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EEDDIITTOORRIIAALL 
 
Revista Român  de Geotehnic  i Funda ii î i reia apari ia dup  o pauz , dar nu chiar de 4 ani ca între primele dou  

numere din 2004 i cele dou  din 2008. 
Ne amintim Conferin a din septembrie 2008 de la Timi oara. Participare numeroas , lucr ri interesante, organizare 

excelent  . O stare cu adev rat euforic  îi st pânea pe participan i i pe organizatori deopotriv . Atunci i acolo, minim nu l sa 
s  se întrevad  perioada grea,  care avea s  urmeze nu peste mult timp. Criza a lovit din plin sectorul de construc ii, i în egal  
m sur , ingineria geotehnic  din România. 

O dovad  pe care am fi preferat s  nu o primim, a fost e uarea încerc rii de a organiza, cu titlu experimental e drept, o 
Conferin  Na ional  la 2 ani dup  cea de la Timi oara., deci la jum tatea intervalului tradi ional de 4 ani dintre conferin ele 
na ionale (ba, odat  chiar de 5 ani, 1987 Constan a, 1992 Timi oara). 

Împrejur rile care au condus la anularea conferin ei pl nuite pentru începutul lui septembrie 2010 la Constan a au fost 
explicate în scrisoarea pe care, cu mare p rere de r u, am trimis-o în iulie 2010 c tre factorii interesa i i care merit  a fi reluat  
aici. 

 
Stimate coleg,  
În zilele de 2-4 septembrie 2010 urma s  se desf oare la Constan a, în organizarea Facult ii de Construc ii a 

Universit ii “Ovidius”, cea de a XII-a Conferin  Na ional  de Geotehnic  i Funda ii. Dup  cum se tie, decizia de a se 
organiza aceast  conferin  cu doi ani mai devreme decât data rezultând din ciclul de 4 ani respectat pân  acum, a fost 
luat  de Consiliul SRGF întrunit în septembrie 2008 la Timi oara, în ajunul celei de a XI-a Conferin e Na ionale. În acel 
moment, situa ia în domeniul construc iilor din România era foarte bun , lucru reflectat i în num rul mare de participan i 
– un record pentru manifest rile interne de dup  1990 –, de lucr ri i, în general, în marele succes al Conferin ei de la 
Timi oara. Semnele i consecin ele crizei instalat  în 2009 l sau s  se întrevad  mari dificult i în organizarea conferin ei 
de la Constan a. Cu toate acestea, Comitetul Executiv al S.R.G.F., întrunit în ziua de 7 mai 2010, a fost de acord cu 
solicitarea Comitetului de Organizare de a se difuza Buletinul nr. 2 al Conferin ei, prin care erau fixate datele pân  la 
care trebuiau primite lucr rile în vederea edit rii volumului: 30 iunie 2010 i pân  la care trebuia achitat  în contul 
special deschis de SRGF la BCR Constan a taxa de participare: 20 iulie 2010, urmând ca o decizie s  fie luat  în ziua de 
12 iulie 2010, în func ie de num rul de lucr ri ce se vor fi primit.  

Comitetul Executiv, întrunit conform programului la 12 iulie 2010, a fost informat de prof. univ. dr. ing. Virgil 
Breab n, pre edintele Comitetului de Organizare, c  se primiser  pân  în acea zi 19 lucr ri, iar alte câteva erau promise. 
S-a hot rât prelungirea pân  la 20 iulie a termenului de primire a lucr rilor, fixându-se totu i dou  cifre de control de 
îndeplinit spre a se putea desf ura conferin a: 30 lucr ri i 50 de participan i.  

La noul termen, 20 iulie 2010, nici una din cele dou  cifre de control nu este îndeplinit . S-au primit 24 de lucr ri i 
16 înscrieri. Cu 6 s pt mâni pân  la data fixat , dintre care 4 s pt mâni de vacan  (luna august) era foarte pu in 
probabil ca lucrurile s  se schimbe de natur  a justifica organizarea conferin ei. .  

Fa  de aceast  situa ie, am fost de acord cu propunerea prof. univ. dr. ing. Virgil Breab n de a se amâna 
conferin a pentru începutul lui septembrie 2012, când este de sperat c  imprejur rile vor fi mai favorabile.  

Comitetul de Organizare va lua leg tura cu cei care au trimis lucr ri spre a-i întreba dac  sunt de acord cu 
publicarea lucr rii într-unul din numerele viitoare ale Revistei Române de Geotehnic  i Funda ii. De asemenea, 
Comitetul de Organizare va asigura restituirea taxei de participare pentru cei 16 colegi care au achitat-o.  

În încheiere, in s  mul umesc Comitetului de Organizare pentru eforturile depuse, care din p cate nu s-au putut 
finaliza, precum i autorilor de lucr ri i celor înscri i, care au contat pe organizarea acestei manifest ri.  

 
Totu i, anii din urm  nu au  fost ani de stagnare pe toate planurile. A continuat ac iunea de revizuire i elaborare a 

normativelor de proiectare puse în concordan  cu Eurocodul 7  i  a c ror utiliz\re va contribui la implementarea eurocodului. 
Patru dintre aceste normative au fost publicate în Monitorul Oficial 158 din 4 martie 2011: NP 122:2010  Normativ privind 
determinarea valorilor caracteristice  i de calcul ale parametrilor geotehnici, NP 123:2010 Normativ privind proiectarea 
geotehnic  a funda iilor pe pilo i;  NP124-2010: Normativ privind  proiectarea geotehnic  a lucr rilor  de sus inere; 
NP125:2010 Normativ privind fundarea construc iilor pe p mânturi sensibile la umezire. Alte normative se afl  într-o faz  
avansat  de elaborare i avizare. Între acestea, forma revizuit  a lui NP 074:2006 Normativ privind documenta iile geotehnice 
pentru construc ii. Este important c  în noua versiune normativul cere ca la investigarea terenului de fundare s  se respecte 
standardul SR EN  22475-1 Investiga ii i încerc ri geotehnice. Metoda de prelevare i m sur ri piezometrice. Partea 1: 
Principii tehnice pentru execu ie. Totodat , se cere ca firmele i personalul care realizeaz  investigarea terenului de fundare s  
îndeplineasc  condi iile stabilite prin specifica iile tehnice SR EN ISO/TS 22475-2:2006 Investiga ii i încerc ri geotehnice. 
Metode de prelevare i m sur ri piezometrice. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme i personal i SR EN ISO/TS 
22475-3 Investiga ii i încerc ri geotehnice. Metode de prelevare i m sur ripiezometrice. Partea 3: Evaluarea conformit ii 



 
 

 
 

4

firmelor i personalului de c tre o ter  parte. Totodat , în capitolul privitor la investigarea terenului de fundare se cere în mod 
explicit aplicarea SR EN 1997-2/2007 Proiectarea geotehnic . Investigarea i încercarea terenului. 

Dup  cum am ar tat în Nota de prezentare care a înso it trimiterea în anchet  a primei redact ri a noii forme a NP 074 se 
creeaz  astfel premisele pentru cre terea nivelului investig rii terenului de fundare în ara noastr . 

Este în curs de preg tire în cadrul Centrului de Inginerie Geotehnic  din U.T.C.B. a unui Ghid de aplicare a celor dou  
p r i ale Eurocodului 7 (Partea 1 – Reguli generale; partea 2 – Investigarea i încercarea terenului) cu anexele lor na ionale. 
Ghidul nu- i propune sub nici o form  s  se substituie Eurocodului 7 ci s -l asiste pe proiectant în a utiliza Eurocodul 7, 
împreun  cu normativele de proiectare men ionate mai înainte i a celor care le vor urma. 

Întrucât ac iunea pe plan na ional de traducere a tuturor celor 58 p r i ale celor 10 Eurocoduri pentru construc ii i de 
elaborare a respectivelor Anexe na ionale nu este finalizat , este de a teptat ca în 2012 s  se dispun  în România de pachetele 
de Eurocoduri care s  stea la baza proiect rii diferitelor construc ii. Din aceste pachete nu va lipsi niciodat  Eurocodul 7. 

În înv mântul superior a continuat implementarea „procesului Bologna” numit astfel dup  Declara ia adoptat  în iunie 
1999 la Bologna de mini trii înv mântului din 28 de ri europene. Pentru înv mântul ingineresc din ara noastr  „procesul 
Bologna” a adus trecerea, odat  cu anul universitar 2005-2006 la sistemul cu dou  cicluri:  licen , cu durata de 4 ani, master 
cu durata de 1,5 –2 ani. Adoptarea acestui sistem, cunoscut suprafa a numele de anglosaxon (cu trepte numite Bachelor i 
Maste) a fost cvasi-generalizat  în Europa. Singurele excep ii sunt Fran a i Grecia care continu  s  preg teasc  ingineri prin 
programe integrate de 5 ani. 

Pentru ingineria geotehnic  din România, trecerea la sistemul în dou  cicluri are un efect benefic ca urmare a prezen ei în 
oferta marilor universit i (Bucure ti, Ia i, Timi oara) a unor programe de master în ingineria geotehnic . Primii absolven i ai 
acestor programe au fost cei din prim vara lui 2011, care au început cursurile de master în octombrie 2009. Este astfel pentru 
prima dat  când în înv mântul tehnic românesc pe diploma de absolvire a unei forme de înv mânt  se va scrie: inginerie 
geotehnic . Nu putem decât spera c , odat  cu relansarea activit ii economice i a marilor lucr ri de infrastructur , infuzia de 
tineret î i va face sim it  prezen a în ingineria geotehnic  din România. 

i în anii care au trecut, geotehnica din România a continuat s  se afirme pe plan interna ional. 
Evenimentul care trebuie amintit în primul rând este cea de a XIV-a edi ie a Conferin ei Dun rene Europene de Inginerie 

Geotehnic  i Mecanica P mânturilor desf urat  la Bratislava în iunie 2010. Atât prin num rul de participan i cât i prin cel al 
lucr rilor, prezen a României a fost cu adev rat remarcabil , ara noastr  situându-se pe locul secund, dup  ara gazd . 

Faptul este cu atât mai îmbucur tor, cu cât majoritatea membrilor delega iei din România au fost tineri. Acest lucru a fost 
remarcat de oaspetele de onoare al Conferin ei, profesorul Jean-Claude Briaud, noul Pre edinte al ISSMGE, care a r spuns cu 
amabilitate invita iei pe care i-am adresat-o de a se întâlni cu tinerii geotehnicieni din România în una din pauzele conferin ei. 
De altminteri, pe profesorul Jean-Claude Briaud îl a tept m în toamna acestui an la Bucure ti. 

Acesta este ultimul num r al RRGF care se editeaz  i public  prin grija direct  a celui care semneaz  prezentul editorial. 
Potrivit hot rârii Comitetului executiv al SRGF, începând cu toamna lui 2011, fiecare num r al revistei va fi preg tit de una 
dintre filiale. Cel de al 2-lea num r din 2011 va fi în grija filialei Transilvania. Se sper  ca în acest fel s  fie asigurat  o mai 
bun  periodicitate a apari iei. Asta depinde, îns , în mare m sur  de contribu iile pe care vor în elege s  le aduc  prin articole, 
note, comentarii .a., membrii Societ ii. 

 
 

Prof. dr. ing. Iacint MANOLIU 
Pre edintele Societ ii Române de Geotehnic  i Funda ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������	�
�������
����
�
���������
��
������	�
����������
�	����
���	

������������


�������������
�������������������

�
����������������

��������	�
������

��� ���

����������	�
�� ��������	
����
��
������������������������������������� ���!��
�"���##�������"������$�#����%��������&'��(�
����%���))���&'��(�
����%



 
 

 
 

5

 

                                          CC UU PP RR II NN SS  Pag.
Revista Român  
de Geotehnic  i  
Funda ii  
Nr. 1/2010 
 
Publica ie semestrial  
tehnico- tiin ific  editat  
de Societatea Român  
de Geotehnic  i 
Funda ii 
 
ISSN - 1584-5958 
 
Redac ia: 
B-dul Lacul Tei 124, 
Sector 2, Bucure ti, 
Cod Po tal: 020396 
Telefon: 021-242.93.50 
Fax: 021-242.08.66 
 
Grafica: 
 
 
Tehnoredactare 
computerizat : 
Alina Rancea 

  

Editorial        
Manoliu, I. 
 
Articole 
Marchidanu, E. 
Construc iile i protec ia mediului geologic din România. Actualitate i 
perspectiv  
 
Stoica, R., Trifan, L. 
Comportarea funda iilor pe argile active sub efectul proceselor termice de 
durat  
 
Popa, A., Ignat, O. 
Lucr ri de stabilizare a taluzurilor de debleu, aplicate pe sectorul 2B Luna - 
Gil u, al autostr zii Transilvania 
 
Perlea, V. 
Progrese recente în definirea declan rii lichefierii 
 
Conferin e interna ionale 
Ilie , N. - Conferinta Alexandria 2009 
 
Din via a ISSMGE 
Manoliu, I. -  Reuniunea Consiliului ISSMGE din 4 octombrie 2009 din 
Alexandria 
 
Manoliu, I. - Profesorul Jean-Louis Briaud, cel de al 15-lea Pre edinte al 
ISSMGE 
 
File din istoria geotehnicii române ti 
Manoliu, I. - Povestea unei conferin e dun rene organizat  în România  
 
Evenimente 
Manoliu. I. - Profesorul Heinz Brandl, 
Doctor Honoris Causa al Universit ii Tehnice de Construc ii Bucure ti  
 
Evoc ri 
Manoliu, I. - Profesorul Lymon C. Reese (1919-2009) 
 

3

5
 
 
 
 

12 
 
 
 

18 
 
 
 

23 
 
 

33 
 
 
 
 

35 
 
 

37 
 
 
 

40 
 
 
 
 

42 
 
 
 

44 
 

 

Revista Român  de Geotehnic  i Funda ii este editat  de Societatea Român  de Geotehnic  i 
Funda ii , în r spunderea i sub îngrijirea Colegiului de Redac ie format din: Prof. Dr. Ing. Iacint MANOLIU (Pre edinte), 
Dr. Ing. René Jacques BALLY, Prof. Dr. Ing. Loretta BATALI, Prof. Dr. Ing. Romeo CIORTAN, Dr. Ing. Mircea GALER, 
Prof. Dr. Ing. Eugeniu MARCHIDANU, Conf. Dr. Ing. Irina LUNGU, Prof. Dr. Ing. Marin MARIN, Ing. Nicolae 
R DUINEA. 
 
În aten ia autorilor 
 
Revista Român  de Geotehnic  i Funda ii, publica ie semestrial  tehnico - tiin ific , a teapt  articole în domeniile 
mecanicii p mânturilor, ingineriei geotehnice, funda iilor i procedeelor de fundare, geologiei inginere ti aplicat  la 
construc ii precum i contribu ii pentru rubricile cu caracter permanent. articolele vor fi înso ite în mod obligatoriu de un 
rezumat în limba român  i de rezumate în limbile englez  i francez , având aproximativ 40 rânduri fiecare. 
Manuscrisele se vor expedia în dou  exemplare (dintre care unul original) i o dischet  pe adresa: Societatea Român  de 
Geotehnic  i Funda ii, B-dul Lacul Tei 124, C. P. 38-71, Bucure ti. manuscrisele sunt examinate de un comitet de lectur  
desemnat de Colegiului de Redac ie. 
Articolele publicate în revist  nu angajeaz  decât r spunderea autorilor. 



 
 

 
 

6

ARTICOLE 
 
 
CCOONNSSTTRRUUCC IIIILLEE  II  PPRROOTTEECC IIAA  MMEEDDIIUULLUUII  GGEEOOLLOOGGIICC  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA..  
AACCTTUUAALLIITTAATTEE  II  PPEERRSSPPEECCTTIIVV   
 
 
E. Marchidanu 
Profesor dr. ing. Universitatea Tehnic  de Construc ii Bucure ti 
Catedra de Geotehnic  i Funda ii  
 
 
 
Rezumat 
 
Articolul prezint  o analiz  sintetic  a st rii actuale a mediului geologic din România în rela ia acestuia cu 
activitatea de construc ii. Sunt analizate pe scurt caren ele existente în domeniul reglement rilor privind 
proiectarea construc iilor i impactul acestora asupra degrad rii mediului geologic. 
 
 
1. INTRODUCERE 

 
Mediul înconjur tor reprezint  spa iul în care 
elementele cadrului natural interfereaz  cu cele 
create de om. 

Principala component  a mediului înconjur tor 
apar ine mediului geologic, care cuprinde partea 
superficial  a crustei terestre accesibil  
investiga iilor directe, destinate diverselor activit i 
umane, între care construc iile ocup  un loc aparte. 

Planeta P mânt, dar în mod deosebit scoar a 
terestr , se afl  într-o permanent  stare de 
fr mântare datorit  ac iunii factorilor geodinamici 
interni i externi. 

Principalele forme de manifestare a factorilor 
geodinamici interni, care pot interac iona cu 
construc iile, se refer  la vulcanism i cutremure în 
timp ce factorii geodinamici externi  ac ioneaz  pe 
un front mult mai larg i se manifest  sub form  de 
procese de dezagregare i alterare a rocilor, eroziuni, 
alunec ri de teren, avalan e, curgerea ghe arilor, 
tas ri prin subsiden  .a. 

Toate aceste manifest ri naturale, de multe ori 
genereaz  hazarduri care pot afecta, uneori în forme 
foarte grave, mediul geologic i implicit construc iile 
pe care acesta le suport . 

Exist  îns  i numeroase situa ii când 
construc iile, ca produs antropic, reprezint  o 
amenin are la adresa integrit ii i calit ii 
mediului geologic. 

Valoarea proiectelor de construc ii trebuie 
evaluat  în func ie i de m sura în care acestea pot 
asigura compatibilitatea construc iilor respective cu 
mediul geologic. Arta arhitec ilor i proiectan ilor de 

a împlini acest deziderat const  tocmai în abilitatea 
lor în a g si acele solu ii care s  poat  asigura 
succesul dorit. 

În interac iunea cu mediul geologic construc iile 
pot juca rolul de partener, victim  sau agresor. În 
marea majoritate a cazurilor, fa  de mediul geologic 
construc iile sunt astfel proiectate i realizate încât 
îndeplinesc condi ia de partener. Nu pu ine sunt îns  
situa iile în care construc iile cad victime ac iunilor 
distructive ale fenomenelor naturale (cutremure, 
erup ii, avalan e, alunec ri de teren, surp ri în goluri 
subterane naturale sau create de om .a.) În acela i 
timp trebuie acordat  maxim  importan  
influen elor agresive ale construc iilor asupra 
mediului geologic. Este regretabil faptul c  de multe 
ori chiar ei, constructorii, din cauza unor proiecte 
insuficient de bine fundamentate pe studii eficiente, 
adoptarea unor solu ii necorespunz toare de 
proiectare, sau execu ie neglijent , sunt cei care 
amorseaz  declan area multor hazarduri cu influen e 
nefaste asupra mediului geologic. 

 Cele trei ipostaze în care se pot plasa 
construc iile fa  de mediul geologic trebuie stabilite 
cu maxim  responsabilitate. De corectitudinea 
acestor evalu ri depind costurile de execu ie, 
siguran  în exploatare i impactul construc iilor 
respective asupra mediului înconjur tor i în mod 
deosebit asupra mediului geologic. 

Problematica în discu ie este atât de complex  
încât abordarea acesteia, chiar sumar , dep e te cu 
mult spa iul editorial alocat unui articol ce se 
prezint  în cadrul unei manifest ri tiin ifice cum 
este cea de fa . Din acest motiv, în cele ce urmeaz  
se vor prezenta într-o form  succint , dou  exemple 
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din România, pe cât posibil semnificative, de 
interac iune dintre diverse tipuri de construc ii cu 
mediul geologic i unele aprecieri privind 
necesitatea reactualiz rii i îmbun t irii legisla iei 
care prive te acest domeniu. 

 
 

2. STAREA ACTUAL  A PROTEC IEI 
    MEDIULUI GEOLOGIC DIN ROMÂNIA 
    ÎN RELA IILE ACESTUIA CU 
    LUCR RILE DE CONSTRUC II 
 
În ultimii 60-70 de ani activitatea de construc ii 
din România s-a amplificat i diversificat foarte 
mult, situa ie care, în condi iile specifice rii 
noastre (experien , dotare tehnic  i poten ial 
financiar, unele lacune în domeniul legisla iei 
privind normele de proiectare, execu ie i 
exploatare a construc iilor) au reprezentat 
condi ii care uneori au favorizat apari ia 
dificult ilor de comportare a construc iilor în 
rela iile cu mediul geologic. 

O imagine cât de cât apropiat  de realitate 
privind starea de degradare a mediului geologic 
din România se poate contura chiar i printr-o 
simpl  enumerare a principalelor domenii din 
activitatea de construc ii în care fenomenul se 
manifest  la cote înalte. În acest sens pot fi 
men ionate urm toarele domenii: 
 

exploat rile miniere, cu excava ii subterane 
i în cariere, cu depozite imense de steril 

solid depus în halde sau steril umed depus 
în iazuri de decantare, majoritatea dintre 
acestea fiind generatoare de grave 
fenomene de alunec ri de teren, poluare 
.a.; 

construc iile hidrotehnice, de care sunt 
legate numeroase procese de alunec ri de 
teren, modific ri semnificative ale 
condi iilor hidrologice i hidrogeologice 
naturale, destabiliz ri ale terenurilor ca 
urmare a declan rii sufoziilor i 
antren rilor hidrodinamice, eroziuni i 
pr bu iri de maluri pe albiile râurilor etc. 
construc iile de  drumuri, c i ferate, poduri, 
tuneluri .a., îndeosebi cele amplasate în 
zone colinare, care în multe cazuri sunt 
înso ite de alunec ri de teren; 
lucr rile de hidroameliora ii, îndeosebi cele 
de iriga ii, combaterea eroziunii solurilor, 
desec ri .a.; foarte multe cazuri de 
s r turare a terenurilor, înml tinire, 

producerea unor degrad ri grave ale 
lacurilor naturale (vezi Techirghiol, Amara 
de Ialomi a, lacurile din câmpia Br ilei i 
cele din complexul Sl nic Prahova .a.); 
construc iile civile, cu regim de în l ime în 
cre tere i funda ii din ce în ce mai adânci 
(4-5 subsoluri) în condi iile unor terenuri cu 
ape freatice superficiale cantonate în 
nisipuri vulnerabile la antrenare 
hidrodinamic  i lichefiere etc. 

