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1. SCOPUL 

Acest concurs încurăjeăză lucrul în echipă pentru rezolvăreă creătivă ă unei probleme de 
actualitate din domeniul ingineriei civile – stăbilităteă structurilor de sprijin din pământ ărmăt. 
Echipele participante vor realiza câte un măsiv de pământ ărmăt ce vă deveni și funcționă că o  
structură de sprijin lă scără redusă, într-o cutie din PAL, folosind doar nisip, hârtie krăft și 
gândire inginereăscă. Vă câștigă echipă ce vă folosi ceă măi mică căntităte de hârtie krăft, fără că 
structură să cedeze sub o ănumită încărcăre. 

2. INFORMAȚII GENERALE 

Primul măteriăl de construcție pe care omenirea l-ă ăvut lă îndemână ă fost pământul, cu ăjutorul 
căruiă ă reălizăt construcții îndrăznețe, dăr limităte că dimensiuni și performănțe din căuză 
caracteristicilor fizico-mecănice ăle ăcestui măteriăl năturăl. Din ăcest motiv, pământul, că 
măteriăl de construcție, ă fost îmbunătățit în mod instinctiv de strămoșii noștri prin ărmăre cu 
păie, pleăvă său ălte elemente vegetăle. Utilizăreă modernă ă pământului ărmăt dăteăză din ănii 
1960 odătă cu brevetăreă ăcestuiă de către ărhitectul frăncez Henri Vidăl. În țără noăstră, 
primele ziduri din pământ ărmăt dăteăză din ănii 1973-1974, când Cătedră de Geotehnică ă 
Institutului Politehnic din Timișoără ă proiectăt și executăt o ăstfel de lucrare, în lungime de 
circa 50 m, pe DN 6 Lugoj-Timișoără, lă Recăș. Primă teză de doctorăt din România, dedicătă 
studiului pământului ărmăt ă fost elăborătă lă Facultăteă de Construcții din Iăși de către 
Prof.univ. emerit dhc.dr.ing. Anghel Stanciu. 

3. ORGANIZATORII CONCURSULUI 

Acest concurs tematic este orgănizăt de membrii Colectivului de Geotehnică și Fundății din 
cădrul Depărtămentului Căi de Comunicății și Fundății de lă Făcultăteă de Construcții și Instălății 
din Iăși, sub egida Societății Române de Geotehnică și Fundății (SRGF) - Filiălă Iăși. Juriul 
concursului va fi formăt din reprezentănți ăi SRGF. 

4. ECHIPELE 

La concursul PACK  pot participa șase echipe. Aceste echipe vor ăveă în componență un număr 
de maxim 5 membri. Membrii echipelor pot fi studenți din orice ăn și de lă orice speciălizăre, 
ătât de lă progrămele de licență cât și de măster, din domeniul Inginerie Civilă (Facultatea de 
Construcții și Instălății și Făcultăteă de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului).  

 



 

5. RAPORTUL DE PROIECTARE 

Fiecare echipă vă trebui să întocmeăscă un raport de proiectare pentru măsivul de pământ ărmăt 
ce vă deveni structură de sprijin prin detășăreă pănoului frontăl al cutiei. Raportul va cuprinde 
următoărele informății:  

(1) Informății privind echipă: numele echipei, căpitănului și membrilor;  
(2) Proprietățile măteriălelor1 folosite în proiectăre inclusiv metodele (încercări de lăborător, 

corelății, ipoteze) folosite pentru obținereă proprietăților; 
(3) Relății de călcul folosite pentru proiectăre2; 
(4) O descriere completă ă geometriei și poziționării tuturor elementelor de ărmăre; 
(5) Căntităteă estimătă de hârtie krăft necesără pentru reălizăreă ărmăturilor, în grăme3; 
(6) Căntităteă estimătă de hârtie krăft necesără pentru părăment, în grăme3. 

Rapoartele de proiectare vor fi evăluăte și punctăte de membrii juriului. 

6. CUTIA 

Structura de sprijin din pământ ărmăt vă fi reălizătă lă scără redusă într-o cutie din plăci de PAL 
(grosime de 18 mm și finisăj nătur) cu dimensiunile interioare de 450x450x650 mm (Anexa 1). 
Unul dintre pănourile frontăle vă fi detășăbil. Cutiile vor fi ăsigurăte de către orgănizători. 

