, și ce suprafață proiec-
tată (aproximativ)?
Kiss Zoltan: Pot să spun cu

mândrie că prin firma Plan 31 am
proiectat lucrări în toate județele
țării (care s-au și executat). A fost
o bucurie și pentru mine când am
luat o hartă a țării și am bifat cu
colegii mei județele în care avem
proiecte realizate de noi, la final
fiind bifate toate județele de pe
hartă.

Revista Construcțiilor: Dintre
acestea, care ar merita o men -
țiune specială, grație soluțiilor
structurale adoptate?

Kiss Zoltan: Trebuie să încep cu
cele care au avut parte de cea mai
mare mediatizare: stadionul Ion
Oblemenco Craiova, stadionul Ilie
Oană Ploiești și Sala multifuncțio-
nală de Sport BTArena din Cluj-
Napoca. Aș vrea să amintesc apoi
fabrica Pirelli Slatina, pentru că a
fost o lucrare deosebit de complexă
din categoria halelor de producție,
și vreau să amintesc și Park Lake
Plaza din București, deoarece are
un aer foarte modern. Corall
Constanța e de asemenea o lucrare
deosebită din categoria centrelor
comerciale.

O altă lucrare importantă, care
are impact și asupra orașului
Brașov, este fabrica Schaeffler,
unde se produc rulmenți pentru
toate utilizările. Este o fabrică foarte
modernă, cu capacități de ultimă
generație și care se dezvoltă în con-
tinuare, construindu-se noi corpuri
de clădire pentru producție. 

Revista Construcțiilor: În lucru
câte aveți?
Kiss Zoltan: În momentul de

față avem mai multe proiecte impor -
tante la care lucrăm, aflate în diferite
stadii de evoluție: magazin Dedeman,
modernizare stadion Sibiu, extinde -
re aeroport Iași și Timișoara, centru
distribuție Chișinău, fabrica de
medicamente Stada Turda, Leroy
Merlin, proiect rezidențial Concept 9
Tg. Mureș, Rehau Sibiu, Oxigen Oradea
și Hornbach Constanța.

Revista Construcțiilor: Relația
cu beneficiarii: cum decurge ea?
Crizele din ultimii ani au dus la o
modificare a atitudinii acestora?
Sau, punând cărțile pe masă, ce
pot, și ce sunt lăsați să facă, la
noi, inginerii structuriști? Cum
își poate impune soluțiile o firmă
de proiectare ca Plan 31, care nu
acceptă compromisuri când vine
vorba despre calitate și siguranță?
Kiss Zoltan: În general, benefi-

ciarii preferă varianta de lucru pro-
iectare împreună cu execuția. Sunt
mulți cei care nu agreează această
variantă, invocând faptul că banii
de proiectare vin de la executanți,
care astfel au posibilitatea de a
exercita o presiune prea mare asu-
pra proiectanților pentru a livra
proiecte convenabile din punct de
vedere financiar.

continuare în pagina 34 È
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Eu agreez sistemul, pentru că în
domeniul structurilor prefabricate
are eficiență. Dacă se atribuie pro-
iectarea separat, elementele pre -
fabricate se vor desena pentru
cofra jele unui prefabricator. Asta ar
putea favoriza prefabricatorul res-
pectiv în licitația pentru atribuirea
lucrării. De cele mai multe ori, pro-
iectele astfel făcute vor fi ajustate
sau refăcute pentru cofrajele câști-
gătorului lucrării.

Din păcate, despre tipizare nu
vrea să audă nimeni, din cauza
gustului amar care ne-a fost lăsat
de vechiul regim politic, deși, în
principiu, concepția este corectă și
ar putea conduce la economii globale.
Poate că într-o zi va reveni, într-o
formă sau alta, tipizarea, care până
la urmă permite o colaborare între
prefabricatori la structuri care
necesită un volum foarte mare de
elemente prefabricate, ceea ce
astăzi este greu sau aproape impo-
sibil de realizat.

Revista Construcțiilor: Cât de
eficientă considerați că este
legis lația în domeniu în asigura-
rea condițiilor de calitate și sigu-
ranță? Ce anume și cum ar
putea fi îmbunătățit?
Kiss Zoltan: Legislație avem

suficientă, poate și prea multă. Ce
ne lipsește este ținuta morală și
stima față de meserie.

În general, diluarea răspunderii
face mult rău și dăunează calității
lucrărilor. Procesele verbale sunt
semnate de prea mulți: proiectanți,
verificatori de proiect, diriginte, exe -
cutant și verificatorul cu execuția.
Șase semnatari nu e prea mult?

După părerea mea, singurul
care ar trebui să răspundă pentru
calitatea lucrărilor în desfășurare
este reprezentantul beneficiarului,
adică dirigintele de șantier. El este
persoana care trebuie să fie perma-
nent în șantier, zi și noapte, și să nu
tolereze nicio abatere de la proiect
și normele de execuție.

Din păcate, trăim în era regle-
mentărilor de tot felul și a birocrati-
zării excesive a vieții. Vă dau un
exemplu: Caietul de sarcini pe care
îl elaborează proiectantul trebuie
să conțină doar indicații speciale
pentru lucrarea respectivă, la care
proiectantul hotărăște că trebuie
res pectate suplimentar. În realitate,
sunt copiate sute de pagini din nor-
mative, pentru că, la o verificare
din partea autorităților, de cele mai
multe ori contează numărul de
pagini și nu conținutul acestora.

Consider că lipsa devotamentu-
lui față de meserie nu poate fi înlo-
cuită de nicio măsură birocratică.

Revista Construcțiilor: Care
ar fi recomandarea de abordare
a structurilor în zone cu seismi-
citate ridicată?
Kiss Zoltan: În primul rând,

cunoașterea și respectarea norma-
tivelor specifice existente pentru
construcțiile amplasate în zone
seismice, dar și mai important, con-
ceperea structurilor și ingeniozitatea
inginerului proiectant. Creșterea
gradului de asigurare prin norma-
tive este doar o parte a problemei,
cealaltă depinde de calitatea pro-
iectantului.

O cerință importantă care stă în
fața oricărui proiectant este realiza-
rea unor structuri competitive din
punct de vedere economic.

Revista Construcțiilor: Ați
proiectat și în afara României? A
fost diferită experiența?
Kiss Zoltan: Prima noastră

lucrare a fost la Kiev, unde am pro-
iectat primul magazin METRO din
Ucraina. După această experiență,
au urmat foarte multe proiecte
dintre care amintesc: magazinul
SELGROS din Moscova, calcule
structurale făcute pentru structurile de
beton armat ale fabricii MERCEDES
din Kecskemet - Ungaria, clădirea
de producție multietajată din prefa-
bricate pentru uzinele AUDI din
Inglostadt - Germania, fabrica de
hârtie din Ungaria, centru logistic la
Chișinău - Republica Moldova, și aș
putea continua cu o listă de lucrări
făcute pentru alte țări.

Totuși trebuie să mai amintesc
un proiect făcut pentru un centru
comercial etajat, cu o suprafață și
complexitate mare. Amplasamentul
din Novi Sad, în aproprierea Dunării,
a pus probleme speciale atât de
proiectare cât și de execuție și mai
ales cu autoritățile locale.

Am întâlnit abordări diferite de
la o țară la alta, dar, cum se spune,
„inginerii se înțeleg ușor peste tot”.

Revista Construcțiilor: Ape-
lând la privirea dumneavoastră
limpede asupra domeniului -
antrenată în decenii de activitate
în vremuri marcate de suișuri și
coborâșuri, de crize și momente
de creștere economică pe care

le-ați gestionat în modul potrivit,
vă provocăm să încheiem cu un
gând al omului, profesorului și
profesionistului dr. ing Kiss
Zoltan despre ce-i așteaptă pe
constructori în viitor.
Kiss Zoltan: În aceste zile sum-

bre, când războiul de lângă noi
pune o amprentă pe viața noastră,
apare o întrebare pe care o punem
cu toții: „Ce ne va aduce viitorul?”

Văzând distrugerile războiului,
un lucru este cert: va trebui să con-
struim mult, însă cu mai puțini
oameni.

De ce? Pentru că în ultima
perioadă, din ce în ce mai puțini
tineri vor să lucreze în construcții,
invocând munca fizică grea de pe
șantiere.

Ce este de făcut? Introducerea
cât mai rapidă a tehnologiilor auto-
matizate și robotizate.

Desigur, robotizarea în construc -
ții este un proces complex și dificil,
motiv pentru care s-au făcut prea
puțin în acest domeniu. Cu regret
observ că în agricultură, unde, ca și
în construcții, este nevoie de multă
forță de muncă, schimbările tehno-
logice s-au făcut în cea mai mare
parte trecând la tehologii moderne
de cultivare și lucrări ale terenului,
dar și de irigare.

În construcții, din păcate, inte-
resul firmelor (în primul rând al fir-
melor mari) pentru aceste schimbări
este extrem de redus. Este nevoie
de o colaborare strânsă între indus-
trie, învățământul universitar și
instituțiile de cercetare (cele care
mai există) pentru a obține o dez-
voltare în acest sens. Și ce facem?
Dacă așteptăm ca aceste tehnologii
să vină din străinătate, atunci să nu
ne mirăm că pleacă tineretul din
țară.

Pentru a putea reține tinerii în
țară, este nevoie de schimbare de
atitudine din partea industriei con-
strucțiilor, pentru că aceste tehno-
logii folosesc din ce în ce mai puțină
forță fizică și mai mult programe și
aplicații pe calculator și telefoane
deștepte, lucruri atât de dragi tine-
rilor.

Ținând cont de impactul profund
pe care tehnologia îl reprezintă
asupra modului în care trăim și
lucrăm, și mai ales asupra modului
în care trăim și vom lucra în viitor,
gândurile mele ar putea da naștere
unor idei care cu timpul vor fi duse
mai departe, într-un mod realist și
practic. q
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ASA CONS ROMÂNIA SRL a luat ființă în anul 1999, ca parte a Grupului ASA Kft. Ungaria,
devenind în scurt timp liderul pieței românești în domeniul prefabricatelor din beton armat
pentru construcții nerezidențiale. În decursul anilor, ASA CONS a acumulat o experiență
considerabilă în construirea de centre comerciale și logistice, depozite, lucrări de infrastruc-
tură, construcții industriale și civile.

În 2008, ASA CONS România devine parte a Grupului Consolis, lider european în livrarea
soluțiilor în domeniul construcțiilor, lucrărilor civile și infrastructurii feroviare, specializat în
producerea elementelor din beton cu performanțe înalte. Având aproximativ 10.000 de
angajați care operează în 30 de țări din întreaga lume, în special în Europa și regiunea medi-
teraneeană, Grupul a generat venituri de 1,106 miliarde euro în 2021. Inovația are un rol
central în activitatea Consolis. Grupul dezvoltă continuu materiale, produse și procese de
producție inovatoare cu scopul îmbunătățirii eficienței și calității. Cu peste 100 de ani de
experiență, Grupul Consolis a devenit sinonim cu soluțiile inovatoare de ultimă generație.

Intrarea în Consolis a însemnat pentru ASA CONS România un pas mare spre viitor, acces la
tehnologii de vârf și o infuzie de know-how de la cei mai buni specialiști în domeniu.

ASA Cons România
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 27, Turda, jud. Cluj - 401113
Tel.: +40 746 089 852 | +40 264 312 765 
Fax: +40 264 317 057
E-mail: contact@asacons.ro | Facebook: facebook.com/asacons.ro

Peste 850 structuri
prefabricate

Peste 550.000 m3

beton prefabricat
Peste 5.500.000 m2

construiți

POVESTEA UNEI EVOLUȚII
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De ce sunt așa multe incendii
în spitalele din România?

arh. Horia Mihai NICOLESCU, vicepreședinte ASI - Asociația pentru Securitate la Incendiu

Deci, să începem cu enume -
rarea axiomelor:

Răspunsul la întrebarea din
titlul prezentării presupune ana -
lizarea a 3 subiecte:

1. Clădirea spitalului 
2. Personalul spitalului
3. Conceptul de securitate la

incendiu care trebuie aplicat aici

1. CLĂDIREA

A. Un spital este o lume
aparte, foarte complexă ca
funcțiuni; este un întreg oraș în
mic! De aceea, abordarea sigu-
ranței la foc în acest domeniu
trebuie făcută și ea diferit! Asta
înseamnă oameni bine specializați
și care cunosc perfect mersul
lucrurilor într-un spital. Aici nu se
pot aplica regulamente și
norme standard! În afara unor
reglementări extrem de generale,
fiecare caz trebuie tratat ca un
unicat! Deci, este nevoie de un
concept personalizat de siguranță
la foc, care să asigure eficiența
maximă în aplicare!

B. Clădirea trebuie să răs -
pundă coerent la incendiu, ca un
tot (clădire, instalații și oameni).
Ca urmare, conceptul de siguranță
la foc trebuie foarte bine pregătit
pentru a da rezultatele scontate. De
ce? Pentru că:

1. de regulă, modernizările la
spitale (dacă au fost) s-au făcut
haotic, pe zone, și neurmărindu-se
un concept unic, unitar și efi-
cient.

2. legislația noastră, ca bază
de raportare, este încă veche de
peste 30 de ani! Gândiți-vă: cum
arăta o cameră de spital în România
anului 1989 și cum arată acum,
care era încărcarea de putere elec-
trică a instalațiilor și care este azi?
Cât material plastic combustibil
există azi într-o încăpere și cât era
în 1989? 

2. PERSONALUL

A. Un spital are un personal
educat, spre deosebire de celelalte
cazuri de programe obișnuite de
arhitectură (fabrici, unități de pro-
ducție, agricultură etc.). Aceasta

implică, însă, două aspecte contra-
dictorii, fiind, simultan:

• un AVANTAJ - legat de nivelul
ridicat de educație al personalului,
dar și 

• un DEZAVANTAJ, întrucât acest
personal este obișnuit să nu i se
împotrivească nimeni, el dictează
și trebuie ascultat de ceilalți
(pacienți)! Acceptă greu și cu con-
descendență părerile altora. De aici
rezultă o serie de dificultăți în
implementarea unor reguli care
angajaților unui spital le par rigide
și străine, regulile de protecție la
incendiu.

arh. Horia Mihai NICOLESCU

Materialul pe care aș fi dorit să vi-l prezint este extraordinar de stufos; este rezultatul unei
jumătăți de secol de activitate în sfera protecției la incendiu, în domenii tehnice de vârf. O jumătate
de secol în care am ajuns la niște concluzii interesante și neobișnuite privind realitatea din România
și care ar fi soluțiile eficiente la noi, respectiv căile - cu „ardere de etape” - prin care am putea
ajunge rapid la performanțele Occidentului sub acest aspect. Sunt concluzii care vor șoca multe per-
soane conservatoare ce activează în acest domeniu dar cred cu tărie (și pot argumenta acest lucru)
că - ACUM și LA NOI - este singura cale posibilă de recuperare rapidă a întârzierilor și de ali niere la
trendul mondial! La vremuri neobișnuite, trebuie aplicate soluții curajoase și de pionierat!

Spațiul foarte limitat mă obligă însă la o prezentare extrem de condensată, sub forma doar a
unor declarații de idei sau axiome, fără demonstrații, reprezentând doar punctele principale dintr-o
viziune largă, coerentă și cu o riguroasă fundamentare profesio nală. Veți putea fi sau nu de acord
cu ele la început. Sunt sigur însă că, în final, vă voi convinge! 

