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publice ar fi fost de așteptat și proiectarea la cerințe
extinse mai stricte. Desigur că nu avem acum timp și
spațiu pentru analize detaliate. Dar câteva idei pot fi
expuse.
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CONSTRUCȚIILE ȘI RĂZBOIUL
Dr. ing. Emil Sever GEORGESCU
INCD URBAN-INCERC
Vicepreședinte construcții al CNCISC

Ceea ce vedem că se întâmplă la războiul din Ucraina
este înspăimântător din punct de vedere umanitar. Ca
ingineri, observăm clădiri, orașe și sate distruse. Ca
oameni, vedem masele de refugiați care ajung și în
țara noastră. Poate că nu ne-ar mira să vedem că unele
obiective militare au suferit, dar dezastrul de masă se
referă la ceea ce constituia locul de viață al unor
întregi colectivități umane. Justificările geopolitice par
și sunt cinice. Oare va trebui să ne gândim în secolul
XXI la o "conviețuire" cu hazardul dat de războaie?
Dincolo de aceste considerații, oamenii Ucrainei își
arată speranțele și intențiile în reconstruirea
localităților lor după război. Asta ne face și pe noi să
ne gândim, ca și când am fi în locul lor, cum s-au
comportat diferitele tipuri de clădiri și dacă sunt și
pentru noi anumite învățăminte. Dat fiind că Ucraina a
fost în al doilea război mondial un câmp de lupte
crâncene, majoritatea clădirilor actuale au o vechime
de 70-80 de ani, chiar și cele cu arhitectură clasică
fiind masiv reconstruite. Cele mai noi și înalte sunt
foarte probabil de dată mai recentă, din ultimii 30-40
de ani. Din acest punct de vedere, este de presupus că
au încorporat cunoștințe de inginerie contemporane.
De interes ar fi să analizăm proiectarea la cerințele
privind acțiunile extreme, cum ar fi seismele, vântul,
exploziile și altele. La anumite clădiri cu funcțiuni
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Încă din primele zile ale războiului au circulat imagini
cu efectul unei rachete care a lovit colțul unei clădiri
înalte din Kiev. În mod surprinzător, avariile s-au
limitat la cateva camere și etaje din jur. La o privire
atentă, am putut constata că structura era din panouri
mari prefabricate. Dat fiind că la Kiev nu este o
seismicitate semnificativă, rezulta că proiectantul
aplicase totuși niște măsuri de prevenire a colapsului
progresiv, existând legături consistente pe contur. Se
știe că aceste principii, măsuri și standarde s-au
analizat și generalizat după accidentul de la blocul
Ronan Point din Londra din 1968, când efectul unei
explozii de gaze din interior a făcut ca o structură din
panouri mari să sufere efecte grave. Ca urmare,
proiectele de clădiri din panouri mari din România au
fost regândite iar noile îmbinări cu continuitate pe
contur au fost testate la INCERC. La cutremurul din 4
martie 1977, comportarea clădirilor din panouri mari,
incluzând structuri cu 9 niveluri, a fost foarte bună și a
fost studiată de toți specialiștii lumii.
Nu putem să nu arătăm că în ultimii 20-30 de ani în
lumea largă au apărut noi amenințări care au devenit