 
În cele ce urmeaz , cu titlu informativ, se 

prezint  dou  exemple reprezentative pentru 
România  de interac iune a construc iilor cu mediul 
geologic i modul în care pot suferi degrad ri 
importante atât mediul geologic cât i construc iile 
pe care le suport . 

 
 

2.1. Exploatarea minier  Ro ia Poieni 
 
Exploat rile miniere pe teritoriul României dateaz  
de peste 2000 de ani. 

În prezent, România este proprietarul de 
neinvidiat al r m i elor vechilor i mai noilor 
exploat ri miniere, adev rate dezastre ecologice ce 
afecteaz  grav mediul geologic. 

Unul dintre numeroasele exemple semnificative 
de astfel de construc ii îl reprezint  exploatarea în 
carier  a minereurilor cuprifere de la Ro ia Poieni - 
jude ul Alba. 

Cariera este executat  în roci vulcanice efusive, 
de tipul dacitelor i andezitelor. Sterilul solid, 
rezultat direct din exploatarea minereului este format 
din fragmente de roci vulcanice cu dimensiuni care 
variaz  de la frac iunea praf i nisip pân  la blocuri 
decimetrice i metrice. 

Sterilul solid se transport  cu mijloace auto i se 
depune în 4 halde, pe versan ii v ilor adiacente 
amplasamentului carierei. În l imile maxime ale 
haldelor au trecut de 200-250 m iar extinderea, 
m surat  pe linia de cea mai mare pant  a versan ilor 
pe care se deverseaz  sterilul, atinge, i uneori 
dep e te, 500 m. 

De la sta iile de flotare rezult  sterilul umed, sub 
form  de lam, care se transport  hidraulic pe 
conducte i se depoziteaz  în iazuri de decantare, 
dintre care, cel mai important este situat pe valea 

esei, afluent pe partea dreapt  a râului Arie . 
Cele mai grave forme de agresare a mediului 

geologic de la exploatarea minier  Ro ia Poieni sunt 
urm toarele: 

Alunec rile frecvente ale taluzurilor 
haldelor, care antreneaz  i partea 
superioar  a versan ilor pe care sunt 
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dispuse. Ritmul intens de depunere i 
tendin a de scurtare a distan elor de 
transport au fost factorii principali care au 
condus la adoptarea solu iei de construc ie a 
haldelor prin sistemul „de sus în jos”, cu 
deversarea sterilului începând de la partea 
superioar  a versan ilor, prin basculare 
direct .  

 
Sterilul basculat, în stare de maxim  afânare, se 

a eaz  la un taluz liber, cu unghiul de înclinare la 
limita stabilit ii (Fig. 1). 

 

 
 

Figura 1. Taluzul haldei Gemenea în partea superioar  
 
Periodic, pe m sura în l rii haldei, sterilul de 

la partea superioar  a taluzului î i pierde stabilitatea, 
fiind antrenat în alunecare sub forma unor avalan e 
prin care materialul pus în mi care poate ajunge 
pân  în firul v ii, formând baraje de alunecare în 
spatele c rora se acumuleaz  ap  (Fig. 2 i 3). 

 

 
 

Figura 2. Cr p turi pe platforma de depunere a 
sterilului la partea superioar  a haldei Gemenea, în faza 

de ini iere a alunec rii 

 
 

Figura 3. Trepte de alunecare pe halda Cuibarului 
cu denivel ri de ordinul a 2-4 m 

 
Depozitele afânate din hald  sunt percolate de 

apele de precipita ii care, într-un mediu aerat, în 
contact cu frac iunile fine de minerale sulfuroase, 
genereaz  reac ii chimice în urma c rora se 
formeaz  ape sulfuroase acide. Frecvent, la baza 
haldelor se observ  exfiltra ii de ape acide, de 
culoare g lbuie, uneori înso ite de cantit i mari de 
spum  alb  asem n toare celei produs  de detergen i 
(Fig. 4). 

 

 
 

Figura 4. Ape sulfuroase acide exfiltrate din halda 
Gemenea 

 
Cercet rile din ultimii ani au ar tat c  acest 

proces de alterare i dizolvare chimic  a frac iunilor 
fine de steril solid este amplificat de prezen a unor 
bacterii, (thiobacillus ferrooxidans, thiobacillus 
thiooxidans, thiobacillus denitrificans etc.) pentru 
care, înc , nu s-a g sit un antidot eficient. 

Rezultatul procesului de alterare i dizolvare a 
frac iunilor fine din hald  este formarea unui lam 
plastic curg tor care se scurge din halde i care, pân  
în prezent, s-a extins pe distan e de peste 500 m 
îndreptându-se c tre iazul Valea esei (Fig. 5). 
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Figura 5. Iazul Valea esei. Culoarea galben  apar ine 
apelor acide, sulfuroase, care sunt greu miscibile cu 

lamul din iaz 
 

Situa ia existent  la exploatarea minier  Ro ia 
Poieni reprezint  o form  sever  de afectare a 
mediului geologic i un risc foarte mare de poluare a 
apelor din bazinele râurilor Arie  - Mure  - Tisa. 

 
 

2.2. Procesul de degradare a litoralului românesc 
 
Problema litoralului continu  s  preocupe, i 
totodat  s  îngrijoreze autorit ile române. De câ iva 
zeci de ani se desf oar  o intens  activitate de 
contracarare a ac iunii agresive a m rii asupra 
litoralului. 

Configura ia geomorfologic  i geologic  
separ  litoralul în trei zone distincte: o zon  de 
acumulare în partea de nord (zona de delt ), o zon  
de tranzi ie în partea central , care cuprinde sectorul  
cu plaje întinse (Lacul Razelm - Mamaia) i zona 
sudic  de eroziune marin , cu faleze înalte (sectorul 
Constan a - Vama Veche). 

De peste o jum tate de secol ac iunea agresiv  
a M rii Negre asupra litoralului s-a manifestat sub 
forma distrugerii prin eroziune a plajelor, în special 
în zona sta iunii Mamaia i procese de abraziune 
înso ite de pr bu irea falezei înalte, cu efecte mai 
accentuate în zona Eforie Nord i Eforie Sud. 

Solu iile tehnice de contracarare a acestor 
fenomene distructive, bazate pe studii complexe, s-
au materializat prin executarea unor diguri de larg, 
epiuri, ziduri de sprijin .a., lucr ri menite s  
redirec ioneze i s  reduc  for a eroziv  a curen ilor 
litorali i a valurilor. În zona sta iunilor Eforie Nord 
i Eforie Sud, cu cca. 50 de ani în urm  s-au executat 

ample lucr ri de consolidare a falezei care au constat 
din drenaje, chesoane, ziduri de sprijin, retaluz ri 
.a. 

Cu toate aceste interven ii litoralul nu este 

suficient de bine protejat, distrugerea plajelor 
continu , instabilitatea falezei în zona Eforie s-a 
accentuat periculos de mult iar c tre partea sudic  
erodarea malului înalt se manifest  tot mai frecvent. 

Întrebarea care se poate pune este urm toarea: 
solu iile tehnice privind lucr rile de protec ie a 
litoralului au avut la baz  o diagnosticare corect  i 
complet  a cauzelor care favorizeaz  procesele 
distructive generate de ac iunea m rii asupra 
litoralului? 

În mare parte r spunsul este pozitiv. Ac iunea 
eroziv  a curen ilor litorali i a valurilor este 
indiscutabil . Modific rile privind intensitatea i 
direc ionarea curen ilor litorali datorit  
dezechilibrului creat de reducerea cantit ii de 
aluviuni transportate de Dun re i depuse la 
debu area în mare, dezechilibru pus pe seama 
cre terii cantit ii de aluviuni care sunt re inute în 
lacurile de acumulare riverane Dun rii, sau chiar 
prin bararea fluviului (Por ile de Fier I i II), pot fi 
de asemenea cauze importante. 

Componenta antropic , eviden iat  prin grave 
neglijen e în ceea ce prive te  func ionarea 
defectuoas  a re elelor de alimentare cu ap  i 
canalizare din sta iunile Eforie Nord i Sud 
constituie poate principala cauz  care st  la baza 
instabilit ii falezei din aceast  zon . 

Nu este greu de observat c  lucr rile ample de 
drenare i stabilizare a falezei executate în urm  cu 
aproape 50 de ani, din factor de stabilizare au 
devenit un important factor de destabilizare, având 
în vedere c  întreaga re ea de drenaj a fost 
fragmentat  iar apa care înc  se mai colecteaz  în 
acest sistem este distribuit  haotic în masa de 
p mânt care alunec . 

 

 
 

Figura 6. Zona Eforie Sud. Faleza în zona în care 
lucr rile de consolidare executate cu cca. 50 de ani în 

urm  sunt deteriorate i scoase din serviciu. Între 
coronamentul zidului de sprijin i partea superioar  a 

falezei se v d fronturile de rupere a taluzului 
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Figura 7. Zona Eforie Nord. Erodarea puternic  a falezei 
la contactul cu marea 

 

 
 

Figura 8. Zona Eforie Nord. Apele din canalizarea 
ora ului, f r  s  treac  prin sta ia de epurare, sunt 
deversate direct în mare, afectând în acela i timp i 

stabilitatea falezei 
 

Pe lâng  aceste cauze indiscutabile, în general 
bine studiate, se mai poate ad uga una c reia, cel 
pu in pân  acum, nu i s-a acordat suficient  
importan , i anume particularit ile geotectonice i 
climatice în care se situeaz  arealul litoralului 
românesc. 

 
Iat  câteva comentarii: 
 

1. Cota nivelului M rii Negre nu este fix . Faptul 
c  în m sur torile topo - geodezice aceast  cot  
este luat  drept nivel de referin , este doar o 
chestiune conven ional . Oscila iile nivelului 
m rii sunt dependente de modific rile climatice, 
iar cre terea nivelului oceanului planetar datorit  
topirii ghe arilor, în condi iile înc lzirii globale, 
este o realitate. 

2. Zona Foc ani - Gala i este cunoscut  ca o 
important  depresiune tectonic , activ  i în 
prezent, cu tendin e de scufundare înc  din 
Sarma ian. Dintre multiplele dovezi, cea mai 
u or de observat, privind subsiden a zonei o 

constituie convergen a c tre aceast  arie a 
râurilor din sudul Moldovei i sudul i estul 
Câmpiei Române, inclusiv a Dun rii. 

3. Studii de caz ample, bazate pe m sur tori 
geodezice, geofizice, explor ri geologice prin 
foraje de mare adâncime executate în aria zonei 
de subsiden , arat  f r  dubii c  scufundarea 
lent  a zonei continu . Fa  de nivelul M rii 
Negre, cota medie a Deltei Dun rii este de cca. 
+ 0,30 m, în timp ce pe râul Siret, în amonte de 
confluen a cu Dun rea, la Barbo i, cota este de + 
3 m iar la confluen a Râmnicului S rat cu 
Siretul, la N moloasa, cota este de numai + 6 m 
deasupra M rii Negre. 

4. Exist  o serie de argumente care sus in ideea c  
Marea Neagr  se afl  în ofensiv  asupra 
litoralului românesc. În lucrarea „Dealurile i 
Câmpiile României” (Editura tiin ific , 
Bucure ti 1966), academicianul Vintil  
Mih ilescu prezint  urm toarele informa ii:  
 
„ ... cu prilejul scurt rii prin t iere de canal a 
bra ului Sulina, s-a g sit loessul Câmpiei 
Bugeacului la 3-6 m sub nivelul M rii Negre”.  

 
Se tie c , din punct de vedere genetic loessul 

este o roc  specific  Pleistocenului, care se formeaz  
în arii continentale prin depuneri de materiale fine, 
în care predomin  frac iunea praf, transportate în 
principal pe cale eolian  i fluaviatil . Ca urmare, 
ini ial loessul se situa deasupra nivelului M rii 
Negre iar acum se afl  cu 3-6 m sub nivelul acestuia. 

„Aluviunile îngr m dite în acest golf (n.a. este 
vorba de lunca Dun rii din aval de Giurgiu pân  în 
zona deltei), pe o grosime de aproape 50 m 
(judecând dup  adâncimea de 36 m sub nivelul m rii 
la care au fost ele g site cu prilejul construirii 
podului de la Cernavod ) n-au putut forma totu i o 
câmpie zvântat , pentru c , a a cum arat  
construc iile antice acoperite de mai mul i metri de 
mâluri dun rene (vezi A.C. Banu, 1964) nivelul 
general oceanic, deci i cel al M rii Negre, se 
g se te în ridicare (cu aproape 4 m în ultimii 2000 
de ani)”. 

Un alt argument interesant în favoarea ideii de 
invadare a uscatului de c tre Marea Neagr  este 
faptul c  în dreptul ora ului Mangalia, aproape de 

rm, în calcarele sarma iene de pe fundul m rii au 
fost descoperite carsturi de dizolvare. 

Este cunoscut faptul c  procesele de dizolvare a 
rocilor solubile, cu formare de carsturi, sunt 
caracteristice ariilor continentale prin circula ia 
apelor dulci, în zona cuprins  între suprafa a 
terenului i nivelul permanent al apelor subterane. 
Faptul c  astfel de fenomene au fost identificate sub 
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nivelul m rii, arat  c  în zon  s-a produs o 
scufundare de natur  tectonic  prin subsiden , o 
ridicare a nivelului m rii, sau producerea simultan  
a ambelor fenomene. 

Exemple de procese de transgresiune i 
regresiune marin , ca rezultat al mi c rilor tectonice 
epirogenetice sau ca efect al fluctua iilor nivelului 
oceanului planetar datorit   schimb rilor climatice, 
de cele mai multe ori o combina ie a acestor 
fenomene, sunt multiple. Unul dintre acestea este cel 
al rmului sudic  al M rii Mediterane. 

„În urm  cu cca. 2000 de ani, o parte din anticul 
ora  egiptean Alexandria, cu templele Kanopos i 
Heracleopolis, din golful Abukir, a fost acoperit  de 
apele m rii; în prezent zona respectiv  reprezint  un 
important antier arheologic subacvatic din care sunt 
recuperate elemente de construc ii, art  .a., de mare 
importan  istoric  i tiin ific ” . 

Acceptând o variant  optimist  de abordare 
conform c reia va veni vremea elabor rii unui 
proiect amplu de protec ie durabil  pentru o perioad  
de timp suficient de lung , a litoralului românesc, 
dac  nu va fi introdus în ecua ia solu iei de 
proiectare i factorul geotectonic, aceasta va fi cu 
siguran  o eroare. 

 
 

3. PERSPECTIVE PRIVIND VIITORUL 
    PROTEC IEI  MEDIULUI GEOLOGIC 
   DIN ROMÂNIA 

 
Evaluarea stadiului actual de protec ie a 
mediului geologic necesit  elaborarea în regim 
de urgen  a unor studii de sintez , pe domenii 
de activit i specifice construc iilor, care 
interac ioneaz  cu mediul geologic. Obiectul 
acestor studii ar trebui s -l reprezinte scoaterea 
în eviden  a modului în care construc iile 
executate i exploatate pân  în prezent au 
coabitat cu mediul geologic. Pentru cazurile în 
care c  se vor constata contradic ii de coabitare 
trebuie analizate cauzele i formulate solu iile 
care ar fi putut elimina aceste incompatibilit i. 
Stabilirea acestor elemente ar fi de mare utilitate 
pentru activitatea viitoare din domeniul 
construc iilor. 

Sloganul conform c ruia omul st pâne te 
natura s-a dovedit de multe ori o himer . Natura 
are legile ei care nu pot fi modificate sau 
abrogate. Toate fenomenele naturale tind c tre 
starea de echilibru iar noi trebuie s  înv m s  
proiect m pentru i nu împotriva naturii. De 
foarte multe ori proiect m i execut m 

construc ii generatoare de hazarduri i ulterior 
c ut m solu ii de stopare sau diminuare a 
riscurilor provocate. Pot fi date nenum rate 
exemple de destabilizare a versan ilor ca urmare 
a excava iilor care se execut  pe sau la baza 
acestora, încorsetarea albiilor râurilor cu diguri, 
f r  ca acestea s  fie acompaniate de poldere 
care s  poat  intra în func iune în caz de cedare 
a digurilor etc. etc. etc. 
 

În prezent, mediul geologic din România 
nu este protejat de o legisla ie eficient . 
Degradarea excesiv  a vechilor lucr ri 
hidrotehnice de protec ie împotriva inunda iilor 
i volumul nesemnificativ de investi ii pentru 

reabilitarea acestora i execu ia altora noi, 
contribuie tot mai mult la degradarea albiilor i 
malurilor râurilor, la modificarea regimului 
hidrologic, amplificarea eroziunilor de versan i 
i favorizarea alunec rilor de teren .a. De 

asemenea, subinundarea unor arii extinse prin 
ridicarea excesiv  a nivelului freatic cu efecte 
d un toare asupra infrastructurii construc iilor 
i formarea zonelor de înml tinire se manifest  

destul de frecvent. Mediul geologic este agresat 
în continuare de ac iunile de defri are a 
p durilor fenomen care se asociaz  cu lipsa 
lucr rilor de combatere a eroziunii solurilor i 
de protec ie a albiilor cursurilor de ap . 
 

Alocarea fondurilor necesare pentru 
finan area lucr rilor de protec ie a mediului 
geologic, pe baza unui program de priorit i 
bine fundamentat, pentru a se evita deschiderea 
unor antiere de execu ie i ulterior abandonarea 
acestora, în diverse stadii de execu ie, din lips  
de fonduri (vezi Canalul Siret - B r gan, 
Canalul navigabil Bucure ti - Dun re, 
autostr zile în curs de execu ie .a.). construc ii 
foarte importante, de interes na ional, bine 
justificate din punct de vedere tehnic i 
economic dac  sunt începute i ulterior 
abandonate, acestea pot deveni surse de 
dezastre, uneori mai periculoase decât 
hazardurile pe care urmau s  le combat . 

Pentru evitarea unor situa ii de acest fel, 
elaborarea unui plan na ional, pe termen mediu 
i lung, privind strategia de dezvoltare a 

lucr rilor de protec ie a mediului geologic este 
imperios necesar. 
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O mare caren  în activitatea de protec ie a 
mediului geologic în România se datoreaz  unei 
slabe preocup ri din partea institu iilor abilitate  
pentru educarea i con tientizarea popula iei: 
familie, coal , biseric , mass-media .a. 

 
La fel de ineficient este i modul în care se 

aplic , i mai ales cum se respect , aplicarea 
legilor i reglement rilor privind protec ia 
mediului geologic. 
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Synopsis 
 
The paper presents a synthetically analysis of geological environment of Romania regarding its relations with construction. 
Is analyzed in short the deficiency of settlements concerning the construction design and their impact regarding the 
degradation of geological environment. 
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Rezumat 
 
Articolul prezint  cazuri de construc ii industriale fundate pe argile active, care au suferit degrad ri datorit  
tas rilor prin contrac ie a argilelor sub efectul proceselor  termice de durat . Un caz deosebit, privind m surarea 
temperaturii transmis  în p mânt i evolu ia procesului de deshidratare fa  de sursele termice, efectul tas rilor 
prin contrac ie asupra structurii i prognoza tas rilor suplimentare, în vederea elabor rii proiectului de 
consolidare, este cel al halelor cu 2 deschideri de pe platforma UZINEI DE ALUMINIU ALRO SLATINA, 
unde s-au derulat investiga ii geotehnice de tip special. 
 
 
1. CAZURI DE REFERIN  
 
În mai multe ansambluri industriale cu procese 
tehnologice termice de durat , existen a argilelor 
active în jurul cuptoarelor, canalelor de gaze încinse 
i a celor de evacuare a fumului, a provocat 

degrad ri în construc ii datorit  deforma iilor 
ap rute ca efect al usc rii terenului de fundare. Pot fi 
citate hala pentru uscat c r mizi din Târn veni, o 
hal  pentru produse de sticl  din Bucure ti - ambele 
fundate direct - precum i unele baterii de cocs de la 
Hunedoara, fundate pe pilo i. 

Un caz deosebit prin amploarea fenomenului 
este cel al halelor cu 2 deschideri de la ALRO 
Slatina, prezentat în extenso. 

 
 

2. CAZUL UZINEI DE ALUMINIU ALRO 
SLATINA 
 
Aluminiul se ob ine prin electroliza aluminei  în 
topitur  de criolit  la temperatura de 1000 o C . 

Cele 10 hale de electroliz  în care se produce 
aluminiul au fost concepute i realizate din elemente 
prefabricate de beton armat în  2 solu ii structurale: 

 
Hale în lungime de 438 m cu 2 deschideri de 
19 m, separate printr-un coridor de circula ie 
de 6 m deschidere (figura 1); 

 
Navele laterale ale halei sunt parter cu în l imea 

liber  sub grinda de acoperi  variind între 10.30 m i 

14.40 m. În fiecare nav  sunt montate câte 64 cuve 
de electroliz  deservite de poduri rulante 
multifunc ionale. Stâlpii marginali au la baz  
sec iune plin  de 40 x 80 cm, iat stâlpii centrali au 
sec iunea de 45 x 100 cm i sunt cu goluri. 

 
Hale în lungime de 576 m cu o singur  
deschidere de 28 m. Cuvele de electroliz  
sunt dispuse pe dou  iruri paralele între 
cele 2 iruri de stâlpi, iar între cuve se 
g se te un canal de ventila ie. 

 

 
 

Figura 1. Sec iune transversal  prin hal  cu 2 deschideri 
 
În cursul anilor ce a urmat d rii în exploatare a 

halelor de electroliz  au ap rut tas ri care s-au 
accentuat an de an, provocând greut i în circula ia 
podurilor rulante. 

În timp ce la halele cu o singur  deschidere  
tas rile au fost mici i uniforme, la halele cu                
2 deschideri tas rile au fost mari, dup  primii  6...8 



 
 

 
 

13

ani de exploatare atingând 35 cm sub cuve                                                                                          
i 25 cm sub stâlpii centrali. 

În anul 1987 s-au semnalat degrad ri la portalele                                                                                           
metalice  de frânare, iar în 1988,  în  urma unor 
dezveliri executate sub pardoseli, la baza                                
( irurile B i C), s-au constatat fisuri i  cr p turi 
pân  la planuri de rupere. 

Num rul semnificativ de cazuri depistate i  
examinate a condus la prezum ia c  asemenea                                                                        
degrad ri ascunse sunt posibile la to i stâlpii de pe 
irurile centrale. 

