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EXPERTIZĂ TEHNICĂ ÎN SPECIALITATEA INGINERIE
GEOTEHNICĂ 

privind modul de asigurare a cerinţelor de calitate specifice la lucrările executate pentru
realizarea obiectivului de investiţii CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL

DEŞEURILOR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

I. Introducere

CONSILIUL JUDEŢEAN  CLUJ  (CJC)  a  iniţiat  în  anul  2010  procedura  de  achiziţie
publică pentru construirea unui Centru de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj. 

Proiectarea lucrarilor pentru fazele Documentaţie de Atribuire şi Proiect Tehnic + Caiet de
Sarcini  a  revenit  consorţiului  format  din  KOCKS-ENVIROPLAN-EPEM-ROMAIR
CONSULTING (KOCKS Ingenieure persoana juridica de naţionalitate germană, ENVIROPLAN
Consultants  &  Engineers  persoană  juridică  de  naţionalitate  greacă,  EPEM SA Environmental
Planning Engineering and Management persoană juridică de naţionalitate greacă şi SC ROMAIR
CONSULTING LTD persoană juridică de naţionalitate română). 

Executarea lucrarilor a revenit asocierii ATZWANGER S.P.A. persoană juridică italiană,
LADURNER IMPIANTI SRL persoană juridică italiană,  SC CONFORT SA persoană juridică
română şi SC VEL SERVICE SA persoană juridică română.

Activitaţile de supraveghere a execuţiei lucrarilor în calitate de diriginte de şantier au fost
atribuite firmei TAHAL Consulting Engineers LTD, Sucursala din Bucureşti.

Lucrarile  de execuţie au început  în anul  2012, constructorul  fiind liderul  Asocierii,  SC
CONFORT  SA.  La  sfârşitul  anului  2012  acest  constructor  a  intrat  în  insolvenţă,  iar
ATZWANGER S.P.A.  a  preluat  calitatea  de  lider  al  Asocierii.  Lucrările  au fost  continuate  de
subantreprenorul  SC NAPOCA CONSTRUCŢII SA.

Pe parcursul execuţiei au apărut următoarele evenimente:

-destabilizarea taluzului nordic aferent celulei de depozitare;

-suspiciuni  legate  de calitatea  materialului  folosit  la  realizarea  Sistemului  de drenare a
apelor subterane de la celula de depozitare şi de respectare a proiectului acestui sistem precum şi
suspiciuni legate de calitatea lucrărilor şi proiectului;

-lucrari de excavatii neautorizate  executate de catre Antreprenor in afara limitei santierului,
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 în laborator pentru stabilirea rezistenţei la forfecare a pământului sunt prea puţine şi nu au fost
recoltate din toate straturile înterceptate în foraje. 

Proiectantul a folosit în calculele de stabilitate ale digului valori ale parametrilor rezistenţei
la forfecare daţi de studiul geotehnic, dar care nu au susţinere prin analize de laborator sau in situ.

Proiectul  elaborat  de  consorţiul  format  din  KOCKS  Ingenieure,  ENVIROPLAN
Consultants & Engineers, EPEM SA Environmental Planning Engineering and Management şi SC
ROMAIR CONSULTING LTD cuprinde fazele  Documentaţie  de Atribuire  şi  Proiect  Tehnic +
Caiet de Sarcini. Execuţia a început pe baza acestui proiect care, aşa cum se vede nu cuprinde şi
faza Detalii de execuţie. Nu cunosc clauzele contractuale dintre Beneficiar şi părţile implicate, aşa
încât nu îmi este clar cui i-a revenit obligaţia de a proiecta şi detaliile de execuţie. Execuţia unei
lucrări fie ea chiar şi o lucrare de terasamente, nu se poate face numai pe planuri de situaţie şi pe
profile de ansamblu. Sunt necesare  şi  detalii de execuţie.  Din acest punct de vedere, proiectul
pentru lucrările de terasamente este deficitar. 

