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1. CONSTRUCȚII REZIDENȚIALE ȘI DE BIROURI 
 

1.1. @EXPO 

Stadiu:       ÎN EXECUȚIE 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  3S+P+7E+ETh și 3S+P+12E/18E+ETh 

Suprafață desfășurată:             31 500 m2 

 
Imobilul prezentat este situat pe bulevardul Expoziției în sectorul 1 al Bucureștiului și 
este format din trei corpuri de clădire ce împart aceeași infrastructură dezvoltată pe 3 
niveluri. 
Amprenta la sol a infrastructurii ocupă toată proprietatea de aproximativ 10000 m2 
urmărind în tocmai forma acesteia (forma literei L). 
Suprastructura corpului înalt are 20 de niveluri (inclusiv parterul și etajul tehnic) având 
aria etajului curent de aproximativ 2000 m2, iar suprastructurile corpurilor mici au 9 
etaje (inclusiv parterul și etajul tehnic) având aria etajului curent de aproximativ 1750 m2 
și 1500 m2. 
 

 

 

Infrastructură 

 Infrastructura se dezvoltă pe înălțimea a 3 niveluri și are funcțiunea în mare 
parte de parcaj și adăposturi locale ALA la nivelul subsolului S3. 
 Infrastructura are formă neregulată în plan sub forma literei „L” cu lungimea de 
204.725 m și lățimea de 97.76 m. 
 Înălțimile de nivel, măsurate între cotele superioare ale planșeelor nefinisate, 
sunt de 2.80 m la subsolul 3 și subsolul 2 și 3.47 m la subsolul 1 local sub amprenta 
fiecărei clădiri și 2.92 m în restul subsolului 1. 

mailto:office@diadesignconsulting.ro
http://www.dia.com.ro/


office@dia.com.ro 
www.dia.com.ro 

D E SI G N,  C O N S U L T I N G                                                                                          00 40 735 56 53 98 

 

 pag. 2 
 

 

 Infrastructura este proiectata sub forma de cutie rigida, protejată cu ecrane de 
pereți mulați perimetrali, iar sistemul de fundare este realizat astfel: 
 

- pe zona înaltă a corpului A 
- radier din beton armat de 1.90 m grosime asistat    
de piloți cu diametrul 108 cm; 

- pe zona redusă a corpului A  - radier din beton armat de 1.30 m grosime asistat 
de piloți cu diametrul 108 cm; 

- pe zona corpurilor B1 și B2 - radier din beton armat de 1.00 m grosime; 

- în afara amprentei turnurilor - radier din beton armat de 0.60 m grosime. 

 

 Piloții corpului A au diametrul de 108 cm și fișă activă de 35 m având distanțe 
interax de 4.75 m și 7.125 m. Piloții sunt cu injecție la bază pentru creșterea capacității, 
iar betonarea s-a realizat sub noroi bentonitic. 
 Pereții structurali din beton armat ai subsolurilor au grosimi cuprinse între 20 
cm și 100 cm iar stâlpii au secțiuni de la 50 x 50 cm la 80 x 125 cm. Pe zona adăpostului 
de apărare civilă (ALA) unde încărcarea este mare stâlpii au la partea superioară a 
subsolului 3 capiteluri de beton armat.  
 Planșeele infrastructurii sunt planșee dală și au grosimi de 20 cm, 25 cm și 30 
cm grosime peste S3, 20 cm grosime peste S2 și 30 cm peste S1. 
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PLAN COFRAJ INFRASTRUCTURĂ  
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SUPRASTRUCTURĂ 

 

CORP A 

 Structura are regimul de înălțime 3S+P+12E/18E+Eth, o parte din clădire 
retrăgându-se la etajul 12. Structura are funcționalitatea de birouri. 
 

 

PLAN COFRAJ NIVEL CURET 

 Clădirea are în plan forma literei “U” cu dimensiunile maxime de 54.50 x 44.50 
m. Suprastructura are o înălțime totală, măsurată de la cota teoretică de încastrare, 
de 74.14 m având înălțimile de nivel după cum urmează: 

- parter 4.64 m 

- etaj 1 - etaj 12 3.75 m 

- etaj 13 - etaj 18 3.60 m 

- etaj tehnic 2.90 m 

 

 Structura de rezistență a clădirii este alcătuită din pereți din beton armat 
monolit cuplați astfel: 
 - pe zona înalta din 4 nuclee (două de lifturi, unul ce integrează grupurile 
sanitare si unul ce integrează desfumarea parcărilor) cuplate, din patru pereți cuplați 
și cadre din beton armat pe contur. Stâlpii au dimensiunea secțiunii de 70 x 70 cm, 80 
x 80 cm și 80 x 110cm cei din urmă micșorându-și secțiunea de la etajul 4 la 80 x 
80cm. Grinzile sunt din beton armat și au înălțimea secțiunii de 50cm și 65 cm, excepție 
făcând grinzile de cuplare care au înălțimea secțiunii de 94 cm (130 cm cu tot cu placă 
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și gol) și 74 cm (110 cm cu tot cu placă și gol) fiind decuplate de placă pentru integrarea 
golurilor necesare. 
 - pe zona de 13 niveluri din 2 nuclee de scară, un perete compus și cadre din 
beton armat pe contur. Stâlpi au dimensiunea secțiunii de 80 x 80 cm și 80 x 110cm 
cei din urmă micșorându-și secțiunea de la etajul 4 la 80 x 80cm. Grinzile sunt din 
beton armat și au înălțimea secțiunii de 50cm și 65 cm, excepție făcând grinzile de 
cuplare care au înălțimea secțiunii de 94 cm (130 cm cu tot cu placă și gol) fiind 
decuplate de placă pentru integrarea golurilor necesare. 
 Pe ambele zone, pe elevația clădirii se realizează o reducere graduală a grosimii 
unor pereți. 
 Planșeele suprastructurii sunt planșee de 16 cm grosime pentru etajele curente 
și 20 cm grosime pentru planșeele teraselor și sunt realizate din beton armat rezemate 
pe grinzile, pereți și stâlpi. 

 

SECȚIUNE   
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CORP B1 și B2 

 Structurile au un regim de înălțime 3S+P+7E+Eth și au funcționalitatea de 
birouri. 

                  

PLAN COFRAJ NIVEL CURET B1 ȘI B2 

 Clădirile au în plan forma dreptunghiulară, evazări locale, ce se înscrie într-un 

dreptunghi cu dimensiunile maxime de 22.50 x 86.50 m pentru corpul B1 și de 22.50 
x 68.00 m pentru corpul B2. Suprastructurile au o înălțime totală, măsurată de la cota 
teoretică de încastrare, de 33.34 m având înălțimile de nivel după cum urmează: 

- parter 5.24 m 

- etaj 1 - etaj 7 3.60 m 
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- etaj tehnic  2.90 m 

 Sistemul structural este de tip structură duală cu pereți preponderenți. 
Structurile au aceeași conformare și anume: 
 - corpul B1 are 3 nuclee (2 de scări si unul de lifturi), 5 pereți și cadre din beton 
armat cu stâlpi având secțiunea 60 x 60 cm, 60 x 80 cm, 60 x 120 cm și 60 x 190 cm. 
Grinzile sunt din beton armat și au înălțimea secțiunii 50 cm în cu excepția grinzilor 
exterioare transversale care au înălțimea secțiunii de 65 cm.  
 - corpul B2 are 3 nuclee (2 de scări si unul de lifturi), 10 pereți și cadre din 
beton armat cu stâlpi având secțiunea 60 x 60 cm, 60 x 80 cm și 60 x 120. Grinzile 
sunt din beton armat și au înălțimea secțiunii 50 cm în cu excepția grinzilor exterioare 
transversale care au înălțimea secțiunii de 65 cm.  
 Pe elevația clădirii se realizează o reducere graduală a grosimii unor pereți. 
 Planșeele suprastructurilor sunt planșee de 16 cm grosime pentru etajele 
curente și 20 cm grosime pentru planșeele teraselor și sunt realizate din beton armat 
rezemate pe grinzile, pereți și stâlpi. 
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Poze de pe șantier: 
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-  Alte imagini: 
 

 

Model 3D - Calcul 

 

 

 

Model 3D - Detaliere 
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1.2. UP SITE BUCHAREST 

Stadiu:       PROIECTARE 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  2S+P+2E/11E/25E 

Suprafață desfășurată:              42 000 m2 

 
 Proiectul este format din două clădiri multietajate ce împart același subsol 
dezvoltat pe două etaje, ambele structuri fiind izolate la bază cu izolatori de tip dublu 
pendul cu frecare (SIP-D). 
 Turnul 1 are 26 de niveluri supraterane, în timp ce turnul 2 are 12 niveluri 
supraterane. 
 Sistemul structural pentru ambele structuri este mixt, fiind alcătuit din nucleu 
central și cadre perimetrale de beton armat. 
 Fundația este alcătuită din radier general asistată de piloți. 
 Pentru a exploata la maxim toată suprafața terenului, excavația se va face la limita 
proprietății, fiind protejată cu pereți mulați iar tehnologia utilizată este de TOP-DOWN. 