Fiecare cuvânt are importanța lui! Va fi o prezentare aparent fragmentată și mai dificil de urmărit
pentru neinițiați, dar, pentru cei interesați care o urmăresc cu atenție și vor „prinde ideea”, va fi
una palpitantă, vă asigur! Vă rămân, însă, tuturor la dispoziție, oricând, cu lămuriri suplimentare și
materiale explicative extinse. Miza României de azi este prea mare pentru condiționări sau eșecuri!
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3. CONCEPTUL DE SECURITATE
LA INCENDIU 

A. Analiza comparativă a societă -
ții românești cu toate societățile avan -
sate de pe glob arată - fără niciun
dubiu - că factorul educațional este
predominant în „fasonarea” unei
societăți moderne, capabile să facă
față provocărilor lumii de mâine - o
lume mult mai descentralizată și
mai participativă, o societate mai
diversificată decât cea actuală. În
particular fie spus, lumea de
mâine a început deja să apară
de azi, cu o rapiditate de dez-
voltare înfricoșătoare și pe care cei
mai mulți dintre contemporani nu o
conștientizează încă. În ultima jumă -
 tate de secol, factorul edu ca ți -
onal se dovedește, din ce în ce
mai mult, factorul-cheie într-o
poziționare a societății românești
pe o poziție onorabilă în toate
domeniile lumii de azi și de
mâine. 

B. Siguranța la foc este un
binom tehnică – om. Tehnica se
implementează prin proiecte întoc -
mite de specialiști, utilizând oferta
pieței, în schimb oamenii trebuie
educați și formați continuu în
spiritul unei culturi proactive de
securitate la incendiu, pentru a
ști cum să reacționeze în fiecare
situație. Până în prezent, societatea
noastră s-a preocupat doar de com-
ponenta tehnică și nu de cea
umană. Consecințele acestei orien-
tări sunt cele care se văd acum!

C. Conținutul: o protecție inte -
grală la incendiu bine articulată
trebuie să fie reală (adică existentă
în teren și nu doar „pe hârtie”) și
eficientă. Ea înglobează trei
direcții de activitate (3 tipuri de
măsuri de siguranță la foc):

• constructive (care țin de
clădire);

• tehnice (care țin de teh no lo -
giile de siguranță la foc implemen-
tate în clădire, respectiv detec ție,
stingere etc.);

• operaționale (care țin de
educarea comportamentală a oame -
nilor, privind întreținerea echipa-
mentelor și reacția lor corectă în
caz de incendiu).

Împreună, ele asigură atingerea
nivelului de Securitate la Incendiu
impus de normele naționale ale țării
respective. Ponderea fiecărui tip de
măsuri în rezultatul final depinde de
specificul țării. 

D. Ponderea celor trei tipuri
de măsuri

Este unanim acceptat că nivelul
de securitate la incendiu impus de
legislația fiecărei țări nu oferă
garanția neapariției unui incendiu.
Măsurile PSI impuse la nivel
național asigură numai nivelul
minim de risc acceptabil în țara
respectivă și nu fac decât să reducă
efectele unui incendiu (asupra
oamenilor și materialelor implicate)
la un nivel considerat rezonabil și
acceptabil în acea țară. Întrucât
aceste nivele de acceptabilitate
diferă, și măsurile impuse sunt, în
consecință, diferite, în funcție de
nivelul de dezvoltare economică al
țării în cauză, respectiv de cât este
dispusă (și poate) societatea res -
pectivă să investească (rezonabil)
în siguranța la foc a cetățenilor ei.
Cu alte cuvinte, cu cât țara este
mai bogată, cu atât oamenii
trăiesc într-o societate mai
sigură (mai bine apărată de
incendii!!).

În situația României de azi, sin-
gurul domeniu în care putem
rivaliza cu țările dezvoltate este
cel al măsurilor operaționale
(fiind evidentă slăbiciunea noastră
din domeniul celor constructive și
tehnice, care depind de puterea
financiară și dezvoltarea tehnolo -
gică a României). 

Educația oamenilor este o
activitate foarte specializată și
dificilă care, în România de azi, se
face de obicei formal, de către
persoane nepregătite corespun-
zător. De aceea și rezultatele sunt
pe măsură! 

Investiția în educația oame-
nilor este cea mai ieftină, efi-
cientă, flexibilă și rentabilă în
timp, putând compensa pe larg
slăbiciunile noastre din dome-
niul măsurilor constructive și
tehnice. 

Incendiile din spitalele româ -
nești arată, fără niciun dubiu,
lipsa măsurilor operaționale
(sau efectuarea lor formală), lucru
confirmat chiar de unii reprezen-
tanți ai medicilor.

Conceptul american (NFPA)
ilustrează clar diferența de abordare,
față de cel românesc (P-118), a
protecției la incendiu:

SIGURANȚA nu ține de noroc.
Este efortul comun de cunoaș -
tere, pregătire, suprave ghere și
vigilență. Acest efort comun
necesită conlucrarea puternică
și fiabilă a tuturor componen-
telor sistemului de securitate la
incendiu și siguranță a vieții.

continuare în pagina 38 È
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Slăbiciunea uneia sau a mai
multor componente creează
condiții care atrag riscul.

SIGURANȚA LA FOC este per-
cepută astăzi ca o serie de
șanse și posibilități care se
oferă permanent celui care
organizează aceste activități,
structurate într-o tactică flexi-
bilă, cu abordare continuă pe
toată durata de viață a unei
clădiri, respectiv: proiectarea,
execuția, exploatarea și – în
special – de-a lungul întregii
perioade de timp în care are loc
un incendiu.

E. Practic, de ce este nevoie?
Este nevoie de: 
a. o echipă profesionistă și

cu experiență care să elaboreze
b. un concept personalizat,

simplu și eficient, al securității
la incendiu

c. care trebuie implementat în
etape succesive, și de

d. colaborarea deplină a
Bene ficiarului

F. Pașii necesari
a. De la început se pot lua foarte

rapid unele măsuri pentru creșterea
imediată a nivelului real de securi-
tate la incendiu (SI) prin imple-
mentarea unor:

• tobogane de evacuare a per-
soanelor (salvarea oamenilor fiind
prima urgență, pentru care orice
mijloace suplimentare sunt bine -
venite);

• instruirea personalului în ve -
derea formării bazei largi a unei
culturi proactive de Securitate la
Incendiu (4-6 ședințe). De stabilit:
cine participă, norma de repre zen -
tare, bibliografie etc.

b. Primul pas ar trebui să fie o
preocupare sporită acordată
educării oamenilor în perioada
de exploatare, în scopul formării

unei culturi organizaționale
proactive de securitate la in cen -
diu (printr-un ciclu de conferințe).

c. Cel de-al doilea pas trebuie
să fie recalibrarea reală a pon-
derilor celor trei categorii de
măsuri care formează protecția
integrală la incendiu, cu accent pe
cele ope raționale. 

Rezultă astfel o nouă abordare a
conținutului securității la incendiu,
cu accent pe măsurile opera -
ționale – adică punerea accen-
tului pe factorul uman al
binomului – aceasta fiind singura
soluție pentru România de a ajunge
la nivelul eficienței intervențiilor la
incendii din statele avansate ale
lumii.

G. Avantajele acestei abordări
sunt multiple și importante:

a. se bazează pe măsuri mult
mai ieftine decât cele constructive
sau tehnice; 

b. reduce semnificativ cheltu-
ielile inițiale necesare atingerii unui
nivel eficient și real de securitate la
incendiu, apărând numai în exploa -
tare (când începe să apară și profi-
tul!);

c. este proprie fiecărei situații în
parte, la nivelul de decizie al Bene-
ficiarului și la îndemâna acestuia –
conducând la o adaptare eficientă a
măsurilor de siguranță la foc situ-
ației concrete din teren; 

d. este flexibilă - soluțiile fiind

adaptabile la modificările interne și

externe care pot apărea în timp.

Astfel, ele rămân mereu „la zi”, față

de soluțiile constructive și tehnice

care „îmbătrânesc” în timp și se

uzează fizic și moral. În acest fel, se

poate menține nivelul inițial de pro-

tecție la foc, în ciuda faptului că

soluțiile constructive și tehnice își

pierd progresiv din eficiență, pre-

lungind astfel și perioada de vala-

bilitate/viață a acestora;

e. permite proprietarului inves -

tiției obținerea unei siguranțe la foc

reale și eficiente, personalizată și

cu costuri mai mici;

f. este cea mai flexibilă în timp,

prelungind nivelul inițial de securi-

tate la incendiu pe perioadă înde -

lungată, permanent adaptat la noile

stress-uri specifice care pot apărea;

g. insistă pe latura educativă,

integrată și procedurată a formării

personalului – domeniu în care

România este mult în urmă în

raport cu statele avansate; 

h. Pune accentul pe latura

umană a binomului – latură care

depinde exclusiv de noi, nefiind

condiționați de soluțiile con-

structive sau tehnice importate

din alte țări! q

Æ urmare din pagina 37



Pompele de căldură și chillerele
cu agent R290 (propan) sunt
soluția optimă pentru decarbo-
nizarea economiei și reducerea
consumului de energie primară.
Împreună cu EuroKlimat Italia,
Jetrun EnergoEco accelerează
implementarea acestor soluții
pentru sectorul comercial și
industrial și în România.

În luna iulie 2022, Jetrun a încheiat
contractul pentru furnizarea a trei
pompe de căldură EuroKlimat
EKO.W 50 cu putere de răcire de
70 kW cu apă la 2/7°C și putere de
încălzire de 95 kw cu apă de
55/50°C, pompe de căldură ce vor
funcționa în conjuncție cu un câmp
de colectori geotermali și cu un
dry-cooler pentru suplimentarea
capa cității câmpului geotermal.
Echi pamentele sunt parte a unui
proiect de climatizare și dezumidifi-
care (prin agentul rece), respectiv
de încălzire pe timpul iernii a unor
sere experimentale în cadrul USAMV
București.

Flexibilitatea sistemului va permite
în permanență acce sul la agent ter-
mic cald sau rece, atât iarna cât și
vara, în funcție de necesitățile de
climatizare în cadrul programelor
de cercetare ce se vor desfășura în
aceste unități de producție agricolă
experimentală.

Pentru sectorul rezidențial, Jetrun
EnergoEco mizează pe gama
Monobloc CHA / CHC R290 de la
Wolf, acum extinsă cu modelul
16/20kW pe lângă modelul existent
de 10 kW. Gama CHA este produsă
integral la uzina din Mainburg și
reprezintă în acest moment vârful
de calitate și eficiență în domeniul
pompelor de căldură cu R290. q

Pompe de căldură și chillere cu agent R290

JETRUN GROUP
Str. Pictor Ștefan Luchian 7, sector 4, București

Tel.: 0771 008 347
E-mail: vanzari@jetrun.ro | Web: www.jetrun.ro

O soluție:

Naturală Ecologică
Potenţial de încălzire globală (GWP) = 3

Propanul (R290) este o hidrocarbură alifatică
din gama parafinelor, obținută prin distilare
fracționată din petrol și gaze naturale.

La presiunea și temperatura ambiantă, este
un gaz incolor, inodor, totuși ușor de liche‐
fiat; este folosit drept combustibil pentru
mașini, precum și pentru uz casnic și indus‐
trial, și, de asemenea, pentru alimentarea
lămpilor și sobelor de camping.

EER (Raport eficiență energetică): +12%
comparativ cu un aparat echivalent cu
R 410A (un alt agent uzual de refrigerare)
Gamă largă de utilizări:
• HVAC
• Răcirea proceselor
• Temperatură medie 

Măsurile tehnice pe care EuroKlimat le
adoptă pentru sistemele sale de răcire,
în conformitate cu reglementările și
directivele în vigoare, împreună cu poli‐
tica sa ZERO SCURGERI, fac posibilă
obținerea unor niveluri extrem de ridi‐
cate de siguranță și garantarea fiabilității
maxime în orice condiții de lucru.

Eficientă Sigură

EuroKlimat SpA: Lideri de piață pe segmentul sistemelor de răcire cu R290
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Cluj Napoca - următoarea destinație a Caravanei nZEB
27-30 octombrie 2022

După succesul Săptămânilor nZEB
organizate la București (iulie
2021), Brașov (aprilie 2022) și
Iași (iunie 2022), Caravana nZEB
se îndreaptă spre Cluj, urmând să
se desfășoare în perioada 27-30
octombrie 2022. De la o ediție la
alta, evenimentul a crescut organic,
atrăgând din ce în ce mai mulți

parteneri din domeniul construcții-
lor eficiente energetic. Scopul Cara-
vanei este de a informa, de a oferi
consultanță, de a prezenta soluții
eficiente pentru atingerea standar-
dului nZEB. Timp de 4 zile vor avea
loc o serie de prezentări, ateliere
și activități practice care țin de
prezentul și viitorul Clădirilor cu

Consum de Energie Aproape Zero
(nZEB) în România. În completa-
rea acestora va exista o zonă de
de expoziție organizată cu sprijinul
partenerilor Caravanei nZEB,
unde vor putea fi găsite soluții
complete de atingere a standardu-
lui nZEB pentru anvelopă și insta-
lații. La fel ca în edițiile precedente,
vor fi organizate și tururi ghidate pe
șantiere și în clădiri executate, care
se constituie în exemple de imple-
mentare a standardului nZEB.

Proiectul nZEB Roadshow are ca
scop stimularea cererii de personal
calificat în domeniul construcțiilor și
promovarea pe plan local și regi -
onal a bunelor practici în materie de
clădiri cu consum de energie
aproape egal cu zero (nZEB). În
România, Caravana nZEB se
bazează pe rezultatele obținute în
proiecte anterioare precum Train-
to-nZEB, Fit-to-nZEB, dezvoltate în
cadrul Centrului de Pregătire și
Consultanță nZEB („The Building
Knowledge HUB’’) aflat în incinta
INCD Urban-INCERC din București. 

Activitățile Caravanei nZEB se adre -
sează mai multor categorii și
grupuri de interese precum arhi -
tecți, ingineri, auditori, ONG-uri,
universități, asociații profesionale,
producători și distribuitori, adminis-
trație publică (centrală și locală),
constructori, provocând la un dialog
constructiv și de actualitate toate
părțile interesate în implementarea
conceptului nZEB. Este un eveni-
ment cu intrare liberă pentru toți
cei care vor să afle cum pot con-
strui mai bine, mai eficient, cum
pot reduce costurile energetice sau
cum se pot alătura profesioniștilor
în domeniu. 

Mai multe detalii despre Săptămâna nZEB Cluj și proiectul nZEB Roadshow
gasiți pe https://www.pro-nzeb.ro/proiect/the-nzeb-roadshow

sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ClusterPronZEB
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De vorbă cu noul președinte
al Uniunii Geodezilor din România

Revista Construcțiilor: Domnule
Mircea Afrăsinei, ați fost ales
președinte al Uniunii Geodezilor
din România. Cititorii revistei ar
vrea să vă cunoască. Spune ți-ne
câteva cuvinte despre dumnea -
voastră.
Mircea Afrăsinei: M-am născut și

am crescut într-o zona frumoasă și
dragă multor oameni, în orașul Tg.
Neamț, mai precis în Humuleștii lui
Ion Creangă. Casa părintească este
„la două palme” de bojdeuca copi -
lăriei marelui nostru scriitor.

Tatăl meu era un om al preciziei,
în tot ceea ce făcea era extrem de ri -
guros - cred că de la el am moștenit și
eu această aplecare către valori
exacte, obținute prin măsurători repe -
 tate, făcute cu migală și pasiune.

Sunt absolvent al Universității
Tehnice din Petroșani, specializarea
topografie minieră, promoția 1991,
iar în anul 2005 am absolvit studiile
postuniversitare de „Tehnici și tehno   -
l ogii moderne în lucrările de topografie
și cadastru” din cadrul Universității 1
Decembrie 1918 din Alba Iulia.

După absolvirea facultății m-am
angajat la OCAOTA (Oficiul de Cadas-
tru Agricol și Organizarea Teritoriului
Agricol) Neamț, punând umărul la
aplicarea legilor fondului funciar. În
1996 am fost numit în funcția de
inginer-șef al acestei instituții. 