În ceea ce prive te stâlpii marginali ( irurile A  
i  D), ace tia nu au suferit tas ri, dar tas rile 

stâlpilor de pe irurile centrale au provocat - prin 
intermediul grinzilor de acoperi  articulate-
împingerea c tre exterior a acestora din urm  i 
apari ia de fisuri orizontale la baza lor, dar de 
amploare redus .  

Degrad rile stâlpilor centrali s-au datorat în 
principal urm toarelor cauze majore: contrac ia 
stratului de argil  în urma procesului termic de 
radia ie a c ldurii i electrocoroziunea. 

 
 

3. INVESTIGA II GEOTEHNICE 
 

În cadrul proiectului de consolidare a halelor  s-a 
procedat la investigarea terenului de fundare în 
actualul stadiu, în vederea determin rii poten ialului 
de tasare suplimentar  prin contrac ie. 

 Pentru investiga ii geotehnice au fost alese  hala 
1 cu o singur  deschidere i halele 5 , 8 , 9 cu 2 
deschideri, ultimele reprezentând construc ii de 
acela i tip, dar puse în func iune în ani diferi i. 
Cunoscând din studii geotehnice anterioare 
omogenitatea stratifica iei terenului i a sistemului 
de fundare al halelor, în fiecare hal  terenul a fost 
investigat pe câte o singur  sec iune transversal . 

Programul de cercet ri geotehnice a constat din: 
foraje geotehnice amplasate la exteriorul 

halelor, considerate de referin  pentru 
situa ia teren natural; 
8 foraje mecanice amplasate în interiorul 

halelor. În func ie de factorii de mediu din  
hale: spa ii i accese limitate, temperaturi 
ridicate, care exclud motoarele cu combustie 
intern , curen i vagabonzi, câmp 
electromagnetic permanent, emana ii de               
fluor etc., forajele s-au executat cu o forez  
tip FG de gabarit redus, ac ionat  cu motor 
electric i folosind aer comprimat în locul 

fluidului de foraj; forajele au fost pozi ionate 
simetric lâng  stâlpii marginali, la capetele 
cuvelor de electroliz  în func iune, în 
coridoarele de circula ie, lâng  stâlpii 
centrali, pe canalul de ventila ie (hala 1) i în 
trei cuve de electroliz  debran ate, aflate 
temporar în repara ie; 
m sur tori termometrice în forajele 

mecanice cu sta ia de carotaj geofizic SKV-
69, la  intervale de adâncime de 0,50 m; 
analize geotehnice i mineralogice, dezveliri 

la funda ii, etc. 
 
 
4. FUNDA II 

 
Funda iile stâlpilor  sunt tip pahar, f r  treapt , cu 
dimensiuni în plan de 2,90 x 2,40 m (stâlpii centrali) 
i de 2,60 x 2,0 m (stâlpii marginali). Adâncimea de 

fundare este de 3 m de la suprafa a pardoselii. 
Funda iile cuvelor de electroliz  sunt din beton 

simplu de 70 cm grosime cu dimensiuni de 10,60 x 6 
m i sunt fundate direct la adâncimea de 2,15 m. 

 
 

5. CADRUL GEOTEHNIC NATURAL 
 
Funda iile stâlpilor i cele ale cuvelor de electroliz  
au fost executate pe un depozit de argil  de origine 
sedimentar , orizontal i omogen, în grosime de 
9...12 m. Sub argil , urmeaz  un depozit aluvionar 
de bolov ni , pietri  cuar os i nisip grosier, în care 
este înmagazinat  apa subteran . 

Nivelul apei subterane se g se te la adâncimea 
de 11-12 m i nu este în contact cu depozitul de 
argil   [1] . 

În figura 2 se prezint  o sec iune geologic  
transversal  prin hala 5 Ax 17, reprezentativ  pentru 
halele cu 2 deschideri. 

Cafenie la partea superioar , apoi cafenie-
g lbuie i cu concre iuni de calcar, în stare natural  
(forajele F5.1 i F5.10), argila este umed ...foarte 
umed , iar consisten a se men ine în intervalul 
plastic vârtos. În ceea ce prive te activitatea, 
principalii indicatori variaz  între urm toarele 
limite: 

particule A2 = 35...49%; 
indicele de plasticitate, IP = 40...44 %; 
indicele de activitate, IA  = 0,93...1,40; 
umiditatea corespunz toare suc iunii la  

15 bari, w1 = 19...22 %.
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Figura 2. Sec iune geologic  transversal  prin hala 5 ax 17 
 
 

Aceste date caracterizeaz  argila ca  foarte 
activ . 

Pentru analiza procesului de uscare a  argilei o 
aten ie principal  s-a acordat determin rii în paralel 
a umidit ii  naturale w i a limitei de contrac ie ws  
(umiditatea de  la care nu mai au loc varia ii de 
volum). 

Astfel, în cazul forajelor F5.1 i F5.10, s-au 
întocmit graficele de varia ie cu adâncimea din 
figura 3, potrivit c rora umiditatea natural  se 
încadreaz  între valorile w = 20...22 %,                                                                                
iar limita de contrac ie se men ine în jurul valorii  
ws  = 10 %. 
 

 
 

Figura 3. Graficele w i ws  ale argilei 
 

6. UMIDITATEA ARGILEI ÎN INTERIORUL 
HALEI 
 
Pentru electroliza aluminei, temperatura în cuve este 
de 1000 o C. Sub cuvele de electroliz  în func iune, 
temperatura în p mânt nu se poate determina cu 
mijloace tehnice obi nuite. 

Valorile temperaturii care se transmit în p mânt, 
lateral cuvelor în func iune, m surate în g urile 
forajelor mecanice, la intervale de adâncime de 0,50 
m, au fost urm toarele: 

lâng  stâlpii exteriori (F5.2 i F5.9):  
 T = 30 o  C i  T = 40 o C;  

la capetele exterioare ale cuvelor (F5.3 i 
F5.8):            T = 40...45 o  C  i  
T = 43...47 o C; 
lâng  stâlpii interiori (F5.5 i F5.6):  

 T = 39...41 o  C  i  T = 43...47 o C; 
sub cuvele de electroliz  debran ate (F5.4 i 

F5.7):     
 T = 40...42 o  C (pentru a fi reparate, cuvele 
necesit  perioade de r cire). 

Datorit  procesului termic de durat , depozitul 
de argil  s-a deshidratat (uscat) par ial sau total, în 
func ie de pozi ie i de distan a fa  de cuve. 

Pe baza graficelor de varia ie cu adâncimea a 
umidit ii i temperaturii m surate în p mânt, au fost 
delimitate urm toarele situa ii: 
lâng  stâlpii marginali umiditatea se men ine în jurul 
valorii w = 20 %, ca i la exteriorul halei (figura 4); 

la capetele exterioare ale cuvelor argila este 
deshidratat  pân  la adâncimile de 6,70 m i 
7,30 m, dup  care, umiditatea revine 
progresiv la cea natural  (figura 5); 
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     Figura 4. Graficele w, ws, T  lâng                                    Figura 5. Graficele w, ws, T  la capetele 
       stâlpii marginali                                                             exterioare ale cuvelor 

 

 
 

           Figura 6. Graficile w, ws, T lâng  stâlpii interiori                      Figura 7. Graficile w,ws,T  sub cuvele de electroliz  
 

 
Not : Pe figurile 5, 6 i 7, graficele ws au fost reproduse de pe figura 4, pentru compara ie cu graficele w ale 

p mântului deshidratat. Se observ  c  în toate pozi iile investigate, umiditatea p mântului deshidratat se plaseaz  mult 
sub limita de contrac ie. 

 
 

lâng  stâlpii interiori p mântul este 
deshidratat pân  la adâncimile 6,30 m i  6,50 
m, dup  care umiditatea revine la cea natural  
(figura 6); 
sub cuvele de electroliz  debran ate argila 

este deshidratat  pe toat  grosimea de 10 m a 
depozitului, iar valorile umidit ii scad la  
w = 0 % (figura 7). 

 
O imagine privind efectele temperaturii asupra 

argilei sub cuvele de electroliz  în func iune se poate 
ob ine indirect din [2] , unde se arat  c  apa capilar  
i apa absorbit  sunt eliminate la 100...120 o C , iar 

apa legat  chimic dispare la 200 o C. C ldura 

m re te mobilitatea ionilor i dipolilor concomitent 
cu reducerea peliculei de ap  adsorbit . 

Permanen a surselor de c ldur  determin  în 
argil  un poten ial capilar, datorit  c ruia umiditatea 
migreaz  din zonele umede spre cele uscate, calde.  

La temperaturi de aproximativ  500 o C unele 
minerale se dezintegreaz  [3] , iar în structura argilei 
apar schimb ri ireversibile. În leg tur  cu 
schimb rile, s-a observat c  pe un num r 
reprezentativ de probe de p mânt prelevate de sub 
cuve, limita de curgere wL s-a redus  semnificativ, în 
timp ce limita de fr mântare wP nu a suferit 
modific ri (figura 8). 
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Argila s-a transformat în „praf”, iar din 
cafenie-g lbuie,  culoarea a devenit albicioas  (la 
umiditate mai mic   decât limita de contrac ie, 
p mântul se decoloreaz  deoarece  aerul p trunde în 
pori). 

 
Prin analize roentgenografice s-a determinat c  

în stare natural  argila este o  „roc  bentonitic ”, în 
care montmorillonitul varietatea calcic  este 
componentul principal  (35...55 %). Pe p mântul 
deshidratat de sub cuve, procentul de montmorillonit 
s-a redus la 9...25 %;. 

 
 

 
 

Figura 8. Diagramele wL i  wP ale p mântului 
natural i  p mântului p mântului natural i  p mântului 

deshidratat 
 
Admi ând pentru p mântul natural umiditatea  

w = 20 % (F5.1 i  F5.10), pe baza unor evalu ri 
globale a rezultat c  prin deshidratare, la 1 m.c de 
p mânt volumul de ap  care s-a evaporat a fost de 
330 litri. Extrapolat la dimensiunile unei hale cu 2 
deschideri, deficitul de ap  reprezint  aproximativ 
44 000 m.c i respectiv 2,60 m.c / m.p de hal . 

 
Consecin a cea mai important  a deshidrat rii 

este aceea c  argila s-a contractat sub cuve i sub 
stâlpii centrali, ace tia din urm  suferind tas ri de 
pân  la 25 cm, care au afectat funda iile i structura 
de rezisten  a halelor. În sondajele de dezvelire la 
funda iile stâlpilor s-au constatat fisuri, cr p turi i 
rupturi, iar în carotele de p mânt prelevate de sub 
cuvele debran ate, s-au observat fisuri i cr p turi cu 
infiltra ii de aluminiu. S-au creiat astfel condi ii 

favorabile coroziunii arm turilor datorit  curen ilor 
de dispersie (vagabonzi) din cuvele de electroliz . 

 
 

7. POTEN IALUL TAS RII  SUPLIMENTARE 
    PRIN CONTRAC IE 

 
Investiga iile efectuate în cele 2 tipuri de hale au 
condus la urm toarele concluzii: 
 

la halele cu 2 deschideri argila de sub 
stâlpii marginali î i men ine umiditatea 
natural  întrucât deficitul de ap  se 
compenseaz  prin migra ia c tre interior a 
umidit ii de la exteriorul halelor. Astfel se 
explic  de ce ace ti stâlpi nu au suferit 
tas ri i degrad ri; 
argila de sub cuvele de electroliz  este 
deshidratat  pe toat  grosimea depozitului, 
reduceri ale umidit ii  i tas ri 
suplimentare ne mai fiind posibile; 
p mântul de sub funda iile stâlpilor centrali 
este deshidratat pân  la adâncimi de 
6,50...7,0 m; 
la halele cu o singur  deschidere p mântul 
de sub tunelul de ventila ie este deshidratat 
pân  la adâncimea de   7 m. 

 
În func ie de aceste rezultate apare c , teoretic, 

tas ri suplimentare i de mai mic  amploare ar fi 
posibile numai sub stâlpii centrali ai halelor cu 2 
deschideri, dar aceast  probabilitate nu se coreleaz  
cu evolu ia procesului de deshidratare în timp. Anii 
punerii în func iune a halelor, corela i cu adâncimile 
pân  la care s-a produs deshidratarea, permit 
constatarea c  sub stâlpii centrali, indiferent de 
perioada scurs  de la darea în exploatare a halelor  
(8 ani la hala nr. 5; 14 ani la hala nr. 8 i 17 ani la 
hala nr. 9), limita inferioar  a p mântului deshidratat 
s-a stabilizat la adâncimi de  6,50...7,0 m. S-a 
concluzionat c  procesul de deshidratare i tasare 
prin contrac ie este practic încheiat i c  în viitor, 
men inând în cuve acela i regim termic, nu sunt 
posibile adânciri sau extinderi semnificative ale 
acestui proces. 

 
 

8.  M SURI  DE CONSOLIDARE 
 
În proiectul de remediere a halelor (proiectant 
IPRONEF BUCURE TI)  s-a adoptat o solu ie de 
consolidare cu profile metalice.  
 

Pentru preluarea înc rc rilor gravita ionale, sub 
stâlpii centrali s-au introdus tronsoane de stâlp 
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z brelit, dup  suspendarea, refacerea bazei avariate a 
stâlpilor cu degrad ri i turnarea unor cuzine i de 
beton armat peste blocurile funda iilor existente. 

Lucr rile s-au desf urat f r  întreruperea 
procesului de produc ie i în prezent sunt în totalitate 
încheiate. 

M surile privind consolidarea structurii halelor 
nu sunt tratate în articol, pentru a nu dep i cadrul 
temei. 
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THE BEHAVIOUR OF FOUNDATIONS ON ACTIVE  CLAYS   
UNDER THE EFFECT OF HOT LONG TERM PROCESSES 
 
Synopsis 
 
The paper presents some cases of industrial constructions founded on active clays which have been demaged 
because of settlements occured  due to the shrinkage of clays under the effect of hot long term processes. A 
special case concerning the extension, the rate and the assessment of probable supplimentary settlements is that 
of the halls in ALRO SLATINA ALUMINIUM PLANT,  where,  in  order  to  analyse  this process, special 
geotechnical investigations have been conducted.   
 
 
LE COMPORTEMENT DES FONDATIONS SUR ARGILES ACTIVES  
SOUS  L’ FFET  DES  LONGS  PROCES THERMIQUES. 
 
Résumé 
 
L’ article se propose de présenter plusieurs constructions industrielles qui ont été endommagées par inégals 
tassements des fondations produits par la contractions de  l’argile sous  l’éffet des longs procés thermiques. Un 
cas différent concérnant l’éxtension, l’évolution des tassements et  les probables tassements suplimentaires est 
celui de L’USINE POUR ALUMINIUM ALRO SLATINA, où, pour analyser  le procés, on été deroulées des 
investigations géotechniques spéciales. 
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Rezumat 
 
Articolul prezint  metode de stabilizare a taluzelor de debleu, aplicate pe sectorul 2B Luna – Gil u al 
Autostr zii Transilvania. Se analizeaz  condi iile de teren de pe traseul autostr zii, cauzele de producere a 
alunec rilor de teren, cât i m surile de remediere aplicate. 
 
 
 
1. INTRODUCERE 
 
Autostrada Bra ov - Oradea are o lungime de cca. 415 
km i porne te de la intersec ia cu autostrada Bucure ti 
- Bra ov, înainte de localitatea Codlea, punctul 
terminus fiind grani a româno - ungar , la nord de 
localitatea Bor . Aceast  autostrad  va avea o mare 
atractivitate, atât pentru traficul din zona Moldovei, 
prin re eaua de drumuri na ionale reabilitate sau 
cuprinse în programul de reabilitare, zona de sud-est 
(leg tura cu portul Constan a), prin intermediul 
autostr zii Bucure ti – Constan a i zona de nord, cât i 
pentru traficul generat de marile centre urbane din zona 
de influen  a autostr zii. 

Varianta optim  s-a ales pe baza unei analize 
multi-criteriale în care s-a punctat i comparat costul 
investi iei, impactul asupra mediului, traficul atras, 
importan a social economic  i performan ele tehnice. 
Autostrada Bra ov – Oradea a fost divizat  în trei 
sectoare: 

Sector 1: Bra ov – Târgu Mure  (Ogra), începe în 
dreptul localit ii Codlea, în punctul de intersec ie cu 
ultimul tronson al autostr zii Bucure ti - Bra ov, 
traverseaz  jude ele Bra ov, Sibiu i Mure  i se 
termin  în dreptul localit ii Ogra. Lungimea sectorului 
1 este de 157,196 km. 

Sector 2: Târgu Mure  (Ogra) – Cluj, începe în 
zona localit ii Ogra i se termin  în zona localit ii 
Gil u, la intersec ia cu DN1. Lungimea sectorului 2 
este de 88,681 km. 

Sector 3: Cluj (Gil u) – Oradea L = 165,6 km, 
porne te de la localitatea Gil u i se desf oar  în 
lunca râului Some u Mic pân  la nord de municipiul 

Cluj - Napoca, dup  care se îndreapt  spre Zal u, apoi 
la sud de Marghita i în continuare spre frontiera 
RO/U. Lungimea sectorului 3 este de circa 175 km. La 
ora actuala este în lucru sec iunea 2B, respectiv Luna – 
Gil u, în lungime de L = 52,551 km. 

 
 

2. DATE GENERALE 
 
Din punct de vedere morfologic, tronsonul selectat se 
desf oar  plecând din Lunca Arie ului pe un relief 
colinar stabil, cu pante relativ dulci, intrând în 
tronsonul final, în bazinul Some ului Mic. Sectorul 2 al 
autostr zii traverseaz  zone de munte, cu altitudinea 
maxim  de 1104 m i dealuri, cu altitudini între 300 i 
650 m, precum i bazinele hidrografice ale râurilor 
Mure  i Some . 

Din punct de vedere geologic, forma iunile de pe 
traseul studiat sunt de vârst  cuaternar  (Holocen 
inferior i superior). Ele sunt reprezentate litologic prin 
argile de diverse tipuri (argile pr foase, argile i uneori 
argile grase), prafuri (argiloase sau nisipoase), nisipuri 
(argiloase, pr foase, fine, medii i mari) i amestecuri 
heterogene de pietri uri cu nisip i uneori elemente de 
bolov ni . În forajele pentru poduri, pasaje sau 
viaducte, s-au interceptat i forma iuni mai vechi, de 
vârst  Neogen  (Pliocen), reprezentate litologic prin 
argile, argile marnoase i marne (Panonian). 

Re eaua hidrografic  este tributar  râului Mure , 
care are un curs orientat aproximativ NE-SV, având ca 
afluen i principali pe partea dreapt , râul Arie  i râul 
Some ul Mic. Debitele anuale ale Mure ului i 
afluen ilor acestuia, prezint  un volum maxim în 
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perioada februarie-aprilie i un volum minim în august 
- octombrie. Adâncimea de înghe  a terenului natural 
este de 80-90 cm (STAS 6054-77). Conform SR 174-1 
(iulie 1997), tronsonul studiat se situeaz  în zona 
cald . Apa subteran  (interceptat  în majoritatea 
sondajelor de exploatare) a fost întâlnit  la adâncimi 
cuprinse între 1,40 i 10,00 m. Din punct de vedere 
seismic, conform SR 11100/1 – 93, situa ia se prezint  
astfel: Câmpia Turzii – Turda: gradul 7 (MSK), Turda 
– Cluj: gradul 6 (MSK). Forma iunile situate sub 
p tura de sol, ce vor constitui platforma suport a 
viitoarelor terasamente, sunt reprezentate predominant 
prin diverse tipuri de argile (preponderent pr foase) de 
consisten , apar inând în general domeniilor plastic 
consistent sau plastic vârtos.  

Con inutul în materii organice stabilit în sondajele 
executate pe traseu, este < 5%. Determin rile de CBR 
(indicele californian de capacitate portant ) ne indic  
valori < 8 pentru toate tipurile litologice de forma iuni, 
ce vor constitui platforma suport a viitoarelor 
terasamente. Aceast  valoare plaseaz  forma iunile în 
categoria terenurilor de funda ie foarte rele i rele. 
Conform nomogramei Casagrande din STAS 2914-88, 
forma iunile de suprafa  se încadreaz  la tipul “4b” ce 
atest  calitatea mediocr  a acestora ca material de 
umplutur  pentru terasamente i “4d” ce atest  
calitatea rea ca material pentru terasamente. Conform 
STAS 1709/2-90, forma iunile de suprafa  sunt foarte 
sensibile la înghe . 
 
 
3. LUCR RI DE STABILIZARE,  
    SUS INERE I PROTEJARE  
    A TALUZURILOR AUTOSTR ZII 
 
Traseul autostr zii urmeaz  tronsonul dintre localit ile 
Turda – Ciurila, pe cursul albiei majore a râului 
H sdate (afluent stânga râul Arie ). Aceast  zon  se 
caracterizeaz  prin terenuri cu stabilitate medie i 
redus , pantele predominante ale versan ilor sunt între 
8° - 15°, cu substrat alc tuit din depozite friabile: 
luturi, marne, argile care, în urma defri rilor, 
des elenirilor sau p unatului excesiv, au fost supuse 
unor procese de eroziune. Procesele de alunec ri au o 
frecven  ridicat  mai ales în zonele cu substrat 
stratificat argile/marne/nisipuri, unde se formeaz  
pânzele freatice temporare i izvoare de coast , care 
favorizeaz  procesele de alunecare. Procesele de 
ravenare care determin  dezechilibrarea versan ilor, 
sunt una din cauzele principale ale declan rii 
alunec rilor. Principalele zone de risc natural la 
alunec rile de teren, situate în culoarul autostr zii pe 
jude e sunt: jude ul Cluj – Ciurila (sat Ciurila, sat 
S licea), Mihai Viteazu, Petre tii de Jos, Tureni (sat 
M rtine ti, sat Topa Mic ).  

Criteriile de stabilire a gradelor poten ialului de 
producere a alunec rilor de teren (sc zut, mediu i 
ridicat) i analiza fenomenelor conform datelor expuse, 
a stabilit diagnoza i tipologia fenomenelor pentru 
arealele zonelor de risc pe traseul autostr zii, pe raza 
fiec rui jude , astfel: 

alunec ri de teren primare active, care se 
desf oar  în urma declan rii unei alunec ri 
primare datorate precipita iilor de durat , 
eroziunilor cu ac iune permanent  la baza 
versan ilor, defri ri abuzive, planta ii i 
p duri etc.; 
alunec ri de teren reactive, care sunt 
declan ate cu perioade de stabilitate i 
acalmie, datorate precipita iilor toren iale, 
ac iunea apelor subterane, cutremure, s p turi 
executate la versan i etc.; 
alunec ri de teren inactive i abandonate la 
care cauzele producerii au fost înl turate, 
stabilizate prin lucr ri de remediere. 