 
Randare 3D proiect 
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Randare 3D a proiectului pe teren 

 

 

Fundația radier cu poziția izolatorilor și grinzile de transfer (gri închis) 
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Randare 3D infrastructură 

 

 
Secțiune longitudinală prin subsol evidențiind și izolatorii cu grinzile de transfer

mailto:office@diadesignconsulting.ro
http://www.dia.com.ro/


office@dia.com.ro 
www.dia.com.ro 

D E SI G N,  C O N S U L T I N G                                                                                          00 40 735 56 53 98 

 

 pag. 20 
 

 

1.3. CONSTRUIRE IMOBIL MIXT 

Stadiu:       EXECUȚIE 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ / BIROURI 
Localizare:      ILFOV 

Regim de înălțime:                  S+P+2E+M 

Suprafață desfășurată:              665 m2 

 
 Proiectul este format dintr-un corp de clădire multietajată. Structura este izolată 
la bază cu izolatori de tip dublu pendul cu frecare (SIP-D). 
 Sistemul structural este alcătuit din pereți structurali din beton armat. 
 Fundația este alcătuită din radier general. 
 Pentru a exploata la maxim toată suprafața terenului, excavația s-a realizat la 
limita proprietății, fiind protejată pe două laturi cu taluz și pe celelalte două laturi cu un 
sistem mixt de susținere de tip berlinez alcătuit din profile metalice și pereți din beton 
armat. 

Randare 3D proiect 
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Testare izolator seismic 

 

 
Inspecție izolator după testare  
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Pregătire teren 

  

Introducere profile
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Realizare săpătură 

 

 
Realizare bașă 
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1.4. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU PISCINĂ 

Stadiu:       PROIECTARE 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  S+P+2E+M 

Suprafață desfășurată:             4 500 m2 

 
 Proiectul este format dintr-un corp de clădire multietajată. Structura este izolată 
la bază cu izolatori de tip dublu pendul cu frecare (SIP-D). Sistemul de izolare se găsește 
sub nivelul suprastructurii și piscinelor. 
 Sistemul structural este alcătuit din pereți structurali și planșee dală din beton 
armat. 
 Fundația este alcătuită din radier general. 
  

Randare 3D proiect  
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Grinzi de transfer interioare cota ±0.00 și poziționare izolatori 
 

Grinzi de transfer interioare cota ±0.00 
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Armare capitel 
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1.5. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTICULARĂ 

Stadiu:       FINALIZAT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      ILFOV 

Regim de înălțime:                  P 

Suprafață desfășurată:             2 500 m2 

 
 Proiectul este format dintr-un corp de clădire multietajată. Structura este izolată 
la bază cu izolatori de tip pendul cu frecare (SIP). 
 Sistemul structural este alcătuit din pereți structurali din beton armat. 
 Fundația este alcătuită din grinzi de fundare dezvoltate pe două direcții. 
 Împrejurimile au permis excavarea cu taluz pe toate laturile. 
 

 
Randare 3D proiect 

 

 

 

Prezentare sistem structural 
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Realizare săpătură 

 

Realizare stative și montare izolatori seismici 
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Finalizarea structurii de rezistență  
 

 

Recepție finală 
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1.6. CITY ROSE PARK 

Stadiu:       PROIECTARE 

Destinație:      BIROURI 
Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  4S+P+10E/11E+Eth 

Suprafață desfășurată:             86 000 m2 

 
 Proiectul este format din trei clădiri multietajate ce împart același subsol dezvoltat 
pe patru etaje. 
 Blocul 1 și 3 au 11 niveluri supraterane, în timp ce blocul 2 are 12 niveluri 
supraterane. 
 Sistemul structural pentru ambele structuri este mixt, fiind alcătuit din nuclee și 
cadre perimetrale de beton armat. 
 Fundația este alcătuită din radier general. 
 Pentru a exploata la maxim toată suprafața terenului, excavația se va face la limita 
proprietății, fiind protejată cu pereți mulați sprijiniți cu șpraițuri diagonale și orizontale. 

 
Randare 3D proiect 
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Armare nucleu central – vedere în plan 

 
Armare nucleu central – 3D  
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1.7. LUXURIA DOMENII RESIDENCE 

Stadiu:       EXECUȚIE 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  2S+P+8E/11E/12E+Eth 

Suprafață desfășurată:             92 350 m2 

 
 Proiectul este format din nouă clădiri multietajate, șapte dintre ele împart același 
subsol dezvoltat pe două etaje iar două dintre ele împart un alt subsol dezvoltat tot pe 
două niveluri. 
 Sistemul structural pentru toate structurile este cu pereți structurali din beton 
armat. 
 Fundația este alcătuită din radier general. 
 Împrejurimile au permis excavarea cu taluz pe toate laturile cu excepția unui colț 
care a fost tratat cu piloți tangenți pentru a proteja construcția din apropiere. 
 

 
Randare 3D proiect 
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Execuție VS model 3D bloc DS 

 

   
Execuție VS model 3D bloc T1 
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Execuție VS model 3D bloc D1 

  

mailto:office@diadesignconsulting.ro
http://www.dia.com.ro/


office@dia.com.ro 
www.dia.com.ro 

D E SI G N,  C O N S U L T I N G                                                                                          00 40 735 56 53 98 

 

 pag. 35 
 

 

 

  
Execuție bloc M 

 

 
Model 3D bloc M 
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Execuție bloc D2 

 

 
Model 3D bloc D2 
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Execuție bloc T2 

 

 
Model 3D bloc T2 
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Excavație generală 

 

 
Armare radier 
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Armare radier și pereți 
 

  
Armare rampă acces subsol – execuție VS model 3D 
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Armare pereți suprastructuri 

 

 
Cuple mecanice pereți suprastructuri 
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Armare grinzi de transfer – execuție VS model 3D 

 

 

  
Armare grinzi de cuplare – execuție VS model 3D 
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1.8. DACIA ONE 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      BIROURI 
Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  3S/S+P+5E 

Suprafață desfășurată:             25 000 m2 

 
 Proiectul este format din două clădiri multietajate alăturate ce au subsoluri 
independente, separate între ele prin rosturi de tasare și seismice. 
 Sistemul structural pentru ambele structurile este mixt fiind alcătuit din pereți 
structurali, stâlpi, cadre și planșee dală din beton armat. 
 Fundația pentru ambele structuri este alcătuită din radier general. 
 Pentru a exploata la maxim toată suprafața terenului, excavația se va face la limita 
proprietății, fiind protejată cu pereți mulați sprijiniți cu șpraițuri diagonale și orizontale. 
 Proiectul încorporează și peretele de fațadă istoric în una din cele două clădiri. 

 

 

 
Randare 3D proiect – Corp 1 
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Randare 3D proiect – Corp 2 

 

 
Soluția de excavare 
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Structură temporară de susținere perete istoric 

 

 

 
Prinderi perete istoric  
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Detalii prinderi perete istoric  

 

 
Structură amfiteatru metalic 

 
Detaliu prindere picior amfiteatru 
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Căsuțe săli de conferință 
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1.9. AVIAȚIEI TOWER 

Stadiu:       FINALIZAT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  2S+P+12E 

Suprafață desfășurată:             21 900 m2 

 
 Proiectul este format dintr-un corp de clădire multietajată. 
 Sistemul structural este cu pereți structurali din beton armat. 
 Fundația este alcătuită din radier general. 
 Împrejurimile au permis excavarea cu taluz doar pe o jumătate de latură, restul 
laturilor au fost protejate cu pe piloți tangenți și secanți sprijiniți cu șpraițuri orizontale și 
diagonale. 
 