Dorința de a practica această pro-
fesie la standarde cât mai înalte m-a
condus la decizia de a mă retrage în

anul 2001 în domeniul privat, la soci-
etatea pe care am înființat-o împre-
ună cu soția mea, și ea inginer
topograf, societate pe care o admi -
nistrez și astăzi.

Am activat în Uniunea Geodezilor
din România începând cu anul 1996,
an în care am fost ales președinte al
Filialei UGR din județul Neamț, funcție
pe care o ocup și astăzi.

Am colaborat, în cadrul manda te -
lor de președinți ai UGR, cu distinșii
domni Constantin Săvulescu, Johan
Neuner, Cornel Păunescu, Ionuț
Săvoiu și Petre Iuliu Dragomir. Sub
condu cerea ultimilor trei am îndeplinit
și funcția de vicepreședinte al UGR.

Fiind angrenat în această profesie,
am considerat că nu este de ajuns să
obții doar o diplomă pe baza căreia să
poți activa, ci este necesar să lupți
pentru a putea să pui în practică tot
ceea ce ai învățat, să te intereseze
evoluțiile din acest domeniu, să te
adaptezi la tot ceea ce apare nou, să
transmiți problemele care apar și nu
în ultimul rând să propui și să susții
noi soluții. 

Toată munca mea a presupus sa -
crificii, de multe ori am pus profesia
înaintea familiei, însă am avut mare
noroc de o soție și o fiică care m-au
înțeles și m-au sprijinit în tot ceea ce
am făcut, drept care le se sunt pro-
fund recunoscător.

Revista Construcțiilor: Ce v-ați
propus să realizați, ca președinte
UGR, în următorii patru ani?

Mircea Afrăsinei: În momentul
în care am acceptat să candidez pen-
tru această funcție, am discutat cu
colegii mei și le-am transmis gându -
rile mele pentru acest mandat: con-
tinuarea muncii depuse de fostul
președinte și întregul biroul executiv
din mandatul anterior. 

Astfel, împreună cu noii membri ai
biroului executiv, voi căuta cele mai
bune căi pentru a finaliza punerea în
dezbatere și aprobarea legii geode -
zului, reluarea dialogului constructiv
cu ANCPI, accelerarea lucrărilor de
cadastru și înregistrare sistematică,
punerea în valoare și respectarea
acestei profesii.

În numărul trecut al revistei, vă anunțam concluziile Conferinței Naționale (din 10 iunie) a Uniunii
Geodezilor din România, precum și noua componență a forurilor de conducere ale Uniunii, în fruntea
cărora se va afla, pentru perioada 2022-2026, dl ing. Mircea Afrăsinei. Un perfecționist cu o pregătire pro-
fesională solidă și având deja o bogată experiență de conducere - ca vicepreședinte UGR în ultimii 8 ani și
președinte al Filialei Neamț -, familiarizat fiind cu problemele specialiștilor geodezi din România, dar și cu
mijloacele prin care acestea pot fi rezolvate, noul președinte a pornit la drum pregătit să continue reali -
zările notabile din ciclul anterior. Ce înseamnă, concret, aceasta și cine este Mircea Afrăsinei vă inviăm să
descoperiți în paginile următoare. 

Mircea Afrăsinei ‐ 
Președintele Uniunii Geodezilor

din România



w Revista Construcțiilor w august 2022 43

Revista Construcțiilor: De ce au
nevoie geodezii de o lege?
Mircea Afrăsinei: Pentru că

această profesie acoperă o sferă
foarte largă de lucrări, majoritatea lor
fiind lucrări publice, cu responsabili-
tate foarte mare:

• Lucrări de cadastru și înregis-
trare sistematică - înregistrarea în
cartea funciară a tuturor proprietă -
ților, a drepturilor de proprietate
obținute pe toate căile legale posibile
în România, precum și înscrierea po -
sesiilor în zonele neatinse de legile
fondului funciar;

• Toate proiectele de dezvoltare de
infrastructură, suprastructură, rețele
edilitare, care încep, sunt conduse în
execuție și se finalizează prin munca
geodezului;

• Proiectele de digitalizare care
au, la rândul lor, aportul geodezului;

• Planurile urbanistice, care sunt
dezvoltate pe măsurătorile și planu -
rile realizate de geodez;

• O mare parte a experților tehnici
judiciari provin din rândul geodezilor.

După cum se vede, acoperim o
mare arie de lucrări, în care este
nevoie de calitate, responsabilitate,
precizie. Desfășurăm un serviciu pu -
blic. Având în vedere toate acestea,
avem nevoie de un cadru legal, pe
care l-am avut dar l-am pierdut - și
nu din dorința noastră. Avem nevoie
de o lege specifică, care să ne ajute
să progresăm, să creștem calitatea
servi ciilor prestate, să tindem spre
noi standarde profesionale. Geodezul
are nevoie de pregătire continuă. Și
nu în ultimul rând avem nevoie să ne
putem apăra interesele, ținând cont
de multitudinea de proiecte în care
este implicată profesia pe care o
reprezentăm.

Nu dorim altceva decât normali-
tate. Trebuie să ne aliniem cu toate
profesiile liberale recunoscute în
România și care au, la rândul lor, câte
o lege care le reprezintă: notari,
arhitecți etc.

Trebuie să ne aliniem geodezilor
din întreaga lume și în special geo-
dezilor din Europa; reglementările
lega le ale acestei profesii, europene
și internaționale, ne sunt cunoscute,
UGR fiind membră atât a Federației
Internaționale a Geodezilor (FIG) cât
și a Consiliului Geodezilor Europeni
(CLGE).

Revista Construcțiilor: În ultimii
doi ani, societatea a trecut printr-o
pandemie, iar acum, la graniță,
avem un război. Cum au afectat
aceste evenimente piața de servicii
de specialitate?

Mircea Afrăsinei: Comunitatea
geodezilor a fost greu încercată de
aceste evenimente. În timpul pande -
miei, nu am găsit înțelegerea nece-
sară la ANCPI pentru lucrările de
înregistrare sistematică aflate în des-
fășurare. Deși aceste lucrări se des-
fășoară în contact direct cu fiecare
proprietar, contractele nu au fost
decalate, nu am fost compensați,
ajungându-se la penalizări din cauza
neîndeplinirii obiectivelor contrac-
tuale.

Dar, ca aspect pozitiv, menționez
că s-a reușit depunerea lucrărilor în
mediul online, print-o mult-așteptată
etapă de digitalizare. 

În ceea ce privește războiul de la
graniță, acesta afectează la rândul lui
piața de servicii. Inflația a crescut
foarte mult, și ne este greu să ținem
pasul prin creșterea salariilor. Munca
noastră se bazează pe deplasări în
teren, care se traduc în costuri de
transport, prelucrări de date, deci
consum sporit de energie electrică.
Acestea sunt doar două dintre com-
ponentele cu o explozie majoră în
ceea ce privește mărirea costurilor. O
altă problemă majoră este forța de
muncă calificată, care lipsește. În
acest moment, toate universitățile de
profil se plâng că au un număr redus
de studenți.

Ordonanțele emise în ultimii doi
ani de Guvernul României nu sprijină
și domeniul în care activăm. ANCPI
trebuie să compenseze, în cadrul con-
tractelor aflate în execuție, creșterea
peste așteptări a inflației. Trebuie să
fim ajutați să depășim această peri -
oa dă foarte dificilă.

Revista Construcțiilor: Care
este locul inginerului geodez în
noua lume digitală?
Mircea Afrăsinei: Așa cum am

arătat, el are un loc bine definit. Tre-
buie să se specializeze, să fie la
curent cu tot ce e mai nou în dome-
niu. Precizez din nou că este nevoie
de o lege specifică, este nevoie de
pregătire continuă, de calitate.
Nimeni nu trebuie lăsat în urmă,
comunitatea, împre ună cu ANCPI,
trebuie să stimuleze și să sprijine
piața serviciilor liberale, astfel încât
să poată fi integrați toți specialiștii.
ANCPI are o responsabilitate față de
mediul privat, așa cum și mediul pri-
vat are o responsabilitate față de
ANCPI, și doar prin cola borare și dia-
log vom găsi cele mai bune soluții la
problemele noastre.

Revista Construcțiilor: Ce mesaj
aveți pentru comunitatea profe-
sională din care faceți parte?
Mircea Afrăsinei: Să privească

cu încredere viitorul și să se alăture
Uniunii Geodezilor din România. Doar
împreună vom fi mai puternici în atin-
gerea țelurilor propuse. Vrem ca fie -
care profesionist din domeniu să își
desfășoare activitatea în cele mai
bune condiții, cu satisfacția lucrului
bine făcut. 

Mesajul meu este unul de unitate
a tuturor celor din comunitatea noas-
tră profesională, indiferent de mediul
în care activează: bugetar, privat sau
academic. 

Avem multe de făcut. Profesia
noastră este recunoscută prin corecti-
tudine și precizie. Deviza noastră
este: „suma erorilor trebuie să tindă
spre zero”. q
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(Continuare din nr. 193, iulie 2022)

Etapa 5 - Întocmirea documen-
telor tehnice ale cadastrului

Caietul de sarcini:
Art. 36 Documentele tehnice ale

cadastrului se întocmesc pe sectoare
cadastrale și evidențiază situația
tehnică și juridică reală, constatată
de prestator cu ocazia desfășurării
lucrărilor sistematice de cadastru.
Prin excepție, Opisul alfabetic al titu-
larilor drepturilor reale de proprie tate,
al posesorilor și al altor deținători se
întocmește la nivel de livrare.

Art. 37 (1) Prestatorul transmite
primarului documentele tehnice ale
cadastrului în format digital, anterior
predării lor la OCPI. Documentele în
format analogic vor fi predate numai
la solicitarea expresă a primarului
formulată în termen de 3 zile de la
primirea datelor în format digital.
Prestatorul va preda documentele în
format analogic în termen de 5 zile
de la solicitare.

(2) Primarul are obligația de a
contrasemna documentele tehnice,
personal ori printr-un reprezentant
desemnat în acest scop, ori de a eli -
bera o adeverință prin care atestă
însușirea acestora, în termen de 30
de zile de la primirea documentelor în
format digital.

(3) În situația în care, în terme -
nul stabilit, primarul nu răspunde
solicitării prestatorului privind con-
trasemnarea documentelor tehnice,
se va aplica procedura aprobării
tacite, conform Legii.

Legea 7/1996
Art. 12 (14) Primarul va con-

trasemna documentele tehnice
cadastrale, anterior verificării și
recepției acestora de către personalul
de specialitate, conform prevederilor
alin. (9), în vederea certificării veri -
dicității informațiilor privitoare la
imobile și la proprietari, posesori,
respectiv alți deținători, care au fost
furnizate de către acesta. Contra -
semnarea documentelor tehnice

cadastrale are drept consecință
însușirea tuturor datelor cu
privire la terenuri și construcții,
precum și eliminarea procedurilor
administrative de emitere a unor cer-
tificate confirmative, cum ar fi: certi-
ficatul de atestare fiscală, certificatul
de atestare a situației juridice și
tehnice a construcțiilor, adeverință
prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b) și
altele asemenea.

Comentariu:
Lucrarea de cadastru sistematic,

așa cum este prezentată în Caietul de
sarcini, Ordinul 700/2014 și Legea
7/1997, prevede o colaborare strânsă
între prestator și primărie prin par -
ti ciparea în comun la măsurători,
identificarea limitelor imobilelor și
realizarea planurilor cadastrale. Din
acest motiv, contrasemnarea lucrării
de către primar confirmă faptul că
primăria își asumă conținutul lucrării.
Din experiența noastră, nici primăriile
nu pot identifica în totalitate imo-
bilele, astfel că unele rămân neiden-
tificate sau cu proprietar necunoscut.
Ideea că prestatorul a greșit lucrarea
este nefondată, mai ales din partea
instituțiilor statului, atâta timp cât
lucrarea a fost validată de primărie.

Etapa 6 - Verificarea livrării -
Documentele tehnice ale cadas-
trului spre publicare 

6.1 Livrabile în format digital
Caietul de sarcini:
Art. 73 În această etapă, presta-

torul predă toate livrabilele prevă -
zute în Specificațiile tehnice - Tabel
Livrabile, numai în format digital, la
termenul stabilit în contract, conform
graficului de activități, având înde -
plinită cerința prevăzută de art. 12
alin. (14) din Lege. Modelul procesu-
lui verbal de predare-primire se
regăsește în Anexa nr. 10.

Art. 74 Comisia de recepție din
cadrul OCPI face verificări în toate
componentele livrării.

Art. 76 (2) În cazul în care
Comisia de recepție din cadrul OCPI
constată deficiențe la un procent mai

mic de 20% din totalul imobilelor
verificate (N), întocmește un proces
verbal de constatare, însoțit de lista
imobilelor verificate și raportul ero -
rilor și deficiențelor identificate, care
se comunică prestatorului. Modelul
procesului verbal de consta tare se
regăsește la Anexa nr. 11.

Art. 87 La finalul acestei etape, în
momentul în care livrabilele verificate
nu mai prezintă deficiențe de corec-
tat, comisia de recepție din cadrul
OCPI întocmește notificarea aferentă
etapei 1 și o comunică prestatorului,
în vederea predării livrabilelor în for-
mat analogic conform tabelului pre-
văzut la art. 39 alin. (1). Modelul de
notificare către prestator se regă -
sește în Anexa 12.

6.2 Livrabile în format analogic
Art. 88 Prestatorul predă livra-

bilele în format hârtie, menționate în
tabelul prevăzut la art. 39 alin. (1),
având îndeplinită cerința prevăzută
de art. 12 alin. (14) din lege. Modelul
procesului verbal de predare-primire
se regăsește în Anexa nr. 10.

Comentariu:
La această etapă, OCPI verifică

documentația realizată de prestator
și validată de primărie. În cazul în
care OCPI dorește să facă echipă cu
prestatorul și primăria, se pot discuta

Consecințe ale realizării cadastrului sistematic în România (II)

prof. dr. ing. Cornel PĂUNESCU

Cornel PĂUNESCU - director general CORNEL&CORNEL TOPOEXIM



erorile grosiere, ce pot afecta dreptul
de proprietate al deținătorului și ero-
rile materiale, inerente unui nu măr
atât de mare de înregistrări. Dacă
erorile materiale sunt rectificate „din
mers”, adică pe măsură ce sunt
depistate, șansele ca lucrarea să fie
recepționată sunt foarte mari.

Etapa 7 - Publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului

7.1 Pregătirea publicării do -
cumentelor tehnice cadastrale -
Derularea campaniei de infor-
mare

Caietul de sarcini:
Art. 42. (1) A doua zi lucrătoare

după primirea procesului verbal de
acceptanță OCPI transmite primăriei
solicitarea pentru stabilirea datei
publicării documentelor tehnice.
Primăria va stabili în maximum 2 zile
lucrătoare data începerii afișării pu -
blice a documentelor tehnice, pe care
o transmite la OCPI cu cel puțin 5 zile
înainte de data începerii perioadei de
afișare publică, iar acesta din urmă o
comunică în scris ANCPI, prestatoru-
lui și achizitorului, atunci când acesta
nu este primăria.

Art. 43 (1) În perioada de
pregătire a publicării, prestatorul
demarează cea de-a doua etapă a
campaniei de informare a cetățenilor

cu privire la afișarea documentelor
tehnice ale cadastrului rezultate în
urma executării lucrărilor de înregis-
trare sistematică. Campania se va
derula inclusiv pe tot parcursul
perioadei de publicare a documen -
telor tehnice.

7.2 Publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului

Caietul de sarcini:
Art. 47 (1) Publicarea docu-

mentelor tehnice se face în spațiul
pus la dispoziție de către primărie,
precum și pe pagina de internet a
autorității administrației publice
locale, respectiv pe pagina de inter-
net a ANCPI, creată în acest scop.

(2) Conform Legii, perioada afi -
șării este de 60 de zile.