 
Principalele cauze de producere a fenomenelor, 

lucr ri i m suri de remediere: 
 

cauze preg titoare, care în timp au contribuit 
la instabilitatea pantei de alunecare; 
cauze declan atoare, care pe o perioad  scurt  
de timp au contribuit la aducerea pantei din 
poten ial-instabil  la activ-instabil ; 
condi iile de teren se refer  la tipul de 
material (plastic, fisurat, forfecat etc.) i la 
existen a suprafe elor de discontinuitate 
( istuozitate, clivaj, falii, contacte de 
sedimentare). Condi iile de teren nu pot avea 
un rol declan ator în producerea alunec rilor 
de teren; 
procese geomorfologice – procese de eroziune 
suprateran  sau subteran , de destindere 
mecanic  în urma topirii ghe arilor; 
procese fizice – ploi intense sau / i de durat , 
topirea rapid  a z pezii, cicluri repetate de 
înghe  - dezghe  sau umflare-contrac ie etc.; 
procese antropice – excava ii în versant sau la 
picior, coborârea rapid  a nivelului apei din 
bazinele de reten ie, iriga ii, re eaua de 
alimentare cu apa i a drenurilor, îndep rtarea 
vegeta iei, lucr ri miniere, vibra ii produse de 
trafic, utilaje etc. 

 
Astfel, pentru stabilizarea taluzelor de pe 

Autostrada Transilvania, au fost adoptate urm toarele 
tipuri principale de solu ii: 
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3.1. Stabilizare taluz cu masc  drenant   
 
Masca drenant  reprezint  o solu ie de protejare 
folosit  în cazurile de infiltra ii ale apei subterane. În 
func ie de tipul de masc  drenant  ce urmeaz  s  fie 
aplicat , total  (fig. 1) sau par ial  (fig. 2), se poate 
executa excavarea sub linia terasamentelor, a a cum 
este indicat pe plan ele tip. Taluzul neprotejat pe care 
urmeaz  s  se amplaseze masca drenant , se va 
suprafa a pân  la panta final  i se va îndep rta 
materialul necorespunz tor, afânat, sau cr pat, care s-a 
format ca urmare a expunerii terenului la intemperii. 

Se vor remedia toate zonele cu erod ri sau 
adâncituri, a a cum este prezentat în documenta ia de 
prezentare. Se va instala geotextilul i se va executa 
zid ria uscat  din piatra brut  la timp, pentru a se evita 
erodarea, cr parea taluzurilor care a fost cur at i este 
înc  neprotejat, sau formarea pe aceasta a unui strat 
superficial necorespunz tor, afânat, din cauza efectelor 
apelor pluviale sau a secetei, înainte de amplasarea 
m tii drenante. 
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Figura 1. Masc  drenant  par ial  
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     Figura 2. Masc  drenant  total  
 

3.2. Stabilizare taluz cu aibe drenante 
 

aibele drenante se aplic  pe taluzurile debleelor 
constituite din terenuri coezive cu infiltra ii de ap . 
Acestea posed  toate calit ile de drenare ale m tii 
drenante, dar la scar  local .  
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Figura 3. aiba drenant  

 
Folosite împreun  cu masc  drenant  (Fig. 4), 

combin  avantajele ambelor solu ii de stabilizare.  
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Figura 4. aiba drenant  cu masc  drenant  

 
De asemenea, direc ioneaz  planul de alunecare 

posibil mai adânc decât masca drenant , crescând 
astfel stabilitatea taluzului. 
 
 
3.3. Stabilizare taluz cu geocelule 
 
În cazul protec iei cu geocelule umplute cu sol vegetal 
sau material granular, geocelulele se întind direct pe 
suprafa a finisat . În cazul protec iei cu geocelule 
umplute cu beton, întinderea acestora se face numai 
dup  a ternerea unui geotextil pe toat  suprafa a 
necesar , ce va fi protejat . Fiecare fâ ie de material 
geosintetic se fixeaz  în teren cu ajutorul unor ru i, 
confec iona i din bare de o el beton. Fâ iile de 
geosintetice se vor prinde una de alta, pentru a se 
realiza un câmp continuu, f r  rosturi de construc ie. 

Îmbinarea geocelulelor se face cu capse metalice, 
astfel încât s  se asigure continuitatea materialului, în 
concordan  cu instruc iunile produc torului. La 
creast  si la piciorul taluzului, geosinteticele se 
ancoreaz  prin încastrare între tran ee, conform 
detaliilor de execu ie. Umplerea geocelulelor cu sol 
vegetal, material granular sau beton se face manual sau 
mecanizat, de la baza taluzului spre creasta acestuia. 
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Figura 5. Geocelule 

 

 
 

Figura 6. Detaliu tendon 
 
 
3.4.  Stabilizare taluz cu plase ancorate 
 
Sunt lucr ri de protec ie a taluzurilor de debleu 
stâncoase i înalte (15-20 m) cu pante mari, unde exist  
pericolul de c dere a materialului m runt, rezultat din 
degradarea st ncii la suprafa . Lucrarea este 
constituit  din: 

plas  de sârm  zincat  (sau dintr-un material 
plastic); 
ancore din OB 37 cu diametrul de 12-20 mm 
i lungimea de cca. 2 m (pentru prinderea 

plasei); 
p mânt vegetal îns mân at pus în spa iile 
dintre plas  i taluz. 

Aceast  protec ie aduce un spor de stabilitate 
local  a taluzului, diminueaz  lucr rile de între inere i 
asigur  o încadrare armonioas  a traseului în peisaj. 
 
 
3.5. Stabilizare taluz cu trepte de înfr ire 
       i umplutur  drenant  
 
Acest tip de stabilizare se aplic  alunec rilor de teren 
de adâncime medie, cuprins  între 0,8 i 4 m.  Întreaga 
cantitate de material afânat sau afectat de alunecare se 
excaveaz  i se înl tur , astfel încât s  fie expus la fa a 
locului p mântul neafectat. Baza excava iei se 
formeaz  în trepte orizontale având l ime de minim 50 
cm i în l ime de maxim 1 m. Imediat dup  excavare 

se a eaz  geotextilul, astfel încât s  se acopere întreaga 
suprafa  excavat . Geotextilul se ancoreaz  pe trepte 
cu mici cantit i de umplutur  granular , iar umplutura 
de acoperire va începe imediat dup  folosirea 
umpluturii granulare. Umplutura granular  se continu  
pân  la partea inferioar  a solului vegetal, inând cont 
de linia final  a terasamentelor. 
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Figura 7. Trepte de înfr ire cu umplutura drenant  
 
 
3.6. Stabilizare taluz cu ziduri de sprijin 
 
Zidurile de sprijin au rolul de sus inere i consolidare a 
piciorului taluzurilor afectate de debleeri în p mânturi 
dificile, precum i protec ia rocilor decapate, care 
prezint  un grad de alterabilitate ridicat .  
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Figura 8. Zid de sprijin din gabioane 
 

Au fost adoptate în principal ziduri de sprijin de 
greutate realizate din gabioane, precum i ziduri de 
sprijin din coloane forate ancorate pentru zonele cu 
fenomene de instabilitate semnalate. 

 
3.7. Stabilizare taluz cu drenuri  
       forate orizontal 

 
Drenurile forate orizontal reprezint  o solu ie pentru 
asanarea i stabilizarea taluzurilor în zonele de debleu 
ale autostr zii, ca alternativ  viabil  i nedistructiv  a 
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mediului. Asanarea cu drenuri forate orizontal se 
execut  în zonele cu material preponderent nisipos 
r mas la zi în urma execut rii debleului, care prezint  
exfiltra ii. Aceste drenuri se execut  prin forare, pe una 
sau mai multe direc ii, care s  asigure evacuarea 
gravita ionala a apelor colectate. Forarea se poate 
executa pe unul sau mai multe nivele, func ie de 
stratifica ia terenului. Evacuarea apei colectate se face 
prin capul de dren, amplasat pe taluzul de debleu, la 
nivelul inferior al stratului permeabil. Protec ia 
taluzului poate fi realizat  cu p mânt vegetal înierbat, 
sau cu masc  drenant . 
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Figura 9. Asanarea cu drenuri forate orizontal 

 

CONCLUZII 
 
Problemele legate de stabilitatea taluzelor sunt deosebit 
de complexe i trebuie tratate cu aten ie. Datorit  
morfologiei terenului, în zona traseului exist  
posibilitatea producerii unor alunec ri de teren, local, 
în versan ii teraselor, sau în malurile râurilor. Lucr rile 
de sus inere debleu prezentate mai sus, au ca rol 
protejarea, sus inerea i consolidarea pantelor rezultate 
ca urmare a s paturilor necesare, precum i limitarea 
amprizei autostr zii.  
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TRANSILVANIA MOTORWAY, CUT SLOPES STABILIZATION FOR SECTOR 2B LUNA - GIL U 
 
Synopsis 
 
The article presents stabilization measures for the current cut slopes on sector 2B Luna Gilau, Transilvania motorway. 
The ground conditions on the motorway line and the causes of the landslides are analyzed, as well as the remedial measures 
applied. 
 
 
 
DES OUVRAGES DE STABILISATION DES TALUS EN DEBLAIS EXECUTEES DANS LE CANTON DE LA 
VOIE 2B LUNA GILAU, DE L’AUTOROUTE TRANSILVANIA (TRANSYLVANIE) 
 
Résumé 
 
L’article présente des méthodes de stabilisation des talus en déblais exécutées jusqu'à aujourd'hui dans le canton de la voie 
2B Luna Gilau, de l’autoroute Transilvania (Transylvanie). On analyse les conditions de terrain dans le canton de la voie de 
l’autoroute, les causes de l’éboulement, aussi comme les mesures de réparation exécutées. 
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PPRROOGGRREESSEE  RREECCEENNTTEE  ÎÎNN  DDEEFFIINNIIRREEAA  DDEECCLLAANN RRIIII  LLIICCHHEEFFIIEERRIIII  
 
 
 
V. Perlea 
Dr. Ing. U.S. Army Corps of Engineers 
 
 
 
Rezumat 
 
Lichefierea nisipurilor continu  s  fie o surs  major  a distrugerilor provocate de cutremure i o problem  
obi nuit  de care trebuie s  se in  seama în practica inginereasc .  Metoda simplificata Seed-Idriss pentru 
evaluarea poten ialului de declan are a lichefierii a fost elaborat  în urm  cu circa 40 de ani; de atunci s-au 
produs numeroase cutremure care au indus lichefieri, inclusiv în zone bine instrumentate pentru evaluarea 
corect  a parametrilor mi c rii seismice.  În acest articol sunt sumarizate recomand ri recente de îmbun t ire a 
metodei simplificate, bazate pe prelucrarea volumului de date m rit disponibil în prezent, a a cum sunt 
prezentate într-o monografie de Idriss i Boulanger publicat  de curând i care a fost tradus  în limba român , 
traducerea fiind în prezent sub tipar. 
 
 
INTRODUCERE I SCURT ISTORIC 
 
Una dintre cele mai dramatice cauze ale degrad rii 
structurilor inginere ti în timpul cutremurelor este 
producerea lichefierii în depozitele de nisip saturat.  
Nisipurile saturate au tendin a de a se îndesa când 
sunt supuse la înc rcarea ciclic  generat  de 
cutremur, astfel c  eforturile normale sunt 
transferate de la scheletul solid al nisipului la apa din 
pori, dac  p mântul este saturat i drenarea în timpul 
ocului seismic este în mare m sur  împiedicat .  

Rezult  o reducere a eforturilor efective în masivul 
de p mânt i o mic orare corespunz toare a 
rezisten ei i a rigidit ii, care contribuie la 
deformarea depozitului de p mânt. 

Nisipurile afânate saturate pot fi lichefiate îns  
i datorit  ac iunii unor eforturi tangen iale cu 

cre tere monoton .  Ne amintim de accidentul grav 
produs la 30 octombrie 1971 la Certej-S c râmb 
când s-a produs cedarea cu rezultate catastrofale a 
unui iaz de decantare construit prin procedeul de 
dezvoltare spre amonte.  Cedarea s-a produs f r  
semne prealabile, fiind probabil amorsat  de 
alunecarea dup  o suprafa  cilindric  în vecin tatea 
unui versant, determinat  de diminuarea rezisten ei 
la forfecare ca urmare a ac iunii subpresiunii apei 
subterane.  Mi carea a determinat lichefierea 
lamului saturat, neconsolidat, aflat în spatele unei 

cruste relativ sub iri de material uscat, care a cedat 
prin cre terea brusc  a împingerii.  Sunt multe 
exemplele de halde de steril cedate prin lichefierea 

datorit  cutremurelor, cele mai multe construite prin 
procedeul spre amonte, dar i prin procedee mai 
moderne, considerate sigure.  Un accident catastrofal 
s-a produs în Chile, în 1928, când un cutremur 
puternic, cu o durat  de 100 de secunde, a produs 
cedarea iazului Barahona al minei de cupru El 
Teniente.  Curgerea a 4 milioane de tone de material 
în lungul unei v i a provocat 54 de victime.  Tot în 
Chile, un cutremur în 1965 a produs cedarea a peste 
12 iazuri de decantare pentru depozitarea sterilului 
rezultat din procesul de flota ie utilizat la separarea 
cuprului de minereu; unul dintre acestea, El Cobre, a 
provocat o catastrof  na ional , curgerea noroias  
rezultat , cu un volum de circa 2 milioane de tone, 
distrugând o parte din ora ul cu acela  nume, dup  
parcurgerea în câteva minute a unei distan e de 12 
km. 
     Evenimentele din Japonia i SUA începând cu 
anul 1964 au determinat îns  efectuarea unor studii 
aprofundate i elaborarea unor metodologii de 
prognoz  a lichefierii, de care beneficiem în prezent.  
De exemplu, pierderea rezisten ei la forfecare i a 
rigidit ii nisipurilor lichefiate în timpul 
cutremurului din 1964 în Niigata a condus la 
r sturnarea dramatic  a unor blocuri de locuin e prin 
pierderea capacit ii portante a terenului de fundare 
(Fig. 1), la ridicarea prin plutire a unor rezervoare i 
a altor construc ii îngropate (Fig. 2) i la pr bu irea 
unor poduri, printre care i podul Showa (Fig. 3). 

 
 



 

 

 
   

  

  

 



S.C. TERRASOND S.R.L. TIMI OARA
Str. Miresei nr. 3

Telef. +40-744-644253 Telef. +40-356-801407 Fax: +40-356-801408
www.terrasond.ro office@terrasond.ro terrasond_tm@yahoo.de

Firma S.C. TERRASOND S.R.L. Timi oara ar fi încântat s v

asiste i s coopereze cu dumneavoastr , oferindu-v urm toarele servicii:

- foraje geotehnice cu recoltare continu de probe pe adâncimi de pân la

50 m;

- sondaje prin penetrare dinamic cu con de tip P.D.U., P.D.M. i P.D.G.;

- sondaje prin penetrare dinamic cu con de tip S.P.T.

- încerc ri statice i dinamice de prob cu placa rigid pentru determinarea

caracteristicilor de compresibilitate i capacitatea portant a terenului de

fundare cât i a structurilor componente ale sistemelor rutiere;

- execu ia de reperi înclinometrici i urm rirea comport rii versan ilor i

masivelor de p mânt poten iali instabili;

- efectuarea de foraje prin elementele de infrastrustur a podurilor

(carotare) în scopul ob inerii unor date tehnice necesare reabilit rii

infrastructurilor podurilor existente;

- efectuarea lucr rilor de execu ie a unor pu uri de observare hidrologic în

scopul urm ririi în timp a varia iei nivelului apei subterane, a determin rii

agresivit ii acesteia, în special în zona deponeurilor de gunoi existente i

a celor în execu ie;

- efectuarea unor determin ri geotehnice in-situ în gaura de foraj cu

ajutorul presiometrului MENARD.

Cu experien a noastr în domeniu, cât i cu suportul competent al

partenerului german Grupul TERRASOND GmbH, care este activ în

rile din Europa Central , suntem convin i c vom fi un partener de

încredere i calificat pentru dumeavoastr .
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Figura 1.  Înclinarea unor blocuri de locuin e indus  de cutremurul Niigata, Japonia, 1964  
(fotografie NISEE, EERC, University of California, Berkeley). 

 

 
 

Figura 2.  Rezervor ini ial îngropat în teren lichefiabil, adus în situa ia de plutire 
 de cutremurul Niigata, Japonia, 1964 (fotografie de Kawasumi). 

 

 
 

Figura 3.  Distrugerea podului Showa în urma lichefierii i a deplas rilor laterale produse de cutremurul Niigata, 
 Japonia, 1964 (fotografie NISEE, EERC, University of California, Berkeley). 
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O serie de alte cutremure puternice au furnizat 
ulterior observa ii similare cu privire la lichefiere.  Printre 
acestea se num r  cutremurele: San Fernando, 1971 i 
Loma Prieta, 1989, ambele în California, SUA, Kobe, 
1995 în Japonia, Kocaeli, 1999 în Turcia i Chi-Chi, 1999 
în Taiwan.  Alunecarea taluzului amonte al barajului San 
Fernando produs  în timpul cutremurului San Fernando, 
1971 a l sat o gard  de numai 1 m care s  previn  
deversarea barajului i a necesitat evacuarea a circa 
80.000 persoane care locuiau în aval de baraj.  Propor iile 
dramatice ale alunec rii taluzului sunt evidente într-o 
fotografie (Fig. 4) luat  dup  golirea par ial  a lacului de 
acumulare, în care se vede asfaltul distrus al drumului 
care traversa barajul de-alungul crestei, ca o m sur  a 
m rimii alunec rii. 

 
Aceast  catastrof  evitat  de pu in, a marcat o 

schimbare esen ial  a gândirii în ingineria barajelor în 
întreaga lume i a fost i este obiectul unor numeroase 
eforturi de cercetare 

 

 
 

Figura 4.  Alunecarea taluzului amonte al barajului 
Lower San Fernando în urma cutremurului San 

Fernando, SUA, 1971 (fotografie California Department  
of Water Resources). 

 
 

Cutremurul Kobe, 1995 a indus numeroase zone de 
lichefiere pe insulele artificiale din regiunea Kobe, care 
g zduiesc unul dintre cele mai mari porturi de containere 
din lume.  Lichefierea umpluturilor create prin 
hidromecanizare a determinat deteriorarea masiv  a 
cheurilor de pe tot cuprinsul portului, care la rândul lor au 
cauzat deteriorarea unor macarale i alte instala ii 
portuare. 

 
De exemplu, figura 5 arat  un zid de cheu care s-a 

deplasat câ iva metri, ridic tura format  lâng  el, iar în 
planul îndep rtat macarale deteriorate sau chiar distruse.  
Multitudinea degrad rilor induse de lichefiere a provocat 
practic paralizarea porturilor din regiunea Kobe, iar 
pierderile economice asociate cu paralizarea activit ii au 

fost cu mult mai mari decât costul repar rii construc iilor 
afectate direct. 
 
      Cutremurul Vrancea din 4 martie 1977 a provocat 
numeroase lichefieri, chiar i în Bucure ti, dar din fericire 
f r  urm ri catastrofale.  Lichefierile au afectat 
numeroase diguri de ap rare împotrive inunda iilor, dar 
acestea au putut fi reparate înainte de producerea unor ape 
mari.  Spectaculoase au fost pr bu irile din zona (înc ) 
neconstruit  din vecin tatea ora ului Giurgiu, prezentate 
în figurile 6 i 7, care au fost atribuite lichefierii nisipului 
i curgerii lui în goluri carstice (Ishihara i Perlea, 1985). 

 
 

 
 

Figura 5.  Deplasarea unui zid de cheu, formarea unei 
ridic turi în spatele lui i distrugerea unor macarale la 

Port Island, dup  cutremurul Kobe, 1995. 
 
 

 
 
 

Figura 6.  Una dintre pr bu irile din zona Giurgiu în 
diminea a zilei care a urmat cutremurului din 4 martie 

1977 (foto R. Stoica); cu o linie neagr  punctat  s-a 
trasat nivelul aproximativ al apei în situa ia stabilizat  

din figura 7. 
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Figura 7.  Pr bu irea din figura 6 la câteva zile dup  cutremur (foto M. Mândrescu); 
 diametrul la suprafa  era de ordinul a 50 m. 

 
O întâlnire de lucru a unor speciali ti din SUA, 

Japonia, Canada i Marea Britanie a avut loc în 
martie 1985 la Dedham, Massachusetts, care a 
elaborat un raport bazat în principal pe metodologia 
recomandat  de colectivul Universit ii din 
Berkeley, California (Seed i Idriss, 1982).  Aceast  
întâlnire de lucru ini ial  a fost urmat  de alte 
întâlniri, printre care cele din 1996 (Las Vegas, 
Nevada) i 1998 (Salt Lake City, Utah) au stat la 
baza unui articol care reprezint  consensul în prezent 
al unor speciali ti de renume interna ional (Youd i 
al ii, 2001).  Mai recent, o perfec ionare a 
metodologiei de studiu al lichefierii a fost propus  
de profesorii Idriss i Boulanger de la Universitatea 
Californian  din Davis (Idriss i Boulanger, 2008).  
De i noua metod  nu a c p tat înc  recunoa tere 
unanim  a comunit ii geotehnice interna ionale, 
prestigiul, competen a i seriozitatea autorilor sunt 
garan ii ale faptului ea reprezint  un real progres în 
prognoza i mitiga ia lichefierii.  

În literatura tehnic  român  o monografie 
privind fenomenul de lichefiere a fost publicat  în 
1984 (Perlea V. i Perlea M., 1984).  Metodologia 
lui Seed i Idriss, a a cum a fost îmbun t it  de un 
colectiv de 21 speciali ti din întreaga lume i 
publicat  în 2001 (Youd i al ii, 2001) a fost descris  
în detaliu în anexa unui articol publicat recent în 
Revista Român  de Geotehnic  i Funda ii (Perlea, 
2008).   

Monografia lui Idriss i Boulanger men ionat  
mai sus a fost tradus  în limba român  i este în curs 
de publicare (Idriss i Boulanger, 2010).  Articolul 
de fa  este axat pe prezentarea principalelor p r i 
originale ale acestei monografii. 
 