cerințe de proiectare pentru anumite tipuri de funcțiuni
și construcții publice, și chiar la nivel urban, cum ar fi
uraganele și atacurile teroriste. Nu este vorba numai
de partea structurală ci și de elementele nestructurale,
în mare parte vitrate. Prima țară care a elaborat și
introdus astfel de standarde a fost SUA, urmată de UE
și țările avansate. Desigur că există un cost al aplicării
acestor standarde, care a făcut ca generalizarea lor să
nu fie încă la o scară largă. La urma-urmei, cine se
aștepta ca să mai izbucnească atacuri teroriste și
războaie în Europa? Dar iată că s-au produs.
Un prim paradox este că de mult timp profesia noastră
era definită ca "inginerie civilă" dar de la un moment
dat suntem forțați să ne preocupăm și de efecte care
țineau de domeniul militar, însă pentru a proteja
obiective civile. Tehnicile balistice militare s-au
perfecționat cu o viteză exponențială. Ne întrebăm,
desigur, dacă acțiunile militare de tip impact,
explozie, presiune și temperatură extremă și incendiu
pot fi controlate la costuri rezonabile în proiectarea și
reabilitarea sau reconstrucția "civilă". Nu ne gândim
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la rezistență totală ci la protecția vieții ocupanților
clădirii. Sau la păstrarea unui minim de funcționalitate
și de adăpostire pentru provizii vitale.
Probabil că nu în toate cazurile se pot aplica astfel de
măsuri. Dacă însă analizăm efectele atacurilor cu
proiectile de artilerie și rachete asupra unor tipuri de
clădiri din Ucraina, putem avea câteva prime
concluzii, utile și pentru noi:
- clădirile obișnuite din zidărie nu pot rezista nici la
suflul unei explozii alăturate dacă nu au o structură
ajutătoare de beton armat; clădirile cu structură din
beton armat au rezistat mai bine, parțial, deși
efectul incendiilor a fost devastator;
- anvelopa clădirilor publice importante și a
spitalelor (cel puțin a celor de urgență) nu a
rezistat, în viitor ar trebui să asigure o anumită
rezistență la impact și suflu date de proiectile mai
mici, prin reducerea gradului de vitrare și aplicarea
unor materiale compozite care limitează și previn
fragmentarea și impactul cioburilor, chiar dacă
elementul cedează;
- clădirile de tip "mall" care în prezent prezintă mari
suprafețe vitrate ar trebui să își reducă
vulnerabilitatea prin prevederea unor anumite zone
cu pereți structurali rezistenți, care să asigure o
anumită protecție pentru personal și clienți;
- ar fi util de aplicat exemplul japonez al construirii
unor rezervoare PSI locale pentru cazul lipsei de
energie și alimentare cu apă.
Pentru viitor, ca exemplu deloc bun de la noi aș cita
neglijarea aproape totală a adăposturilor ALA din
blocurile anilor 1970. Ca exemplu de "conviețuire cu
hazardul", aș cita măsura din Israel de proiectare a
clădirilor cu un nucleu interior rezistent din beton
armat (un spațiu accesibil în fiecare apartament) ca și
întărirea unor părți din școli sau alte instituții, pentru
adăpostire în caz de alarmă de atac aerian.