(3) În termen de 60 de zile de la
afișare, titularii sarcinilor înscrise în
registrele de transcripțiuni și inscrip -
țiuni solicită reînnoirea înscrierii
acestora, prin depunerea cererilor de
rectificare a documentelor tehnice.
Prin sarcini se înțelege: ipotecile,
privilegiile, somațiile, sechestrele,
litigiile, alte sarcini, înscrise în vechile
registre de publicitate imobiliară.

Legea 7/1996 
Art. 12 (3), lit. d) - v. partea I
Art. 14. - (1) Documentele

teh nice realizate la nivelul întregii
unități administrativ-teritoriale se

afișează, prin grija oficiului terito -
rial, în condițiile art. 11 alin. (2) lit.
k), pentru o perioadă de 60 de
zile. Cererile de rectificare a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului se
formulează în termen de 60 de zile
de la data afișării și sunt însoțite de
documente doveditoare. Comisia de
soluționare a cererilor de rectificare
de la nivelul oficiului teritorial, nu -
mită prin decizie a directorului oficiu-
lui teritorial, soluționează cererile în
perioada de afișare publică, dar nu
mai târziu de 30 de zile de la fina -
lizarea perioadei de afișare, conform
unei proceduri stabilite prin regula-
ment, aprobat prin ordin cu caracter
normativ al directorului general al
Agenției Naționale.

Comentariu:
Această etapă este cea mai

importantă în realizarea corectă
a lucrării. Legiuitorul a prevăzut
această etapă pentru ca dețină-
torii să poată vizualiza fiecare
imobil deținut și să constate dacă
înregistrările sunt corecte. Ast-
fel, dacă suprafața, dimensiunile,
vecinii, poziția, nu corespund, se
poate face contestație și, dacă au
dreptate, se corectează eroarea.

continuare în pagina 46 È
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Din nefericire, foarte mulți dețină-
tori nu înțeleg rostul afișării, nu dau
importanță și atunci, dacă există
erori în cartea funciară privind imo-
bilele, acestea vor rămâne înscrise.
Ulterior este foarte greu, uneori
imposibil, de rectificat. De aceea este
foarte important ca cetățenii să fie
bine informați de liderii locali și
îndemnați să verifice înregistrările
imobilelor pe care le dețin.

Etapa 8 - Documente tehnice
finale ale cadastrului 

Caietul de sarcini:
Art. 98 Prestatorul actualizează

datele asociate imobilelor în cauză,
conform proceselor verbale de solu -
ționare a cererilor de rectificare. În
cazul în care soluționarea unei cereri
de rectificare implică modificări și ale
altor imobile, atunci și datele asoci-
ate acestor imobile se actualizează. 

Art. 99 Prestatorul predă livra-
bilele în format digital la termenul
stabilit în contract, conform graficului
de activități.

Comentariu:
La această etapă, lucrarea este

finalizată.
Concluzii:
Lucrarea de cadastru sistematic

este foarte complexă și implică inter-
acțiunea deținător - prestator -
primă rie - OCPI. Orice disfuncționali-
tate între aceste patru entități poate
conduce la erori mari în înregistrarea
proprietăților.

Scopul acestei adrese este acela
de a atrage atenția OCPI-urilor și
primăriilor în vederea înțelegerii mai
clare a rolului fiecărei entități în
realizarea lucrării, dar mai ales după
finalizarea acesteia. Conform con-
tractelor încheiate, la unele lucrări
termenul de îndreptare a erorilor
comise de prestator din vina lui este
de un an de la recepția lucrării.

Din experiența noastră, recti-
ficările solicitate, în marea lor majori-
tate, nu erau cauzate de prestator.
Astfel, cele mai multe și care au ge -
nerat chiar procese în instanță, se
referă la înscrierea imobilului - provi-
zoriu - pe primărie, conform Legii
7/1996, art. 13, alin. 15. Acestea sunt
cauzate de faptul că deținătorul nu a
participat la măsurători, nu a adus
actele la colectare și nu a fost la
afișare în timpul alocat de 60 de zile.
Din nefericire, atât primăriile cât
majoritatea OCPI-urilor consideră că
erorile îi sunt imputabile exclusiv
prestatorului și îi solicită acestuia
rectificarea, uitând de responsabili -
tățile pe care le au în desfășurarea
lucrării de cadastru sistematic. Con-
form Legii, însă, primăria și OCPI pot

rezolva situația, având în vedere că,
timp de doi ani de zile, deținătorul nu
a sesizat nicio pre zumtivă eroare.
Scuza eternă este: „pe mine nu m-a
anunțat nimeni când se măsoară.
Pe mine nu m-a anunțat nimeni că se
realizează cadastrul. Pe mine nu m-a
anunțat nimeni ca lucrarea este
afișată”.

Sigur că aceste afirmații sunt ușor
de demontat prin prezentarea rezul-
tatului măsurătorilor, pentru care
există înregistrări GNSS sau cu stația
totală. De asemenea, afișarea timp
de 60 de zile într-o locație din UAT nu
poate trece neobservată, mai ales că
vecinii au fost la afișare și au verificat
imobilele. În plus, toate aceste afir-
mații sunt ușor demontabile prin do -
cumentele care certifică realizarea
campaniilor de informare pe care
prestatorul, primăria și OCPI le reali -
zează.

Așa cum am mai afirmat, în loc să
explice cadrul legal al lucrării și înda-
toririle deținătorilor, primăria și OCPI
aruncă vina pe prestator, care trebuie
să rectifice orice eroare și oricând,
chiar și după 7 ani de la finalizare.

Din cele prezentate mai sus
rezultă cu claritate următoarele:

• Campania de informare oficială
(pe site-uri și în presă) este în
sarcina ANCPI, OCPI și primărie.
Campania de informare directă cade
în grija prestatorului, ajutat de liderii
locali și de primărie. Campania de
informare este eficientă doar dacă
aceste entități și-au res pectat res -
ponsabilitățile. 

• Măsurătorile la teren se execută
de către prestator cu cel puțin un
reprezentant al primăriei. Deținătorii
sunt anunțați de primărie (art. 12,
alin. 3 din Legea 7/1996). Dacă
deținătorii nu sunt prezenți, limitele
imobilelor se stabilesc în lipsa lor
(art. 12, alin. 8 din Legea 7/1996). 

• Planurile cadastrale se întoc -
mesc de către prestator împreună cu
cel puțin un reprezentant al primă -
riei. Se face corelarea între poziția
spațială a imobilelor și actele de
deținere (art. 12, alin. 9 din Legea
7/1996).

• Lucrarea finalizată se însușește
de primărie. În acest moment, primă -
ria își asumă că lucrarea executată
de prestator este corectă din punctul
de vedere al primăriei (art. 12, alin. 14
din Legea 7/1996).

• Lucrarea se depune la OCPI
pentru verificare în vederea afișării.
Se verifică conținutul cgxml-urilor. Se
constată erorile. Dacă lucrarea este
validată, se aprobă afișarea.

• Afișarea lucrării timp de 60 de
zile conferă valoare juridică intabu -
lării deoarece deținătorii pot verifica
dacă înscrierile în viitoarea carte fun-
ciară sunt corecte. Dacă se constată
erori, acestea sunt sesizate în urma
unor eventuale contestații și sunt
corectate (art. 14, alin. 1 din Legea
7/1996). Pasivitatea deți nătorului și
neparticiparea lui la afișare pot duce
la consecințe grave asupra propri-
etății și trebuie asumate de deținător.

După cum am prezentat la înce -
put, sunt foarte numeroase cererile
primăriilor și OCPI de a se rectifica
anumite erori mult după trecerea
anului de mentenanță prevăzut în
contract. Am încercat să ajutăm pe
cât posibil în multe situații, dar am
constatat că blocarea resursei umane
și materiale în rezolvarea acestor
cazuri implică niște costuri foarte
mari. Nu este vina prestatorului dacă
deținătorul nu a participat la măsură-
tori, la colectarea de acte și mai ales
la afișare. Sau, dacă a participat, nu
a observat eroarea. În cazul în care
doar prestatorul poartă responsabili-
tatea, atunci verificările pe care
legiuitorul le prevede ar trebui elimi-
nate. În acest fel, lucrarea s-ar putea
finaliza într-o perioadă mult mai
scurtă, dar cu riscuri mai mari. Ori,
pentru a asigura corectitudinea inta -
bulării, legiuitorul a prevăzut expres
aceste filtre, astfel încât să împartă
responsabilitatea între toți cei impli-
cați în lucrare. S-a considerat că toc-
mai durata considerabilă în care
aceste entități pot verifica și aduce
corecturi lucrării de cadastru siste -
matic oferă precizia solicitată de
sistemul cadastral românesc, în con-
formitate cu așteptările cetățeanului.

Dorința OCPI și a primăriilor de a
se disculpa și de a da vina exclusiv pe
prestator pentru a nu supăra dețină-
torii nu este în conformitate cu
prevederile legale pe care chiar
ANCPI le-a promovat. În acest sens,
ar trebui ca pe viitor, atunci când
deținătorii doresc rectificări după
perioada de un an, soluționarea OCPI
și a primăriei să fie în conformitate cu
legile în vigoare.

Dacă eroarea este în interiorul
anului de grație, pentru a i se putea
solicita rectificarea prestatorului,
aceasta ar trebui să fie din vina sa
și nu a altei entități. Dacă solicitarea
depășește termenul de un an pre-
văzut în contract, atunci entitatea
care face această solicitare trebuie
să o transmită instituțiilor abilitate să
o poată rezolva. q

Æ urmare din pagina 45
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Stația robotizată GeoMax Zoom95 este cel mai performant sistem din portofoliul de stații totale al
producătorului GeoMax. Dispunând de tehnologie avan sată STReAM360, această stație totală desti-
nată unui singur operator minimizează substan țial durata oricărei sarcini de lucru și maximizează
performanța și acuratețea.

Captarea și manipularea modernă a datelor
Încărcați-vă planurile în software-ul de teren X-PAD Ultimate
sau în stația totală și începeți să editați în mod conve -
nabil desenele CAD direct la fața locului, pe ecranul
mare al stațiilor totale robotizate GeoMax. Fișierele de
mari dimensiuni pot fi gestionate ușor și rapid datorită
procesorului puternic și performant al lui Zoom95.
Grație caracteristicii unice X-TILT și unității de control,
punctele inaccesibile nu mai sunt o provocare. 
X-TILT calculează automat o poziție de punct prin
înclinarea unității de control atașată la jalonul prismei,
în două direcții.

Flux de lucru fără întreruperi, cu flexibilitate maximă
Software-ul X-PAD, unitățile de control și stația totală robotizată Zoom95
sunt dezvoltate cu atenție pentru a permite un flux de lucru fără griji și efi-
cient. X-PAD vă oferă flexibilitatea de a alege sistemul de operare și unitatea
de control preferată, deoarece este disponibil ca software de teren Android™
dar și Windows®, cu funcții care rulează pe o multitudine de unități de control.

Complet robotizată
Cu tehnologia STReAM360, Zoom95 găsește, blochează și urmărește ușor și
rapid prisma:
• Scout: scanează întreaga zonă de lucru în câteva secunde pentru a găsi

rapid ținta.
• TRACK: urmărește continuu țintele. Odată blocat, instrumentul rămâne orien-

tat cu precizie asupra țintei în mișcare.
• AiM: vizează cu exactitate orice prismă, fără a fi necesară utilizarea tele-

scopului. Măsurătorile sunt efectuate automat, cu o fiabilitate constantă și
repetabilă.

• X-MOTION™ HYBRID DRIVES: Stația Zoom95 încorporează unități hibride
de înaltă inovare X-motion, care, spre deosebire de unitățile convenționale,
oferă performanțele înalte ale automatizării. Va urmări ținta până la o
viteză de 90 km/h pe o distanță de 100 m.

• accXess™ EDM TECHNOLOGY: Tehnologia accXess EDM de la GeoMax
asigură măsurători fără reflux de până la 1.000 m. Amprenta laser foarte
mică și tehnologia sofisticată de prelucrare a semnalului vă garantează pre-
cizia - indiferent de distanță sau condiții.

• NavLight™: Echipat standard în lunetă, NavLight este un ajutor eficient de
aliniere, contribuind la accelerarea măsurătorilor în timpul lucrărilor. Luminile
strălucitoare roșii și galbene vă vor ghida rapid și exact către linia vizuală.

Stația totală robotizată GeoMax Zoom95 -
ideală pentru un singur operator
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În perioada 7-9 iunie 2023, Societatea Română de
Geotehnică și Fundații, cu sprijinul principalelor univer-
sități tehnice din domeniu (Universitatea Tehnică de
Construcții București, Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi” Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și
Universitatea Politehnica Timișoara), organizează la
București cea de-a 17-a ediție a Conferinței Dunărene
– Europene de Inginerie Geotehnică. 

În 2018, la cea de-a 16-a Conferință Dunăreană –
Europeană, la Skopje, SRGF a fost aleasă de către
reprezentanții societăților dunărene ale ISSMGE ca
organizator și gazdă a viitoarei ediții, cea de-a 17-a,
prevăzută pentru 2022. România își exprimase intere-
sul pentru organizarea acestei manifestări și la ante-
rioara reuniune - din 2014 - a societăților dunărene ale
ISSMGE de la Viena, cu ocazia celei de-a 15-a ediții a
conferinței. 

Este de menționat, de asemenea, că România a mai
organizat cea de-a 10-a ediție a acestei conferințe în
1995, la Mamaia. 

Despre istoricul conferințelor dunărene a scris prof.
Iacint Manoliu în articolul său „File din istoria SRGF”,
publicat la cea de-a XIII-a Conferință Națională de
Geotehnică și Fundații (CNGF2016, Cluj-Napoca), arti-
col menționat în Time Capsule Project al ISSMGE și
prezentat pe website-ul SRGF (https://srgf.ro/issmge-
time-capsule-project/) și ISSMGE (https://www.issmge.org/
the-society/time-capsule/part-a) - de unde poate fi
accesat. Despre proiectul TCP am scris de asemenea în
Revista Construcțiilor, articolul fiind disponibil atât în
varianta tipărită cât și online, pe site-ul revistei.

Decizia de a organiza aceste conferințe a fost luată
în 1963, la o întâlnire între profesorii Heinz Brandl din
Austria și Arpad Kezdi din Ungaria. Scopul era de a le
permite specialiștilor geotehnicieni aflați de o parte și
de cealaltă a cortinei de fier să se întâlnească, să se
cunoască și să-și împărtășească experiența. Prima
conferință a avut loc la Viena, următoarele succe -
dându-se la Viena, Budapesta, Bled, Bratislava, Varna,
Chișinău. În 1986, România era singura dintre țările
dunărene care nu găzduise această conferință, date
fiind condițiile politice de la acea vreme, dar s-au rea -
lizat demersuri pentru a organiza conferința în 1989,
amânată ulterior pentru 1990 pe fondul modificării
cadenței de la 3 ani la 4 ani. Deoarece aprobările nu au
venit în timp util, în septembrie 1990 conferința a avut
loc la Budapesta, unde s-a decis ca viitoarea ediție să
aibă loc în România. La Mamaia, în 1995, la cea de-a
10-a ediție, au participat 200 de geotehnicieni din
Europa și nu numai, iar prof. Heinz Brandl a apreciat că

a avut loc „renașterea conferințelor dunărene” (deoa-
rece anterior, în 1990, se discutase sistarea lor). 

Revenind la organizarea celei de-a 17-a ediții, dată
fiind pandemia de coronavirus și amânarea multor
evenimente, împreună cu vicepreședintele de la acea
dată al ISSMGE pentru Europa, prof. Mario Manassero,
am decis amânarea conferinței 17DECGE pentru iunie
2023. 

Cu această istorie și tradiție în spate, cea de-a 17-a
ediție a conferinței DECGE va avea loc, așadar, în
București, între 7 și 9 iunie 2023, la  Ramada Parc, sub
egida SRGF și a principalelor universități tehnice de
profil. 