 
DECLAN AREA LICHEFIERII 
 
 Susceptibilitatea depozitelor de p mânt de a se 
lichefia 
 
       Studiul condi iilor geologice locale este o parte 
esen ial  a caracteriz rii naturii i extinderii posibile 
a p mânturilor susceptibile la lichefiere într-o loca ie 
dat .  Extinderea sau gradul de lichefiere depind de 

prezen a în depozit a unor p mânturi sedimentare 
necoezive (pietri uri, nisipuri, i prafuri cu 
plasticitate foarte redus ) i necesit  o pânz  freatic  
suficient de ridicat  pentru ca sedimentele s  fie în 
cea mai mare parte saturate.  Cele mai susceptibile la 
lichefiere sedimente sunt umpluturile i depozitele 
aluviale, fluviale, marine, deltaice i eoliene.  În 
afar  de aceasta, cele mai susceptibile la lichefiere 
depozite sunt cele depozitate recent, devenind din ce 
în ce mai pu in susceptibile odat  cu cre terea 
vârstei lor geologice. 
      Sedimentele coezive (de exemplu, argilele i 
p mânturile pr foase plastice) pot i ele s  manifeste 
deforma ii i deplas ri ale terenului importante în 
timpul cutremurelor, în particular dac  sedimentele 
sunt moi i senzitive, dac  exist  împingeri laterale 
active importante (de exemplu, cazul taluzurilor sau 
al înc rc rilor din funda ii) i dac  înc rcarea 
seismic  este suficient de puternic .  Pe de alt  parte, 
deoarece p mânturile coezive sunt diferite de cele 
necoezive din punctul de vedere al caracteristicilor 
rezisten ei la forfecare, sunt necesare procedee 
inginere ti diferite pentru evaluarea comport rii 
p mânturilor coezive sub înc rcarea seismic .  Din 
acest motiv termenul „lichefiere” este folosit numai 
în leg tur  cu comportarea p mânturilor necoezive 
(pietri uri, nisipuri, i prafuri cu plasticitate foarte 
redus ) în timp ce pentru comportarea argilelor i 
p mânturilor pr foase plastice se folose te termenul 
„sl bire ciclic ”.   
     Eviden a la suprafa a terenului a lichefierii este 
de obicei datorit  lichefierii la adâncimi mai mici 
decât aproximativ 15 metri.  Aceasta se datore te 
faptului c  depozitele mai apropiate de suprafa  
sunt în general cele mai tinere, deci cele mai 
susceptibile a se lichefia.  Este posibil ca lichefierea 
la adâncimi mai mari în teren cu suprafa a orizontal  
s  nu se manifeste la suprafa , r mânând astfel 
nedetectat .  Lichefierea la adâncimi mai mari 
r mâne îns  o problem  important  în multe situa ii, 
cum sunt de exemplu rambleele de p mânt 
construite din materiale afânate (de exemplu prin 
hidromecanizare) or construite pe depozite 
sedimentare recente. 
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Principiile de analiz  pentru deducerea unor 
corela ii de definire a declan rii lichefierii 
 
În ultimii 45 de ani au fost propuse mai multe 
principii sau procedee pentru evaluarea poten ialului 
de declan are a lichefierii.  Cel mai folosit procedeu 
este acela bazat pe eforturi, care compar  eforturile 
unitare ciclice induse de mi carea seismic  cu 
rezisten a ciclic  a p mântului. 
     Eforturile ciclice induse de cutremur într-un teren 
cu suprafa a orizontal  sunt atribuite în principal 
ac iunii mi c rilor seismice orizontale.  Figura 8 
ilustreaz  schematic eforturile unitare i presiunea 
apei din pori ce ac ioneaz  un element de p mânt 
într-un depozit cu suprafa a orizontal , înainte i în 
timpul ac iunii mi c rii orizontale generate de 
cutremur.  Mi carea seismic  vertical  a acestui 
teren va produce varia ii temporare adi ionale ale 

eforturilor unitare verticale totale, ale eforturilor 
unitare orizontale totale i ale presiunii apei din pori, 
dar eforturile unitare efective verticale i orizontale 
nu vor fi afectate.  Acesta este motivul pentru care 
efectul mi c rii seismice verticale nu este considerat 
atunci când sunt analizate profile de teren cu 
suprafa a orizontal .  Eforturile unitare ciclice 
generate de cutremur sunt normalizate în raport cu 
efortul unitar efectiv vertical de consolidare ( 'vc) 
ob inându-se CSR (în englez  cyclic stress ratio, 
raportul eforturilor ciclice), care este apoi comparat 
cu CRR (în englez  cyclic resistance ratio, 
rezisten a la înc rcare ciclic  normalizat ) al 
p mântului, a a cum se arat  în figura 9.  La 
adâncimile unde eforturile induse sunt mai mari 
decât rezisten a ciclic  lichefierea este probabil . 

 

 
 

Figura 8.  Eforturile unitare ciclice ce ac ioneaz  un element de p mânt într-un depozit  
cu suprafa a orizontal  în timpul unei mi c ri seismice orizontale. 

 

 
 

Figura 9.  Zona în care este probabil  lichefierea se determin  comparând eforturile unitare ciclice 
 generate de cutremur cu rezisten a ciclic  a p mântului. 
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Figura 10.  Reprezentarea schematic  a procedeului folosit pentru deducerea unei corela ii 
 între CRR al nisipului in situ i rezultatele încerc rilor in situ. 

 
De aceea, dezvoltarea unui procedeu de evaluare 

a susceptibilit ii de lichefiere necesit  metode de 
estimare a eforturilor tangen iale ciclice induse de 
cutremur (cu alte cuvinte a CSR) i a CRR in situ.  
Estimarea CSR indus de cutremur se poate face cu 
ajutorul procedeului simplificat Seed-Idriss descris 
în subcapitolul urm tor.  CRR al nisipului in situ ar 
putea fi evaluat pe baza unor încerc ri de laborator 
pe probe prelevate din teren, dar pentru ob inerea 
unor rezultate utile ar trebui folosite tehnici de 
congelare a probelor; costul tehnicilor de prelevare a 
probelor înghe ate este îns  prohibitiv în marea 
majoritate a cazurilor.  Ca urmare, s-au dedus rela ii 
semi-empirice de corelare a CRR al nisipului in situ 
cu rezultatele unor încerc ri de teren, pe baza 
prelucr rii observa iilor în care lichefierea a fost sau 
nu eviden iat , a a cum este ilustrat schematic în 
figura 10.  Pentru fiecare loca ie se examineaz  CSR 
indus de cutremur i rezultatele încerc rilor in situ 
(de exemplu, rezultatele SPT-penetrare standard sau 
CPT-penetrare static  cu con), identificându-se un 
strat critic.  Se trage o linie care separ  cazurile în 
care s-a observat „lichefierea” (de exemplu, 
amplasamentele de tip A în figura 10) de cele în care 
lichefierea nu a fost observat  (de exemplu, 
amplasamentele de tip B în figura 10).  Aceast  linie 
desp r itoare este apoi folosit  drept corela ie între 
CRR in situ i indicele încerc rii in situ respective. 
 

 
Procedeu simplificat de evaluare a eforturilor 
unitare induse de cutremur 
 
Aparent, eforturile unitare tangen iale induse de 
cutremur la orice adâncime în cuprinsul unui depozit 
de p mânt cu suprafa a orizontal  sunt în principal 
datorite propag rii în direc ie vertical  a undelor 

seismice transversale (orizontale).  Dac  coloana de 
p mânt de deasupra adâncimii z s-ar comporta ca un 
corp rigid (figura 11), efortul unitar tangen ial 
maxim la baza acestei coloane ar putea fi calculat ca 
produsul între masa sa i accelera ia orizontal  
maxim  la suprafa a terenului: 
 
   

 max
max max vr

az a
g g

      (1) 

 
unde amax este accelera ia maxim  la suprafa a 
terenului,  este greutatea unitar  total  medie a 
p mântului de deasupra adâncimii z, iar v este 
efortul unitar vertical total la adâncimea z.  În 
realitate, coloana de p mânt se comport  ca un corp 
deformabil, astfel c  efortul unitar tangen ial maxim 
va fi diferit de valoarea corespunz toare unui corp 
rigid supus aceleia i accelera ii maxime la suprafa a 
terenului.  Efortul unitar tangen ial maxim pentru un 
corp deformabil poate fi determinat prin calcule de 
r spuns dinamic al amplasamentului, iar rezultatele 
pot fi comparate cu cele corespunz toare cazului 
corpului rigid în modul urm tor: 
 
   
 max maxdd r

r        (2) 
 
unde rd este factorul de reducere a eforturilor unitare 
tangen iale.  Varia iile ( max)r i ( max)d vor avea în 
general forma curbei ar tate în figura 11, astfel c  
valoarea rd va scade de la valoarea 1 la suprafa a 
terenului la valori din ce în ce mai mici pe m sur  ce 
cre te adâncimea. 
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Figura 11.  Schema determin rii efortului unitar tangen ial maxim, max i a factorului de reducere a lui, rd. 
 
     Sute de calcule de r spuns dinamic mono-
dimensional au fost folosite pentru determinarea 
unei formul ri simplificate a rd care poate fi 
exprimat în mod adecvat în func ie de adâncime i 
magnitudinea cutremurului (M).  Folosind 
rezultatele acestor calcule, au fost derivate 
urm toarele expresii: 

 
expdr z z M                (3) 

 

1,012 1,126sin 5,133
11,73

zz   (4) 

 

0,106 0,118sin 5,142
11,28

zz   (5) 

 
în care z este adâncimea în metri, M este 
magnitudinea de moment, iar argumentele 
func iei sinus sunt exprimate în radiani.  
Ecua iile 3, 4 i 5 sunt aplicabile matematic 
pân  la adâncimea z  34 m.  Incertitudinea în 
valoarea rd cre te îns  cu adâncimea, astfel c  
aceste ecua ii trebuie aplicate numai pentru 
adâncimi mai mici de circa 20 metri.  Evaluarea 
lichefierii la adâncimi mai mari, implic  de 
obicei condi ii speciale pentru care este 
justificat s  se efectueze calcule mai 
aprofundate.  Din acest motiv, se recomand  ca 
CSR (sau valoarea echivalent  a rd) la adâncimi 
mai mari de circa 20 m s  se bazeze pe studii de 
r spuns al amplasamentului, cu condi ia ca s  
fie posibile calcule de r spuns de bun  calitate 
pentru amplasamentul dat.  Astfel de calcule de 
r spuns necesit  o conoa tere satisf c toare a 

stratifica iei terenului i trebuie s  ia în 
considerare variabilitatea posibil  a mi c rilor 
generate de cutremur. 
      Varia ia în timp a eforturilor ciclice induse de 
cutremur implic  numeroase cicluri cu intensitate 
diferit , astfel c  efectul d un tor al unei serii de 
cicluri neuniforme va depinde atât de num rul de 
cicluri cât i de m rimea eforturilor induse de fiecare 
ciclu.  Diverse studii au ar tat c  o serie de cicluri 
neuniforme poate fi aproximat  printr-un set de 
cicluri de eforturi uniforme cu un num r de cicluri 
echivalent care depinde de amplitudinea aleas  a 
ciclului de eforturi uniform.  S-a ales ca valoare 
reprezentativ  (sau valoare uniform  echivalent ) 
pentru reprezentarea eforturilor ciclice induse de 
cutremur, 65% din valoarea de vârf a seriei de 
cicluri de eforturi neuniforme.  Valoarea cores-
punz toare a CSR indus de cutremur se exprim  prin 
urmare astfel: 

 

max max0,65 0,65 vc
d

vc vc

aCSR r
g

 (6) 

 
 
Încerc rile in situ, ca indici pentru caracterizarea 
lichefierii 
 
     Încerc rile in situ, adic  SPT, CPT, BPT 
(încercarea de penetrare tip Becker), încercarea cu 
penetrometrul mare (LPT) i m surarea vitezei 
undelor transversale (Vs) sunt folosite pe scar  
pentru ob inerea unor indici de evaluare a 
lichefiabilit ii.  Cea mai folosit  i mai de încredere 
dintre acestea este SPT cu care se ob ine valoarea 
standardizat  N60 care se calculeaz  astfel: 
 
 N60 = CE CB CR CS Nm   (7) 
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unde Nm este num rul de lovituri m surat, CE este 
factorul de corec ie pentru eficien a energetic  
(bazat de obicei pe o calibrare a instala iei de 
încercare pe teren), CB este un factor de corec ie 
pentru diametrul g urii de foraj, CR este un factor de 
corec ie pentru lungimea ansamblului de tije i CS 
este un factor de corec ie ce trebuie aplicat când 
tubul carotier este prev zut cu spa iu pentru 
introducerea unui tu , dar acesta lipse te. 
 
Corec ia de suprasarcin  a rezultatelor încerc rilor 
in situ 
 
Rezisten a la penetrare SPT (ca de altfel i cea 
CPT) în nisip cre te cu cre terea st rii de 
eforturi, ceea ce înseamn  c  valorile N60 
ob inute la diverse adâncimi, loca ii, sau 
amplasamente nu pot fi comparate direct între 
ele dac  nu au fost ob inute în condi ii similare 
de eforturi efective verticale.  Rezisten a la 
penetrare se corecteaz  pentru ob inerea unei 
valori echivalente, care s-ar fi ob inut pe un 
nisip identic dac  efortul unitar efectiv vertical 
ar fi fost de o atmosfer , prin aplicarea unui 
factor de corec ie pentru suprasarcin , CN, dup  
cum urmeaz : 
 
 1 6060 NN C N    (8) 

 
    Valorile (N1)60 i qc1 rezultate devin astfel 
independente de efortul efectiv vertical, astfel c  pot 
fi utilizate ca indici ai propriet ilor nisipului i ai 
densit ii relative i pot fi comparate mai ra ional, 
atât într-un amplasament dat cât i între un 
amplasament i altul. 
    Au fost propuse mai multe rela ii diferite pentru 
calculul CN.  Urm toarea formul  este o form  
modificat  de Idriss i Boulanger (2008) a unei 
rela ii folosite în trecut: 

m

a
N

vc

PC               (9) 

 
unde m este un parametru care depinde de 
propriet ile nisipului i în special de densitatea lui 
relativ : 
   
 0,784 0,521 Rm D             (10) 
 
     Implementarea în practic  a rela iei de mai sus 
este facilitat  prin folosirea unei corela ii între DR i 

rezisten a la penetrare.  O rela ie des folosit  pentru 
SPT este: 
 

 
1 60

R
d

N
D

C
                           (11) 

 
unde DR este exprimat printr-un raport, nu ca 
procent, iar Cd = 46 este potrivit pentru cele mai 
multe nisipuri. Substituind rela ia de mai sus în 
expresia pentru determinarea m (ecua ia 10), s-a 
ob inut urm toarea rela ie pentru evaluarea CN: 
 

1 600,784 0,0768

1,7
N

a
N

vc

PC             (12) 

 
cu (N1)60 limitat la valori  46 pentru folosirea 
acestei expresii. Valorile CN calculate cu 
expresia de mai sus sunt limitate la maximum 
1,7, pe considerente practice i deoarece aceast  
expresie nu a fost derivat  pe baza unor eforturi 
unitare efective foarte sc zute.  De exemplu, din 
expresia CN de mai sus ar rezulta valori foarte 
mari când eforturile unitare efective verticale se 
apropie de zero. De notat c  determinarea CN cu 
ajutorul rela iei de mai sus necesit  itera ii, 
deoarece (N1)60 depinde de CN i CN depinde de 
(N1)60.  Aceste itera ii pot fi efectuate cu 
u urin  prin folosirea unei referin e circulare în 
cele mai multe programe de prelucrare a datelor 
(inclusiv Microsoft Excel). 

 
Factorul de corec ie pentru magnitudine 
 
Factorul de corec ie pentru magnitudine (MSF) este 
folosit pentru ajustarea CSR sau CRR la o valoare 
comun  a M (aleas  în mod arbitrar M = 7,5), pentru 
a se ine seama de faptul c  CRR depinde de 
num rul de cicluri de înc rcare, care poate fi corelat 
cu M.  Idriss i Boulanger (2008) au dedus 
urm toarea rela ie: 
 

6,9exp 0,058 1,8
4
MMSF MSF (13) 

 
Factorul de corec ie pentru suprasarcin , K  
 
     Factorul de corec ie pentru suprasarcin  (K ) a 
fost introdus pentru a ajusta CSR i/sau CRR la o 
valoare comun  a efortului efectiv vertical, în 
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particular 'vc = 1 atm.  Rela ia recomandat  de 
Idriss i Boulanger (2008) pentru definirea K  este: 
   

 1 ln 1,1vc

a

K C
P

            (14) 

 
unde Pa = 100 kPa este presiunea atmosferic , 
iar coeficientul C  se poate exprima în func ie 
de de rezisten a la penetrare corectat  pentru 
suprasarcin , (N1)60, dup  cum urmeaz : 
  

 
1 60

1 0,3
18,9 2,55

C
N

         (15) 

 
 

Factorul de corec ie pentru eforturile tangen iale 
statice, K  
 
CRR este afectat de prezen a unor eforturi 
tangen iale statice, s, a a cum exist  în cuprinsul 
taluzurilor sau al barajelor din materiale locale, dar 
datele din observa ii în natur  nu sunt suficiente 
pentru definirea empiric  a acestui efect.  Prin 
prelucrarea pu inelor date disponibile, ob inute în 
laborator, Idriss i Boulanger (2008) au dedus 
urm toarea rela ie, cu totul aproximativ  când se 
aplic  la condi iile in situ: 
   

 exp RK a b
c

             (16)

 
21267 636 634exp 632 expa   

                                                                            (17) 
 

2exp 1,11 12,3 1,31 ln 0,0001b
 

                                                                            
 (18) 

   
 30,138 0,126 2,52c              (19) 

 s

vc

               (20) 

1 601
46100 1 2

ln
3

R
o vc

a

N
K

Q
P

    

                                                                             (21) 
 
unde Q = 10 valori ale eforturilor efective verticale 
de consolidare 'vc de 1 i 4 atm, iar K0 este 

coeficientul de împingere în stare de repaos, în jur 
de 0,5 pentru depozite normal consolidate. 
     Parametrul K  este deseori neglijat când se 
analizeaz  deforma iile laterale în teren orizontal sau 
cu pant  dulce, ceea ce este rezonabil, deoarece la 
valori mici ale raportului eforturilor tangen iale 
in iale K  este practic unu.  Considerarea K  poate fi 
îns  important  când se analizeaz  lichefierea în 
terenuri cu suprafa a mai înclinat  sau în baraje din 
materiale locale. 
 
 
Deducerea pe baza observa iilor pe cazuri concrete 
a unei corela ii pentru definirea declan rii 
lichefierii 
 
     Dezvoltarea corela iilor de lichefiere pe baza 
unor cazuri concrete a progresat în decursul anilor 
datorit  eforturilor unor nenum ra i cercet tori, în 
particular prin cercet ri laborioase ale unor anume 
cazuri concrete.  Fondul de date disponibil a fost 
reevaluat folosind procedeul îmbun t it (adic  
rela iile revizuite pentru rd, MSF, K  i CN) prezentat 
în cele de mai sus.  Informa iile provenite de la 
fiecare caz concret au fost compilate prin 
identificarea combina iei de CSR indus de cutremur 
i rezisten a la penetrare in situ care reprezint  cel 

mai bine zona critic  a fiec rui amplasament.  Pentru 
compilarea tuturor datelor provenind de la diverse 
cazuri concrete într-un fond de date comun, a fost 
necesar s  se adopte condi ii standard de referin  la 
care s  fie ajustat fiecare caz concret.  Aceasta s-a 
f cut prin adoptarea unei condi ii de referin  
constând dintr-un cutremur cu M = 7,5 i un efort 
unitar efectiv vertical de 'vc = 1 atm.  Cele mai 
multe dintre cazurile concrete disponibile au 
corespuns unui raport al eforturilor tangen iale 
statice ( ) relativ modest, astfel c  rela iile rezultate 
pot fi considerate aplicabile cazului când  = 0.  
CSR indus de cutremur în fiecare loca ie a fost 
ajustat la un CSR echivalent care s  corespund  
valorilor de referin  M = 7,5 i 'vc = 1 atm, astfel: 
 

7,5, 1 ,
1 1

vc vcM MCSR CSR
MSF K

            (22) 

 
sau, folosind ecua ia (6): 
 

  max
7,5, 1

1 10,65
vc

vc
M d

vc

aCSR r
g MSF K

 (23) 

 
      Valorile 7,5, 1vcMCSR  rezultate au fost 
reprezentate grafic în func ie de (N1)60 urmând ca 
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ultim pas s  se traseze o linie de grani  care s  
separe cazurile de lichefiere de cele în care nu s-a 
produs lichefierea.  Ecua ia acestei linii de grani , 
dupa Idriss i Boulanger (2008) este: 
 

2

1 160 60
7,5, 1

3 4
1 160 60

exp
14,1 126

2,8
23,6 25,4

vc

cs cs
M

cs cs

N N
CRR

N N

                                                                                
                                                                      (24) 

Corela ia (24) este aplicabil  când M = 7,5 i 
efortul unitar efectiv vertical 'vc = 1 atm, dar poate 
extins  pentru alte valori ale magnitudinii 
cutremurului i eforturi unitare efective verticale 
prin folosirea acelora i factori de corec ie care au 
fost folosi i i la derivarea corela iilor, adic : 
     , 7,5, 1vc vcM MCRR CRR MSF K            (25) 

Coeficientul de siguran  referitor la declan area 
lichefierii poate fi calculat ca raportul între CRR al 
nisipului i valoarea CSR corespunz oare 
magnitudinii cutremurului de calcul i eforturilor 
unitare efective verticale in situ: 

     ,

,
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În cazul nisipurilor pr foase valoarea calculat  a 
(N1)60 cu trebuie m rit  cu o corec ie (N1)60 
exprimat  în func ie de con inutul procentual de 
particule fine (procentul cumulat al frac iunilor 
granulometrice praf i argil ), FC.  Curba de grani  
definit  de ecua ia (24) poate fi folosit  i în cazul 
nisipurilor pr foase considerând o rezisten  la 
penetrare SPT echivalent  unui nisip curat, calculat  
astfel: 
       1 1 160 60 60cs

N N N              (27) 
      

2

1 60
9.7 15.7N exp 1.63

FC 0.01 FC 0.01
  (28) 

 

 
CONCLUZII 
        
Bazele evalu rii pericolului de declan are a 
lichefierii în depozitele de nisip saturat au fost puse 
în urm  cu circa 40 de ani, pe baza unui num r 
relativ mic de observa ii pe teren i rezultate ale unor 
încerc ri de laborator.  De atunci s-au produs 
numeroase lichefieri în urma unor cutremure 
puternice produse în zone bine instrumentate, astfel 
c  baza de date disponibile s-a m rit considerabil.  
Este normal de aceea s  fie elaborate metodologii 
noi care s  beneficieze de volumul m rit al datelor 
de baz .  Una dintre aceste metodologii a fost 
elaborat  de Idriss i Boulanger, profesori la 
Universitatea Californian  din Davis i promite s  
devin  noul standard în evaluarea pericolului de 
lichefiere. 
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Synopsis 
 
Soil liquefaction continues to be a major source of damage during earthquakes and a common problem to be addressed in 
engineering practice.  Since some 40 years ago when the Seed-Idriss simplified method of assessing the potential for 
triggering liquefaction was proposed, many strong earthquakes and associated liquefaction phenomena have occurred in 
well instrumented areas for reliable evaluation of seismic motion parameters.  This paper summarizes the recommended 
improvements of the simplified method based on the new bank of data currently available, as presented in recently 
published monograph by Idriss and Boulanger, which was translated in Romanian and is presently in print. 
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CONFERIN E INTERNA IONALE
  

A 17-A CONFERIN  INTERNA IONAL  DE MECANICA P MÂNTURILOR I 
INGINERIE GEOTEHNIC , ALEXANDRIA, EGIPT 

 
A 17-a Conferin a Interna ional  de Mecanica P mânturilor i Inginerie Geotehnic , a avut loc în 

misticul ora  egiptean Alexandria, pe malul M rii Mediterane, în perioada 5 - 9 octombrie 2009. Alexandria, 
ora ul construit de Alexandru cel Mare între anii 332-331 îHC este un ora  de o mare diversitate, un melanj de 
antic i modern, având puternice influen e europene împletite cu cele arabe, ce dau ora ului un farmec aparte.  
Loca ia în care s-a desf urat a fost Biblioteca Alexandrina, construit  pe amplasamentul bibliotecii antice din 
Alexandria, care la vremea respectiv  f cea din Alexandria cel mai mare centru tiin ific i intelectual al lumii. 