 
Randare 3D proiect 
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Execuție VS model 3D 

 

  
Excavație - execuție VS model 3D 
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Armare infrastructură 

 

 

 
Armare grindă de cuplare - execuție VS model 3D 
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Grinzi metalice 

 
Montare grinzi metalice– execuție  

 

 
Montare grinzi metalice– mode 3D 
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Detalii prindere grindă metalică 
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1.10. PARCARE GREENFIELD BUCUREȘTI 
Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      PARCARE 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  S+P+7E 

Suprafață desfășurată:             14 280 m2 

 
 Proiectul este format dintr-un corp de clădire multietajată și face parte dintr-un 
ansamblu rezidențial din nordul capitalei. 
 Sistemul structural este cu pereți structurali pe contur și stâlpi interiori din beton 
armat. 
 Planșeul este de tip dală cu capiteluri locale în dreptul stâlpilor. 
 Fundația este alcătuită din radier general. 

 

 
Randare 3D proiect 
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Secțiune transversală prin rampă 

 
Secțiune transversală curent  
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1.11. BLOCURI LOCUINȚE GREENFIELD BUCUREȘTI 
Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  P+10E+Eth 

Suprafață desfășurată:             23 500 m2 

 
 Proiectul este format din mai multe corpuri de clădire multietajată și face parte 
dintr-un ansamblu rezidențial. 
 Sistemul structural pentru toate structurile este cu pereți structurali din beton 
armat. 
 Fundația pentru toate structurile este alcătuită din radier general. 
 

 
Randare 3D proiect – Bloc L 
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Randare 3D proiect – Bloc Y 
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Randare 3D proiect – Bloc X1 
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1.12. BLOC LOCUINȚE GREENFIELD CONSTANȚA 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      CONSTANȚA 

Regim de înălțime:                  Sth+P+11E+Eth 

Suprafață desfășurată:             7 000 m2 

 
 Proiectul este format dintr-un corp de clădire multietajată și face parte dintr-un 
ansamblu rezidențial. 
 Sistemul structural este cu pereți structurali din beton armat. 
 Fundația este alcătuită din radier general. 
 

 
Randare 3D proiect 
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1.13. ANSAMBLU REZIDENȚIAL GREENFIELD TIMIȘOAREI 
Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                 P, P+4E, P+9E 

Suprafață construită:                 123850 m2 

 

CONȚINUTUL 
PROIECTULUI 

• Blocuri de locuințe P+9 E și 
P+4 E 

• Centru Spa 
• Centru Comunitar format 

din spații de închiriat pentru 
administrație, comerț, servi-
cii, birouri, depozitări 
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Tipologii de clădiri în ansamblu: 
 

     A. Clădiri rezidențiale 

 

• Bloc D P+4 E 

 Suprafața totală construită este de 2365.99 mp. 
 Forma în plan a clădirii este 
dreptunghiulară, cu lungimea 
maximă de 25.90 m și lățimea 
maximă de 23.00 m. Înălțimea 
maximă este de 16.50 m față de 
cota 0.00 a pardoselii finite. 
Sistemul structural este dispus după 
axe ortogonale cu următoarele 
interaxe : longitudinal 
5.70+9.60+5.70 m și transversal 
7.85+5.30+7.85 m. 
 
Blocul face parte dintr-un complex 
imobiliar și se învecinează cu blocuri 
similare ca regim 

de înălțime și formă, distanța minimă între 
acestea de 600 mm fiind dimensionată ca 
rost seismic. 
Înălțimile de nivel sunt de 3 m finit-finit. 
Blocul nu este prevăzut cu subsol. 
Sistemul structural al clădiri este alcătuit din 
pereți structurali din beton armat în 
accepțiunea codului P100-1/2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bloc D P+9 E 

 Suprafața totală construită este de 4778,29 mp. 
 Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară, cu lungimea maximă de 25.90 m și 
lățimea 
maximă de 23.00 m. Înălțimea maximă este de 31.45 m față de cota 0.00 a pardoselii 
finite. 
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Sistemul structural este dispus după axe 
ortogonale cu următoarele interaxe : 
longitudinal 5.70+9.60+5.70 m și transversal 
7.85+5.30+7.85 m. 
Blocul face parte dintr-un complex imobiliar și 
se învecinează cu blocuri similare ca regim 
de înălțime și formă, distanța minimă între 
acestea de 600 mm fiind dimensionată ca rost 
seismic. 
Înălțimile de nivel sunt de 3 m finit-finit. Blocul 
nu este prevăzut cu subsol. 
Sistemul structural al clădiri este alcătuit din 

pereți structurali din beton armat în 
accepțiunea codului P100-1/2013. 
Planșeele sunt realizate din plăci de beton 
armat continue care reazemă direct pe 
grinzi și pe pereți. 

Pentru a realiza o articulație formală în grinzile care sunt rezemate pe direcție 
perpendiculară pe pereți a fost proiectat un detaliu specific de armare cu bare înclinate 
și bare orizontale cu rol constructiv. 
 

• Bloc DP P+4 E 

 

 Suprafața totală construită este de 2169.77 mp. 
 
 Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară, cu lungimea maximă de 22.95 m și 
lățimea 
maximă de 21.50 m. Înălțimea maximă este de 31.45 m față de cota 0.00 a pardoselii 
finite. 
Sistemul structural este dispus după axe ortogonale cu următoarele interaxe : 
longitudinal 
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5.70+8.85+5.70 m și transversal 
2.40+5.50+5.20+5.50+2.40 m. 
Blocul face parte dintr-un 
complex imobiliar și se 
învecinează cu blocuri similare ca 
regim 
de înălțime și formă, distanța 
minimă între acestea de 600 mm 
fiind dimensionată ca rost 
seismic. 
Înălțimile de nivel sunt de 3 m 
finit-finit. Blocul nu este prevăzut 
cu subsol. 
Sistemul structural al clădiri este 
alcătuit din pereți structurali din 
beton armat în 
accepțiunea codului P100-
1/2013. 
  

Planșeele sunt realizate din plăci de beton 
armat continue care reazemă direct pe grinzi 
și pe pereți. 
 
 
 
 
 
Pentru a realiza o articulație formală în 
grinzile care sunt rezemate pe direcție 
perpendiculară pe pereți a fost proiectat un 
detaliu specific de armare cu bare înclinate și 
bare orizontale cu rol constructiv. 
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• Bloc DP P+9 E 

 Suprafața totală construită este de 4374.42 mp. 
 Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară, cu lungimea maximă de 22.95 m și 
lățimea 

maximă de 21.50 m. 
Înălțimea maximă este de 
31.45 m față de cota 0.00 a 
pardoselii finite. 
Sistemul structural este 
dispus după axe ortogonale 
cu următoarele interaxe : 
longitudinal 
5.70+8.85+5.70 m și 
transversal 
2.40+5.50+5.20+5.50+2.40 
m. 
Blocul face parte dintr-un 
complex imobiliar și se 
învecinează cu blocuri 
similare ca regim 
de înălțime și formă, distanța 
minimă între acestea de 600 
mm fiind dimensionată ca 
rost seismic. 

Înălțimile de nivel sunt de 3 m finit-finit. Blocul nu este 
prevăzut cu subsol. 
Sistemul structural al clădiri este alcătuit din pereți 
structurali din beton armat în accepțiunea codului P100-
1/2013. 
Planșeele sunt realizate din plăci de beton armat continue 
care reazemă direct pe grinzi și pe pereți. 
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• Bloc GT P+9 E 

 Suprafața totală construită este de 4738.9 mp. 
 Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară, cu lungimea maximă de 25.80 m și 
lățimea 
maximă de 23.00 m. Înălțimea maximă este de 31.45 m față de cota 0.00 a pardoselii 
finite. 

Sistemul structural este dispus după 
axe ortogonale cu următoarele 
interaxe : longitudinal 6.60+7.70+6.60 
și transversal 7.90+5.10+7.90 m. 
Blocul face parte dintr-un complex 
imobiliar și se învecinează cu blocuri 
similare ca regim 
de înălțime și formă, distanța minimă 
între acestea de 600 mm fiind 

dimensionată ca rost seismic. 
Înălțimile de nivel sunt de 3 m finit-finit. Blocul nu este prevăzut cu subsol. 
Sistemul structural al clădiri este alcătuit din pereți structurali din beton armat în 
accepțiunea codului P100-1/2013. 
 

• Bloc TB P+9 E 

Suprafața totală construită este de 4124.35 mp. 
 Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară, cu 
lungimea maximă de 23.55 m și lățimea 
maximă de 22.55 m. Înălțimea maximă este de 31.45 
m față de cota 0.00 a pardoselii finite. 
Sistemul structural este dispus după axe ortogonale cu 
următoarele interaxe : longitudinal 
0.50+6.15+2.70+3.65+6.15+0.80 m și transversal 
1.20+6.15+5.65+6.75+0.60 m. 
Blocul face parte dintr-un complex imobiliar și se 
învecinează cu blocuri similare ca regim de înălțime și 
formă, distanța minimă între acestea de 600 mm fiind 
dimensionată ca rost seismic. 
Înălțimile de nivel sunt de 3 m finit-finit. Blocul nu 
este prevăzut cu subsol. 
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Sistemul structural al clădiri este alcătuit din pereți structurali din beton armat în 
accepțiunea codului P100-1/2013. 