7. MATERIALE 

Pentru realizarea structurii de sprijin din pământ ărmăt se vă folosi nisip și hârtie Kraft. 
Proprietățile nisipului și ale hârtiei trebuie apreciate de către membrii echipelor. Organizatorii 
pun la dispozițiă părticipănților următoărele ustensile pentru construcțiă zidului de sprijin: 
creioane, pixuri, markere, rigle metalice, foărfece, cuttere, suporturi de tăiere, unelte pentru 
mănipulăreă și compăctarea materialului, găleți din plăstic și câte o cheie pentru demontarea 
panoului frontal. 

8. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

ETAPA 1. Confecționarea armăturilor – Fiecăre echipă vă ăveă lă dispoziție hârtia kraft și 
ustensilele necesare pentru trăsăreă și tăiereă ăcesteiă. Pentru ăceăstă etăpă vor fi ălocăte 20 
minute. Echipele căre vor depăși timpul ălocăt vor fi depunctăte. Elementele din hârtie kraft vor 
fi cântărite cu o precizie de 0,01 grame. Materialul în exces va fi adunat și îndepărtăt. 

ETAPA 2. Construirea efectivă – În timpul acestei etape membrii echipelor vor construi 
măsivul din pământ ărmăt umplând cutia cu nisip în combinăție cu ărmături, astfel încât linia de 
umplere mărcătă în interiorul cutiei să fie ăcoperită în totalitate. În timpul acestei etape 
paramentul, din hârtie, trebuie să fie în contăct direct cu interiorul panoului demontabil. Etapa se 

                                                        

 
1 Surse bibliografice: GP 093-06 - Ghid privind proiectăreă structurilor de pământ ărmăte cu 
materiale geosintetice și metalice 
2 Pentru reălizăre ărmăturilor și a paramentului părticipănții vor folosi hârtie krăft de 80 g/m2, 
ăsigurătă de către orgănizători.  



 

consideră finălizătă când nisipul este nivelăt și ăcoperă în totălităte liniă de umplere iar găleătă 
goălă este poziționătă pentru aplicarea suprasarcinii verticale. Căpitănul echipei nu se vă implică 
în construirea propriu-zisă. Pentru ăceăstă etăpă vor fi ălocăte 25 minute. Echipele care vor 
depăși timpul ălocăt vor fi depunctăte. Lă sfârșitul ăcestei etăpe ărbitrii vor verifică dăcă lucrarea 
respectă cerințele de ălcătuire.  

ETAPA 3. Încărcarea – Detăliile privind poziționăreă încărcării sunt prezentate în Anexa 2. 
Aceăstă etăpă ăre doi păși: (a) demontăreă pănoului frontăl și (b) încărcăreă măsivului de 
pământ ărmăt prin umplereă găleții cu nisip. În timpul fiecărui pas, structura va fi verificată la 
trei criterii: (1) deformății excesive - orice porțiune ă structurii care se deformeăză în afara 
planului imaginar ce se extinde vertical de la baza cutiei, (2) curgeri excesive de material (mai 
mult de 30 𝑐𝑚3 de nisip curg din cutie) și (3) cedăreă generălă a structurii. Echipele vor fi 
penălizăte pentru pierderi excesive de măteriăl său deformății excesive și vor fi descălificăte în 
căzul cedării generale. 

(a) Arbitrii vor da startul pentru demontăreă pănoului frontăl ăl cutiei. După demontăreă 
acestuia, ărbitrii vor ășteptă un minut și ăpoi vor verifica structura la cele trei criterii.  

(b) Dăcă structura nu cedeăză în sens general, echipele vor umple găleătă, poziționătă lă 1,5 
cm de parament, cu nisip (25 kg). Echipele vor avea lă dispoziție 2 minute pentru 
încărcăre. După ce încărcăreă este ăplicătă, arbitrii vor ășteptă un minut și ăpoi vor 
verifica din nou respectarea celor trei criterii. 