Având ca i tem  – Academia i practica Ingineriei Geotehnice, conferin a a fost organizat  de c tre 
Societatea Interna ional  de Mecanica P mânturilor i inginerie Geotehnic  (ISSMGE) i Societatea Egiptean  
de Geotehnic  cu sprijinul autorit ilor centrale egiptene i a celor locale din Alexandria. Lucr rile conferin ei 
au fost deschise de c tre Prof. Mamdouh Hamza, pre edintele comitetului de organizare, fiind urmat cu 
alocu iuni de c tre de Prof. Pedro Sêco e Pinto, pre edintele ISSMGE, Ing. Ahmed El Magraby, Ministrul 
egiptean al Construc iilor i  Dl. Adel Labib, Guvernatorul Alexandriei. 

 

  
Biblioteca Alexandrina  

 
În programul conferin ei au fost selectate patru lucr ri reprezentative pentru a fi prezentate în plen: Prof. 

Paul Mayne – Comportarea materialelor i încercarea acestora (Material Behaviour and Testing), Dr. Brian 
Simpson – Analiza i proiectarea (Analysis and Design), Dr. Arsenio Negro – Predic ie, monitorizare i 
performan  (Prediction, Monitoring and Performance), Prof. Chu Jian i Prof. Mark Jaksa – Procesul de 
construc ie i managementul, instruirea si educa ia  (Construction Processes and Management, Training and 
Education). O prezentare spectaculoas  a fost a celebrului egiptolog Dr. Zahi Hawass, Director al Consilului 
suprem al Antchit ilor din Egipt despre cele mai recente descoperiri arheologice din Egipt. În cadrul 
prezent rilor despre Mari Proiecte în Ingineria Geotehnic  (Great Projects) Prof. Michele Jamiolkowski a avut o 
interven ie  impresionant  despre - Investigarea terenului i problemele geotehnice întâlnite la asigurarea 
Vene iei împotriva inunda iilor (The site characterization and geotechnical problems faced in safeguarding 
Venice from high tides), iar Mr. Wolfgang Brunner a descris Dezvoltarea tehnologiilor de realizare a funda iilor 
în ultimii 5000 de ani (The development of foundation construction techniques during the past 5000 years). 

Forumul Practicieni / Universitari (Academia / Practitioners), condus de c tre Prof. William Van Impe 
i Prof. Mamdouh Hamza, a deschis i între inut discu iile constructive despre dozarea comun  a eforturilor 

pentru a avea proiecte în ingineria geotehnic  impresionante i de un real succes.  
La conferinta au participat 1341 delega i, din 86 de t ri, cel mai mare num r de paricipan i fiind din 

Japonia – 108, România fiind reprezentat  de 8 delega i. 
Pentru conferint  au fost trimise 803 rezumate, din care 688 de lucr ri, trimise de cele 69 societ i 

na ionale membre ale ISSMGE, au fost selectate pentru publicare. Societatea Român  de Geotehnic  i Funda ii 
a avut o contribu ie de 4 lucr ri care au fost publicate în volumele conferin ei: A. Stanciu,  I. Lungu - A new 
methodology of determination of soil compressibility, V.S. Farcas, A. Popa & N.M. Ilies - Variation of the 
parameters of injection for the ground in different regimes, H.Popa, S. Manea, L. Batali - Geotechnical design 
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and monitoring of a deep excavation in Bucharest, Romania, A. Chiric , A. Olteanu, M.S. Serbulea, I. Bo i - 
Soft soils improvement solution. Design based on the laboratory test results on scale model. 

 

1. 2. 
Delega ia României   

1. S.L. Dr. Ing. Vasile Farca  (UTCN), Ing. Tudor Saidel (Popp & Ascocia ii), Asist. Dr.Ing. Nicoleta Ilie  (UTCN), Prof 
Dr. Ing. Iacint Manoliu (pre edintele SRGF), Asist. Ing. C lin Gherman (UTCN). 

2. Prof Dr. Ing. Anatolie Marcu (UTCB), D-na. Marcu, Prof. Dr. Ing Nicoleta R dulescu (UTCB), Asist. Dr.Ing. Nicoleta 
Ilie  (UTCN), Prof Dr. Ing. Iacint Manoliu (pre edintele SRGF), Ing. Tudor Saidel (Popp & Ascocia ii) 

 
 La sfâr itul primei zi a conferin ei, participan ii s-au delectat cu o recep ie de bun venit, desf urat  la 
Qaitbay Citadel – fort rea  aflat  pe amplasamentul anticului far din Alexandria. Cina de gal   a avut loc la 
sf r itul celei de-a doua zi a conferin ei, în Gr dina Palatului Salamlek Montazah, fost  re edin  de var  a 
Regelui Farouk al Egiptului, la ea participând aproximativ 700 de persoane. Ultima zi a conferin ei s-a încheiat 
cu un eveniment cultural ce a avut loc în Gr dinile Antoniadis, unde particpan ii s-au delectat cu muzic  
egiptean  i preparate culinare tradi ionale. 

Conferin a a fost încheiat  de vizite tehnice la obiective de interes geotehnic: portul din Alexandria, 
portul Est Said, metroul din Cairo, piramidele din Giza sau barajul de la Aswan. 

Pe perioada conferin ei s-a desf urat expozi ia tehnic , realizat  cu sprijinul a 43 de companii 
participante cu activitate în ingineria geotehnic : companii de software dedicat, produc tori de instrumente i 
echipamente de investigare geotehnic , produc tori de materiale geosintetice, companii de execu ie i 
consultan  în domeniu, dar i edituri de carte tehnic . 

A 17-a Conferin  Interna ional  de Mecanica P mânturilor i Inginerie Geotehnic  a adus al turi 
membrii comunit ii academice, dar i speciali tii din domeniu din întreaga lume. Întâlnirea lor va conduce la 
dezvoltarea unor proiecte mai spectaculoase, pornind de la  idei inovatoare care poate au fost discutate pe 
holurile Bibliotecii Alexandrina. 

 
 
 

Asist. Dr. Ing. Nicoleta ILIE  
Universitatea Tehnic  din Cluj Napoca, Facultatea de Construc ii 

  



 
 

 
 

35

  

DIN VIA A ISSMGE
  

RREEUUNNIIUUNNEEAA  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  IISSSSMMGGEE  
44  OOCCTTOOMMBBRRIIEE  22000099,,  AALLEEXXAANNDDRRIIAA  

 
Conform tradi iei, în ajunul deschiderii unei noi Conferin e Mondiale, de data aceasta cea de a XVII-a, s-a 
desf urat la Alexandria, în Egipt, o reuniune a Consiliului Societ ii Interna ionale de Mecanica P mânturilor i 
Inginerie Geotehnic . 

Au participat reprezentan i ai 63 Societ i membre, din totalul celor 77 cu drept de vot. 11 societ i n-au fost 
prezente dar au fost reprezentate prin procur . Prevederea din statut care cere s  fie prezente (sau reprezentate 
prin procur ) 2/3 din societ ile cu drept de vot pentru ca reuniunea s  fie statutar , a fost îndeplinit . 

Societatea Român  de Geotehnic  i Funda ii a fost reprezentat  de prof. univ. dr. ing. Iacint Manoliu, 
pre edinte i prof. univ. dr. ing. Nicoleta R dulescu, secretar. 
 
Membrii SRGF 
 
Ca de obicei, Secretarul General al ISSMGE, Prof. Neil Taylor, a prezentat un raport privind membrii Societ ii 
Interna ionale. La data de 30 septembrie 2009, num rul de membri se ridica la 18.323, reprezentând 86 societ i 
na ionale. 

Cinci noi societ i au devenit membre ale ISSMGE în r stimpul scurs de la precedenta reuniune a 
Consiliului desf urat  în octombrie 2007 la Brisbane: Kîrghistan, Singapore, Tadjikistan, Tailanda, Republica 
Dominican . 

Cel mai mare num r de membri îl au S.U.A. (2.881), urmate de Japonia (1.326), Marea Britanie (1.190), 
Australia (800), Olanda (747), Canada (723), Brazilia (703), Germania (654). Cu cei 140 membri, Societatea 
Român  de Geotehnic  i Funda ii se afl  pe locul 34 în acest clasament. 

Pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului au figurat rapoartele prezentate la încheiere de mandat de Vice - 
Pre edin ii pentru diferitele regiuni. În raportul s u, Vice - Pre edintele pentru Europa, profesorul Roger Frank, 
a eviden iat organizarea de c tre Societatea Român  de Geotehnic  i Funda ii a unei manifest ri de mare 
r sunet: ICETGES („1st International Conference on Education and Training in Geo - Engineering Sciences”) 
Constan a, 2-4 iunie 2008. S-a raportat de asemenea despre înfiin area în iunie 2007 a unui nou comitet tehnic 
european, ERTC 16 Education and Training in Geotechnical Engineering, condus de prof. Iacint Manoliu. 

Au fost anun a i cei ase noi Vice - Pre edin i pe regiuni pentru mandatul 2009 - 2013, ale i în urma votului 
prin coresponden  organizat în fiecare regiune: 
  Africa   dr. Samuel Ejezie 
  Asia   Profesor Zuyu Chen 
  Australia  Professor Michael Davies 
  Europa   Professor Ivan Vanicek 
  America de Nord Profesor Miguel Remo 
  America de Sud  Profesor Jorge Bonifazi 
(Ulterior alegerii, profesorul Miguel Remo din Mexic i-a depus demisia, fiind înlocuit de dr. Gabriel Auvinet, 
tot din Mexic). 
 
Prof. Jean - Louis Briaud,  noul pre edinte al ISSMGE  

 
Pentru func ia de Pre edinte al ISSMGE au fost doi candida i: prof. Jean - Louis Briaud din S.U.A. i prof. 
Waldemar Hachich din Brazilia. 

În urma votului secret, rezultatul a fost: 
    Jean - Louis Briaud  56 
    Waldemar Hachich  18 
Astfel, Jean - Louis Briaud, profesor la Texas A&M University din College Staton Texas, a fost declarat 

Pre edinte al ISSMGE pentru perioada 2009 - 2013. 
Dup  36 de ani, când în 1973 a încetat mandatul profesorului Ralph Peck, S.U.A. are din nou un 

reprezentant în fruntea societ ii interna ionale. 
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Urm toarea Conferin  mondial : Paris, 1-5 septembrie 2013 
 

Pentru cea de XVIII-a Conferin  mondial , din 2013, s-au primit dou  candidaturi, din partea Fran ei i R.P. 
Chinez . Ambele delega ii, în special cea chinez , au f cut mari eforturi pentru a- i sus ine candidatura: bro uri, 
pliante, CD-uri .a. 

S-a produs un moment oarecum penibil când, înainte de a se trece la votul secret, Pre edintele înc  în 
func iune, Petro Seco e Pinto, a reamintit c , în scopul unei distribu ii mai echitabile a conferin elor mondiale 
între cele 6 regiuni, la reuniunea de la Osaka, din 2005, a Consiliului ISSMGE s-a amendat Statutul, 
introducându-se prevederea potrivit c reia „o regiune care a g zduit recent o conferin  mondial  se va ab ine 
s  g zduiasc  urm toarele dou  conferin e, exceptând situa ia în care nu se prime te o invita ie acceptabil  din 
partea celorlalte regiuni”. 

A adar, dup  Conferin a de la Osaka din 2005, regiunea Asia  nu ar fi fost îndrept it  s  g zduiasc  
conferin ele din 2009 i 2013. Pus în fa a acestei realit i, profesorul Zuyu Chen, eful delega iei chineze, a 
anun at retragerea candidaturii societ ii chineze, exprimându- i totu i profundul regret pentru marile eforturi 
f cute în zadar. 

Întrebarea pe care mi-am pus-o, la fel ca al i delega i, a fost: de ce Secretarul General i 
Pre edintele n-au prevenit din timp societatea din R.P. Chinez  despre faptul c  nu poate ob ine 
organizarea Conferin ei din 2013, în baza noii prevederi statutare, atât timp cât mai exist  o 
candidatur  din alt  regiune ? 

Întrucât doar Fran a a r mas în curs , nu a mai fost nevoie de vot, Comitetului Francez pentru 
Mecanica P mânturilor i Geotehnic  încredin ându-i-se organizarea Conferin ei din septembrie 2013. 

 
2010 - 75 ani de la înfiin area societ ii interna ionale  

 
International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering a fost fondat  în 1935 la Cambridge, 
Massachussetts. Cu începere din 1997, numele organiza iei a devenit International Society for Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering. 

La propunerea profesorului Pedro Seco e Pinto, Consiliul ISSMGE întrunit la Alexandria a hot rât ca la 
toate conferin ele interna ionale aflate sub egida ISSMGE i care se  vor desf ura în anii 2010 i 2011 s  se 
marcheze aniversarea celor 75 de ani. Astfel, se va include a sesiune special  de o or , la urm toarele 
conferin e: 

Cea de a 6-a Conferin  Interna ional  de Geotehnica Mediului (Environmental Geotechnical 
Engineering Conference), 8-12 noiembrie 2010, New Delhi 
Asian Regional Geotechnical Conference, 23-27 mai 2011, Hong Kong 
African Regional Geotechnical Conference, 13-16 iunie 2011, Maputo 
European Regional Geotechnical Conference, 13-18 septembrie 2011, Atena 
Pan American Geotechnical Conference, 2-6 octombrie 2011, Toronto 
Australian Geotechnical Conference, 8-11 noiembrie 2011, Melbourne. 

 
Un raport al Pre edintelui Pedro Seco e Pinto 

 
La încheierea mandatului, profesorul Pedro Seco e Pinto, ales Pre edinte al ISSMGE la Consiliul întrunit în 
ajunul Conferin ei din 2005 de la Osaka, a prezentat un raport în care a subliniat cu satisfac ie c  pe parcursul 
celor 4 ani a întreprins peste 100 vizite în 80 ri. Între acestea s-a num rat i vizita în România, la începutul 
lunii iunie 2008, cu prilejul ICETGES, când s-a întâlnit cu conducerea Societ ii Române de Geotehnic  i 
Funda ii. 

 
Viitoarea reuniune a Consiliului ISSMGE 

 
Pe lâng  reuniunile asociate cu desf urarea, din 4 în 4 ani, a Conferin elor mondiale, Consiliul urmeaz  a se 
întâlni i la jum tatea intervalului dintre conferin ele mondiale, când sunt programate conferin ele regionale. 

Aplicându-se principiul rota iei, care s  asigure fiec rei regiuni ansa de a g zdui reuniunea Consiliului, i 
inând cont c  ultimele 4 reuniuni au avut loc în Europa (Praga, 2003), Asia (Osaka, 2005), Australia (Brisbane, 

2007) i Africa (Alexandria, 2009), s-a decis ca urm toarea reuniune s  aib  loc în ziua de 2 octombrie 2011 la 
Toronto, în preziua Conferin ei Panamericane de Mecanica P mânturilor i Inginerie Geotehnic . 

         Prof. dr. ing. Iacint Manoliu 
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PPRROOFFEESSOORRUULL  JJEEAANN  ––  LLOOUUIISS  BBRRIIAAUUDD  
CCEELL  DDEE  AALL  1155--LLEEAA  PPRREE EEDDIINNTTEE  AALL  IISSSSMMGGEE  

 
 
Scurt  not  biografic  
 

Jean - Louis Briaud s-a n scut la La Rochelle, Fran a, la 15 septembrie 1949. 
A absolvit în 1972 Ecole Speciale des Travaux Publics de la Paris, dup  care a plecat în Canada unde a 

ob inut diploma de Master de la Universitatea New Brunswick în 1974 i diploma de Doctor de la Universitatea 
din Ottawa în 1978. 

 

În 1978 s-a stabilit în S.U.A., ob inând postul de Assistant 
Professor la Texas A & M University din College Station, Texas. A 
parcurs apoi toate treptele unei cariere universitare de succes în S.U.A.: 
Associate Professor, Professor, Professorship Professor, Chair 
Professor. 

Aria preocup rilor tiin ifice i inginere ti ale Profesorului Briaud 
este larg , conducând la importante contribu ii privind încerc ri pe 
teren i în laborator pe p mânturi saturate i nesaturate, comportarea 
p mânturilor cu contrac ii i umfl ri mari, fundarea structurilor 
offshore, eroziunea  p mântului .a. Pentru contribu iile aduse în aceste 
domenii, profesorul Briaud a primit înalte recunoa teri, precum the 
ASCE Ralph B. Peck Lecture Award, the Canadian Geotechnical 
Society G. Geoffrey Meyerhof Award, the ASCE Martin Kapp Award, 
the ASCE Huber Research Prize, the ASTM Hoyentloger Award. 

În 2004, profesorul Briaud a devenit Pre edinte al Asocia iei 
Americane a Profesorilor de Geotehnic  (USOLGER) care grupeaz  în 
jur de 500 profesori din S.U.A. i alte ri, iar în 2008 Pre edinte al Geo 
- Institute (G-I) al Societ ii Americane a Inginerilor Consructori 
(ASCE), care are peste 12.000 membri în S.U.A. i alte ri. Cu 
începere din 1997, profesorul Briaud a condus Comitetul Tehnic 33 
(Geotechnics of Soil Erosion) al ISSMGE. 

 
 
Toate aceste merite, dar i conving toarea viziune asupra ISSMGE prezentat  în fa a Consiliului Societ ii 

întrunit la Alexandria, au stat la baza alegerii cu o mare majoritate de voturi a profesorului Jean – Louis Briaud 
drept al XV-lea Pre edinte al ISSMGE. 
 
Un stil plin de dinamism, un prim an de mandat plin de importante realiz ri 
 

Dinamism este cuvântul care pare s  exprime cel mai bine stilul de lucru al noului pre edinte al ISSMGE, 
demonstrat cu prisosin  în perioada care a trecut. 

O inova ie: rapoarte la fiecare 30 zile, a a numitele „Progress Reports” postate pe site-ul Societ ii 
Interna ionale. Din rapoartele publicate pân  la redactarea acestei note, se cuvin a fi eviden iate unele rezultate 
semnificative prin impactul pe care-l vor avea, cu siguran , asupra vie ii Societ ii Interna ionale. 

 
 Înfiin area a trei Comitete aflate în directa subordonare a Boardului Societ ii: 

 
Technical Oversight Committee (TOC) 
Chair: Suzanne Lacasse, Co-Chair: Kjell Karslund, Vice-Chair: Mike Jamisolkowski 
Membership, Practitioners, Academicians Committee (MPAC) 
Chair: Harry Poulos, Vice-Chair: Luiz De Mello 
Innovation and Development Committee (IDC) 
Chair: Dimitris Zekkos, Vice-Chair: Charles Ng, Coordinator: Marc Ballouz 
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 Crearea unui grup pentru tinerii geotehnicieni: The Student and Young Members Presidential Group 
(SYMPG). 

Grupul se compune din 18 membri, câte 3 din fiecare regiune geografic , selec iona i de Vice-Pre edintele 
ISSMGE respectiv, precum i membri coresponden i, dintre candida ii propu i de Societ ile na ionale, dar care 
n-au fost selec iona i între cei 3 ai regiunii respective. 

 
 Punerea bazelor unei funda ii : The ISSMGE Foundation 

Scopul funda iei este de a ajuta inginerii geotehnicieni din rile mai pu in dezvoltate pentru a participa la 
conferin e interna ionale, a- i procura c r i etc. Fondurile se ob in de la donatori, clasifica i în 5 categorii: 

  1. Diamant:  $ 25.000 i $ 45.999 
  2. Platin:  între $ 25.000 i $ 45.999 
  3. Aur:   între $ 10.000 i $ 24.999 
  4. Argint:  între $ 1.000 i $ 9.999 
  5. Bronz  pân  la $ 999 
Cei ce doresc s  ob in  un sprijin din partea Funda iei se pot adresa profesorului Harry Poulos 

(Harry_Poulos@coffey.com). 
 
 Ini irea alc tuirii unor liste cu adresele e-mail ale membrilor societ ii, prin care Pre edintele i 

Societatea s  se poat  adresa direct celor 19.000 membri. 
Pentru început, Pre edintele a decis s  înceap  cu trei liste de adrese e-mail pe care se poate înscrie orice 

membru al ISSMGE: 
ISSMGE-Announce@tamu.edu 
Aceasta este o list  doar pentru anun uri 
ISSMGE-Discuss@tanu.edu 
Aceasta este o list  pentru discu ii între membrii ISSMGE; se poate comunica direct cu 
colegi din întreaga lume 
ISSMGE-Young@tamu.edu  
Aceasta este o list  pentru discu ii între tinerii geotehnicieni (suprafa a 35 ani). 