Planșeele sunt realizate din 
plăci de beton armat 
continue care reazemă 
direct pe grinzi și pe pereți. 
Pentru a realiza o articulație 
formală în grinzile care sunt 
rezemate pe direcție 
perpendiculară pe pereți a 
fost proiectat un detaliu 

specific de armare cu bare înclinate și bare orizontale cu rol constructiv. 
 
 

 

 

• Bloc TA P+4 E 

 Suprafața totală construită este de 2069.27 mp. 
 Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară, cu lungimea maximă de 23.55 m și 
lățimea 
maximă de 22.25 m. Înălțimea maximă este de 31.45 m față de cota 0.00 a pardoselii 
finite. 
Sistemul structural este dispus după axe 
ortogonale cu următoarele interaxe : 
longitudinal 
0.80+6.15+2.70+0.95+2.70+6.15+0.80 m și 
transversal 0.60+6.75+5.65+6.75+0.60 m. 
Blocul face parte dintr-un complex imobiliar și 
se învecinează cu blocuri similare ca regim 
de înălțime și formă, distanța minimă între 
acestea de 600 mm fiind dimensionată ca rost 
seismic. 
Înălțimile de nivel sunt de 3 m finit-finit. 
Blocul nu este prevăzut cu subsol. 
Sistemul structural al clădiri este alcătuit din 
pereți structurali din beton armat în 
accepțiunea codului P100-1/2013. 
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• Bloc TA P+9 E 

 

 Suprafața totală construită este de 4169.27 mp. 
 Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară, cu lungimea maximă de 23.55 m și 
lățimea 

maximă de 22.25 m. Înălțimea 
maximă este de 31.45 m față de 
cota 0.00 a pardoselii finite. 
Sistemul structural este dispus 
după axe ortogonale cu 
următoarele interaxe : 
longitudinal 

0.80+6.15+2.70+0.95+2.70+6.15+0.80 m și transversal 0.60+6.75+5.65+6.75+0.60 m. 
Blocul face parte dintr-un complex imobiliar și se învecinează cu blocuri similare ca regim 
de înălțime și formă, distanța minimă între acestea fiind de 600 mm fiind dimensionată 
ca rost seismic. 

Înălțimile de nivel sunt de 3 m finit-finit. Blocul nu este prevăzut cu subsol. 
Sistemul structural al clădiri este un alcătuit din pereți structurali din beton armat în 
accepțiunea codului P100-1/2013. 
 

 

 B. SPA 
 Suprafața totală construită este de 2063 mp. 
 Imobilul proiectat are regimul de înălțime subsol și parter și are funcțiunea de 
centru spa. 
Forma în plan a clădirii este aproximativ dreptunghiulară, cu lungimea maximă de 56.85 
m 
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și lățimea maximă de 36.23 m. Înălțimea maximă este de 8.02 m față de cota 0.00 a 
pardoselii 
finite. 
Sistemul structural este dispus după axe ortogonale cu următoarele interaxe : 
longitudinal 
8x5.875 m și transversal 7.50+9.00+9.00+7.50 m. 
Investiția face parte dintr-un complex imobiliar iar distanța minimă până la viitoarele 
construcții învecinate satisface condițiile de rost seismic. 
Înălțimea de nivel este de 5.00 m (înălțime liberă). 
Sistemul structural al clădiri este alcătuit din stâlpi în consolă în accepțiunea codului 
P100- 
1/2013. 
Acoperișul este format 
din grinzi de beton armat 
prefabricat rezemate 
articulat pe stâlpi. 
Zona de subsol tehnic 
este proiectată din beton 
armat monolit. 
Placa de pardoseală este 
proiectată din beton 
armat monolit de 300 
mm grosime. 
Acoperișul este realizat 
din elemente ușoare și 
este contravântuit 
orizontal cu profile 
metalice pentru 
asigurarea comportării de șaibă rigidă. 
Sistemul de fundații proiectat este de tip izolat, cu pahare prefabricate de beton armat și 
tălpi de beton armat monolit. 
 

 C. Depozit 

 Suprafața totală construită este de 360 mp. 
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 Imobilul proiectat are regimul de înălțime parter și are funcțiunea de depozit. 
Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară, cu lungimea maximă de 30.40 m și lățimea 

maximă de 12.05 m. 
Înălțimea maximă este de 
6.50 m față de cota 0.00 a 
pardoselii finite. 
Sistemul structural este 
dispus după axe ortogonale 
cu următoarele interaxe : 
longitudinal5x6.00 m și 
transversal 11.00 m. 
Investiția face parte dintr-un 
complex imobiliar iar 
distanța minimă până la 
viitoarele 
construcții învecinate 

satisface condițiile de rost seismic. 
Înălțimea de nivel este de 6.50 m (înălțime liberă) 
Sistemul structural al clădiri este alcătuit din stâlpi în consolă în accepțiunea codului 
P100- 
1/2013. 
Acoperișul este format din grinzi de beton armat prefabricat rezemate articulat pe stâlpi. 
Acoperișul este realizat din panouri termoizolante și este contravântuit orizontal cu 
profile metalice pentru asigurarea comportării de șaibă rigidă. Sistemul de fundații 
proiectat este de tip izolat, cu pahare prefabricate de beton armat și tălpi de beton armat 
monolit. 

 

 D. Centru Comunitar 
  Suprafața totală construită este de 1836 mp. 
 

 Imobilul proiectat are regimul de înălțime parter și are funcțiunea de centru 
comercialdli . 
 Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară, cu lungimea maximă de 99.87 m și 
lățimea maximă de 24.90 m. Înălțimea maximă este de 6.50 m față de cota 0.00 a 
pardoselii finite. 
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 Sistemul structural este dispus după axe ortogonale cu următoarele interaxe : 
longitudinal 
16x6.00 m și 
transversal 

6.00+12.00+6.00 m. 
 Investiția face parte dintr-un complex imobiliar iar distanța minimă până la 
viitoarele construcții învecinate satisface condițiile de rost seismic. 
 Înălțimea de nivel este de 4.80 m (partea superioară a acoperișului) 
 Sistemul structural al clădiri este alcătuit din contravântuiri în X (pe direcție 

longitudinală) și stâlpi în consolă (pe direcție 
transversală) în accepțiunea codului P100-
1/2013. 
 Acoperișul este format din profile de tip IPE 
rezemate articulat de stâlpi și un sistem de 
contravântuiri al acoperișului realizat dintr-o 
combinație de profile RHS și CHS. Stâlpii sunt 
de tip HE 360. 
 Acoperișul este realizat din tablă cutată. 
Sistemul de fundații proiectat este de tip 
continuu, cu îngroșări locale în dreptul 
stâlpilor suprastructurii. 
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1.14. IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CORALILOR 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  S+P+5E+Terasă 

Suprafață construită:                 10 640 m2 

 

Imobilul proiectat constă în două corpuri de bloc similare, denumite C1 și C2, având sub-
sol comun, cu funcțiunea de locuințe. 
Forma în plan a clădirilor este cvasi-dreptunghiulară, ușor trapezoidală, pentru blocul 
corp C1, cu lungimea maximă de 31.02 m și lățimea maximă de 22.80 m, respectiv cvasi-
dreptunghiulară, pentru blocul corp C2, cu lungimea maximă de 31.59 m și lățimea ma-
ximă de 22.80 m. 
Sistemul structural este dispus după axe ortogonale cu următoarele interaxe : longitudi-
nal 5.2+3x7.9 (corp C1), respectiv 7.6+2x7.9+6.6 m (corp C2) și transversal 
1.3+6.3+4.6+6.9+1.3 m (pentru ambele corpuri). 
 