Tema conferinței este European Geotechnical Engi-
neering - Unity and diversity (Ingineria geotehnică
europeană - unitate și diversitate), reprezentând reu -
niunea țărilor dunărene, fiecare cu specificul său și
găsirea unei căi către practici unificate în contextul
european. 

Obiectivele generale ale 17DECGE sunt diseminarea
cunoașterii și a practicilor naționale către toți actorii
din domeniu, abordarea atât a subiectelor proprii
cercetării, cât și a celor practice, precum și a celor
transdisciplinare și asigurarea unui forum de discuții
pentru toți specialiștii. Sunt propuse subteme diverse
și interesante, ce vor fi prezentate în sesiuni plenare și
de discuții, ca și la expoziția tehnică adiacentă. 

Subiectele conferinței cuprind tematicile clasice
legate de investigarea geotehnică și modelarea terenului,
proiectarea geotehnică (inclusiv Eurocoduri), geo-hazar -
duri, geotehnica mediului, hidrogeologie și energie,
precum și subiecte mai recente precum BIM în ingine-
ria geotehnică, aplicații ale inteligenței artificiale și

A 17-a Conferință Dunăreană - Europeană
de Inginerie Geotehnică (17DECGE), 

București, 7-9.06.2023
prof. Loretta BATALI - Președinte SRGF, Președinte 17DECGE



învățare automată (machine learning), senzori și teh -
nici asociate, big data, tehnologii imagistice în ingine-
ria geotehnică. 

17DECGE va cuprinde și cea de-a 2-a ediție a Sim-
pozionului Național de Geotehnica Mediului, acum cu
participare internațională, pentru a sublinia importanța
acestui subiect în prezent. Prima ediție a acestui
simpozion a avut loc la București în iunie 2018, be -
neficiind de prezența vicepreședintelui pentru Europa
al ISSMGE de la acea dată, prof. Mario Manassero, care
a prezentat prestigioasa R. K. Rowe Lecture (On the
fabric and state parameters of active clays for
contami nant control). 

Conferința beneficiază de un comitet consultativ
internațional din care fac parte: dr. Marc Ballouz -
președinte ISSMGE (Liban, SUA), prof. Lyesse Laloui -
vicepreședinte pentru Europa al ISSMGE (Elveția),
prof. Mario Manassero - fost vicepreședinte al ISSMGE
pentru Europa (Italia), prof. Helmut Schweiger - Uni-
versity of Technology Graz (Austria), prof. Dietmar
Adam - TU Wien (Austria), prof. Milorad Jovanovski -
Ss. Cyril and Methodius University Skopje, precedentul
președinte al comitetului de organizare al 16DECGE
(Macedonia de Nord), prof. Andrea Dominijanni - Poli-
tecnico Torino, președinte al TC 215 al ISSMGE pentru
Geotehnica mediului (Italia). 

Alături de personalitățile internaționale din comite-
tul consultativ, doamna prof. Sanda Manea va fi pre -
ședinte de onoare al conferinței, în calitatea domniei
sale de președinte de onoare al SRGF.

Comitetul științific al conferinței este prezidat de
prof. Irina Lungu (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”
Iași, președinte Filiala Iași a SRGF), vicepreședinte
fiind conf. Nicoleta Ilieș (Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Președinte Filiala Cluj a SRGF). Comitetul
cuprinde membri internaționali, reprezentanți ai țărilor
dunărene membre ale ISSMGE, precum și reprezen-
tanți naționali. 

Comitetul de organizare este condus de secretarul
general al SRGF, ing. Alexandra Ene (Popp & Asociații
Inginerie Geotehnică), sprijinită de alți doi vicepreșe -
dinți ai SRGF, ing. Lóránd Sata (Soletanche Bachy Fun-
dații, președinte Filiala București a SRGF) și prof.
Adrian Ciutină (Universitatea Politehnica Timișoara,
pre ședinte Filiala Timișoara a SRGF). 

Depunerea de rezumate pentru articole tehnice și
științifice este deschisă până la data de 31 august
2022. 

La adresa http://17decge.ro/sponsorship/#pack-
ages se găsesc pachetele de sponsorizare pentru com-
paniile din țară sau din străinătate care doresc să
sprijine organizarea conferinței, să își expună reali -
zările în cadrul manifestării și a expoziției tehnice.
Sunt acordate reduceri pentru înscrierile de tip „early
bird” și pentru membrii colectivi ai SRGF. 

Conferința va avea loc la Centrul de Congrese al
Hotelului Ramada Parc (Str. Poligrafiei 3-5, sector 1,
București), sala Terra Grand Ballroom (cu o capacitate
de max. 400 de persoane și posibilitatea de a fi
divizată în mai multe săli pentru sesiunile paralele).
Locația oferă de asemenea și un spațiu generos pentru
expoziția tehnică și pauzele de cafea și prânz, recepția
de bun venit și dineul de gală.

Pentru data de 10.06.2023, organizatorii propun un
program de vizite tehnice.

Sperăm să avem o foarte bună reprezentare a ingi-
neriei geotehnice din România la acest eveniment
internațional de prestigiu, atât pe plan tehnic, cât și
științific, precum și al companiilor din domeniu.

Vă așteptăm să intrați pe website-ul conferinței
pentru mai multe detalii (https://17decge.ro) și vă
invităm să participați in iunie 2023! q
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Consolidarea unor structuri existente
utilizând bare autoforante

drd. ing. Ionuț Alexandru CIOCANIU -  Universitatea Tehnică de Construcții București / SC GEOSOND SA
ing. Petre UȚĂ, ing. Iustin ENE, ing. Ovidiu-Marius DUȚĂ - SC GEOSOND SA

prof. univ. emerit dr. ing. Sanda MANEA - Universitatea Tehnică de Construcții București
prof. univ. dr. ing. Romeo CIORTAN, drd. ing. Eugeniu VASILACHE - Universitatea Ovidius Constanța

Evoluția recentă din domeniul
construcțiilor și dezvoltarea unor
instalații și echipamente specifice,
moderne, au permis conceperea de
noi tehnologii de execuție în dome-
niul geotehnicii aplicate.

Printre acestea se numără și
tehnologia barelor autoforante, care
este aplicată cu succes în România
în numeroase proiecte de consoli-
dare a structurilor în interacțiune cu
terenul de fundare. Astfel de soluții
au fost experimentate, utilizate și
extinse în domeniul construirii dru-
murilor, fundațiilor la clădiri civile și
industriale, structurilor de protecție
a versanților și stabilizare a alune-
cărilor de teren, în condițiile unor
terenuri dificile de fundare etc.

Principiul tehnologiei constă în
introducerea barelor autoforante și
injectare continuă cu suspensie de
ciment pe parcursul forării și, ulte-
rior, executarea unor injecții în mai
multe etape pentru realizarea cor-
pului micropilotului cu un diametru
care să asigure acoperirea barei și
constituirea bulbului în bază.

Barele sunt alcătuite din mate-
riale specifice și, în funcție de dia-
metru, prezintă rezistențe la rupere
între 220 ~ 2.200 kN, având o
formă specială a filetului care con-
feră o aderență superioară la mate-
rialul de cimentare, și sunt echipate
la partea inferioară cu sapă care
rămâne în foraj (zona bulbului).

Pentru exemplificare, se prezintă
lucrările de consolidare realizate la
zidurile de sprijin existente din zona
Brașov și pentru fundațiile unei
construcții monument istoric din
Constanța.

LUCRĂRI DE CONSOLIDARE
A UNOR ZIDURI DE SPRIJIN

EXISTENTE
Valorile mari de trafic din orașul

Brașov precum și condițiile geoteh-
nice și geologice dificile au dus la
degradarea accentuată a unor
ziduri de sprijin adiacente străzilor
din zona cartierului Schei, centrului
vechi și de pe drumul spre Poiana
Brașov [1].

Lucrările de consolidare au fost
prevăzute la zidurile de sprijin din
piatră brută și beton ciclopian, cu
fundație din beton simplu, parțial
armate, unele având parament de
piatră. Aceste ziduri au dimensiuni
variabile, astfel: lățimi de la 0,60 m
până la 3,00 m la bază, respectiv
lungimi cuprinse între 40 și 80 m și
înălțimi de la 0,90 m la 10,00 m.
Consolidarea și repararea zidurilor
a trebuit să fie realizată fără restric -
ționarea traficului rutier, pe străzi
înguste și fără a schimba aspectul
arhitectural specific al zonei.

În urma efectuării expertizelor
tehnice s-au pus în evidență ele-
mentele constructive ale structuri-
lor de sprijin precum și degradările
existente de tipul fisurilor, deplasă-
rilor, tasărilor care au periclitat
stabilitatea și rezistența acestor
structuri, fenomenele de degradare
fiind în mare parte active. S-a
observat astfel că în spatele ziduri-
lor există uneori un filtru invers, cu
evacuarea apelor prin barbacane
situate la baza construcției. Astfel,
pe strada Traian Moșoiu, din cauza
circulației și a degradării părții caro-
sabile, s-a produs infiltrarea apei,
ceea ce a condus la prăbușirea

bruscă a unei porțiuni din zid care a
afectat și câteva locuințe aflate în
aval. Aceste situații cu ziduri de
sprijin degradate și semne de pier-
dere a stabilității au condus la res-
tricționarea sau chiar interzicerea
circulației rutiere, impunând inter-
venții de urgență și proiecte care au
prevăzut consolidarea structurilor
în scopul asigurării rezistenței și
stabilității zonei.

Din punct de vedere litologic, în
amplasamente se întâlnesc, peste
stratele de conglomerat, care for-
mează roca de bază, prafuri argi-
loase sau argile prăfoase de culoare
cafeniu-gălbui și maroniu roșcate,
vârtoase, cu intercalații cu o stare
consistentă spre moale. Acestea
reprezintă pătura de alterare de
vârstă cuaternară, care conține frag -
mente din roca-mamă în procent
variabil, în funcție de paleorelief.

Proiectarea geotehnică a ziduri-
lor de sprijin a fost efectuată în
conformitate cu cerințele funda-
mentale ale standardului EN
1990:2004 - Bazele proiectării
structurilor, cu prevederile specifice
ale SR EN 1997:2004 - Eurocod 7 și
ale NP 124:2010 - Normativ privind
proiectarea geotehnică a lucrărilor
de susținere.

În prima etapă au fost expri-
mate condițiile de echilibru, prin
care au fost determinate dimensiu-
nile și geometria ancorajelor pentru
a asigura stabilitatea sub acțiunea
presiunilor terenului; s-a făcut apoi
dimensionarea structurală, prin
care au fost stabilite caracteristicile
secționale de rezistență necesare
pentru ca zidul să poată prelua în

Structurile existente, supuse adesea unor solicitări semnificative pentru lungi perioade de timp,
ajung în situația în care nu mai prezintă siguranță și necesită lucrări de consolidare. Dacă pentru
cele uzuale gama de metode aplicabile este poate mai bogată, lucrările la obiective cu statut de
monument sunt supuse condiției conservării aspectului inițial, ceea ce impune folosirea unor
metode minim invazive și foarte eficiente. În cele ce urmează vom descrie astfel de soluții tehnice
și tehnologice de consolidare și protecție a unor structuri existente, prezentând, ca studii de caz,
lucrările de consolidare a unor ziduri de sprijin situate în zonă montană prin utilizarea judicioasă a
tehnologiei barelor autoforante asociată cu lucrări de drenaj, precum și lucrări de consolidare pen-
tru o construcție monument istoric din zona de faleză a Mării Negre.
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condiții de siguranță momente
încovoietoare, forțe tăietoare și
forțe axiale.

Structura a fost modelată în
soft-uri 2D de calcul, utilizând atât
analiza prin metoda echilibrului
limită cât și pe cea prin metoda
coeficientului de reacțiune la mode-
larea terenului prin resoarte elas-
tice în domeniul neliniar. Interfața
teren-structură a fost modelată
folosind criteriul Mohr-Coulomb. Au
fost luate în calcul situațiile nor-
mală și seismică de proiectare.

La proiectarea geotehnică au
fost efectuate verificări la următoa-
rele stări limită ultime:

• cedarea internă sau deformația
excesivă a elementelor structurale,
în care rezistența materialelor con-
tribuie semnificativ la asigurarea
rezistenței (STR);

• cedarea sau deformația exce-
sivă a terenului, în care parametrii
terenului de fundare contribuie în
mod semnificativ la asigurarea
rezistenței și la stabilitatea globală
(GEO).

Elementele principale de conso-
lidare au fost ancorajele din bare
autoforante. Dimensionarea aces-
tora s-a făcut preliminar cu formula
(1) de mai jos, apoi prin calcul
automat s-a verificat influența
acestora ca efect de grup la conso-
lidare și diminuarea deplasărilor.

unde:
- Tw este forța de calcul [kN];
- Fs este factorul de siguranță

egal cu 2, adimensional;
- D este diametrul de calcul al

ancorajului/micropilotului [m];
- Tult este rezistența de frecare

laterală a ancorajului/micropilotului
injectat [kPa];

- l este lungimea liberă [m].
Soluțiile prevăzute se referă atât

la structura propriu-zisă a zidului
cât și la cele necesare pentru con-
solidarea terenului adiacent, după
cum urmează:

• dezafectarea parapetului exis-
tent;

• demolarea părții superioare a
zidului;

• execuția de micropiloți autofo-
ranți injectați prin corpul zidului;

• execuția de ancore autofo-
rante injectate în zona centrală a
zidului;

• grindă de beton armat la par-
tea superioară a zidului;

Fig. 1: Secțiune tip proiect

Fig. 2: a) Vedere în plan b) Secțiune dispunere micropiloți și ancore

Fig. 3: Imagine a) înainte de consolidare b) după consolidare

(1)

continuare în pagina 52 È
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• grindă de beton armat pentru
parapet;

• execuția de drenuri forate și
decolmatarea barbacanelor;

• reparații la paramentul zidului
de sprijin - cca. 50% din suprafață;

• montarea parapetului de pro-
tecție;

• refacere bordură existentă și
trotuar pietonal;

• refacere structură asfaltică;
• semnalizare rutieră pe toată

perioada de execuție.
Micropiloții au fost executați

prin forare, vertical în corpul zidu-
lui de sprijin, utilizând bare de tip
Ischebeck 040/16 mm echipate cu
sapă pierdută cu diametrul de 115
mm, cu injectare în două etape. La
capătul superior au fost montate
plăci metalice fixate cu două piu-
lițe. Ancorajele au fost executate
pe două nivele, respectiv la partea
superioară și partea centrală, fiind
echipate cu bare Ischebeck
040/16, cu diametrul sapei de 90 mm.
Acestea au avut o înclinare de 45°
și lungimi de 12,00 m - 15,00 m,

capătul superior fiind prevăzut cu
plăci metalice fixate cu piuliță [2]
[3].

Soluțiile prevăzute se referă atât
la structura propriu-zisă a zidurilor
cât și la cele necesare pentru con-
solidare, după cum urmează:

• Etapa I: execuția unui șir de
micropiloți, execuția de injectori pe
partea carosabilă, umplerea și col-
matarea golurilor din carosabil cu
suspensie de ciment;

• Etapa II: demolarea parapetu-
lui existent și a părții superioare a
zidului, execuția de micropiloți ver-
ticali trecând prin corpul zidului;

• Etapa III: execuția de ancore
autoforante injectate atât la partea
superioară cât și în zona centrală a
zidului;

• Etapa IV: demontarea și refa-
cere zidăriei pe un tronson de apro-
ximativ 4 m al zidului, grindă de
beton armat la partea superioară,
grindă de beton armat pentru para-
pet, montarea de plasă sudată și
aplicarea de torcret pe toată supra-
fața zidului, montarea parapetului
și refacerea barbacanelor.