Cei care dorecs includerea pe aceste liste, se pot adresa Asistentei Pre edintelui, Angie Zikus, la 
azikus@civil.tamu.edu.  

 
 Revizuirea i extinderea „Lexiconului de termeni geotehnici” 

În prezent Lexiconul are termeni în 8 limbi i poate fi desc rcat, f r  cost, de pe pagina web a ISSMGE 
(https://secure.webforum.com/issmge/web/page.aspx?refind=556).  

Se are în vedere i ad ugarea de noi liste, cu contribu ia societ ilor na ionale interesate. 
 
 Elaborarea unui nou Ghid pentru activitatea Comitetelor Tehnice i stabilirea conducerii comitetelor 

Sunt în prezent 30 Comitete Tehnice, împ r ite în 3 categorii: 
Fundamentals (TC 101 .... TC 107) 
Applications (TC 201 .... TC 216) 
Impact on society (TC 301 .... 307) 

O veste bun  este reînfiin area comitetului Geo-engineering education, desfiin at f r  rost în 2005, odat  cu 
crearea unui comitet comun al celor 3 societ i: ISSMGE, IAEG, ISRM, pus sub egida Fed IGS. 

 
O clar  i binevenit  schimbare de direc ie pentru Fed IGS 
 

În num rul 2 din 2008 al Revistei Româna de Geotehnic  i Funda ii am relatat despre sesiunea Consiliului 
ISSMGE de la Brisbane din 21 octombrie 2007. Principala decizie adoptat  cu acel prilej a fost reprezentat  de 
aprobarea unui Acord de Cooperare între cele 3 „societ i surori”: International Society for Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering – ISSMGE, International Association for Engineering Geology and Environment – 
IAEG i International Society for Rock Mechanics – ISRM, i constiturea pe aceast  baz  a ceea ce se numea pa 
atunci FIGS (Federation of International Geo-engineering Society). 

Promiteam atunci s  revin cu un material care s  prezinte mai pe larg ce înseamn  FIGS i care au fost 
primii pa i de dup  înfiin area decis  prin votul de la Brisbane. 
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Cu dificult ile pe care le implica activitatea sub egida Federa iei, m-am implicat din plin în preg tirea i 
organizarea a „First International Conference on Education and Training in Geo-engineering Sciences: Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering, Engineering Geology, Rock Mechanics”, ICETGES, Constan a, 2-4 
iunie 2008, despre care am relatat pe larg în acela i num r 2/2008 al revistei. Aceasta a fost, în fapt, prima 
conferin  interna ional  pus  sub egida FIGS, dar în realitate tot greul a fost suportat de ISSMGE, 
sprijinul primit de la cele dou  „surori” fiind foarte slab. În plus, ISSMGE avea i handicapul de a- i fi 
desfiin at Comitetul Tehnic pentru Înv mânt, ceea ce nu o f cuser  celelalte dou  societ i. S-a 
impus crearea de urgen , la ini iativa Vice-Pre edintelui ISSMGE pentru Europa, Prof. Roger Frank, a 
unui Comitet European, pe care an onoarea de a-l conduce. Dup  Constan a, urm toarea sesiune a 
Comitetului Tehnic comun pentru înv mânt al FIGS (Joint Technical Committee on Education – JTC 
3) a avut loc la Alexandria, cu ocazia congresului ISSMGE, în octombrie 2009. 

Prof. William Van Impe, pre edintele FIGS a trecut pentru câteva minute pe la reuniune, spre a 
anun a c  în 2012 se va desf ura la Hong Kong prima conferin  FIGS, la care se a tepta o contribu ie 
i din partea JTC 3. 

Iat  acum ce am aflat din „240 – Day Reports” al Pre edintelui ISSMGE, din care citez: „În 
noiembrie 2009 am participat pentru prima dat  la o reuniune a Boardului FedIGS. La pu in timp 
dup  aceea Pre edin ii celor trei societ i (Fred Baynes pentru IAEG, Jean-Louis Briaud pentru 
ISSMGE, John Hudson pentru ISRM) au format un subgrup al Boardului FedIGS deoarece erau 
îngrijora i de direc ia în care se îndreapt  FedIGS, care începuse s  concureze cu societ ile membre 
(membri asocia i din rândul corpora iilor, cu 5000 € pe an, conferin  separat , o cre tere rapid  a 
num rului Comitetelor Tehnice comune). Dup  2 luni de munc , incluzând discu ii cu membrii 
proeminen i ai ISSMGE, cei trei Pre edin i au trimis în ianuarie 2010 un raport c tre Boardul FedIGS 
cuprinzând un set de recomand ri cerând o schimbare semnificativ  în direc ia pe care trebuie s  o ia 
FedIGS. William Van Impe, Pre edintele FedIGS, i-a ar tat totalul dezacord cu recomand rile i a 
demisionat. La 25 martie 2010, Boardul FedIGS a aprobat o mo iune prin care se exprim  sprijinul 
unanim privind schimb rile cerute de cei trei pre edin i. 

La 28 mai 2010, Boardul FedIGS s-a întrunit i a decis c  nu vor mai fi membri asocia i dintre 
corpora ii. Nu va mai fi nici o cotiza ie pentru societ ie membre (ISSMGE pl tea 3500 € pe an ca s  
apar in  i de FedIGS), nu va mai fi o conferin  separat  a FedIGS, iar num rul JTC se va reduce la 
3: JTC 1 pentru alunec ri de teren (leg tura prin Jean-Louis Briaud), JTC 2 pentru culegerea de date 
(leg tura prin John Hudson), JTC 3 pentru înv mânt (leg tura prin Fred Baynes). Van der Merwe, 
fost Pre edinte ISRM, a fost ales ca nou Chairman al FedIGS Board pân  în octombrie 2011. La 
propunerea lui Jean-Louis Briaud, Boardul a fost de acord s  se exprimeprof. Van Impe, profunda 
apreciere pentru devotamentul fa  de profesie demonstrat de-a lungul anilor. Boardul i-a reînoit 
angajamentul ferm pentru o cooperare mai strâns  între International Geo-Societies, ceea ce 
reprezint  ra iunea îns i a existen ei FedIGS. FedIGS este acum o organiza ie u oar , flexibil , pu in 
costisitoare, dedicat  cooper rii între societ ile interne ionale geo-inginere ti”. 

A a s-a scris aceast  pagin  din istoria FedIGS. 
 
        Prof. dr. ing. Iacint Manoliu 
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EEVVOOCC RRII  

 
 
 

PROFESORUL   LYMON   C.   REESE 
(1919 – 2009) 

 
 
 

Un comunicat al ASCE, Societatea american  a 
inginerilor constructori, anun a la 15 septembrie 2009 
încetarea din via  a profesorului Lymon C. Reese.  

Profesorul Lymon Clifton Reese s-a n scut la 27 
aprilie 1919 la Murfeesboro, în Arkansas. Dup  
încheierea studiilor primare i liceale, s-a stabilit în 
statul Texas, de care nu s-a mai desp r it. Anii 
r zboiului l-au aflat în serviciul activ al marinei 
americane, în batalioanele de construc ii din insulele 
Aleutine i Okinawa. La întoarcerea de pe front urmeaz  
cursurile Universit ii Texas din Austin, ob inând în 
1949 diploma de licen  (BS) i un an mai târziu pe cea 
de Master (MS). Î i începe cariera didactic  în 1950 ca 
Assistant Professor la Mississippi State College unde 
r mâne pân  în 1955, cu o scurt  întrerupere pentru 
studii post-universitare la Universitatea California din 
Berkeley unde sus ine în 1955 diserta ia elaborat  sub 
conducerea profesorului Bolton Seed având ca tem  
comportarea pilo ilor flotan i în argile moi, i ob ine 
diploma de doctor (PhD).  

 
Din 1955 intr  în corpul didactic al Universit ii din Austin unde func ioneaz  între 1955 - 1957 ca 

Assistant Professor (Lector), între 1957 i 1964 ca Associate Professor (Conferen iar) iar din 1964 ca Professor. 
 În perioada 1965 - 1972 a fost Pre edinte (Chairman) al Departamentului de Construc ii al Universit ii 

iar între 1972 i 1979 Vice-Rector (Associate Dean) al colii Politehnice a Universit ii, ocupându-se de 
importantul sector al programelor i planurilor de înv mânt. 

 
De numele profesorului Reese se leag  efectuarea primelor programe de anvergur  privind încercarea în 

teren a unor pilo i echipa i cu instrumente de m sur  - a a numi ii pilo i instrumenta i. Este bine cunoscut 
cercurilor de specialitate din întreaga lume programul finan at în perioada 1964 - 1974 de Administra ia 
Drumurilor Publice i Departamentul Rutier al Statului Texas pentru studierea comport rii sub solicit ri axiale a 
pilo ilor fora i de diametru mare. Au fost întreprinse încerc ri asupra a 19 pilo i instrumenta i, ob inându-se 
rezultate extrem de importante privind mecanismul transferului de înc rcare de la pilo i la teren i care au stat la 
baza elabor rii unor recomand ri de calcul de larg  utilizare. 

 
Comportarea pilo ilor sub solicit ri transversale a reprezentat un alt punct central al cercet rilor 

întreprinse de profesorul Reese. Se poate afirma c  lucr rile "Solu ii adimensionale pentru pilo ii solicita i 
lateral, admi ând varia ia linear  cu adâncimea a coeficientului de pat" (Cea de a 8-a Conferin  de Geotehnic  
a Texasului, 1956) i "Solu ii generalizate pentru pilo ii solicita i lateral" (ASCE, vol. 86, 1960) elaborate în 
colaborare cu prof. Hudson Matlock, au reprezentat un moment de cotitur  în evolu ia metodelor analitice 
consacrate acestei probleme. Sesizând uria ul poten ial al calculului automat, profesorul Reese s-a îndreptat de 
la început spre tehnicile analizei numerice i astfel a putut lua în considerare, prin procedee iterative, caracterul 
neliniar al comport rii atât a terenului cât i a pilo ilor. Conceptul curbelor p - y, prezent ast zi în cele mai 
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importante prescrip ii de proiectare a pilo ilor (e destul s  amintim normele Institutului American al Petrolului - 
API referitoare la pilo ii offshore) a fost introdus de coala din Texas condus  de profesorul Reese.  
   

O bun  parte din studiile întreprinse de profesorul Reese i de genera iile întregi de doctoranzi pe care i-a 
îndrumat, au avut drept finalizare perfec ionarea metodelor de calcul i de proiectare a funda iilor pe pilo i 
pentru platformele fixe de foraj offshore. Profesorul Reese a fost 4 decenii consultant permanent în aceste 
probleme al marilor companii petroliere americane i al firmelor de construc ii cu activit i offshore. 

 
Prodigioasa activitate didactic , tiin ific , inginereasc  a profesorului Reese a fost încununat  cu 

numeroase distinc ii. Iat  doar un exemplu. În toamna anului 1976, profesorul Reese a fost desemnat s  sus in  
în fa a Conven iei anuale a Societ ii Americane a Inginerilor Constructori (ASCE) cea de a XII-a Conferin  
Karl Terzaghi. Este suficient s  ar t m c  l-au precedat în aceasta înalt  misiune, cu începere din 1963, trei 
pre edin i ai Societ ii Interna ionale de Mecanica P mânturilor i Funda ii: Ralph Peck, Arthur Casagrande, 
Laurits Bjerrum precum i H. Bolton Seed, T. William Lambe, George Meyerhof, personalit i proeminente ale 
mecanicii p mânturilor din a 2-a jum tate a secolului XX, al turi de care profesorul Lymon C. Reese a stat cu 
îndrept ire. 

 
Un capitol aparte în acest panegiric trebuie consacrat leg turilor profesorului Lymon Reese cu ara 

noastr . Am avut ansa i privilegiul de a studia i lucra timp de un an, în 1968, ca bursier Fulbright, sub 
îndrumarea profesorului Reese. Aceasta a reprezentat o experien  cu adev rat unic , începutul unei îndelungate 
colabor ri. În 1971 profesorul Reese ne-a vizitat pentru prima oar  ara. Cu acest prilej a sus inut în sala din 
Calea Victoriei o memorabil  expunere privind comportarea pilo ilor fora i de diametru mare solicita i axial în 
p mânturi coezive iar la catedr  o expunere asupra utiliz rii metodei elementelor finite în probleme de 
geotehnic . Când în 1972 - 1973 se punea problema unei cooper ri româno-americane în probleme privitoare la 
proiectarea structurilor offshore, profesorul Lymon Reese a trimis o scrisoare autorit ilor române în care ar ta 
disponibilitatea Universit ii din Austin de a fi partener într-o asemenea cooperare i men iona leg turile 
existente cu Catedra de Geotehnic  i Funda ii din ICB condus  de regretatul profesor Emil Botea. Punându-se 
astfel bazele de principiu ale unei colabor ri trilaterale - Universitatea Texas, IPCUP i Catedr , profesorul 
Reese a urm rit cu tenacitate aprobarea programului i finan area de c tre Funda ia Na ional  de tiin e din 
SUA. Astfel, timp de câ iva ani s-a derulat cercetarea în cooperare "Caracteristici efort - deforma ie ale 
funda iilor pe pilo i".  

 
În 1990, profesorul Reese a salutat cu bucurie înfiin area Societ ii Române de Geotehnic  i Funda ii i 

readmiterea României în Societatea Interna ional  de Mecanica P mânturilor i Funda ii. La propunerea sa, 
Divizia de Inginerie Geotehnic  ASCE a f cut Societ ii Române o important  dona ie acoperind practic toate 
publica iile din domeniu ale ASCE de dup  1980, adic  din perioada în care regimul totalitar din România 
instituise un embargo total asupra importului de literatur  de specialitate.  

 
În 1996, profesorul Lymon C. Reese a fost distins de c tre Universitatea Tehnic  de Construc ii Bucure ti 

cu titlul academic de DOCTOR HONORIS CAUSA. Prezen a la frumoasa festivitate i-a prilejuit profesorului 
Reese cea de a 4-a i ultim  vizit  în România. Fotografia care înso e te aceast  evocare îl prezint  pe 
profesorul Reese rostindu- i cuvântul la festivitatea de la Universitatea Tehnic  de Construc ii Bucure ti. 

 
Prin dispari ia lui Lymon C. Reese, ne-a p r sit un titan al ingineriei geotehnice a secolului XX i un 

mare prieten al României.  
 
 
             
        Prof. dr . ing. Iacint Manoliu 
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EVENIMENTE 
 
 

PPRROOFFEESSOORRUULL  HHEEIINNZZ  BBRRAANNDDLL,,  DDOOCCTTOORR  HHOONNOORRIISS  CCAAUUSSAA  
AALL  UUNNIIVVEERRSSIITT IIII  TTEEHHNNIICCEE  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCC IIII  BBUUCCUURREE TTII

 
  
 
 În ziua de 13 martie 2009 s-a desf urat în amfiteatrul “Radu Pri cu” al Facult ii de Hidrotehnic  
festivitatea decern rii titlului academic i distinc iei de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universit ii Tehnice 
de Construc ii Bucure ti profesorului Heinz Brandl de la Universitatea Tehnic  din Viena. Au participat 
membrii Senatului i alte cadre didactice din U.T.C.B., membri ai Societ ii Române de Geotehnic  i Funda ii, 
reprezentan i ai unor firme str ine din domeniul funda iilor speciale care activeaz  în România, studen i.  

În deschiderea festivit ii, prof. Johan Neuner, Rectorul Universit ii Tehnice de Construc ii Bucure ti a 
salutat prezen a distinsului oaspete, personalitate marcant  a comunit ii geotehnice interna ionale, reprezentant 
al uneia dintre cele mai vechi i mai str lucite universit i tehnice din Europa. 

 

 
 

Profesorul Johan Neuner (stânga) înmânând  Diploma Doctor Honoris Causa Profesorului Heinz Brandl 
 

 Tradi ionalul „Laudatio” a fost pronun at de profesorul Iacint Manoliu, în dubla calitate de Pre edinte al 
Consiliului pentru Cooperare i Rela ii Interna ionale din U.T.C.B. i de Pre edinte al Societ ii Române de 
Geotehnic  i Funda ii.  
 Iat  fragmente din acest „Laudatio”:  

„Domnul Heinz Brandl s-a n scut la 29 iunie 1940 la Znaim, Austria inferioar , în prezent Znojmo, 
Republica Ceh .  

A frecventat cursurile prestigioasei Universit i Tehnice din Viena pe care le-a absolvit cu 
str lucire în 1963. Trei ani mai târziu avea s  ob in  de la aceia i universitate titlul de Doctor inginer, cu 
distinc ia "summa cum laudae". Îndat  dup  absolvire i-a început cariera didactic  la Institutul de 
Mecanica P mânturilor i Inginerie Geotehnic  al Universit ii Tehnice din Viena, fondat de Karl 
Terzaghi în 1928, unde a func ionat între 1963 i 1966 ca asistent iar între 1966 i 1971 ca ef de lucr ri. 
În 1971, de i promovat conferen iar, a decis s  p r seasc  universitatea pentru a- i l rgi orizontul 
cunoa terii i a- i îmbog i experien a prin implicarea direct , ca inginer consultant, la lucr ri 
importante din Austria i de peste hotare.  
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În 1981, profesorul Heinz Brandl s-a reîntors la Alma Mater, ca Profesor i Director al reputatului 
institut fondat cu 53 ani mai înainte de p rintele Mecanicii P mânturilor moderne, Karl Terzaghi, pozi ii 
pe care le de ine i în prezent.  

Crea ia tiin ific  a profesorului Heinz Brandl este impresionant , materializându-se în 460 lucr ri 
publicate, între care 21 c r i, acoperind domenii de o mare diversitate: încerc ri în laborator i pe 
teren, mecanica p mânturilor i mecanica rocilor, funda ii, stabilitatea taluzurilor i versan ilor, 
terasamente, tuneluri, construc ii subterane în mediul urban, restaurarea monumentelor istorice, 
drumuri i c i ferate, baraje, geotehnica mediului, combaterea dezastrelor naturale. Între 
preocup rile profesorului Heinz Brandl se num r  i probleme filozofice i de etic  ale profesiei 
inginere ti. Conferin a "Civil and geotechnical engineering in society - Ethical aspects and future 
prospects", rostit  de profesorul Brandl în deschiderea primei Conferin e Mondiale privind 
Înv mântul de Geotehnic , organizat  de Societatea Român  de Geotehnic  i Funda ii în iunie 
2000 la Sinaia, constituie o pilduitoare ilustrare a acestor preocup ri.  

Profesorul i omul de tiin  Heinz Brandl este dublat i de un mare inginer. De la primii pa i în 
cariera academic  i profesional , a fost preocupat de crearea pun ilor între teorie i practic . 
Profesorul Brandl a participat, asumându- i deplina responsabilitate, la peste 3500 de lucr ri inginere ti 
în Austria i în alte ri, între care sunt de amintit construc ii de sus inere cu în l ime de pân  la 70 m, 
terasamente pentru autostr zi in Austria i Grecia atingând 135 m, stabilizarea unor taluzuri instabile, 
cl diri de mare în l ime ca turnurile din Kuala Lumpur, turnul Millenium din Viena, depozite ecologice, 
reabilit ri ale unor terenuri contaminate, cl diri civile i industriale în condi ii dificile de teren, lucr ri de 
ap rare fat  de inunda ii, lucr ri de protec ie fat  de avalan e i de c deri de roci .a.  

Profesorul Heinz Brandl a fost unul din fondatorii, în 1964, ai Conferin elor Dun rene-Europene 
de Mecanica P mânturilor i Inginerie Geotehnic . Scopul acestor Conferin e era de a-i aduce 
laolalt  pe geotehnicieni din est i din vest, din ambele p r i ale cortinei de fier. Faptul c  dup  45 de 
ani, conferin ele Dun rene-Europene continu  s - i aib  locul între manifest rile de prestigiu puse sub 
egida Societ ii Interna ionale de Mecanica P mânturilor i Inginerie Geotehnic  se datoreaz  în 
bun  m sur  eforturilor profesorului Heinz Brandl. Domina-sa a sprijinit cu t rie organizarea în 1995 în 
România a edi iei jubiliare, a X-a, a Conferin ei. Pe lâng  reprezentan ii arilor dun rene, la Conferin a 
de la Mamaia au participat i speciali ti din Fran a, Portugalia, Polonia, Japonia. Unul dintre ace tia, 
reputatul profesor François Schlosser de la Paris, l-a numit pe bun  dreptate pe profesorul Brandl drept 
"tat l Conferin elor Dun rene-Europene".  

Prestigiul câ tigat pe plan interna ional a condus în mod firesc la alegerea profesorului Heinz 
Brandl ca Vice-Pre edinte pentru Europa al Societ ii Interna ionale de Mecanica P mânturilor i 
Inginerie Geotehnic  în mandatul 1997-2001. Profesorul Heinz Brandl este pre edinte, din 1972, al 
Societ ii Austriece de Mecanica P mânturilor i Inginerie Geotehnic . În iunie 2003, a fost ales 
Pre edinte al Societ ii Inginerilor i Arhitec ilor din Austria, organiza ie întemeiat  în 1848.   

Prin eforturile profesorului Heinz Brandl i ale colegilor d-sale Viena a fost gazd , cu începere 
din 1964, a numeroase manifest ri interna ionale în domeniul mecanicii p mânturilor i ingineriei 
geotehnice: prima i a doua Conferin  Dun rean -European  în 1964 i 1968, a 4-a Conferin  
European  în 1975, Conferin a interna ional  asupra funda iilor de adâncime în 1998, Conferin a 
european  a tinerilor geotehnicieni în 2004. Din 1997 se organizeaz  la intervale de 2 ani Conferin ele 
de geotehnic  ale Austriei.  

În r gazul de timp acordat acestui Laudatio am c utat s  scot în eviden  principalele 
aspecte ale activit ii i realiz rilor profesorului Heinz Brandl, personalitate de prim  m rime a ingineriei 
geotehnice interna ionale, autor al unei impresionante opere tiin ifice i posesor al unei cariere 
inginere ti de excep ie. Laudatio a încercat astfel s  dovedeasc   juste ea deciziei unanime a 
membrilor Senatului Universit ii Tehnice de Construc ii Bucure ti de a se conferi profesorului Heinz 
Brandl titlul academic i distinc ia de Doctor Honoris Causa. „ 

Profesorul Johan Neuner a dat citire hot rârii Senatului U.T.C.B. prin care se confer  profesorului 
Heinz Brandl titlul academic de DOCTOR HONORIS CAUSA i a înmânat s rb toritului diploma din piele, 
moment ilustrat în fotografia care înso e te aceast  redactare.  