 Model 3D proiect 

 

Cele două corpuri de bloc sunt dispuse pe aceleași axe longitudinale, distanța dintre ele 
fiind de 12.4 m (interax).  
Înălțimile de nivel sunt de 3.68 m la subsol și 3.15 m la restul etajelor. 
Sistemul structural al clădiri este un alcătuit din pereți structurali din beton armat în ac-
cepțiunea codului P100-1/2013. 
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1.15. ANSAMBLU REZIDENȚIAL BARBU VĂCĂRESCU 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  3S+P+11E 

Suprafață construită:                 104 000 m2 

 
Clădirea studiată are funcțiunea de Locuință. 
Ansamblul de locuințe este alcătuit din 6 corpuri supraterane identice ca structură, cu 
regim de înălțime de 12 niveluri (P+11) și un corp general de subsol ce se va desfășura pe 
două sau trei niveluri. 
Un astfel de modul are formă dreptunghiulară ce se înscrie într-un dreptunghi cu laturile 
de 51.17mx16m. 
 

 

                                                          Randare 3D proiect 

 

Corpurile, în partea lor supraterană sunt despărțite de distanțe cuprinse între 6.32m și 
23.7m, distanțe ce nu pun probleme de interacțiuni între corpurile supraterane. 
Înălțimea este de 3.0m la etaj, iar la parter rezultă o înălțime de 3.7m la structură. 
Suprastructura s-a conceput în sistem structural pereți ductili din beton armat. 
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Planșeele sunt proiectate din beton armat cu rezemare pe grinzi și pereții din beton ar-
mat. 
Structurile secundare de închideri se vor asigura cu un sistem de stâlpișori și centuri an-
corate de structura principală.  
Infrastructura se va desfășura pe două sau trei niveluri și va adăposti spații tehnice și 
spații destinate parcărilor. 
Infrastructura s-a conceput comună pentru toate suprastructurile și pentru zona de ser-
vicii, utilități și parcări.  
Soluția structurală a planșeelor din infrastructură s-a evaluat în două variante construc-
tive, planșeu cu placă groasă rezemată direct pe pereții infrastructurii și planșeu cu placă 
subțire asistat de grinzi secundare. 
 

 

1.16. IMOBIL STR. LUCIAN BLAGA 13 

Stadiu:       FINALIZAT 

Destinație:      MIXTĂ 

Localizare:      BRAȘOV 

Regim de înălțime:                  S+P+6E 

Suprafață construită:                 6 095 m2 

 

              
                                                          Randare 3D proiect  

 

Clădirea proiectată are funcțiunea de locuință la etajele superioare și spații comerciale la 
parter. Forma în plan a clădirii este apropiată de dreptunghi cu laturile 38.5 x 21.5 m.  
Înălțimea de nivel este de 2.96 m la etaje și respectiv 3.63 m la parter. 
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Sistemul structural este alcătuit din pereți de beton armat, atât cuplați cât și indepen-
denți. Fundațiile sunt proiectate sub forma unui radier general de 60cm grosime. 
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1.17. IMOBIL STR. BISERICII 13 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BRAȘOV 

Regim de înălțime:                  S+P+3E 

Suprafață construită:                 1 912.4 m2 

Clădirea proiectată va avea funcțiunea de locuință. Forma în plan a clădirii este apropi-
ată de triunghi neregulat cu laturile aproximativ 35.00 x 23.55 x 30.60 m. 

                       

 

 

 

 

Sistemul structural este alcătuit din pereți de beton armat dispuși după 3 sisteme de axe 
ortogonale, aliniate cu laturile triunghiului perimetral. 
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Fundațiile sunt proiectate în formă de grinzi continue de beton armat iar pentru atinge-
rea cotei de fundație a terenului bun de fundare s-au prevăzut completări de beton sim-
plu. 
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1.18. IMOBIL SPLAIUL UNIRII 106 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BRAȘOV 

Regim de înălțime:                  S+P+4E 

Suprafață construită:                 1 206.2 m2 

 

    

 

 
 Randare 3D proiect 
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Forma clădirii este aproximativ dreptunghiulară cu cele două laturi 10.75 x 18.80 m. Sis-
temul structural este alcătuit din cadre de beton armat în conlucrare cu pereți zvelți de 
beton armat.  

 

   

 

 

                          Detaliu decuplare perete zidarie de cadru seismic 

 

mailto:office@diadesignconsulting.ro
http://www.dia.com.ro/


office@dia.com.ro 
www.dia.com.ro 

D E SI G N,  C O N S U L T I N G                                                                                          00 40 735 56 53 98 

 

 pag. 78 
 

 

1.19. IMOBIL FĂGETULUI 13 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BRAȘOV 

Regim de înălțime:                  S+P+2E 

Suprafață construită:                 800 m2 

 

Clădirea are funcțiunea de locuință și regim de înălțime subsol, parter și 2 etaje. 
Construcția se poate încadra într-un dreptunghi de 23.45x15.45 m. 
Înălțimea de nivel este de circa 3.30 m la etaje și 2.75 m în subsolul cu rol de garaj. 
 

 

Provocarea proiectului a constat în geometria deosebită a terenului, construcția fiind 
practic încastrată în munte. Întreaga structură a fost dimensionată să preia împingerea, 
servind drept un perete de sprijin pentru deal.  
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Pentru realizarea excavației s-a propus un ecran de piloți de diametru redus (400 mm) 
din beton armat pe toate laturile către teren, singura latură liberă fiind cea înspre stradă. 
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Pentru realizarea sprijinirilor pe timpul excavației a fost propusă o soluție mixtă, folosind 
atât șpraițuri cât și o tehnologie de excavație tip top-down. Peretele alcătuit din piloți a 
fost calculat și pentru preluarea împingerii în ipoteza pierderii stabilității versantului. 
Înălțimea maximă a săpăturii este de circa 8.75 m față de cota terenului amenajat. Su-
prafața proiecției plane a incintei rezultă de 200 mp iar perimetrul acesteia este de 50 m. 
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1.20. IMOBIL DOCENȚILOR 2-3 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  S+P+4E+ETH 

Suprafață construită:                 3 800 m2 

 

Structura prezentată și autorizată este o structură cu pereți portanți grupați într-un nu-
cleu central cu stâlpi gravitaționali și planșeu fără grinzi. 
Infrastructura s-a proiectat cu pereți perimetrali din beton armat de 30cm grosime. 
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Rezemarea pe teren s-a proiectat în soluție de radier de beton armat cu grosime de 
70cm. 

 

Randare 3D proiect 

 

 

DI&A Design, Consulting a verificat în ceea ce privește fezabilitatea structurală, rulând un 
model spațial de calcul complet cu ajutorul programului Etabs 2013 în două soluții – cea 
cu planșeu tip dală groasă și o soluție cu grinzi scunde și plăci subțiri ce poate micșora 
consumul de beton. 
Structura a fost optimizată în ceea ce privește consumul de beton prin subțierea planșe-
elor și introducerea unor grinzi puțin înalte (30cm) . 
Pentru grinzile perimetrale (lateralele extreme) s-au dispus grinzi de 25x50cm. 

 

1.21. ANSAMBLU LOCUINȚE SOLZILOR 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  S+P+3E+4R 

Suprafață construită:                 1 475 m2  nr.2C 

 1 500 m2  nr.2 

 

 

Ansamblul este format din 2 imobile S+P+3+4R cu structură portantă din pereți de beton 
armat.  
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Planșeele de beton armat reazemă pe elementele verticale printr-un ansamblu de grinzi 
și prezintă console de până la 5.30 m. 
Subsolurile au pereți rari pentru a servi drept parcare subterană. Sistemul de fundare 
este de tip radier general. 

Bloc str. Solzilor nr.2 
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Bloc str. Solzilor nr.2C 

 

 

1.22. IMOBIL LOCUINȚE STR. BACIU-JUDEȚUL 5 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  S+P+4E 

Suprafață construită:                 3 800 m2 

 

Clădire S+P+4 în formă poligonală cu 4 laturi ce se poate înscrie într-un dreptunghi cu la-
turile de 11.62x12.65m.  
Structura de rezistență a acestuia este alcătuită din stâlpi și pereți de beton armat pe 
care reazemă plăci și grinzi de beton armat. 
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Infrastructura este de tip "cutie rigidă", fiind alcătuită dintr-un ansamblu de pereți de 
beton armat pe întreg perimetrul care reazemă pe un radier general de 50 cm grosime, 
cu o îngroșare locală la 75 cm în dreptul stâlpului central. 
 