CONSOLIDAREA
UNEI CONSTRUCȚII

DIN ZONA DE FALEZĂ
Pentru consolidarea construcției

Cazinoului, edificată în anul 1910
pe faleza orașului Constanța, a fost
adoptată tehnologia micropiloților
executați cu bare autoforante, în
special pentru fundarea indirectă a
elementelor structurale verticale
noi prin intermediul unor radiere
locale. Fundațiile clădirii inițiale au
fost realizate din zidărie de bolovani
situată la aproximativ -4,30 m față
de cota pardoselii de la subsol, res-
pectiv la -7.00 m față de cota tere-
nului amenajat, terenul de fundare
fiind constituit din stratul calca -
ros [4].

În scopul uniformizării condițiilor
de fundare pentru corpul vechi al
construcției și un corp adiacent rea-
lizat ulterior, s-a prevăzut ca sarci-
nile aduse la baza fundațiilor să fie
transferate în adâncime, la orizon-
tul de teren calcaros, prin interme-
diul unor micropiloți autoforanți
injectați în două etape din interiorul
subsolului clădirii, ceea ce a nece-
sitat utilizarea unor echipamente
de mici dimensiuni, adaptate con-
dițiilor dificile, cu spațiu limitat.

Studiului geotehnic executat a
scos în evidență structura litologică
prezentată în figura 6.

• Orizont 0, strat de beton /
um plutură neomogenă constituită
din: material argilos, pietriș, deșe -
uri de materiale de construcții, cu
grosimea de 0,50...2,20 m - teren
dificil de fundare;

• Orizont 1, sub umplutură,
până la adâncimea de 1,50 m (F1)
și 7,30/8,00 m (F2, F3) (-2,20 m /
+2,20 m nMN) fiind interceptat un
pachet coeziv alcătuit din argilă
cărămiziu-cafenie, în stare plastic
consistentă - local plastic vârtoasă,
cu plasticitate foarte mare și com-
presibilitate mare - local medie, cu
concrețiuni calcaroase și calcar
degradat - teren dificil - mediu
de fundare;

• Orizont 2, constituit din două
sub-orizonturi, astfel:

- Orizont 2.1 până la cotele -
2,20/-3,80 m nMN (adâncimea de
5,10 m - F1) și 9,10 m - F2, F3
cu caracter semi-coeziv, neo mogen,
local cu aspect de umplutură, fiind
constituit din argilă nisi poasă
cafenie și gălbuie-albicioasă, în
stare de consistență plastic moale -
plastic consistentă cu calcar degra-
dat și pietriș - bolovăniș de calcar -
teren mediu de fundare;Fig. 5: Imagine a) din timpul lucrărilor b) după consolidare

Fig. 4: Vedere în plan și secțiune proiect consolidare
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- Orizont 2.2 până la adânci-
mea finală a forajelor 10,00 m (F1)
și 15,00 m (F2, F3) (-7,20 / -9.70 m
nMN) - un orizont constituit din cal-
car alb-gălbui oolitic si roșiatic, cu
zone degradate și zone compacte -
teren bun de fundare.

Pentru elementele noi de fun-
dare s-a adoptat încastrarea micro-
piloților în Orizontul 2.2 - constituit
din calcar oolitic și roșiatic, cu zone
degradate/alterate și zone compacte,
respectiv o lungime de 6,00 m. În
raport cu tehnologia de execuție a

micropiloților care prevede injecta-
rea în mai multe etape, soluția
adoptată prezintă și avantajul col-
matării golurilor prezente în orizon-
tul calcaros din cauza porozității
sale naturale și accentuate de acți -
unea marină.

Pentru verificarea lucrărilor a
fost executată o încercare de com-
presiune pe un micropilot din
lucrare până la sarcina de 300 kN,
observându-se comportarea aces-
tuia în domeniul elastic. Deplasarea
maxi mă a fost de 2,04 mm, iar

deplasarea remanentă de 0,65 mm,
astfel se consideră o bună compor-
tare a micropilotului testat, în
concor danță cu specificațiile pro-
iectului.

În concluzie, se consideră că
soluția adoptată, cu micropiloți
autoforanți injectați, a corespuns
cerințelor rezultate din constrânge-
rile impuse de importanța construc -
ției monument istoric, de condițiile
dificile de execuție din interiorul
subsolului și de agresivitatea impu -
să de mediul marin.

CONCLUZII
În raport cu specificul lucrărilor

la obiectivele istorice, unde este
important să se păstreze aspectul
inițial, soluția de consolidare - atât
pentru deteriorările structurale cât
și pentru cedările ternului care apar
urmare a acțiunilor factorilor natu-
rali sau antropici - este important
să fie minim invazivă și cu eficiență
mare. Injectarea continuă pe par -
cursul forării oferă avantajul îmbu-
nătățirii terenului adiacent prin
injectare, execuția realizându-se cu
utilaje performante de dimensiuni
reduse.

Utilizarea barelor autoforante
pentru consolidarea unor structuri
existente de tipul zidurilor de spri-
jin, fundațiilor construcțiilor vechi
sau altor structuri constituie o solu -
ție modernă și eficientă.
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Fig. 6: Profil litologic schematic

Fig. 7: Secțiune cu soluția de consolidare

Fig. 8: Diagrama încărcare / Descărcare ‐ Tasare
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Reabilitarea și refuncționalizarea
unei clădiri existente din zidărie simplă

STUDIU DE CAZ

conf. univ. dr. ing. Cosmin Al. DĂESCU - Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții
ing. dipl. Cătălin CĂLBAS - DACCONS S.R.L., Timișoara

DATE TEHNICE
DESPRE CLĂDIRE

Reabilitarea propusă de către
beneficiari a implicat o evaluare com -
pletă a clădirii, prin prisma vechimii
sale, precum și prin prisma degra -
dărilor constatate la vizita prelimi-
nară.

Tipologie structurală
Fundațiile clădirii sunt realizate

din zidărie de cărămidă plină, con-
form studiului geotehnic nr. 694/2019,
întocmit de GTF PROJECT ENGI-
NEERING S.R.L.

Structura portantă verticală este
alcătuită din pereți structurali din
zidărie de cărămidă plină, near-
mată. Procentul de pereți la nivelul
secțiunii de încastrare (planșeu
peste subsol) este de 13,05% pe
direcție longitudinală și de 9,75%
pe direcție transversală.

Planșeele sunt realizate în două
sisteme structurale distincte:

• planșeul peste subsol este
realizat din bolți de zidărie simplă;

• planșeele peste parter și peste
etaj sunt realizate din grinzi de
lemn.

Degradări și neconformități
identificate

În urma vizitei la fața locului a
echipei de investigare, au fost iden-
tificate următoarele zone cu defecte,
precum și următoarele neconfor-
mări structurale:

Fundații:
• zone cu infiltrații de apă la

nivelul fundațiilor și pereților de
subsol;

• prezența unui cămin aferent
încălzirii centra lizate a orașului,
cămin prin care a pătruns în sub-
solul clădirii apă din sistemul de

Menținerea în exploatare a patrimoniului construit istoric impune măsuri de intervenție și conso -
lidare care să garanteze siguranța ocupanților dar și pe a clădirilor în sine. În cele ce urmează vom
analiza situația unui imobil localizat în zona istorică a municipiului Timișoara, în situl urban „Cetatea
Timișoara”, imobil reprezentativ din punct de vedere al tipologiei structurale pentru această zonă a
vechii cetăți. Așa cum preciza arh. SZORAD Romeo, „clădirea se încadrează în stilul eclectic specific
sfârșitului de secol XIX, început de secol XX” (ARTPLAN S.R.L. - Memoriu de arhitectură, Proiect nr.
361/2020. Din punct de vedere arhitectural, imobilul este împărțit astfel: spații de depozitare la sub-
sol, spații comerciale la parter și locuințe la nivelul etajului 1; podul este necirculabil.

La solicitarea asociației de proprietari, care a dorit o reabilitare a fațadei și a acoperișului, în
primul rând din considerente estetice, clădirea a trecut printr-o procedură de evaluare în vederea
refuncționalizării și aducerii sale la un nivel sigur de capacitate portantă. În continuare vom
prezenta în detaliu evaluarea efectuată conform P 100-3/2019, procedurile stabilite în vederea
reabilitării acestor tipuri de clădiri, metodele aplicabile de creștere a rigidității planșeelor la acțiuni
în planul lor și analizele efectuate în vederea stabilirii detaliilor de consolidare optime, proiectate
ulterior și aplicate pe baza experienței autorilor privind abordarea, proiectarea și execuția con-
solidărilor structurale extinse pentru structurile de zidărie simplă.

Fig. 1: Subsol ‐ zonă cu infiltrații de apă
dinspre canalul de termoficare

Fig. 3: Parter ‐ Boltă din zidărie de cărămidă
‐ rezemare parțială pe perete

Fig. 2: Etaj 1 ‐ Horn în grosimea peretelui
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termoficare; nu a fost identificată o
avarie a sistemului de termoficare,
dar a fost observat traseul de
scurgere a apei dinspre cămin și în
subsolul clădirii, trecând prin pere -
tele exterior (fig. 1).

Pereți:
• mai multe zone în care

așezarea neconformă a hornurilor
la intersecțiile de pereți nu permite
realizarea unei continuități a
pereților în respectivele zone de
intersecție (fig. 2);

• mai multe zone în care conti-
nuitatea pereților pe verticală nu
este asigurată, existând pereți în
suprastructură ce descarcă direct
pe elemente de planșeu (grinzi
înglobate) și/sau prin efectul de
boltă dezvoltat în zidărie;

• bolți de zidărie (la parter) a
căror rezemare nu este realizată în
totalitate pe montanții de zidărie;
astfel, lățimea reazemelor bolților
iese în exteriorul secțiunii mon-
tanților de zidărie, cauza probabilă
fiind o intervenție de lărgire a
gabaritului de acces în acele zone
(fig. 3).

Planșee:
• planșeele de lemn de la cotele

+3,57 m, respectiv +7,30 m nu
asigură comportarea de șaibă
rigidă, în conformitate cu reco-
mandările din normele actuale de
proiectare pentru clădiri; astfel,
comportarea structurii în cazul unui
eveniment seismic este considerată
a fi nesatisfăcătoare, existând posi-
bilitatea cedării premature a anu-
mitor elemente structurale (montanți
sau pereți de zidărie).

Șarpantă:
• îmbinări între elementele de

lemn realizate cu scoabe și cuie de
lemn (fig. 4);

• capete de grinzi și anumite
zone (locale) de elemente degra-
date;

• lipsa continuității unor tiranți /
corzi de lemn, lucru ce nu a permis
o distribuire corespunzătoare a
eforturilor date de împingerea late -
rală a șarpantei și a condus la ava -
rierea unui perete la etajul clădirii.

Scări și cursive:
• unele scări realizate din zidărie

și lemn sunt degradate și prezintă
avarii structurale (fig. 5);

• cursivele de acces de la nivelul
etajului (curtea interioară) prezintă
degradări structurale și anumite
intervenții de consolidare artizanale
realizate de-a lungul timpului (fig. 6).

EVALUAREA IMOBILULUI
Ipoteze de evaluare

Tipul evaluării este dictat de
normativul P 100-3 [1], fiind vorba
de metodologia de nivel 2, așa cum
este ea descrisă în capitolul D.3.1. 

Însă, prim prisma necesității
realizării unei șaibe rigide la nivelul
planșeelor imobilului și având în
vedere că soluția de consolidare a
cuprins realizarea acestei șaibe
rigide, a fost realizată o evaluare a
imobilului în vederea atingerii unei
clase de risc seismic RsIV, de comun
acord cu beneficiarii.

Evaluarea infrastructurii nu a
relevat depășiri ale capacității por-
tante a terenului de fundare sub
tălpi, drept care nu au fost propuse
soluții de intervenție pri vind conso -
lidarea fundațiilor existente.

Rezultatele analizelor
privind rigiditatea

planșeelor din lemn
Soluția propusă pentru realiza-

rea unei șaibe rigide la nivelul
planșeelor din lemn a fost cea a
rigidizării acestora prin utilizarea
unor platbande metalice de con-
travântuire orizontală, în planul
planșeelor.

Norma de proiectare [1] pre-
vede, în capitolul 8.4.1. alin (9),
drept condiții generale pentru șai -
bele rigide, următoarele: „Planșeul
[...] poate fi considerat rigid în plan
orizontal dacă, atunci când este
mo delat cu flexibilitatea sa reală în
plan, deplasările orizontale calcu-
late în situația de proiectare seis-
mică nu depășesc nicăieri cu mai
mult de 10% deplasarea orizontală
absolută corespunzătoare”.

Programul AxisVM X5 [2] a fost
utilizat pentru a fi astfel studiată
capacitatea de deformare a plan -
șeului din grinzi de lemn (19x19/20),
consolidat prin mai multe variante,
capacitate raportată la deformabili-
tatea unui planșeu din beton, simi-
lar ca geometrie în plan (fig. 7):

Fig. 6: Vedere zonă sprijiniri cursivă (curte
interioară)

Fig. 4: Șarpantă ‐ îmbinare cu cui de lemn Fig. 5: Scări acces parter ‐ etaj

continuare în pagina 56 È
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- Model 1: fâșie planșeu din beton,

grosime 10 cm, lățime 1,00 m;

- Model 2: planșeu cu grinzi din

lemn, consolidat superior cu un sis-

tem de platbande dispuse ortogonal

(4x20);

- Model 3: planșeu cu grinzi din

lemn, consolidat superior și inferior

cu câte un sistem de platbande dis-

puse ortogonal (3x40).
Rezultatul calculului plan efectuat

pe o fâșie unitară a relevat faptul că
este nevoie de o contravântuire
solidă a grinzilor de lemn (Model 3),
diferența de deplasare fiind sub
10% din deplasarea planșeului din
beton considerat echivalent (fig. 8).

DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
DE INTERVENȚIE

Principiile de consolidare
Având în vedere deficiențele

constatate, au fost dispuse urmă-
toarele măsuri principale de inter-
venție:

Fundații și subsol: 
• Eliminarea surselor ce pot

duce la apariția infiltrațiilor;

Fig. 9: Varianta 1: tipar complet [ex,max = 4,5 mm] Fig. 10: Varianta 2: tipar perimetral lat [ex,max = 5,4 mm]

Fig. 7: Modele de studiu al rigidității planșeului ‐ calcul plan Fig. 8: Deformațiile rezultate din calculul plan în domeniul elastic
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• Turnarea unei pardoseli din
beton armat (min. 10 cm, plasă
SPPB Φ5, 100x100).

Pereții structurali:
• Cămășuirea tuturor pereților

de zidărie fisurați;
• Consolidarea prin cămășuire a

tuturor pereților de zidărie de la
etaj ce nu descarcă pe pereți la
nivelul parterului;

• Anularea coșurilor de fum rea -
lizate în grosimea pereților.

Planșeele cu grinzi din lemn:
• Consolidarea cu platbande

metalice a planșeelor cu grinzi de
lemn;

• Consolidarea bolților fisurate.
Șarpanta:
• Verificarea și consolidarea tutu -

ror îmbinărilor elementelor șar pan -
tei;

• Consolidarea capetelor de grinzi
de lemn degradate;

• Înlocuirea elementelor de lemn
degradate;

• Consolidarea punctuală a zone -
lor cu cedări locale.

Scările de acces și cursivele
interioare:

• Înlocuirea scărilor de zidărie
care permit accesul între etaje;

• Desfacerea și refacerea tuturor
cursivelor, cu utilizarea unor profile
metalice similare.

Principalele detalii
de consolidare

Planșee lemn:
Pe baza evaluării prezentate mai

sus, a fost aleasă - ca sistem de
consolidare a planșeului - soluția cu
câte 2 platbande ortogonale x
(3 mm x 40 mm).