Profesorul Heinz Brandl a mul umit pentru onoarea deosebit  care i s-a f cut i a prezentat conferin a 
intitulat : „Building roads, highways and railways in unstable slopes”, urm rit  cu mare interes de numeroasa 
asisten . 

 
Prof. dr. ing. Iacint Manoliu 
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FFIILLEE  DDIINN  IISSTTOORRIIAA  GGEEOOTTEEHHNNIICCIIII  RROOMMÂÂNNEE TTII  
 
 
 
 
 

PPOOVVEESSTTEEAA  UUNNEEII  CCOONNFFEERRIINN EE  DDUUNN RREENNEE  OORRGGAANNIIZZAATT   ÎÎNN  RROOMMÂÂNNIIAA
 

În num rul 2/2008 al Revistei Române de Geotehnic  i Funda ii am publicat articolul Trista poveste a 
funda iilor pe pilo i din România în „epoca de aur”. Se relata acolo, spre tiin a în special a tinerilor 
geotehnicieni, despre aberanta decizie luat  în 1976 de Nicolae Ceau escu potrivit c reia pentru utilizarea, la 
indiferent ce lucrare din ara noastr , a pilo ilor sau coloanelor era obligatoriu un decret semnat de pre edintele 

rii. 
Povestirea din acest num r al revistei se va desf ura pe un alt plan, ar tând ce se întâmpla în aceia i ani ai 

„epoci de aur” când se dorea organizarea în România a unei conferin e interna ionale. 
Este vorba de Conferin a Dun rean  - European  de Geotehnic  i Funda ii, ajuns  în 2010 la cea de a  
XIV-a edi ie. Aceast  Conferin  a fost ini iat  în 1964 de profesorul Heinz Brandl de la Viena, cea de a doua 
edi ie a avut loc tot la Viena în 1968, dup  care intervalul s-a redus la 3 ani iar gazde au fost pe rând Budapesta, 
Bratislava, Bled, Varna, Chi in u, Nürnberg. Rând pe rând, a a dar, toate rile dun rene, cu excep ia României, 
organizaser  conferin a dun rean . 
 
 
De ce nu puteau participa profesorii din România la Conferin ele dun rene 
 
 
La începutul lunii septembrie 1986 m-a vizitat d-na ing. Brigitte Popa, efa atelierului geotehnic de la IPIU, care 
primise sprijinul institutului pentru a participa la conferin a de la Nürnberg, programat  la sfâr itul lunii. M-a 
întrebat dac  eu sau vreun alt profesor va participa la conferin . I-am ar tat c  în mod sigur nici un profesor nu 
poate s  se deplaseze la Nürnberg, chiar s  vrea i s  aib  mijloacele de a o face, pentru c   .... legea îl 
împiedic . O lege a înv mântului, în vigoare din 1979, con inea o prevedere potrivit c reia „cadrele didactice 
nu pot desf ura activit i de cercetare peste hotare în cursul anului universitar”. 

La Ministerul Înv mântului, aceast  prevedere introdus  în lege la solicitarea expres  a „tovar ei Elena 
Ceau escu” se aplica la modul cel mai strict cu putin , astfel încât chiar participarea la o conferin , la un 
seminar etc. pe durata a 2-3 zile era asimilat  cu „activitate de cercetare peste hotare”. Cum prin tradi ie 
conferin ele dun rene erau organizate în a doua jum tate a lunii septembrie, deci în cursul anului universitar 
(care pe atunci se deschidea la 15 septembrie), universitarii români nu aveau nici o ans  s  ajung  la vreo 
conferin  dun rean . Mi-amintesc, astfel, c  fusesem invitat atât la conferin a de la Varna, din 1980, cât i la 
cea de la Chi in u, din 1983, s  fiu panelist sau raportor la una din sesiuni. La cererea adresat  ministerului, 
pentru a-mi aproba plecarea, r spunsul prompt i sec a fost: nu se poate, contravine legii. 

Doamna Popa tia c  României îi venise rândul s  organizeze urm toarea conferin  dun rean . M-a 
întrebat cu v dit  îngrijorare ce s  r spund  dac  se va ridica problema. Am sf tuit-o s  spun  adev rul: 
Comisia de geotehnic  i funda ii a întreprins înc  din prim vara lui 1986 un demers pe lâng  autorit i pentru a 
se putea organiza urm toarea conferin  dun rean  în România, dar înc  nu s-a primit un r spuns. Într-adev r 
fusesem cu mai multe luni în urm  la Ministrul Construc iilor Industriale Alexandru Dimitriu, spre a-i ar ta c  
ar trebui s  organiz m Conferin a din 1989 i solicit m s  fim sprijini i. Acordul ministrului, primit de altfel, nu 
era suficient. Trebuia o aprobare de la CNST - Consiliul Na ional pentru tiin  i Tehnologie, condus de 
„tovar a”. Ministerul Construc iilor Industriale a trimis o adres  în acest sens la CNST, dar r spunsul se l sa 
a teptat. 

Astfel preg tit  suflete te, doamna Popa a plecat spre Nürnberg. Dup  cum avea s  ne povesteasc  la 
întoarcere, primirea care i s-a f cut a fost de-adreptul excep ional , ca singur  reprezentant  a României. 
Conform a tept rilor, profesorul Smoltczyk de la Stuttgart, pre edintele Comitetului de organizare i profesorul 
Brandl de la Viena, adev ratul p rinte fondator al Conferin ei Dun rene, au întrebat-o dac  România î i asum  
organizarea urm toarei conferin e. Doamna Popa a r spuns a a cum fusese înv at : geotehnicienii din România 
doresc s  g zduiasc  o conferin  dun rean  i au solicitat în acest scop sprijinul autorit ilor, dar înc  nu au 
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primit aprobarea necesar . Dac  s-ar ob ine o p suire de câteva luni ar fi foarte bine. P suirea  se putea acorda, 
tocmai se hot râse ca intervalul dintre conferin e s  fie de 4 ani, la fel ca la conferin ele mondiale sau europene, 
astfel c  urm toarea conferin , a 9-a, trebuia s  aib  loc în 1990 în loc de 1989. Cei doi profesori au întrebat-o 
dac  apreciaz  c  ar fi util  o scrisoare pe care ei s-o adreseze autorit ilor din România, în sus inerea g zduirii 
conferin ei. Fa  de r spunsul afirmativ al doamnei Popa, profesorii au redactat o scrisoare pe care i-au dat-o în 
ultima zi a conferin ei, spre a fi transmis  celor în drept. 

i iat-o pe doamna Popa la înapoiere, întâlnindu-se cu profesorii Botea i Manoliu, ner bd tori s  afle 
nout ile de la Nürnberg. Cu aceast  ocazie, i-a dat domnului profesor Botea scrisoarea de la profesorii 
Smoltczyk i Brandl. Am citit-o cu mult  curiozitate. Departe de a fi o îns ilare a câtorva fraze scrise de 
complezen , era un text foarte bine întocmit i care î i propusese, evident, s  conving  factorii de decizie din 
România asupra câtorva adev ruri: 

 
ingineria geotehnic  din România se afl  la un  nivel ridicat, recunoscut pe plan interna ional 
conferin ele dun rene, desf urate f r  întrerupere de mai bine de 20 ani, reprezint  evenimente 
tiin ifice de mare importan  

România, ca singura ar  dun rean  care înc  n-a g zduit o conferin  dun rean , este invitat  s  
organizeze urm toarea conferin , din 1990. 

 
Ministrul nu a vrut s  ri te 
 
Înarma i cu pre ioasa scrisoare, ne-am dus la Ministerul Construc iilor Industriale, curio i s -i test m efectul 
asupra ministrului Dimitriu. Când colo, mare ne-a fost dezam girea s  afl m de la ministru c  tocmai sosise 
r spunsul de la CNST, care suna cam a a: Conducerea CNST este în principiu de acord cu organizarea 
Conferin ei dun rene de geotehnic  i funda ii în septembrie 1989 în România, urmând ca manifestarea s  fie 
inclus  pe lista manifest rilor tiin ifice cu participare interna ional  organizate în România în acel an, list  
care va fi supus  aprob rii conducerii superioare de partid i de stat în decembrie 1988. 

Exist , deci, un acord de principiu, a spus domnul profesor Botea. Putem pe aceast  baz  s  anun m c  
organiz m conferin a ? 

 
Ministrul nu a fost de acord, gândindu-se probabil ce s-ar întâmpla dac  pe lista aprobat  nu s-ar g si 

conferin a noastr . 
 
I-am explicat ministrului c  nu e vorba de a conferin  româneasc  cu participare interna ional  ci de o 

conferin  interna ional  g zduit  de România. Pentru aceste conferin e se lanseaz  un prim buletin cu cel pu in 
2-2,5 ani înaintea evenimentului, con inând temele puse în discu ie i apelul pentru comunic ri, apoi un al doilea 
buletin cu toate detaliile de organizare i, în cele din urm , buletinul final, cu programul. În nici un caz nu se 
poate ca primul buletin s  fie trimis abia la începutul anului când are loc conferin a. Trebuia, deci, s  facem uz 
de acordul de principiu exprimat în r spunsul CNST. Ministrul a r mas îns  neînduplecat, nu vroia s  ri te. 

Citind pe fa a noastr  sup rarea, ministrul a hot rât s  se mai încerce o dat , adic  s  se trimit  la CNST o 
nou  adres , prin care s  se solicite aprobarea pentru organizarea conferin ei în 1990 (între timp, a a cum am 
ar tat, se decalase cu un an termenul)  i la care s  se ata eze i scrisoarea celor doi profesori din Austria i 
Germania. 

Au urmat luni de a teptare. În vara lui l987, dup  ce expirase de mult p suirea acordat  de forul 
interna ional, am primit de la profesorul Brandl o scrisoare anun ând c , în lipsa unui r spuns din partea 
României, organizarea conferin ei fusese încredin at  Ungariei. 

Prin toamn , afl m c  a sosit r spunsul CNST la cea de a doua adres  a ministrului Dimitriu. Era semnat  
de acela i vice - pre edinte al CNST i avea exact acela i con inut ca i r spunsul anterior doar c  în loc de 
decembrie 1988 era trecut decembrie 1989. Am în eles c  asta era linia trasat  de „tovar a”: la ce bun 
conferin e interna ionale, rela ii interna ionale ? 

 
O b t lie grea, sau cum s-au petrecut lucrurile la Budapesta  
 
Din fericire, în 22 decembrie 1989 a disp rut „conducerea superioar  de partid i de stat” iar la 12 ianuarie 1990 
s-a înfiin at Societatea Român  de Geotehnic  i Funda ii care pentru ceea ce î i propunea s  fac  nu mai avea 
nevoie de nici o aprobare „de sus” ci doar de voin a i devotamentul membrilor s i. 
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Vechiul regim ne l sase cu o datorie neonorat  fa  de societ ile - surori din rile dun rene: organizarea în 
România a unei conferin e dun rene. 

Se apropia 1 octombrie 1990, data celei de a IX-a Conferin e dun rene de la Budapesta. Domnul profesor 
Ioan St nculescu, care preluase conducerea SRGF dup  decesul la 21 februarie 1990 al profesorului Emil Botea, 
mi-a încredin at misiunea de a reprezenta SRGF, în calitate de vice - pre edinte, la sesiunea de la Budapesta a 
reprezentan ilor rilor dun rene. M-a îns rcinat, totodat , s  transmit profesorului Smoltczyk, devenit între timp 
Vice - Pre edinte pentru Europa al Societ ii Interna ionale, o scrisoare în care SRGF î i anun a candidatura 
pentru organizarea celei de a X-a Conferin e dun rene, dând asigur ri c  dispune de întregul sprijin al 
autorit ilor. 

De îndat  ce am ajuns la locul Conferin ei, l-am c utat pe profesorul Smoltczyk, s -i dau scrisoarea. A pus-
o în buzunar f r  s -mi zic  nimic. În urm toarele 3 zile am tot a teptat un semn, un r spuns. Abia în diminea a 
ultimei zile de conferin , m-a abordat spre a-mi spune c  a primit trei oferte de organizare a viitoarei conferin e, 
din partea Cehoslovaciei, Jugoslaviei i României i c  m  invit  în pauza dinaintea ultimei sesiuni a conferin ei 
la o reuniune a reprezentan ilor rilor dun rene, unde trebuia luat  o decizie. 

Tonul rece al lui Smoltczyk i faptul c  în enumerarea candidaturilor primite plasase România pe ultimul 
loc, m-au pus pe gânduri. De unde la Bucure ti îmi închipuiam c  nici n-o s  apuc s  spun c  geotehnicienii 
români vor, i de data asta i pot, s  organizeze urm toarea conferin , c  ea ne i va fi încredin at  cu aplauze, 
realitatea se dovedea cu totul alta. 

Începe edin a delega ilor rilor dun rene reuni i în jurul unei mese dintr-o sal  a Academiei de tiin e a 
Ungariei, unde se inea Conferin a. Prezideaz  profesorul Smoltczyk. În stânga lui delegatul URSS, profesorul 
Ilicev, apoi profesorul Brandl i delega ii din Ungaria, Cehoslovacia, Jugoslavia, Bulgaria, România. Profesorul 
Smoltczyk arat  care e scopul întâlnirii: s-au primit trei candidaturi i trebuie stabilit  ara care va organiza 
urm toarea conferin . Conform uzan ei, va invita reprezentan ii celor trei ri s - i sus in  cauza. Îi d  cuvântul 
reprezentantului Cehoslovaciei, profesorul Simek de la Praga. Acesta porne te pe un ton ditirambic s  laude 
Praga, un ora  plin de turi ti, unde conferin a dun rean  ar putea atrage chiar i 1000 de participan i. i-apoi, 
Praga n-a organizat niciodat  o conferin  dun rean , i s-ar cuveni de data aceasta. 

Urma la cuvânt delegatul Jugoslaviei, profesorul Anagnosti de la Belgrad, dar acesta anun  c  Jugoslavia 
renun  s  mai candideze. 

A sosit rândul meu. Am ar tat c  României i se încredin ase înc  din 1986 organizarea unei conferin e, dar 
împrejur rile istorice bine cunoscute i-au împiedicat pe geotehnicienii români s  duc  la bun sfâr it acea 
misiune. Situa ia s-a schimbat, Societatea Român  de Geotehnic  i Funda ii, fondat  în ianuarie 1990, poate 
realiza acum ceea ce s-a dovedit imposibil înainte de decembrie 1989. 

Ceilal i delega i prezen i urmau apoi s - i spun  p rerea. 
M-am sim it dintr-odat  neajutorat. Iat , m  gândeam, cum soarta românilor st , ca de atâtea ori în trecut, în 

mâinile altora. 
Primul la cuvânt a fost chiar profesorul Smoltczyk. A început prin a se întreba dac  n-ar fi mai bine s  se 

renun e la a se mai organiza conferin a dun rean . Sunt prea multe conferin e i rezultatul s-a v zut chiar aici, la 
Budapesta, unde abia dac  s-au adunat vreo 80 de participan i, mai pu ini ca oricând. Dar dac , totu i, s-ar mai 
organiza conferin a, el crede c  Praga ar fi cea mai bun  alegere. 

A urmat profesorul Ilicev. Vorbea rar, cump nindu- i parc  fiecare cuvânt. Mai întâi s-a referit la 
propunerea de a se suspenda organizarea conferin ei dun rene, ac iune pe care a calificat-o drept o mare 
gre eal , fiind vorba de o conferin  cu  o tradi ie de peste 20 ani. Trebuie s  ne gândim i la cei tineri, ei pot 
duce mai departe tradi ia, a spus Ilicev. În privin a locului urm toarei conferin e ... (s-a oprit pentru câteva clipe 
spre a m ri i mai mult suspansul) ... acesta nu poate fi decât în România, singura  ar  dun rean  care înc  n-a 
organizat conferin a. 

Am r suflat u urat: dup  um prim „duel între marile puteri”, scorul era 1-1. 
A sosit apoi rândul profesorului Brandl. Întorcându-se pu in, spre a-l privi drept în fa  pe Smoltczyk, i s-a 

adresat acestuia pe un ton foarte ridicat amintindu-i c  împreun  au încredin at României, cu oazia conferin ei 
de la Nürnberg, organizarea urm toarei conferin e. i atunci, ca i acum la Budapesta, România fiind singura 
ar  dun rean  care nu a organizat o conferin a, trebuie s  aib  o prioritate absolut  în g zduirea viitoarei 

conferin e. Domnul Brandl i-a repro at d-lui Smoltczyk c  a mai pus în discu ie problema. Cât prive te 
capacitatea colegilor din România de a organiza în bune condi ii o conferin  dun rean , dl. Brandl a amintit de 
participarea la cea de a 2-a Conferin  Na ional  de Geotehnic  i Funda ii de la Bucure ti din iunie 1971, 
ad ugând: „În cariera mea am participat la multe conferin e, în toat  lumea. Pot afirma cu toat  sinceritatea i 
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convingerea c  nic ieri organizarea nu a fost mai bun , ambian a mai pl cut  i ospitalitatea mai cald  decât 
la Conferin a de la Bucure ti din 1971”. 

Atât de categoric  a fost pozi ia prof. Brandl, încât ceilal i participan i n-au mai dorit s  intervin . 
V dit pus în inferioritate dar nevrând parc  s - i recunoasc  înfrângerea, prof. Smoltczyk a f cut uz de 

prerogativele de Vice-Pre edinte pentru Europa al Societ ii Interna ionale i a hot rât cu de la sine putere ca 
decizia privind organizarea în România a celei de a X-a Conferin e dun rene s-o ia în decurs de un an, dup  ce  
se va fi edificat personal, la fa a locului, asupra posibilit ilor existente. 

Dup  exact un an, prof. Smoltczyk a fost invitat s  participe la un seminar interna ional organizat de 
Societatea Român  de Geotehnic  i Funda ii la Piatra Neam . De i plecarea din Bucure ti cu autobuzele a 
participan ilor a fost întârziat  multe ceasuri din cauza mineriadei care avea s  duc  la c derea guvernului 
Roman, impresiile generale au fost bune, astfel încât s-a primit decizia favorabil  mult a teptat . 

 
Conferin a de la Mamaia, un mare succes 
 
Ed ia jubiliar , a X-a, a Conferin ei Dun rene - europene de Geotehnic  i Funda ii, desf urat  în septembrie 
1995 la Mamaia în organizarea Societ ii Române de Geotehnic  i Funda ii, a însemnat un mare succes din 
toate punctele de vedere: num r de participan i (132 din 12 ri), num rul i calitatea lucr rilor incluse în 
volumul conferin ei, înalta valoare a conferin elor speciale sus inute de personalit i de vaz  ale geotehnicii 
mondiale, manfest rile cu caracter social - cultural incluse în program. Ori de câte ori am avut prilejul s  m  
întâlnesc mai apoi la diferite conferin e i reuniuni cu participan i la Conferin a de la Mamaia, ace tia evocau 
f r  excep ie momentele de neuitat ale acelei manifest ri. „Odat  cu Mamaia au ren scut Conferin ele 
Dun rene - Europene”, mi-a spus dup  mul i ani profesorul Heinz Brandl. 

 

 
 

Epilogul 
 
Dup  Mamaia, conferin ele dun rene i-au urmat cursul: a XI-a în 1998 la Porec (Croa ia), a XII-a în 2002 la 
Passau (Austria), a XIII-a în 2006 la Ljubljana (Slovenia). La toate aceste conferin e, prezen a României a fost 
important , atât prin num rul de participan i cât i prin cel al lucr rilor. 

În iunie 2010, a fost rândul Bratislaviei s  g zduiasc  pentru a doua oar , dup  26 de ani, conferin a 
dun rean  dar de aceast  dat  din pozi ia de capital  a unei ri noi ap rut  pe harta Europei dup  1990, 
Slovacia. 
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Comitetul de Organizare mi-a încredin at misiunea de a conduce lucr rile primei sesiuni plenare intitulat   
Ground characterization and new developments in soil mechanics. Am avut deci posibilitatea ca în cele 10 
minute care mi se alocaser  în deschiderea sesiunii s  pot precede scurta caracterizare a lucr rilor sesiunii i de 
unele considera ii personale. Am proiectat pe ecran slide-ul de mai jos intitulat Conferin ele dun rene dup  
1989. Am ales cu bun  tiin  acel an, care a marcat pentru toate rile dun rene, cu excep ia Austriei, trecerea 
la profunde transform ri.  

Am semnalat pe scurt dificult ile de care se loveau geotehnicienii din România când încercau s  participe 
înainte de 1989 la conferin ele dun rene, amintind absurda prevedere a legii din 1979. Am ar tat de ce România 
n-a putut g zdui conferin a din 1990 i i-m rugat pe cei prezen i s  compare doar cifre privitoare la România: 1 
participant la ultima conferin  dun rean  de dinainte de 1990, cea de la Nürnberg din 1986 i 23 participan i, în 
mare majoritate tineri i foarte tineri, la conferin a din 2010 de la Bratislava. 

 
Evocarea mea nu avea s  r mân  f r  ecouri 
 
„Referirile la trecut sunt binevenite, mai ales pentru tineri, îi ajut  s  în eleag  mai bine realit ile de ast zi”, 
mi-a spus într-o pauz  a Conferin ei profesorul Jean - Louis Briaud, noul Pre edinte al ISSMGE. 

La reuniunea reprezentan ilor rilor dun rene convocat , ca de obicei, dup  încheierea conferin ei spre a se 
decide gazda conferin ei din 2014, profesorul Ivan Vanicek, Vice-Pre edintele pentru Europa al ISSMGE, i-a 
rugat pe cei prezen i s - i aminteasc  slide-ul proiectat cu 2 zile mai devreme de profesorul Manoliu, pe care l-a 
considerat o conving toare pledoarie pentru ca viitoarea conferin  s  aib  loc la Belgrad, neinclus înc  în 
traseul parcurs de Conferin a dup  1990. Profesorul Milan Maksimovici, delegatul Societ ii de Geotehnic  i 
Funda ii din Serbia, a salutat cu bucurie propunerea, ar tând c  autorit ile din Serbia sprijin  întru totul 
g zduirea unor asemenea manifest ri. A a dar, Conferin a din 2014 va avea loc la Belgrad, pe Dun re. 

Astfel se încheie povestea unei conferin e dun rene organizate de România, istorisit  spre luarea aminte a 
tinerilor geotehnicieni de la noi. 

 
       Prof. dr. ing. Iacint Manoliu 
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Pereti mulati 
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