 

1.23. IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE ADORA URBAN VILLAGE 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      REZIDENȚIALĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  S+P+4E 

Suprafață construită:                 3 780 m2 

 

Imobilul proiectat are funcțiunea de locuințe. 
Forma în plan a clădirilor este cvasi-dreptunghiulară, cu lungimea de 36,20 m și lățimea 

maximă de 19,50 m. La gabaritul mai sus menționat se adaugă balcoane la etaje. 
Sistemul structural este dispus după axe ortogonale cu următoarele interaxe: longitudi-
nal 6,85+2x2,10+8,05+5,70+2x2,10+6,85 și transversal 1,95+4,45+1,85+1,95+1,65 m. 
Înălțimile de nivel sunt de 3.00 m. 
Sistemul structural al clădiri este un alcătuit din pereți structurali din beton armat în 

accepțiunea codului P100-1/2013, dispuși după cele două direcții principale ortogonale. 
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Randare 3D proiect 
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2. CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 

2.1. CENTRUL DE CERCETĂRI TEHNOLOGICE AVIAȚIE 

Stadiu:       PROIECT DTAC+PT 

Destinație:      MIXTĂ 

Localizare:      CRAIOVA 

Regim de înălțime:                  P 

Suprafață desfășurată:             11 230 m2 

 
 Centrul este compus din 3 corpuri distincte astfel: 
- Corpurile A si B sunt structuri de tip hală de oțel cu două deschideri adiacente de 54 
metri. 
- Corpul C este o clădire P+1 de 13x46m din beton armat cu pereți zvelți. 
- Corpul D este o clădire P+1 înscrisă într-un dreptunghi 54x24m, în soluție metalică, aflată 
în interiorul corpului B. 
 Corpul principal (A+B) a fost proiectat in 2 soluții: 
 
 1) Soluție cu elemente cu "inimă plină" 
 Structura de tip hală din oțel cu formă în plan dreptunghiulară cu dimensiuni de 
66x108m are înălțimea la coamă de 17.05 m iar la cornișă 14.90 m (la structură). Clădirea 
are două deschideri adiacente de 54m și 11 travee de 6.00m. 
 Închiderile sunt de tip panouri ușoare la fațade iar acoperișul este alcătuit din tablă 
cutată cu termoizolație peste care se așează hidroizolația din membrane sudate. 
 
 

 
Randare 3D proiect soluție 1 
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Secțiune transversală soluție 1 

 

 2) Soluție cu elemente "zăbrelite" 
 Structura tip hală din oțel cu formă în plan dreptunghiulară cu dimensiuni de 
65.80x109m are înălțimea la coamă de 21.36 m iar la cornișă 19.75m (la structură). 
Clădirea are două deschideri adiacente de 54m și 7 travee de 10.80m. 
 Închiderile sunt de tip panouri ușoare la fațade iar acoperișul este alcătuit din tablă 
cutată cu termoizolație peste care se așează hidroizolația din membrane sudate. 

 
Randare 3D proiect soluție 2 
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Secțiune transversală soluție 2 

 

2.2. RETAIL PARK / GALERII COMERCIALE 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      MALL 

Localizare:      BRĂILA 

Regim de înălțime:                  4S+P+8E/15E 

Suprafață desfășurată:             7 800 m2 

 
 Proiectul este format din trei corpuri de hală parter. 
 Sistemul structural pentru cele trei structuri este de tip stâlpi în consolă prefabricați, 
grinzi și pane prefabricate de beton armat contravântuite la partea superioară cu elemente 
metalice. 
 Fundațiile sunt fundații izolate de tip talpă de beton armat monolit și pahare 
prefabricate de beton armat. 
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Randare 3D proiect 
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2.3. HALĂ DEPOZITARE 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      ARHIVĂ 

Localizare:      ILFOV 

Regim de înălțime:                  PARTER 

Suprafață construită:                 1 486 m2 

 
Clădirea proiectată are funcțiunea de arhivă. 
Regimul de înălțime este parter, înălțimea de nivel este 7.50 m, măsurată de la placa de 
pardoseală până sub grinda principală. 

 

Randare 3D proiect 

 
 
Forma în plan a clădirii este regulată, cu axe ortogonale, structura încadrându-se într-un 

dreptunghi cu laturile de 56.69 x 26.69 m. 
Structura este din beton armat prefabricat, avand stalpi, grinzi principale si grinzi 
secundare. 
Sistemul structural al clădirii este de tip parter cu stâlpii în consolă, conectați la 

partea superioară printr-un planșeu cu comportare de diafragmă orizontală materializat 
prin grinzile din beton armat prefabricat si contravantuiri metalice. 
Sistemul structural este dispus după axe ortogonale cu următoarele interaxe : 

• longitudinal 3 x 19.60 m 
• transversal 28.80 m. 
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•  

 
 

Învelitoarea e realizată din tablă cutată care reazemă pe grinzile secundare. 
 

 
 
 
Sistemul de fundații proiectat este alcătuit din fundații izolate sub stâlpii din beton, având 
pahar prefabricat și talpă monolită. 
Placa pardoselii s-a proiectat din beton armat cu grosimea de 20 cm. 
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La interiorul clădirii, independent de structura principală din beton armat prefabricat, se 
va prevedea un sistem din pereți din zidărie prevăzuți cu stâlpișori din beton armat de 
care se 
ancorează si cu centuri. Peretii se vor funda cu o fundație monolită continuă cu evazări în 
dreptul stâlpișorilor. 
 
 
 

2.4. MAGAZIN PENNY MARKET 

Stadiu:       PROIECT 

Destinație:      COMERCIAL 

Localizare:      BRAȘOV 

Regim de înălțime:                  PARTER 

Suprafață construită:                 1 515 m2 

 
 
     Clădirea are funcțiunea de magazin, regimul de înălțime este Parter și forma în plan a 
clădirii este neregulată, cu axe ortogonale, putându-se încadra într-un dreptunghi cu 
laturile de 60.44 x 31.64 m. Înălțimea de nivel este de 3.675 m. 
     Structura este din beton armat prefabricat, având stâlpi, grinzi principale și grinzi de 
legatură. 
     Sistemul structural al clădirii este cu stâlpi in consolă, conectați la partea superioară 
prin grinzile de beton armat prefabricat și contravântuiri metalice. 
Învelitoarea e realizată din tablă cutată care reazemă direct pe grinzi. 
Fundațiile proiectate sunt de tip izolat sub stâlpii din beton, având pahar prefabricat și 
talpă monolită.  
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Randare 3D proiect 

 

 

Stâlpii perimetrali sunt conectați prin grinzi de soclu din beton armat prefabricat. La inte-
riorul clădirii, independent de structura principală din beton armat prefabricat, se va pre-
vedea un sistem din pereți de zidărie prevăzuti cu stâlpișori din beton armat de care se 
ancorează și cu centuri.  
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3. EXPERTIZE TEHNICE, CONSOLIDĂRI MONUMENTE ISTORICE 

3.1. CLĂDIRE ISTORICĂ SEVASTOPOL 

Stadiu:       FINALIZAT 

Destinație:      SPITAL 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  S+P+M 

Suprafață desfășurată:             700 m2 

 

 Clădirile se află pe lista monumentelor istorice ale orașului București cu codul B-II-
m-B-19660. 
 Proiectul constă în amenajarea și remodelarea unei clădiri istorice și integrarea 
acesteia în noul obiectiv de pe teren cu suspendarea unei părți a clădirii pentru a permite 
realizarea săpăturii și infrastructurii. 
 

 
Poză monument înainte de consolidare 

 
Poză monument după de consolidare 
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Structură metalică susținere monument 

 
 

 
Realizare grinzi susținere monument 
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Săpătură sub monument 

 

 
Armare radier sub monument 
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Structură metalică acoperiș 

 

 
Proiect VS finisaje finale 
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3.2. CLĂDIRE M101 – TRONSON 1, 2, 3 