IMPORTANȚA ÎNTREȚINERII
CONSTRUCȚIILOR
dr. ing. Victor POPA

1. INTRODUCERE
Calitatea bună și corectă trebuie îndeplinită atât la
execuția structurii, care asigură rezistența și
stabilitatea construcției față de acțiunile la care
este supusă (greutate proprie, încărcări utile,
cutremure, vânt, diferențe de temperatură etc.), cât și
la lucrările complementare de finisaje și detalii, care
asigură funcționalitatea și protecția sa împotriva
factorilor externi de degradare, precum agresivitatea
mediului înconjurător (acțiunea erozivă și corozivă a
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apei, vânt, îngheț - dezgheț, poluare etc.) sau
agresiunea mecanică intenționată sau neintenționată
(lovirea, vandalismul, etc).
Numai ȋn felul acesta se poate asigura durabilitatea
construcţiei.
2. CONDIȚIILE ESENȚIALE PENTRU
ASIGURAREA CALITĂȚII
CONSTRUCȚIILOR
Condițiile esențiale care stau la baza unei construcții
de calitate sunt următoarele:
•
construcția să se execute după un proiect bun,
corect, complet și detaliat;
•
organizarea șantierului să asigure depozitarea
în cele mai bune condiții a materialelor,
desfășurarea fluxurilor de transport și
manipulare, protecția împotriva factorilor
agresivi de mediu;
•
respectarea întocmai a prevederilor proiectului și
a normelor de execuție;
•
folosirea materialelor cu calitățile prescrise în
caietele de sarcini și evitarea celor expirate sau
degradate din varii motive;
•
utilizarea forței de muncă specializate pe diverse
tipuri de lucrări;
•
acordarea unei atenții deosebite pentru
asigurarea calității lucrărilor executate.
Din păcate, nu întotdeauna aceste condiții sunt
respectate, ceea ce conduce, uneori, la rezultate mai
puțin mulțumitoare. Chiar dacă la recepția lucrării
unele deficiențe nu sunt observate sau sunt trecute cu
vederea, considerându-se minore, nu după mult timp
efectele deficiențelor vor ieși la iveală.
Dar, chiar și atunci când o construcție este executată
ireproșabil, în timp vor apărea degradări din cauza
acțiunii inerente a agresivității mediului înconjurător.
Diferența esențială a acestor lucrări, față de cele cu
deficiențe inițiale, este că degradările apar mult mai
târziu, în timp ce la celelalte apar prematur, uneori
mult prea devreme. Odată apărute, degradările vor
avansa rapid în timp, conducând la construcții
exploatate în condiții anormale, culminând, în final,
chiar cu scoaterea lor din funcțiune.
Pentru a înțelege mai ușor aceste fenomene am să
exemplific cu câteva situații reale, la care se dau și
explicațiile necesare.
După cum se știe, cele mai folosite materiile de
construcție sunt betonul și oțelul pentru structurile de
rezistență și betonul asfaltic pentru îmbrăcamintea
drumurilor. Piatra și cărămida, care au precedat
betonul, se mai folosesc încă pentru lucrări
complementare (borduri, pavaje, ziduri de sprijin,
etc.), iar lemnul, pentru construcții mai ușoare,
provizorii sau care necesită o execuție mai rapidă.
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Betonul rămâne, însă, cel mai răspândit material de
construcție, datorită faptului că este alcătuit din
componente naturale aflate în cantități suficiente
oriunde în mediul înconjurător și pentru că se
prepară relativ ușor din apă, agregate și ciment. Pentru
îmbunătățirea performanțelor sale se mai folosesc în
mixtură și diverse tipuri de aditivi. Deși betonul este
un material greu, necesitând eforturi importante
pentru transport și manipulări, rămâne, totuși,
materialul cel mai eficient pentru construcții
datorită costurilor acceptabile, dar mai ales grație
durabilității sale remarcabile. Betonul este un material
cu rezistență bună la compresiune, dar cu rezistență
redusă la întindere. Acest dezavantaj este eliminat
prin armarea betonului cu bare din oțel
nepretensionate, dând, astfel, naștere betonului armat
sau cu sârme și toroane din oțel cu rezistență mare
pretensionate, rezultând betonul precomprimat. În
fapt, structurile de rezistență ale construcțiilor sunt
alcătuite din beton armat, în cazul lucrărilor
obișnuite cu solicitări mai mici și din beton
precomprimat, în cazul lucrărilor speciale puternic
solicitate (poduri cu deschideri medii și mari,
construcții civile și industriale de mare anvergură
etc.).
Betonul are și unele proprietăți specifice, care îi
conferă anumite dezavantaje, ce impun unele
măsuri suplimentare și față de care trebuie acordată
o deosebită atenție, și anume:
 betonul este un material neomogen și
anizotrop, ceea ce impune o atenție sporită la
prepararea, punerea în operă și la tratarea după
turnare;
 betonul își schimbă proprietățile în timp prin
contracție (micșorarea volumului) și curgere
lentă (creșterea deformației sub efort constant),