Caietele de sarcini nu sunt particularizate suficient pentru fiecare tip de lucrare. Ele au un
caracter prea general. Ele par a fi traduse dintr-o limbă străină de către persoane nefamiliarizate cu
termenii tehnici specifici, ceea ce a condus la neînţelegeri  şi confuzii. Din cauza unor astfel de
neînţelegeri  şi confuzii dar  şi a lipsei detaliilor, s-au consumat sute de pagini de corespondenţă
între părţile implicate şi timp pierdut pentru a lămuri alcătuirea sistemului de drenare şi a celui de
etanşare a celulei, şi natura materialelor din aceste sisteme. 

După ce  Proiectantul  a  fost  de  acord  cu  schimbarea  materialului  pentru  construcţia
terasamentelor, el nu a făcut referiri clare  şi lipsite de ambiguitate privind calitatea materialului
rezultat  din  excavaţii  ca  material  pentru  rambleu. Răspunsul  său la  întrebarea  unui  ofertant  dacă
pământul  din  amplasament  este  corespunzător  pentru  umpluturi  compactate  a  fost  următorul:

Depozitele  deluviale  formate  din  argile,  argile  nisipoase  şi  nisipuri,  cu
fragmente mici  de gresie,  situate în partea de sus a amplasamentului  pot  fi
folosite  ca  material  de  umplutură.  Menţionăm că aceste  depozite  conţin  în
aceleaşi locuri, în funcţie de cartografierea făcută pe amplasament, fragmente
decimetrice  de  rocă,  care  trebuie  scoase  din  materialul  deluvial  înainte  de
utilizare.  Se vede că nu se face nici  o referire la culoarea pământului  sau la alţi  parametri.  Ori,  în
depozitul deluvial au fost şi argile negre care pot fi expansive şi pot conţine substanţe organice şi care apar

acum în dig sau pe care s-a depus umplutura digului. Proiectantul nu a cerut investigaţii geotehnice
suplimentare care să-i permită clasificarea pământului din acest punct de vedere, conform actelor
normative (STAS 1243-88). 

În plus, având în vedere că pământul din diguri este unul remaniat, Proiectantul trebuia să
indice alături de valorile minime ale gradului de compactare  şi valorile minime ale parametrilor
rezistenţei la forfecare a umpluturii pentru care taluzurile digului sunt stabile. L-ar fi obligat astfel
pe Antreprenor să verifice umplutura şi din acest punct de vedere.

Proiectantul nu a fost suficient de receptiv la observaţiile făcute pe parcursul execuţiei de
către  celelalte  părţi  implicate  şi  nici  la  recomandările  făcute de expertizele  întocmite  anterior,
motivând că nu are încheiat cu beneficiarul contract de asistenţă tehnică din partea proiectantului
pe  parcursul  execuţiei.Practic,  până la  sfârşitul  lunii  noiembrie  2012  când  s-a  semnat  acest
contract, execuţia lucrărilor s-a făcut fără asistenţa Proiectantului.
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III.2 Execuţie şi urmărire

Executia  rambleului  la  digul  perimetral  şi  la  platforma  administrativă a  început  cu
decaparea solului vegetal, după care s-a adus pământ excavat în zona tehnică şi în celulă şi a fost
depus pe aliniamentul digului. În acest moment, cota coronamentului digului este cu până la (2-
3)m sub cota proiectată, dar izolat această diferenţă atinge chiar 7m (vezi planşele nr. 3-4). Având
în vedere că proiectul prevede trepte de înfrăţire numai la pante mai mari de 20% ale terenului,
probabil că aceste trepte nu s-au executat. Procese verbale de recepţie calitativă în acest sens nu
sunt. Nu sunt nici procese verbale care să ateste grosimea straturilor elementare puse în operă sau
calitatea compactării. Există doar rapoarte de verificare a gradului de compactare eliberate de către
Laboratorul Facultăţii de Construcţii din Cluj-Napoca pentru lucrările executate de SC CONFORT
SA  şi  de Laboratorul  SC NAPOCA CONSTRUCŢII SA pentru  partea de lucrări  executate  de
această societate.  Digul  perimetral  este  aproape de  cota  finală,  dar  săpătura  în  celulă nu  este
executată la cotă. Din acest punct de vedere, s-a lucrat cumva atehnic în sensul că nu este raţional
să se execute o umplutură şi apoi să se excaveze la baza acesteia, lucru care s-a făcut parţial  şi
urmează a se face pentru atingerea cotei finale a săpăturii în celulă. Era mult mai raţional să se
excaveze celula până la cota finală, să se facă umplutura pentru sistemul drenant,  şi numai după
aceea să se  execute umplutura pentru dig.  În această ordine,  înălţimile  de calcul  ale  taluzului
interior erau mai mici cu 2,50m.