Stadiu:       EXPERTIZĂ 

Destinație:      BIROURI 
Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 

 
Prezenta expertiză este întocmită pentru un ansamblu de clădiri localizate pe strada Nerva 
Traian, nr. 3, sector 3, București. 
 Clădirile care alcătuiesc acest ansamblu sunt edificate începând cu anul 1987 până 
în anul 1999. Aceste clădiri au fost calculate de Institutul Proiect București conform codului 
de proiectare seismică P100-81 precum și în concordanță cu codurile de proiectare conexe 
din perioada respectivă. 
 Ansamblul este alcătuit din trei tronsoane de clădire, fiecare tronson fiind separat 
de următorul prin rosturi seismice care se continuă din fundații până la vârful construcțiilor.  
 Cele trei tronsoane de clădire au în plan o formă dreptunghiulară cu dimensiunile 
aproximativ egale de 29,2x12.65 (tronson I) si 29,2x12.75 (tronson II si tronson III), iar ca 
regim de înălțime au S+P+11E (tronson I si tronson III) si S+P+11E+12R+13ET. Înălțimile de 
nivel sunt 2,05 și 2,35 pentru subsol, 5,25 și 5,55 pentru parter, 4,00 pentru etaj 1, 3,00 
pentru etaj 2, 2,75 pentru etajele 3 - 9, 3,67 pentru etajul 10, 3,60 pentru etajul 11, 2,76 
pentru etajul 12 (tronson II) și  
2,67 pentru etajul 13 (etaj tehnic tronson III). 
 Structura de rezistență a tronsoanelor este realizată din cadre de beton armat 
(tronson I și tronson III), iar la tronsonul II este introdus un nucleu central pentru circulația 
pe verticală, nucleu realizat din pereți structurali din beton armat. 
 Subsolul este proiectat în soluție de cutie rigidă și este realizat din pereți din beton 
armat inserați intre stâlpii cadrelor de beton armat. 
 Fundațiile continue au grosimea de 80 cm și sunt de tip talpă armată cu lățimi 
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variabile pe fiecare dintre axele structurii. Miniradierele, care au fost realizate în etapele 
ulterioare, sunt amplasate în tramele unde au fost construite structurile metalice verticale 
de consolidare și au grosimea de 80 cm.  
 În timpul edificării celor trei tronsoane, beneficiarul clădirii (ADAGRIROM) a luat 
decizia de a schimba destinația inițială a clădirilor (bloc de locuințe cu magazine la parter) 
în clădiri de birouri. De asemenea s-a decis și supraînălțarea clădirilor cu încă 1 nivel.  
 În urma acestor decizii de intervenție s-au luat măsuri de consolidare a structurii 
de rezistență a celor trei tronsoane. Soluția de consolidare aleasă a fost introducerea unor 
cadre metalice contravântuite, care să conlucreze cu structura de rezistență a clădirilor și 
care să poată prelua diferența dintre forța tăietoare de bază conform P100-92 și cea 
calculată conform P100-81. În același timp s-a decis să se înlocuiască închiderile și 
compartimentările inițiale cu unele ușoare pentru a reduce greutatea structurilor. 
Structura metalică nou introdusă este realizată pe toată înălțimea construcției și este 
legată de teren la nivelul subsolului prin intermediul unui radier de beton armat nou 
realizat între axele B și C ale celor trei tronsoane. Suplimentar față de această metodă de 
consolidare s-a mai decis ca unii dintre stâlpii structurilor să fie cămășuiți, și alții (care erau 
încă în lucru) să păstreze aceeași secțiune până la ultimul nivel. 
 Analiza structurii a fost făcută cu programul SAP2000, modelarea ținând cont de 
toate elementele structurii, inclusiv structura metalică de consolidare realizată după anul 
1992. 

  

 

GEOMETRIE 3D - Tronsonul I ELEVAȚIE LATERALĂ – Trons. I ELEVAȚIE FAȚĂ - Tronsonul I 

Perioade principale de vibrație: 
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MOD 1 – Trons. I - T1=1,138 sec MOD 2 – Trons. I - T2=1,107 sec MOD 3 – Trons. I - T3=1,002 sec 

 

Verificarea prin metodologia de tip 3– Calcul static neliniar biografic (Pushover) 
 Tronson 1 - Curba pushover DIRECTIA -X SDOF 

 R3=0.8757 
 
Verificare capacitate fundații  
 Pentru armarea fundațiilor s-a estimat  valoarea forței tăietoare de bază  conform 
normativului de proiectare P100/81.  Cu aceasta s-a realizat o verificare a 
presiunilor pe talpa fundației. 
 Coeficientul de siguranță față de  P100-1/2006 s-a estimat a fi: 
               pmax(P100/81) / pmax(P100-1/2006)  
 
 Soluția de intervenție propusă pentru consolidarea structurilor: 
 
 În vederea ridicării nivelului siguranței seismice se propun următoarele măsuri de 
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consolidare a structurii: 
• Se vor dezafecta toate șapele și se vor înlocui cu șape subțiri 
• Se vor dezafecta pereții interiori din bca și se vor înlocui cu pereți din gips 

carton 
• La exterior se va executa/remodela o fațadă cortină ușoară 
• Stâlpii din oțel ai cadrelor contravântuite se vor umple cu beton C40/50 

pentru asigurarea transferului între planșeu și stâlp a eforturilor în timpul 
cutremurului fără o degradare a prinderii 

• Infrastructura se va consolida astfel pentru a putea transmite în condiții de 
siguranță eforturile capabile ale suprastructurii la teren: 
◦ Se vor introduce piloți forați de 60cm pe capetele fiecărui tronson al 

clădirii în dreptul stâlpilor cadrelor pentru a transfera eforturile 
structurii la teren fără pericol de răsturnare  

◦ Se vor cămășui cu beton armat torcretat pereții din beton armat ai 
infrastructurii 
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3.3. BISERICA MĂNĂSTIRII - SIGHIȘOARA 

Stadiu:       EXPERTIZĂ 

Destinație:      BISERICĂ 

Localizare:      MUREȘ 

Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 
 
 Proiectul a vizat reamenajarea, conservarea și restaurarea seismică a bisericii din 
secolul al XIII-lea. 

Biserica mănăstirii se află pe lista monumentelor istorice ale județului Mureș cu 
codul MS-II-m-A-15936, monumentele istorice ale orașului Sighișoara fiind pe lista 
patrimoniului mondial (UNESCO) 
 Soluția de reamenajare structurală recomandată de expertiza tehnică presupune: 
• Introducerea cadrelor din oțel cu amortizoare pe direcția transversală a clădirii ce asigură 
o amortizare suplimentară pe această direcție pentru a îmbunătăți rezistența și 
deformabilitatea sistemului structural; 
• Executarea unei diafragme rigide deasupra nivelului cupolelor; 
• Completarea sistemului de contravântuire a structurii de lemn a acoperișului; 
• Instalarea tijelor de oțel în găuri forate verticale și orizontale pentru a îmbunătăți 
comportamentul structurii de zidărie neconfinate; 
• Introducerea sistemelor de contravântuire în planul acoperișului; 
 

 
Poză monument vedere laterală 
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Poză monument vedere frontală 

 

 
Model 3D de calcul pentru structura de zidărie neconfinată 
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Model 3D de calcul pentru structura acoperișului 
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3.4. TURNUL CU CEAS DIN SIGHIȘOARA 

Stadiu:       EXPERTIZĂ 

Destinație:      BISERICĂ 

Localizare:      MUREȘ 

Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 

 
 Proiectul a vizat reamenajarea, conservarea și restaurarea seismică a turnului din 
secolul al XIII-lea. 
 Turnul cu ceas se află pe lista monumentelor istorice ale județului Mureș cu codul 
MS-II-m-A-15805, monumentele istorice ale orașului Sighișoara fiind pe lista patrimoniului 
mondial (UNESCO).  
 Soluția de reamenajare structurală recomandată de expertiza tehnică presupunea: 
• Executarea unor niveluri rigide constând în sisteme de contravântuire metalice pentru a 
asigura redistribuirea eforturilor între pereții de zidărie și pentru preluarea efectelor de 
torsiune; 
• Completarea sistemului de contravântuire a structurii de lemn a acoperișului cu 
elemente metalice; 
•  Consolidarea sistemului de fundare existent cu micropiloți; 
• Instalarea tijelor de oțel în găuri forate verticale și orizontale pentru a îmbunătăți 
comportamentul structurii de zidărie neconfinate; 

 
Poză monument 
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 Secțiune cu soluția de consolidare 

 

  

Contravântuiri metalice 

Consolidarea fundațiilor 
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3.5. CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ CIMITIR BELLU 

Stadiu:       EXPERTIZĂ 

Destinație:      BISERICĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 
 
 Proiectul a vizat reamenajarea, conservarea și restaurarea seismică și extinderea 
clădirii administrative a cimitirului Bellu. 
 Soluția de reamenajare structurală recomandată de expertiza tehnică presupunea: 
• Instalarea tijelor de oțel în găuri forate verticale și orizontale pentru a îmbunătăți 
comportamentul structurii de zidărie neconfinate; 
• Conectarea clopotniței cu structura prin intermediul unui sistem de contravântuiri din 
oțel; 
• Noua mansardă are o structură din oțel cu cadre contravântuite. 
 