conducând la tensiuni interne și la apariția de
fisuri, ceea ce impune cunoașterea unor
asemenea fenomene și considerarea lor în
calcule, dar și luarea unor măsuri pentru
diminuarea efectelor produse în timp;
 betonul este un material permeabil, cu
dezavantajele care decurg din această
proprietate, mai ales în cazul fenomenelor de
îngheț - dezgheț, ceea ce impune luarea de
măsuri pentru diminuarea golurilor din
structură, ajungându-se pe cât se poate mai
aproape de un material compact, impenetrabil;
 în condițiile în care este expus agresivității
mediului înconjurător, betonul este un material
coroziv, ceea ce impune luarea de măsuri
pentru evitarea acestui dezavantaj. După cum
se poate constata, cel mai important material
de construcție are și o serie de dezavantaje care
îl pot face vulnerabil în timp, afectându-i
durabilitatea.
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De aceea, trebuie subliniat că, pentru ca acest
material să fie cu adevărat durabil, adică să-și
păstreze nealterate proprietățile de rezistență și
rigiditate cât mai mult timp, trebuie luate unele
măsuri și anume:
- să fie protejat cât mai bine de acțiunea agresivă
a mediului înconjurator, ceea ce presupune
concepția construcției astfel încât betonul să fie
cât mai puțin expus contactului cu apa, cu
agresiunile fizice (loviri, abraziuni etc.) și
chimice (bioxidul de carbon în exces, diverse
săruri și acizi etc.);
- să fie de cea mai bună calitate nu numai din
punct de vedere al rezistenței, ci și al tuturor
performanțelor necesare pentru a face față
cerințelor mediului în care este amplasată
construcția; aceasta presupune folosirea celor
mai potrivite componente la alcătuirea
betonului (agregate, ciment, apă și aditivi) și o
dozare corespunzătoare a lor, conform unor
rețete bine alcătuite.
- să se acorde o mare atenție la punerea în operă
a betonului, respectându-se întocmai condițiile
de mediu, de transport, de turnare, compactare
și de decofrare;
- să se acorde atenția corespunzătoare la tratarea
betonului în primele 7 zile după turnare.
3. NECESITATEA URMĂRIRII
COMPORTĂRII ÎN TIMP ŞI
ÎNTREȚINERII PERMANENTE A
CONSTRUCȚIILOR
Multă vreme s-a considerat că betonul este un
material indestructibil și că nu trebuie să-i mai
acordăm atenție după ce l-am fabricat și pus în
operă. Viața a demonstrat că oricât ar fi de bun,
betonul se degradează în timp din cauza
agresivității mediului, care practic nu poate fi
evitată.
Important este ca degradările să fie cât mai puțin
grave și să fie înlăturate la timp. În felul acesta
construcția își păstrează proprietățile funcționale,
costurile de reabilitare sunt reduse și se mărește
durabilitatea construcției. Acest lucru este posibil
numai prin urmărirea comportării construcției în
timp și luarea de măsuri în caz de necesitate la
momentul oportun.
Aflăm, adesea, de la televizor că la diverse
construcții s-au prăbușit bucăți mari de tencuială,
ziduri de case, balcoane sau acoperișuri de locuințe
în cazul creșterii pronunțate a vitezei vântului,
situație normală în anumite perioade ale anului.
Cauza reală a prăbușirii acestora nu este, însă,
vântul, care cu siguranță s-a manifestat la fel și în
perioade anterioare, ci apariția, în timp, a unor
degradări la aceste elemente, degradări care au
3
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condus la reducerea drastică a rezistenței lor în
zonele de îmbinare. Dacă s-ar fi urmărit periodic
starea tehnică a acestor elemente de construcții
vulnerabile la acțiunea distructivă a apei și s-ar fi
remediat deficiențele atunci când erau în faza
incipientă, cu siguranță nu s-ar fi ajuns la o
asemenea situație, care nu de puține ori se
soldează cu consecințe grave, chiar cu pierderi de
vieți omenești. Iar refacerea acestor elemente după
distrugere devine deosebit de dificilă și costisitoare.
Există, de exemplu, la Vatra Dornei o superbă
clădire istorică construită în stil eclectic, cu
influențe ale Renașterii Germane, realizată în doar
doi ani pe la finele secolului al XIX-lea (Fig. 1).
În anii 1936-1937 au fost efectuate o serie de
modificări funcționale și îmbunătățiri ale clădirii,
amenajându-se și o frumoasă terasă în spatele
cazinoului, cu vedere spre parcul balnear (Fig. 2).
Inițial, construcția a servit drept cazinou, similar cu
cele vieneze, cu o sală de jocuri, sală de teatru,
bibliotecă, restaurant și cofetărie.
În timpul celui de-al doilea război mondial clădirea
a fost ocupată de trupele germane care i-au pricinuit
mari distrugeri cu ocazia retragerilor din ziua de 29
septembrie 1944.
În primăvara anului 1945 s-au efectuat o serie de
reparații și renovări, transformând-o în club
muncitoresc și centru al stațiunii balneare.