Au fost studiate câteva soluții
alternative de așezare a acestor
platbande, cu condiția păstrării
aceluiași nivel de deplasare late -
rală. A fost modelat un panou de

planșeu (6,00 m x 6,00 m), în mai
multe variante de dispunere orto -
gonală a platbandelor (6x40), la
distanța de ≈70 cm interax:

- Varianta 1: tipar complet (fig. 9);
- Varianta 2: tipar perimetral lat

(fig. 10);
- Varianta 3: tipar perimetral îngust

(fig. 11);
- Varianta 4: tipar fâșii diagonale

principale (fig. 12).
În urma comparării modelelor

studiate, a fost adoptată măsura
aplicării Variantei 1 de consolidare

Fig. 11: Varianta 3: tipar perimetral îngust [ex,max = 39,3 mm] Fig. 12: Varianta 4: tipar fâșii diagonale principale [ex,max = 6,4 mm]

Fig. 13: Perete de compartimentare din zidărie ‐ lipsă perete parter
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(tiparul complet), deoarece a pre -
zentat cea mai bună rigiditate, nor-
malizată la deplasarea orizontală,
în raport cu Varianta 2 (+20%),
Varianta 3 (+873%) sau Varianta 4
(+42%).

Pereți fără continuitate pe
verticală:

Discontinuitatea pe verticală a
pereților a fost cauzată în principal
de umplerea cu zidărie a unor bolți
inițiale de trecere (fig. 13). Astfel,
au fost create noi compartimentări,
care însă descarcă fie pe grinzi
metalice, fie pe grinzi de lemn; în
ambele cazuri au fost identificare
fisuri în acești pereți de umplutură.

Măsura propusă pentru consoli-
dare a dorit să asigure descărcarea
corectă a greutății acestor zidării,
către pereții structurali principali ai
clădirii. Astfel, au fost propuse
cămă șuiri și introduceri de tiranți de
susținere a zonei de umplutură, așa
cum se poate vedea în figura 14.

Șarpantă:
În zona axului 1 al clădirii, a

avut loc o cedare locală a unei corzi
de șarpantă, în timp, din cauza unei
alcătuiri necorespunzătoare (fig. 15).

În acest caz a fost propus un
nou sistem de asigurare și agățare
a corzii șarpantei, prin introducerea
unui sistem de tiranți metalici,
descărcați pe cosoroabele exis-
tente.

Zonă perete desprins de
structură:

În axul 1, la etajul clădirii,
peretele a fost împins în urma
cedării unei corzi a șarpantei, fapt
ce a cauzat apariția unor fisuri în
perete și a unei ușoare deviații de
la verticală, pe nivelul etajului. 

Consolidarea a urmărit stabilirea
unei legături structurale mai puter-
nice între peretele avariat și pereții
perpendiculari pe acesta, prin
cămășuiri și prin asigurarea unei
armări de continuitate la nivelul
intersecțiilor acestor pereți struc-
turali.

Cursive interioare:
Zonele de acces către aparta-

mentele de la etaj sunt realizate cu

Fig. 15: Coardă șarpantă, agățată necorespunzător

Fig. 16: Consolidare șarpantă – sistem tiranți

Fig. 14: Consolidare pereți de umplutură

continuare în pagina 60 È
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ajutorul unor cursive, care, pe fon-
dul expunerii îndelungate la intem-
perii, au suferit o serie de degradări
în timp: profile metalice corodate
excesiv, elemente din beton/piatră

degradate ș.a. Au fost identificate și
câteva zone consolidate artizanal,
ceea ce înseamnă că au existat și
cedări locale ale acestor structuri. 

Ca metodă de intervenție a fost
propusă desfacerea și refacerea
acestor cursive, într-o soluție simi-
lară cu cea inițială (fig. 19).

CONCLUZII
Menținerea în exploatare a pa -

trimoniului construit existent este
un deziderat al comunităților ce se
bucură de aceste imobile sau

ansambluri de imobile care păs -
trează identitatea cartierelor isto -
rice ale orașelor.

Așa cum a fost precizat și în
introducere, imobilul analizat face
parte din situl urban „Cetatea
Timișoara”, fiind o clădire reprezen-
tativă din punct de vedere al tipolo-
giei structurale pentru această zonă
a vechii cetăți.

Necesitatea lucrărilor de inter-
venție a fost evidentă încă din faza
vizitelor preliminare, această stare
de fapt fiind confirmată apoi prin
ana lizele efectuate. Astfel, au
rezultat ca fiind necesare mai multe
măsuri de intervenție structurală,
cele mai importante fiind descrise
detaliat în acest articol, în scopul
îmbunătățirii cunoștințelor privind
detaliile aplicabile în aceste tipuri
de consolidări.
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Prăbușirea podului hobanat peste râul Siret
dintre comunele Sagna și Luțca din județul Neamț

De ce se prăbușesc podurile?
prof. as. dr. ing. Victor POPA - Membru titular ASTR, Președinte CNCisC

De aceea, mai întâi am să fac un comentariu despre
podul de lângă Genova, cunoscut și sub denumirea de
Viaductul Polcevera sau Podul Morandi (la alții se
poartă acordarea numelui autorului și la poduri), deoa-
rece, așa cum veți constata, există o similitudine uimi-
toare între cele două situații.

Viaductul Polcevera a fost proiectat de unul dintre
cei mai renumiți ingineri constructori ai Italiei secolului
XX, Riccardo Morandi, din Roma. Morandi și-a termi-
nat studiile de inginerie cu „Magna cum Laude” și a
devenit foarte curând un profesionist de excepție în

concepția construcțiilor de toate genurile (clădiri pen-
tru cinematografe, hoteluri, centrale electrice, vile și
palate, dar și foarte multe poduri în țara sa și peste
hotare). A fost un inginer deosebit de prolific și creativ.
În mai toate construcțiile sale, a folosit cu precădere
betonul armat și betonul precomprimat. Riccardo
Morandi a creat un sistem de structuri suple, cu con-
travântuiri și hobane sub formă de bare flexibile din
beton precomprimat, deosebit de eficiente din punct
de vedere economic, dar nu și din punct de vedere al
execuției, folosit îndeosebi la construirea podurilor.

Prăbușirea bruscă a podului hobanat peste râul Siret dintre comu-
nele Sagna și Luțca din județul Neamț (fig. 1) mi-a readus în memorie
alte prăbușiri spectaculoase de poduri din țara noastră, precum cea a
podului peste râul Buzău de la Mărăcineni, județul Buzău, de pe DN2 (E
85), la 12 mai 2005 (fig. 2), care a despărțit Muntenia de capitală și de
Moldova, sau colapsul podului peste râul Câmpinița la Lunca Cornului,
între localitățile Cornu și Câmpina din județul Prahova (fig. 3), pod rea-
bilitat cu doar câțiva ani înainte de prăbușire, acestea două produ-
cându-se în timpul unor viituri. 

Totodată, cunoscând structura podului nemțean, mi-a venit în minte
și vestea prăbușirii instantanee a podului-pasaj din Genova (Italia)
peste torentul Polcevera, în ziua de 14 august a anului 2018 (fig. 4), a
cărui soluție a stat la baza concepției podului hobanat peste Siret la
Sagna - Luțca. prof. as. dr. ing. Victor Popa

Fig. 1: Podul peste Siret la Sagna ‐ Luțca după prăbușire (foto internet)
continuare în pagina 62 È
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Dintre podurile deosebite create de Morandi cu acest
sistem, erau foarte cunoscute în lumea podarilor Via-
ductul Polcevera de lângă Genova (fig. 5), pe una din-
tre cele mai importante artere rutiere ale Italiei, care
leagă Milano și Torino de Franța, dat în folosință în anul
1967, precum și cel mai lung pod peste Lacul Mara-
caibo din Venezuela (8 km), finalizat în anul 1962. 

Acest sistem de construcție s-a răspândit repede în
toată lumea. Chiar și noi, cei din generația mea, am
luat cunoștință de sistemul de construcție Morandi încă
din anii de studii universitare. Sistemul Morandi pentru
poduri l-a inspirat și pe reputatul inginer român
Sebastian Stanciu de la Institutul de Proiectări în
Transporturi Auto, Navale și Aeriene (IPTANA) București,
care a proiectat în anul 1969 podul hobanat peste Siret
de la Sagna - Luțca, județul Neamț (fig. 6). 

Inginerul Sebastian Stanciu a fost unul dintre pio-
nierii concepției de poduri din țara noastră, care și-a
terminat studiile de profil cu brio și a fost repartizat să
proiecteze poduri în unica și cu atât mai importanta
instituție de proiectări a țării, IPTANA. Domnia sa nu a
avut șansa să proiecteze poduri pentru străinătate, dar
cu siguranță era capabil să facă și așa ceva. Prolific și
creativ (de aceeași factură ca Riccardo Morandi), a
proiectat nenumărate poduri interesante și valoroase
în țara noastră.

Așa cum am afirmat anterior, există o mare similitu-
dine între podul nostru din județul Neamț și Viaductul
Polcevera din Italia, nu numai în ceea ce privește siste-
mul de alcătuire, dar și în ceea ce privește fenomenul
de prăbușire. Ambele poduri s-au prăbușit brusc în
timp de funcționare cu vehicule pe pod, cu deosebirea
că la Viaductul Polcevera, mult mai amplu și mai
important, prăbușirea unui tronson de pod în lungime
de 210 m, de la o înălțime de aproape 70 de metri, în
ajunul marii sărbători Ferragosto (15 august), cu un
trafic deosebit de mare, a provocat moartea a 43 de
oameni (inclusiv a doi români) și rănirea unui mare
număr de persoane. La podul din țara noastră, cu un
trafic sensibil mai redus, prăbușirea a provocat doar
rănirea șoferului de pe autocamion. Ambele prăbușiri
de poduri au produs ample comentarii la nivel național,

Fig. 2: Podul peste râul Buzău la Mărăcineni (fototeca Victor Popa)

Fig. 3: Podul peste râul Câmpinița la Lunca Cornului,
județul Prahova (fototeca Victor Popa)

Fig. 4: Fotografii cu Podul Morandi din Genova după prăbușirea
segmentului de 210 m lungime, colorat cu roșu (foto internet)

Fig. 5: Podul Morandi în funcțiune (foto internet)
Fig. 6: Podul peste râul Siret la Sagna ‐ Luțca, județul Neamț
în timpul testării cu vehicule (fototeca inginer Florea Sabin)
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unele chiar năstrușnice. Astfel, la Viaductul Polcevera,
unele voci - pretins de „specialiști” în domeniu - au lan-
sat ipoteza că podul s-a prăbușit din cauza furtunii în
desfășurare la momentul colapsului. Altcineva a afir-
mat că a văzut cum a fost trăsnit pilonul care s-a pră-
bușit și deci aceasta ar fi fost cauza groaznicei tragedii.
Un alt „specialist” afirma că s-ar fi prăbușit fiindcă a
fost lovit de un vehicul greu. După analize atente
făcute de adevărați specialiști în domeniu, s-a dovedit
că prăbușirea bruscă a lucrării a fost cauzată de lipsa
de întreținere în timp, care a condus la coroziunea
cablurilor metalice din interiorul hobanelor la baza
acestora, în secțiunea cea mai vulnerabilă de la îmbi-
narea cu tablierul de suprastructură al podului. Seg-
mentul de 210 m al Viaductului Polcevera, în lungime
totală de peste un kilometru, s-a prăbușit după 55 de
ani de exploatare și după 29 de ani de la decesul auto-
rului proiectului. 

La podul peste Siret de la Sagna - Luțca, prăbușirea
s-a produs din aceeași cauză ca la Podul Morandi și tot
după o jumătate de secol de la punerea în funcțiune și
după cca trei decenii de la trecerea în neființă a auto-
rului proiectului. Ciudate coincidențe, dar aceasta este
situația.

Și în cazul podului nostru din județul Neamț, știrea
prăbușirii a ținut capul de afiș în presă timp de mai
multe zile și încă se mai discută. S-au făcut și aici tot
felul de supoziții privind cauza colapsului. Cel mai mult
s-a trâmbițat ipoteza că în corpul hobanelor s-au găsit
fragmente de polistiren, care ar fi diminuat rezistența
hobanelor. În legătură cu această afirmație, am să
explic cum sunt alcătuite aceste hobane, denumite
popular și ancore. Acestea ancorează suprastructura
podului de capătul pilonilor, în loc să se construiască o
pilă de pod pe care să rezeme suprastructura în drep-
tul îmbinării hobanei cu tablierul de suprastructură. Nu
pare mai simplu așa? Se evită construirea unor pile sub
pod cu toate complicațiile lor, mai ales când sunt
amplasate în apă. Acesta este avantajul podurilor
hobanate: se realizează poduri cu deschideri mari,
substituind pilele de sub tablier cu ancore aeriene,
numite hobane. 

Hobanele sunt de fapt niște elemente-tirant acțio-
nate preponderent la întindere. Forța de întindere este
mare, mai ales că sunt înclinate. Această forță este
preluată de cabluri metalice cu rezistențe mari (mult
peste rezistența oțelurilor obișnuite), sub formă de fas-
cicule din sârme paralele sau toroane din sârme ceva
mai groase, împletite (variantă apărută mult mai târ-
ziu). Oțelul cu rezistență mare din aceste sârme are
dezavantajul că este foarte corodabil în prezența apei.
De aceea, aceste sârme trebuie bine protejate împo-
triva coroziunii. La primele poduri hobanate, elemen-
tele de ancorare s-au alcătuit din fascicule de sârme
paralele cu diametrul de 5 mm SBPI (sârme pentru
beton precomprimat calitatea I-a), protejate cu un
strat de acoperire din beton armat cu grosimea medie
de 7-8 cm. Fasciculele sunt așezate în pachete de 3-5
bucăți pe 3-4 rânduri, fiecare fascicul fiind introdus
într-o țeavă metalică gofrată (pentru a fi flexibilă la
întinderea sârmelor). La podul peste Siret s-au folosit

câte 8 fascicule din SBPI pentru fiecare hobană, așe-
zate pe două rânduri. Fasciculele sunt legate în pachet
cu ajutorul unor bride metalice special proiectate.
Totodată, fasciculele sunt distanțate între ele cu ajuto-
rul unor distanțieri metalici, pentru a permite betonului
să pătrundă între fascicule. La podul de la Sagna,
acești distanțieri au fost realizați din fâșii de polistiren
cu grosimea necesară asigurării pătrunderii betonului
între fascicule. De aceea s-au văzut acele bucăți de
polistiren în corpul hobanelor distruse. Bridele de legă-
tură ale pachetelor de fascicule, țevile de protecție a
fasciculelor din tablă gofrată și distanțierii metalici din-
tre fascicule nu au nicio contribuție la rezistența hoba-
nelor, ci doar din punct de vedere constructiv, de
protecție și pozare corectă a fasciculelor în pachetele
care armează hobanele. 

Dacă sunt proiectate corect, atunci, pe toată durata
lor de existență, podurile nu se prăbușesc din cauza
acțiunilor la care sunt supuse (încărcări permanente și
utile, variații de temperatură zilnice și anuale, acțiuni
reologice, seism, vânt, lovirea unui element construc-
tiv etc.). Nici viiturile mari nu trebuie să le prăbușească.
Proiectare corectă înseamnă un amplasament potrivit,
o alcătuire durabilă a întregii structuri prin protecție
împotriva agresiunii mediului înconjurător, un calcul
complet din toate punctele de vedere (rezistență, sta-
bilitate, flambaj general, voalarea inimilor etc.), astfel
încât lucrarea să corespundă tuturor cerințelor de per-
formanță.