 
Poză monument 
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Contravântuiri pentru conectarea turnului clopotniței 

 

 

Extinderea mansardei cu o structură de metal contravântuită 
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Structura metalică pentru mansardă 

 

Secțiune cu soluția consolidării structurii 
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3.6. BISERICA MĂNĂSTIRII - CĂLĂRAȘI  
Stadiu:       EXPERTIZĂ 

Destinație:      BISERICĂ 

Localizare:      CĂLĂRAȘI 
Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 
 
 Proiectul a vizat reamenajarea, conservarea și restaurarea seismică a bisericii din 
secolul al XVII-lea. 
 Biserica se află pe lista monumentelor istorice din județul Călărași cu codul AB-II-
M-B-00235. 
 Soluția de reamenajare structurală recomandată de expertiza tehnică presupunea: 
• Consolidarea sistemului de fundare prin prevederea unei centuri cu conectată cu 
fundația prin intermediul unor găuri forate orizontale; 
• Instalarea tijelor de oțel în găuri forate verticale și orizontale pentru a îmbunătăți 
comportamentul structurii de zidărie neconfinate; 
• Executarea centurilor din beton armat deasupra pereților de zidărie și a clopotniței 
pentru ancorarea barelor din găurile forate; 
 

  

Poză monument și model 3D de calcul 
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Amenajarea terenului 

 

Secțiune cu soluția consolidării structurii 
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3.7. BISERICA LUNGEȘTI 
Stadiu:       EXPERTIZĂ 

Destinație:      BISERICĂ 

Localizare:      VÂLCEA 

Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 
 
 Proiectul a vizat reamenajarea, conservarea și restaurarea seismică a bisericii din 
secolul al XVI-lea. 
 Biserica se află pe lista monumentelor istorice din județul Vâlcea cu codul VL-II-m-
A-09922. 
 Soluția de reamenajare structurală recomandată de expertiza tehnică presupunea: 
• Consolidarea sistemului de fundație prin subzidire pentru asigurarea adâncimii de îngheț; 
• Executarea centurilor din beton armat la nivelul fundației și deasupra pereților de zidărie; 
• Instalarea tijelor de oțel în găuri forate verticale și orizontale pentru a îmbunătăți 
comportamentul structurii de zidărie neconfinate; 
 

 

Poză monument și model 3D de calcul 
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Subzidire fundație 

 
Structura din oțel pentru înălțarea acoperișului corpului principal și al clopotniței

 

Structura din oțel pentru înălțarea acoperișului corpului principal și al clopotniței 
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3.8. BISERICĂ-TURNU MĂGURELE 

Stadiu:       EXPERTIZĂ 

Destinație:      BISERICĂ 

Localizare:      TELEORMAN 

Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 
 
 Proiectul a vizat reamenajarea, conservarea și restaurarea seismică a bisericii din 
secolul XX. 
 Biserica se află pe lista monumentelor istorice din județul Teleorman cu codul TR-
II-m-A-14498. 
 Soluția de reamenajare structurală recomandată de expertiza tehnică presupunea: 
• Consolidarea sistemului de fundație prin subzidire pentru asigurarea adâncimii de îngheț; 
• Executarea centurilor din beton armat la nivelul fundației și deasupra pereților de zidărie; 
• Instalarea tijelor de oțel în găuri forate verticale și orizontale pentru a îmbunătăți 
comportamentul structurii de zidărie neconfinate; 
• Utilizarea unui izolatorilor seismici pentru a reduce efectul acțiunii seismice. 
 

  

Poză monument și model 3D de calcul 
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Sistemul de fundare și poziționarea golurilor forate 

 

Secțiune izolatori seismici 

 

3.9. SITUL ARHEOLOGIC DE LA CORONINI 
Stadiu:       EXPERTIZĂ 
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Destinație:      - 

Localizare:      CARAȘ-SEVERIN 

Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 
 

      Proiectul a vizat reamenajarea, conservarea și restaurarea seismică a sitului arheologic 
de la Coronini. 
      Cetatea este cunoscută și sub numele de Cetatea de la Pescari, pomenită în 
documentele medievale sub denumirea de Zenthlaz-lowara. 

 
 Plan General Cetate( conform ridicării topometrice și măsurători de releveu) 

 

 

Propunerile de intervenții se vor face pe mai multe direcții de acțiune asupra 
îmbunătățirii performanțelor structurii. 
Direcțiile de acțiune sunt: 

• Îmbunătățirea performanțelor seismice; 
• Reparațiile structurale locale; 
• Curățare piatră; 
• Intervenții exterioare asupra zidurilor; 
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3.10. TDD BALTA ALBINA 

Stadiu:       EXPERTIZĂ 

Destinație:      MIXTĂ 

Localizare:      BUCUREȘTI 
Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 
 

      Clădirea expertizată este alcătuită din două copuri : O hală cu regim de înălțime 
parter și o clădire cu funcțiune de birouri, cu regim de înălțime P+2. 
      Clădirea a fost proiectată și edificată în anul 1986. 
 

 

Hală 
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Incintă hală 

 
Incintă corp birouri 
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Corp birouri 

 

Soluția de reamenajare structurală recomandată de expertiza tehnică presupunea: 
• la nivelul parterului toți pereții structurali se vor tencui cu mortar de ciment cu 

grosime de 7cm, clasă M10, armată cu plase din oțel ductil Φ8/150x150mm 
S500; 

• ancorarea cămășilor de beton armat de pereții de zidărie se va face corespunză-
tor pentru asigurarea conlucrării acestora și împiedicării tendinței de lunecare re-
lativă; 

• etajul se va construi în soluție structurală cu pereți alcătuiți din zidărie de cără-
midă; 

• pereții de la etajul superior se vor borda cu stâlpișori și centuri în vederea asigu-
rării unei comportări ductile și la nevoie rosturile orizontale se vor arma cu bare 
din oțel beton; 

• în vederea asigurării la acțiunile perpendiculare pe planul lor, pereții despărțitori 
de la parter din zidărie de cărămidă de grosime de 12.5 cm se vor retencui cu in-
cluderea în tencuială a unor plase din fibră de sticlă sau se vor reface în soluție 
ușoară (gips carton); 

• fundațiile se vor cămășui cu două fețe de tencuială armată de grosime de 7 cm 
dacă va rezulta nevoia să se suplimenteze lățimea acestora la faza de proiectare; 

• dacă nu se vor suplimenta, la baza pereților se vor crea centuri continue cu bare 
înglobate în cămășile de tencuială; 

• având în vedere că nu s-au permis încercări pentru determinarea armărilor plan-
șeului existent, planșeul peste parter se va suprabetona, suprabetonarea urmând 
a se dimensiona pentru a rezista tuturor încărcărilor din noul etaj. Planșeul exis-
tent se va folosi doar cu rol de cofraj. 
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3.11. MONUMENTUL EROILOR DE LA PĂULIȘ 

Stadiu:       EXPERTIZĂ 

Destinație:      - 

Localizare:      ARAD 

Regim de înălțime:                  - 

Suprafață desfășurată:             - 

      Expertiza tehnică are ca obiect stabilirea capacității de preluare a solicitărilor din 
acțiunea seimică în conformitate cu normativul P100-3/2008 precum și a stării fizice a 
construcției din punct de vedere structural. 
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Infiltrații în placa din beton armat prin pardoseala neetanșă și prin scurgerea apelor 
meteorice pe suprafețe verticale  

 

         
 

 
      Monumentul se situează în clasa de risc seismic Rs III-RsIV corespunzătoare 
construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile 
proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.  
Pe baza capacității portante rezultate din calcul și a comportării în timp excelente, 
pornind de la ideea unor intervenții minime pentru prezervarea calității monumentului, 
din punct de vedere structural nu sunt necesare intervenții structurale pentru 
îmbunătățirea performanței seismice.  
Totuși, pentru a prelungi durata de viață a construcției, se propun câteva soluții de 
intervenție care au rol de protecție. 
Monumentul se va curăța prin spălare sau pe bază de laser. 

• se vor proteja armăturile expuse cu soluții anticorozive (Sika, Kerakoll, etc.) 
• se vor reface acoperirile cu beton cu mortare de reparații (Sika, Kerakoll, etc.) 
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• se vor injecta fisurile cu rășini epoxidice de culoarea betonului 
• se va aplica pe toată suprafața monumentului un material de impregnare hidro-

repelent ce va avea și rolul de protecție hidrofuga la murdărie 

• se vor etanșa toate rosturile cu mortare elastice hidrofobe (Sika, Kerakoll, etc.) 
• se vor repara fisurile din placajul cu piatră și se va trata cu o soluție de impreg-

nare hidrorepelentă ce va avea și rolul de protecție hidrofugă la murdărie 

• se recomandă execuția unor canale perimetrale pentru evacuarea apei în așa fel 
încât să se protejeze fețele verticale ale platformei. 
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