Un alt aspect legat de execuţia rambleului este faptul că practic, straturile elementare ale
rambleului  nu pot  fi  compactate  la  margini  pe lăţimi  de cca (30-40)cm întrucât  pământul  are
tendinţa de a refula lateral (spre exteriorul taluzului) de sub cilindrul compactor. De aceea, pentru a
avea aceeaşi  compactare în  tot  corpul  rambleului,  acesta  se  execută mai  lat,  iar  în  final,  prin
operaţia  de  finisare  a  taluzelor,  surplusul  de  material  necompactat  se  îndepărtează.  Din
măsurătorile  făcute  (vezi  profile  transversale),  rezultă că sunt  zone  ale  digului  în  care  linia
taluzului  executat  este  sub  linia  proiectată şi  prin  urmare  pe  taluz  trebuie  pus  pământ  şi  nu
îndepărtat. Evident, pe un taluz nu se poate adăuga un strat de pământ fără trepte de înfrăţire, ceea
ce  implică demolarea  parţială a  digului.  Alunecările  de  suprafaţă care  s-au  produs  pe  taluzul
interior al digului pot fi explicate  şi prin existenţa acestui strat de pământ relativ subţire de la
suprafaţa taluzului, rămas necompactat, dar  şi prin executarea taluzului la pante mai mari decât
cele din proiect. Evident că în zona alunecată nu se  ştie ce pantă a avut taluzul, dar în zonele
neafectate, măsurătorile au pus în evidenţă şi pante mai mari decât cele din proiect (vezi profile
transversale).

Din  cauză că taluzurile  digului  perimetral  nu  au  fost  protejate,  ele  sunt  ravenate  pe
adâncimi de până la 50cm de către apa din precipitaţii care s-a scurs pe dig şi pe taluzuri. Aceste
ravene dau acum complicaţii  în  operaţia  de finisare a taluzurilor.  Dacă se îndepărtează stratul
superficial  pe  toată adâncimea  ravenelor  (ceea  ce  este  obligatoriu),  liniile  taluzurilor  se  vor
îndepărta şi mai mult de linia proiectată. 

Rezultatele  determinărilor  de  laborator  făcute  pe  probe  recoltate  din  cele  cinci  foraje
executate în digul perimetral au dat valori ale gradului de compactare a umpluturii sub valorile
minime prevăzute de caietul de sarcini.

Executantul nu a ţinut seama că la o anumită cotă a digului perimetral, stratul drenant al 
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-împreună cu ANTREPRENORUL poartă răspunderea pentru nerespectarea proiectului;

-nu s-a implicat suficient în verificarea materialelor puse în operă şi a execuţiei;

-nu  a  instituit  un  sistem  de  management  al  riscului,  pe  care  să-l  transmită  Beneficiarului,
Proiectantului şi Antreprenorului, sistem care şi-ar fi dovedit eficienţa în toate fazele de realizare a
lucrării.

Cluj-Napoca, august 2014 SC ARCON SERV SRL

Prof.dr.ing. Florian ROMAN

Expert tehnic Af în construcţii
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