Comportarea in situ a construcţiilor
puțin, la o degradare a sa aproape iremediabilă (Fig.
3).
În general, degradările s-au produs dintr-o gravă
neglijență de întreținere. Ample degradări, mai mici
sau mai mari, s-au produs și din cauza agresiunii
apei din precipitații, favorizată de burlane întrerupte
pe lungimea lor, care au permis scurgerea apei pe
ziduri și de zone de acoperiș deteriorate sau lipsa
geamurilor la uși și ferestre, care au permis
scurgerea sau pătrunderea în interiorul clădirii a
apei, zăpezii și vântului și evident din cauza
distrugerilor intenționate.
Dacă s-ar fi acordat o minimă atenție urmăririi
comportării în timp a stării tehnice și s-ar fi făcut
reparațiile necesare cu eforturi neesențiale, nu s-ar
fi ajuns în situația de acum, când sunt necesare
costuri considerabile pentru reabilitare. Asemenea
situații sunt nenumărate, în zona construcțiilor
civile, industriale sau agricole.

Fig. 3: Imagini grăitoare ale stării avansate de degradare

Fig. 1: Cazinoul din Vatra Dornei în anul 1916

Fig. 2: Cazinoul Vatra Dornei după restaurarea din 1937

În anul 1986 s-au efectuat lucrări ample de renovare
și reabilitare, iar în anul 1987 a fost aprobată
refacerea cazinoului, conform unui proiect de
modernizare a zonei.
După evenimentele din decembrie 1989, lucrările au
fost întrerupte pentru ca în numai trei luni să dispară
toate obiectele de valoare din clădire (3 candelabre
din cristale de Murano, marmură de Cararra, oglinzi
din cristal, căzi de cupru etc.).
Ulterior, construcția a trecut pe la mai mulți
beneficiari care au contribuit, mai mult sau mai
Nr. 2, 2022 Anul XXVI

O situație deosebită se evidențiază la podurile
rutiere. Acestea sunt prevăzute cu dispozitive de
acoperire a rosturilor de racordare, unde se produc
deplasările suprastructurii din cauza diferențelor de
temperatură (dilatație și contracție). Condiția
esențială pentru ca aceste dispozitive să nu afecteze
durabilitatea podurilor este aceea de a fi etanșe, în
sensul de a nu permite scurgerea apei din
precipitații prin rosturile suprastructurii, ajungând,
astfel, la betonul de la capetele grinzilor adiacente și
la banchetele de rezemare ale elementelor de
infrastructură (pile și culei). În contact cu apa
betonul produce în timp degradări nebănuite, așa
cum se pot vedea în Fig. 4.

Fig. 4: Elemente ale infrastructurii podurilor degradate
din cauza infiltrării apei prin rosturile de racordare ale
suprastructurii
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Mecanismul apariției degradărilor betonului este
cunoscut, dar nu i se acordă atenția necesară. Apa
care se prelinge pe suprafețele din beton pătrunde în
porii și în fisurile inerente produse de contracție
sau din alte cauze. În timpul anotimpului rece,
apa îngheață mărindu-și volumul cu cca 7-10
procente, producând tensiuni mari în structura
betonului. Prin fenomene repetate de îngheț dezgheț este depășită rezistența la întindere a
betonului, astfel încât zone importante sunt
dislocate, dezgolind, astfel, armăturile structurii,
care, fiind expuse direct la acțiunea apei, intră întrun proces rapid de coroziune. De-acum
degradările avansează într-un ritm accelerat,
mergând până la distrugerea totală a elementului
afectat.
Toate aceste fenomene neplăcute ar putea fi evitate,
dacă s-ar face o urmărire în timp a construcției și sar efectua, cu costuri aproape neglijabile, reparațiile
necesare în fazele incipiente ale apariției
degradărilor. În acest fel, construcția poate fi
folosită în condiții normale și, mai important, i se
mărește durabilitatea.
Tot la poduri, dar și la alte tipuri de construcții, un
element vulnerabil în timp este hidroizolația dalei
carosabile, care protejează suprastructura de
pătrunderea apei din precipitații către structura de
rezistență din beton armat, beton precomprimat sau
metal.
În trecut, hidroizolația era alcătuită din 2-3 straturi
de carton asfaltat, lipite cu bitum topit sau cu
emulsii bituminoase. În timp, în contact cu apa,
cartonul asfaltat devine un material putrescibil, iar
bitumul iși pierde proprietățile de lipire prin așa-zisa
„îmbătrânire”. După cca 5-10 ani această
hidroizolație nu își mai îndeplinește funcția de
protecție, iar apa ajunge la structura de rezistență,
producându-i degradări ascunse, care avansează în
ritm rapid, putând duce chiar la situații dezastruoase.
Este
arhicunoscută
situația
podurilor
cu
suprastructuri alcătuite din grinzi cu goluri (așanumitele “fâșii cu goluri”), la care, în urma
degradării hidroizolației, apa a pătruns la grinzi,
umplând golurile și crescându-le greutatea, dar, și
mai grav, producând coroziunea armăturilor de
rezistență și fisurarea (Fig.5).
A fost nevoie de un ordin al directorului general
AND pentru interzicerea folosirii unor asemenea
tipuri de grinzi, altfel deosebit de eficiente, în loc să
fie urmărite construcțiile în timp și să se ia măsuri
mult mai economice de înlocuire a acestor
hidroizolații, mai ales că între timp aparuseră
materiale hidroizolante performante, cu durabilitate
mult mai mare.
Sunt nenumărate asemenea cazuri care, din păcate,
se rezolvă cu eforturi financiare substanțiale și, în
final, afectează economia țării.
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Îmbunătățirea situației este simplă, prin aplicarea
principiului: urmărește și întreține la timp, cu costuri
reduse, pentru a folosi construcțiile în cele mai bune
condiții de performanță, sporindu-le astfel
durabilitatea. Prin creșterea durabilității, costurile în
acest domeniu se diminuează substanțial, astfel încât
fondurile economisite pot fi folosite în alte scopuri,
inclusiv pentru construcțiile noi.