De ce se prăbușesc atunci podurile? Amândouă
podurile au fost corect proiectate, respectând toate
cerințele de performanță, atât din punct de vedere al
amplasamentului, cât și al alcătuirii și calculelor de
rezistență a structurii constructive. Ambele au fost
concepute de mari specialiști în domeniu. Trebuie știut
însă că orice construcție, în afara acțiunilor față de care
se calculează, este supusă de-a lungul timpului și la
agresivitatea mediului înconjurător. Apa, sub toate for-
mele de agregare, este cel mai mare agresor al tuturor
materialelor de construcție, mai ales dacă stagnează
pe suprafața acestora. Lemnul putrezește la variația de
umiditate-uscăciune, metalul este corodat în prezența
apei, diminuându-se secțiunile elementelor și implicit
capacitatea lor de rezistență, iar betonul se distruge și
el în prezența apei prin acțiuni de coroziune chimică
(carbonatare, sulfatare etc.) sau fizică (spălarea lian-
tului și dezgrădinarea elementelor componente). Chiar
și asfaltul se distruge în prezența apei. Din acest motiv
se execută suprafața carosabilă a drumurilor cu pante
transversale, pentru ca apa să se scurgă repede de pe
suprafața acesteia, evitând astfel stagnarea. 

Tocmai de aceea, orice construcție trebuie întreți-
nută în timp, după ce a fost pusă în funcțiune. Lipsa
întreținerii face ca apa să ajungă în punctele vulnera-
bile ale construcției, unde, prin stagnare, încet dar
sigur duce la distrugerea materialelor de rezistență,
culminând cu ruperi segmențiale (vezi Viaduct Polce-
vera) sau totale (vezi pod Sagna).

La cele două poduri în discuție, procesul producerii
cauzei care a condus la prăbușirea parțială sau totală a
construcțiilor a fost fisurarea betonului la baza hobane-
lor, permițând apei să ajungă la fasciculele din beton,
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corodând mai întâi tecile de protecție metalice, iar apoi
sârmele din fascicule. Evident că rezistența hobanelor
s-a redus drastic în timp și a fost suficient ca un mic
impuls (eventual vibrațiile din trafic) să producă eveni-
mentul fatal.

În perioada proiectării și construirii acestor lucrări
de poduri, nu se cunoșteau încă fenomenele degrădării
în timp a betonului din cauza agresivității mediului
înconjurător. Abia se puneau bazele cunoașterii acestor
materiale și a calculelor elementelor din beton, beton
armat și beton precomprimat. Tocmai de aceea se cre-
dea că betonul este un material indestructibil și deci
poți să nu-i dai mare atenție. Chiar Morandi afirma că
podurile lui vor dăinui timp îndelungat, pentru că beto-
nul, care era materialul lui preferat de construcție, este
indestructibil. Din păcate, lucrurile nu stau deloc așa.
Chiar renumitul lui pod peste Lacul Maracaibo a fost
degradat parțial din cauza unei izbiri de către o navă
venezueleană doar după 7 ani de exploatare. Evident,
nu a fost o degradare cauzată de agresivitatea mediu-
lui. Degradările cauzate de agresivitatea mediului se
produc în timp îndelungat. Poate fi observată evoluția
lor în timp, dar nu poate fi estimat momentul colapsu-
lui, care se produce brusc.

Procesul degradării betonului din cauza agresiunii
mediului înconjurător a fost excelent explicat de către
profesorul italian Mario Collepardi într-o conferință
organizată la București, prin anul 1995, de către firma
MAPEI din Milano. La aceeași conferință, un discipol al
profesorului Collepardi, inginerul Luigi Coppola, a
susținut o prezentare privind tehnologiile de reparare a
betoanelor degradate și mortarele speciale aditivate
folosite cu succes în activitățile de reabilitare a con-
strucțiilor din beton. Cu această ocazie, specialiștilor
români prezenți le-a fost distribuit și manualul ADDI-
TIVI PER CALLCESRTRUZI (Aditivi pentru betoane),
editat în anul 1994, avându-i ca autori pe cei doi ex -
perți menționați anterior. De atunci, au început să fie
cunoscute și în țara noastră aceste procedee de repa-
rații și să fie folosite cu succes la nenumărate lucrări de
reabilitări și reparații.

Dacă la cele două poduri prăbușite pe care le-am
menționat s-ar fi făcut cu conștiinciozitate urmărirea
comportării în timp a lucrărilor, s-ar fi depistat din timp
apariția fisurilor și chiar a crăpăturilor, iar cu ajutorul
materialelor speciale de reparare a betoanelor deja
apărute către sfârșitul veacului trecut ar fi fost foarte
simplu de sigilat acele fisuri, împiedicând apa să
ajungă la fasciculele hobanelor. În felul acesta, s-ar fi
mărit durabilitatea lucrărilor și n-am mai fi asistat la
aceste evenimente neplăcute, cu mari pierderi mate-
riale și - cel mai grav - cu pierderi de vieți omenești și
răniri ale unor persoane total nevinovate, care s-au
nimerit să fie în acele momente în locul nepotrivit.

Despre necesitatea și importanța urmăririi construc -
țiilor am mai scris și voi mai scrie. Comisia Națională
Comportarea in situ a Construcțiilor, înființată cu peste
patru decenii în urmă de către reputatul dr. ing.
Felician Ioan Hann, fost cercetător INCERC, se stră-
duiește fără succes de aproape două decenii să intro-
ducă în COR trei ocupații specializate pentru urmărirea
comportării în timp a construcțiilor: responsabil,

specialist și expert în urmărirea comportării construc -
țiilor. Poate, totuși, cineva cu putere de decizie, care va
citi aceste rânduri, se va apleca asupra acestei pro-
bleme. Deja câțiva primari, care au în sarcină grija față
de podurile din localitățile respective și care mă
cunosc, m-au contactat telefonic, spunându-mi că ar
dori să discute cu mine despre aceste probleme. O voi
face cu multă plăcere, total dezinteresat, doar din dra-
gostea mea pentru aceste lucrări.

În anul 2003 am avut șansa să particip la o confe -
rință internațională la Londra, cu tema: Degradarea
construcțiilor, urmărirea comportării în timp a aces-
tora, măsuri și tehnologii de reabilitare. La această
conferință a paricipat și Man-Chung Tang, reputat
inginer constructor și director tehnic al renumitei firme
californiene T.Y. Lin, întemeiată în anul 1954 la Los
Angeles de către inginerul de origine chineză Tung
Yen Lin, sub denumirea T.Y.Lin și asociații, și ulte-
rior stabilindu-și sediul definitiv la San Francisco, Cali-
fornia, sub denumirea T.Y. Lin International, care
foarte curând a devenit una dintre cele mai puternice
companii de proiectare și execuție în domeniul structu-
rilor inginerești (poduri, turnuri de televiziune, edificii
administrative de anvergură etc.). Dr. ing. Man-Chung
Tang frecventează conferințele internaționale impor-
tante și este aproape permanent prezentator principal
(Key Speaker), datorită prelegerilor lui foarte intere-
sante, bine documentate și susținute deosebit de
atractiv. În conferința de la Londra , M.C. Tang a avut o
expunere foarte convingătoare despre importanța
urmăririi comportării în timp a construcțiilor și a întreți-
nerii permanente a acestora pe toată perioada exploa-
tării lor. La sfârșitul prezentării, în timpul alocat
discuțiilor, profesorul organizator al conferinței a afir-
mat că pentru întreținerea construcțiilor sunt alocate
prea puține fonduri, insuficiente pentru activitatea de
întreținere. Apoi a întrebat ce trebuie să facă specialiș-
tii pentru a-i convinge pe politicieni să aloce mai mulți
bani în acest sens. Răspunsul lui M.C. Tang, făcând o
analogie plastică cu organismul uman, a fost cam
următorul: trebuie să-i convingem pe politicieni că
lipsa întreținerii corecte a construcțiilor dăunează grav
„sănătății” acestora (alias producerea degradărilor),
deschizând calea riscului în exploatare și conducând la
„îmbolnăvirea” lor (alias degradarea majoră în zonele
vulnerabile) și la creșterea acestui risc de exploatare,
culminând cu „pieirea subită” (alias colapsul). Am
inclus acest pasaj pentru a trage câteva concuzii: pro-
blema întreținerii construcțiilor este în atenția tuturor
specialiștilor din domeniu; întreținerea construcțiilor
este o necesitate vitală pentru durabilitatea acestora;
lipsa întreținerii este deosebit de costisitoare pentru
economie și uneori cu consecințe grave; specialiștii
trebuie să ducă permanent o muncă susținută pentru
a-i convinge pe politicieni că este mult mai avantajos
pentru economie să fie întreținute corect în timp con-
strucțiile, decât să se ajungă la evenimente neplăcute.

Pentru a întări și mai mult ideea importanței întreți-
nerii construcțiilor, voi mai da încă un exemplu. În acti-
vitatea mea de proiectant de poduri, am avut ocazia să
particip la un schimb de experiență în Marea Britanie în
perioada octombrie-noiembrie 1991: o săptămână la o
firmă de proiectare regională (county design company)
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de stat, cu sediul la Sheffiled, și două săptămâni la o
firmă particulară de pe lângă Londra. Într-o zi, ingine-
rul cu care am fost programat să colaborez la Sheffield,
Antony Wakeman, m-a invitat să mergem să vizităm
un pod nu prea departe de sediul firmei. Pe drum, mi-a
povestit că fiecare inginer de poduri din firmă are sar-
cina, conform unui contract cu Consiliul Regional, să
vizioneze lunar câteva poduri și să întocmească
rapoarte de stare tehnică, pe care să le predea șefului
de departament, inginerul Martin Willson, care, după
avizare, le preda beneficiarului la sfârșitul fiecărei luni.
Iată, dar, un procedeu de a face urmărirea comportării
in situ a construcțiilor în mod profesionist și perma-
nent. Cu această ocazie, am fost martor al modului în
care se face urmărirea comportării in situ a construții-
lor de către un specialist în Marea Britanie. Într-una
dintre culeele podului, în spatele unei uși metalice
încuiate, era amenajat un spațiu de depozitare, unde
se afla permanent o scară metalică pentru accesul la
banchetele de rezemare ale infrastructurii. Inginerul
examinator era dotat cu salopetă și cizme de lucru, un
binoclu, ruletă, lupă gradată pentru măsurarea deschi-
derii fisurilor, telemetru pentru măsurarea distanțelor.
Am urcat și eu sus pe scară să văd cum arată o ban-
chetă de rezemare întreținută. Am rămas uluit și
impresionat de ceea ce am văzut. Bancheta era atât de
curată de parcă atunci era supusă recepției. Aparatele
de rezemare din neopren - și cu teflon la cele mobile -
aveau lipită de platanul de jos, încastrat în betonul
banchetei de rezemare, câte o riglă gradată în mili-
metri prevăzută cu o linie roșie drept reper și gradații
în centimetri și milimetri cu + (plus) pentru măsurarea
dilatației suprastructurii în perioadele calde și cu –
(minus) pentru măsurarea contracției în perioadele
reci. Pe platanul superior, încastrat la intradosul grinzi-
lor de suprastructură, era fixat un ac indicator, care se
deplasa odată cu suprastructura, indicând deplasările
din dilatație sau contracție la rostul de racordare.
Nimic mai simplu pentru observatorul care viziona
podul. Deplasarea citită era notată și transmisă benefi-
ciarului odată cu raportul de control. Am avut ocazia să
văd și alte lucruri interesante în cadrul acestei vizite,
despre care am mai scris la momentul potrivit, dar nu
vreau să lungesc prea mult acest pasaj.

Revenind la podul nostru peste Siret din județul
Neamț, am fost curios să citesc ambele expertize ela-
borate de către cei doi experți: profesorul Cristian
Comisu și profesorul Florin Varlam. Ambele exper-
tize mi s-au părut OK. Au arătat foarte bine problemele
apărute la execuție și mai apoi în timpul exploatării
lucrării. Totodată, au scos foarte bine în evidență toate
degradările și cauzele lor, unele fiind destul de grave,
amplasate fiind în zone vulnerabile. Ambele expertize
au ajuns la aceeași concluzie privind indicele de stare
tehnică, și anume NESATISFĂCĂTOARE. Pentru acest
indice de stare tehnică, Instrucțiunile AND 522/2002
indică drept soluții de rezolvare consolidarea lucrării
sau înlocuirea acesteia. În această situație, expertul
este pus în fața unei mari dileme. Să aplice soluția
radicală de înlocuire a podului, care va produce mari
nemulțumiri atât beneficiarului cât și oamenilor care
folosesc lucrarea, sau să fie ceva mai îngăduitor și să

propună varianta unei consolidări, în vederea refolosirii
lucrării, asumându-și personal un mare risc. Ambii
experți au propus ambele variante, pentru ca benefi-
ciarul să și-o aleagă pe cea mai potrivită, în funcție de
fondurile financiare de care dispune.

Observând cu atenție imaginile video și fotografiile
transmise de presă, citind cu atenție cele două exper-
tize, ținând cont de vechimea podului și de toată isto-
ria lui, chiar m-am mirat că podul nu s-a prăbușit până
la această dată. Podul NU s-a prăbușit din cauza celor
două vehicule, care întâmplător se aflau pe cale în
momentul evenimentului. Podul era într-o stare critică,
capabil să se prăbușescă oricând, chiar fără vehicule
pe suprafața carosabilă, vehicule care n-au fost decât
picătura care a umplut paharul. După părerea mea,
trebuia propusă numai soluția radicală de înlocuire a
podului și de întrerupere completă a traficului pe pod,
cu riscul supărărilor de care am amintit mai sus. O
consolidare a acestui pod era deosebit de dificilă și cos-
tisitoare și nu era la îndemâna oricui să o proiecteze și
nici să o execute. În plus, era prea mare riscul de a se
prăbuși chiar în timpul execuției, poate cu consecințe
mult mai grave. Spun asta acum, când se cunoaște
întreaga situație și lucrurile deja sunt clare. Ca să fiu
sincer, chiar nu știu cum aș fi judecat în situația în care
aș fi avut podul în fața mea și era circulabil. 

Am constatat, din emisiunile TV realizate cu această
ocazie, un apetit foarte mare al oamenilor de a vedea
cât mai degrabă vinovații. Pentru Viaductul Polcevera
lucrurile au fost mai clare. Compania Autostrade,
însărcinată cu întreținerea lucrărilor, a fost acuzată de
falsificarea rapoartelor de siguranță și încercarea de a
reduce costurile de mentenanță. Din presă, am aflat că
sunt încă în proces cu statul. La noi, cu siguranță se va
căuta un „acar Păun”, vinovat pentru toată tragedia.
Cinstit vorbind, în realitate suntem vinovați cu toții că
nu suntem conștienți de importanța urmăririi în timp a
comportării construcțiilor de orice fel (poduri, baraje,
edificii social-culturale și administrative, casele noastre
de locuit etc.) și întreținerea corectă, profesionistă a
acestora, care ar conduce la creșterea durabilității,
condiții normale de funcționalitate și exploatarea în
siguranță și ne-ar scuti de evenimente tragice precum
colapsul.

Câteva concluzii. Tot ceea ce există pe Pământ
este trecător: se naște, apare sau se realizează; tră-
iește sau există și funcționează; toate dispar într-un
final. La acest ciclu sunt supuse și construcțiile.
Perioada lor de existență este mai bună sau mai rea și
în funcție de cum sunt îngijite în timp. Cu cât sunt
îngrijite mai bine, cu atât vor exista mai mult și în con-
diții de normalitate. Perioada normată de existență a
podurilor era de 100 de ani atunci când betonul era
considerat indestructibil. Când s-a descoperit că acest
material este distructibil tocmai din cauza agresivității
mediului înconjurător, care într-un fel afectează și viața
oamenilor, perioada normată de existență a podurilor
s-a redus la jumătate, respectiv la 50 de ani. Tocmai
de aceea, când construcțiile ajung să atingă durata
normată de viață, trebuie să le acordăm o mare atenție
și poate ar fi bine chiar să le înlocuim, deoarece conso-
lidarea lor corectă este destul de dificilă și costisitoare,
poate chiar mai mult decât în cazul înlocuirii. q
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