Fig. 5: Imagini cu grinzi cu goluri degradate din cauza apei
infiltrate prin hidroizolația defectă

Dacă s-ar face un calcul economic al fondurilor
economice utilizate pentru reparații, reabilitări,
reconstruiri, ale unor construcții grav degradate, în
comparație cu cele ale unei întrețineri corecte în
timp, s-ar vedea cât de eficientă este această din
urmă cale.
Lipsa atenției față de întreținerea construcțiilor a
existat dintotdeauna, dar s-a adâncit atât de mult în
utimul timp, încât trebuie semnalată și făcut ceva în
acest sens.
Menționez că, până în anul 1990, era acordată o
atenție
deosebită
întreținerii
construcțiilor
importante din economia țării. Astfel, s-au elaborat
norme generale și specifice de întreținere a
diverselor obiective importante, s-au organizat
unități specializate în acest tip de activitate, unități
dotate cu echipamentele necesare, s-au pregătit
specialiști pentru a corespunde acestor tipuri de
activități. Amintesc un singur exemplu în acest sens,
pe care îl cunosc mai bine fiind implicat. Odată cu
construirea podurior peste canalele navigabile s-au
elaborat și norme de urmărire în timp a stării tehnice
și de întreținere, specifice fiecărei lucrări de pod în
parte. Pentru urmărirea stării tehnice, s-au constituit
comisii formate din specialiști din partea
beneficiarului, proiectantului și constructorului
lucrării, dar și a unor instituții de învățământ
superior și de cercetare din domeniul respectiv
(Fig.6).

Fig. 6: Comisia de verificare poduri în frunte cu
directorul general AND, în ultima acțiune din 1990
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Comisiile se întruneau anual la convocarea
beneficiarului lucrării și examinau construcția în
toate zonele vulnerabile, în conformitate cu normele
întocmite de proiectantul acesteia, care, în mod
evident, era cel ce o cunoștea cel mai bine.
În urma verificării pe teren se întocmea procesul
verbal de constatare în care se consemnau starea
tehnică și problemele apărute în perioada scursă de
un an, precum și măsurile ce trebuie luate.
Această activitate s-a desfășurat normal până în
1990, apoi sporadic până prin anul 1993. După
această dată, comisiile n-au mai fost convocate și sau autodizolvat.
Rezultatul renunțării la urmărirea comportarii în
timp a stării tehnice s-a putut constata la podul peste
canalul Dunăre - Marea Neagră de la Agigea, de pe
DN 39, pentru reabilitarea căruia au fost necesare
fonduri importante, dar și pierderi colaterale din
cauza întreruperii prelungite a traficului pe pod.
Această situație ar fi putut fi evitată dacă se
continua cu seriozitate urmărirea în timp a stării
tehnice și dacă s-ar fi făcut reparațiile necesare la
momentul oportun.
Desigur că acest mod de urmărire în timp a stării
tehnice a construcțiilor era potrivit acelei perioade,
dar renunțarea la o asemenea activitate este
deosebit de dăunătoare economiei naționale. Cu
siguranță că se pot găsi noi soluții, chiar
îmbunătățite și în condițiile actuale, pentru reluarea
și continuarea activității de urmărire si întreținere
pentru orice tip de construcție.
O altă situație, destul de cunoscută, este cea a
podului peste râul Buzău de la Mărăcineni pe DN2.
Două pile ale podului s-au înclinat (una spre
amonte și alta spre aval) în timpul unei viituri de
apă pe albia râului Buzău, producând prăbușirea
tablierului de suprastructură din grinzi cu
zăbrele pe care îl suporta (Fig.7).
Prăbușirea acestui tablier a afectat și restul
podului, inclusiv podul nou alăturat, care a fost
deformat și care rezema doar parțial pe culeea
dinspre Focșani, fiind și acesta în pericol de
prăbușire, care s-ar fi produs cu siguranță, dacă nu
se luau la timp măsuri de sprijinire provizorie.
Concluzia privind această situație a fost că
prăbușirea podului s-a produs din cauza furiei apei.
Cauza reală, care s-a și dovedit ulterior a fi
adevărată, a fost de fapt exploatarea irațională și
necontrolată a agregatelor din albia minoră a râului,
mult prea aproape de pod. Aceasta a provocat
modificări majore ale albiei, care au favorizat
afuierea gravă a celor două pile în cauză, soldată cu
pierderea stabilității acestora prin înclinarea mult
prea accentuată.
Circulația rutieră pe unul dintre drumurile
importante ale țării afost întreruptă o bună perioadă
de timp și împreună cu costul foarte ridicat al
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refacerii podului au afectat substanțial economia
țării.
Situația putea fi evitată, dacă s-ar fi făcut o urmărire
în timp a stării tehnice și s-ar fi luat măsurile
potrivite la momentul oportun cu costuri aproape
neglijabile.

Fig. 7: Podul de la Mărăcineni

Asemenea situații se întâmplă adesea și chiar dacă
afectează lucrări mai puțin importante, sunt totuși
numeroase, iar pe total pagubele devin
semnificative. Soluția evitării consecințelor
neplăcute este urmărirea în timp a stării tehnice și
luarea măsurilor care se impun la momentul
potrivit.
Sunt introduse în COR câteva profesii legate de
această activitate (responsabil, specialist și expert
cu urmărirea în timp a construcțiilor), dar se
tergiversează, în mod inexplicabil, aprobarea
standardelor profesionale aferente, fără de care nu
pot fi folosite.
Concluzia finală ce se poate trage din acest succinct
material se rezumă astfel:
Construcțiile sunt investiții costisitoare, cu
consumuri mari și voluminoase de materiale, utilaje
și echipamente, forță de muncă și energie. De aceea,
se impune ca ele să fie cât mai durabile.
Creșterea durabilității construcțiilor nu este doar o
directivă a Uniunii Europene, ci și o cerință a
întregii omeniri pentru a proteja cât mai bine
planeta.
Prin urmărirea în timp a stării tehnice a construcțiior
și întreținerea continuă și corectă a acestora se
sporește durabilitatea și se economisesc fonduri
financiare importante, iar construcțiile sunt folosite
în condiții normale un timp mai îndelungat.
Important este să conștientizăm acest deziderat.

DE VORBĂ....
Dragii şi bunii mei colegi,
Pentru că am început să scriu această rubrică în
sâmbăta de dinaintea Marii Sărbători a Ȋnvierii
Domnului nostru ISUS HRISTOS, am să vă spun încă
o dată PAȘTE BINECUVÂNTAT!
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De data aceasta am să vă dau o veste, care cred că are
să vă bucure. La propunerea mai multor colegi,
Consiliul de Conducere CNCisC a decis să încercăm
să avem prima noastră întâlnire fizică, după o pauză
de mai bine de 2 ani. Ca să fiu sincer, nici nu îmi mai
amintesc când am avut precis ultima întâlnire de
dinainte de pandemie. Am depăşit şi întâlnirile pentru
alegeri şi pentru conferinţa naţională. Ne-am cam
„ieşit din mână” şi va trebui să ne reacomodăm. Eu,
unul, abea aştept acea întâlnire de alegeri.
Desigur că, pentru această nouă întâlnire, am apelat la
buna noastră colegă Liliana Prună, care se angajase să
o organizeze la Tg.Jiu, dar din cauza necazului cu
pandemia n-a mai putut avea loc. Când a auzit despre
ce este vorba, s-a şi aprins „flacăra organizării”. La
început, ne-am gândit ca această întâlnire să aibă loc
la începutul lunii septembrie din acest an, dar se aude
că în toamnă s-ar întoarce nenorocirea sub forma
valului al şaselea. Atunci, am propus să încercăm să o
organizăm în ultima săptămână a lunii mai şi
începutul lunii iunie. Un termen foarte scurt, mai ales
pentru organizatori, dar chiar şi pentru participanţi,
mai ales că unii dintre noi poate şi-au programat zile
de concedii în această perioadă (eu, unul nu). Dacă nu
se va putea organiza în mai, atunci vom încerca totuşi
în toamnă la începutul lunii septembrie.
Am dori totuşi să aflăm părerile a câtor mai mulţi
colegi despre organizare, despre perioadă, despre
locaţie. Trebuie să recunoaştem că organizarea unei
întâlniri de acest gen este mai dificilă în actualele
condiţii decât în trecut. De aceea, trebuie să ştim
precis cine va putea să participe, dacă vom avea
prezentări de făcut (nu neapărat ca la o conferinţă),
dar nu ne putem întâlni doar să stăm la un pahar de
vorbă. Ştiţi că totdeauna, la întâlnirile obişnuite am
avut alocat o parte din timp şi pentru prezentări de
lucrări tehnico-ştiinţifice.
Desigur că am putea considera această întâlnire ca
fiind alocată pentru organizarea de alegeri, care ar fi
trebuit să fie rezolvate până acum, dar nu suntem
singura asociaţie în această situaţie. Unii au făcut
alegeri on line, dar mulţi dintre colegii noştri şi-au
exprimat părerea că nişte alegeri pentru Consiliul de
Conducere se fac mai corect fizic decât on line, iar noi
le-am dat dreptate. Dar această întâlnire, care nu va
avea cvorum pentru a avea alegeri (ca de obicei), ne
va permite ca la următoarea întâlnire să putem face
alegerile, fără a avea o prezenţă de jumătate plus unu,
conform statutului CNCisC.
Dragii noştri colegi, această rubrică a fost inventată ca
să fie un dialog între preşedinte, consiliul de
conducere şi membrii asociaţiei. Din păcate, este doar
o sursă de informaţii, care vine dinspre preşedinte
către asociaţie, deşi ar trebui să fie şi în sens invers.
De aceea poartă şi denumirea „DE VORBǍ…”. Dacă
chiar şi-ar împlini menirea, cu siguranţă că ar fi mult
mai utilă şi productivă în acelaşi timp. Dar, poate nu
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este destul de atractivă ca să poată fi citită şi atunci…,
de unde păreri, de unde idei?? Ȋn fine, nu vreau să
devin şi eu cumva cicălitor. Totul este să ne străduim
să mergem înainte.
Stăm încă bine, mulţumită colegilor noştri buni
plătitori de „taxe şi impozite”, dar mai ales a ceea ce
am acumulat anterior şi am ştiut să păstrăm. Cred că
va trebui să mai ridicăm nivelul cotizaţiilor, dar este
bine să o facem în cadrul unei adunări generale.
Ȋn încheiere, daţi-mi voie să vă spun încă o dată că vă
iubesc, vă îmbrăţişez cu drag (on line) şi vă doresc tot
binele din lume alături de familie şi de toţi cei dragi!
Cu toată dragostea şi prietenia,
Victor Popa
Cotizaţia de membru se poate transmite prin bancă în
contul:
CEC Bank Fil. Sector 2, Ag. Pantelimon, în cont
IBAN RO83 CECE B210 37RO N035 5794
Valoarea cotizaţiei: 80 lei pers. fizice, 40 lei
pensionari; 600 lei pers. juridice.
Felicităm aniversații lunilor aprilie-mai,
urându-le sănătate și mult succes.
La mulți ani!
ing. Murăraşu Gheorghe

02 aprilie

dr. ing. Păstrăv Mircea-Ioan

08 aprilie

ing. Prodan Onuţ

09 aprilie

ing. Bădescu Roxana

18 aprilie

dr. ing. Dobrescu Cornelia

19 aprilie

ing. Bucur Marian Mugurel

19 aprilie

ing. Milea Dragoş-Iulian

26 aprilie

dr. ing. Bîtcă Daniel

01 mai

ing. Fătu Aurelian

08 mai

ing. Csiszer Andor

10 mai

ing. Dico Carmen

13 mai

ing. Apostu Marian

15 mai

ing. Constantin Gheorghe

16 mai

dr. ing. Alexa Pavel

19 mai

dr. ing. Iliescu Mădălin

21 mai

dr. ing. Ţabrea Adrian

22 mai

ing. Negrilă Aurel

26 mai

ing. Bucur Adrian

30 mai

ing. Trif Daniela

31 mai

ing. Varabiev Lucian

31 mai
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