9. SCORUL 

După finălizăreă etăpei de încărcăre, scorul fiecărei echipe vă fi călculăt utilizând următoăreă 
formulă: 

𝐒𝐂𝐎𝐑 = 𝐑 + 𝟏𝟓 ∙ (𝟏𝟎𝟎 − 𝐌) − 𝟏𝟎 ∙ 𝐍𝐦𝐢𝐧 − 𝟒𝟎 ∙ 𝐍𝐦𝐚𝐣 − 𝟐 ∙ 𝐓 − 𝟐𝟎 ∙ 𝐃 

unde, 
𝐑 = scorul acordat de juriu pentru planul de lucru (max. 100 puncte); 
𝐌 = masa cântărită ă hârtiei Kraft folosită pentru ărmături și părăment, în grame; 
𝐍𝐦𝐢𝐧 = numărul de reguli minore încălcăte; 
𝐍𝐦𝐚𝐣 = numărul de reguli măjore încălcăte; 

𝐓 = numărul totăl de minute peste limită de timp ăcordătă fiecărei etape, rotunjit la minut; 
𝐃 = punctajul pentru deformarea zidului: 

8 puncte – dăcă nu este îndeplinit criteriul de deformăție în timpul încărcării inițiăle fără 
suprăsărcină; 
4 puncte – dăcă criteriul de deformăție nu este îndeplinit în timpul ăplicării suprăsărcinii; 
0 puncte – dăcă îndeplinește criteriul în toăte etăpele de încărcăre. 
 

Dacă structura cedează în totalitate în timpul oricărei etape de încărcare, echipa va fi 
descalificată! 

 



 

10. PREMIEREA 

Echipele vor fi clasificate în funcție de scorul obținut iar primele trei vor fi premiăte. Toți 
părticipănții vor primi certificate de participare. 

ANEXA 1 – Detalii cutie 

Măteriăl folosit: PAL 18 mm suprăfăță nătur 
Lungime la interior: 650 mm; Lățime lă interior: 450 mm; Înălțime lă interior: 450 mm 
Linia de umplere: va fi trasată lă interiorul pereților o linie punctătă, lă distănță de 420 mm făță 
de fundul cutiei. 
Încărcăreă: Încărcăreă este reprezentătă de o găleătă de 12 l umplută cu nisip, poziționătă 
centrăt lă o distănță de 15 mm făță de interiorul pănoului demontăbil 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA 2 – Fișă jurizăre 

ECHIPA:  
PACK  | Făcultăteă de Construcții și Instălății | Inginerie Geotehnică | Iăși | 9 decembrie 2017 

Căpităn:______________________________________________________________________________________________________ 

Membru 1:___________________________________________________________________________________________________ 

Membru 2:___________________________________________________________________________________________________ 

Membru 3:___________________________________________________________________________________________________ 

Membru 4:___________________________________________________________________________________________________ 

ETAPA 1. Confecționăreă ărmăturilor 

Timpul de reălizăre ă ărmăturilor 

Timp 
Total > 20:00 (min:sec) 

  

Măsă ărmăturilor (rotunjită lă 0,01 g) 

Masa (g) 
Plan de lucru Cântărită 

  

 

ETAPA 2. Construirea efectivă ă structurii din pământ ărmăt 

Timpul de execuție  

Timp 
Total > 25:00 (min:sec) 

  

 

ETAPA 3. Încărcăreă structurii din pământ ărmăt 

Deformății excesive și pierderi de măteriăl 

Măsurători  
Deformății  Material pierdut (g) 

  



 

 

 

 

Reguli minore încălcăte: 

□ Dimensiuni ale cutiei diferite de cele specificate; 
□ Poziționăre necorespunzătoăre ă ărmăturilor său elementelor de parament; 
□ Alte reguli căre în opiniă juriului ău potențiălul de ă creă un ăvăntăj minor unei echipe. 

 

Reguli măjore încălcăte: 

□ Curgereă unei căntități de nisip măi măre de 30 cm3; 
□ Modificări esențiăle ăle proiectului în timpul concursului; 
□ Alte reguli care în opiniă juriului ău potențiălul de creă un ăvăntăj măjor unei echipe. 

 

 

Criteriu Notăție Valoare 
Plăn de lucru (se ăcordă punctăj de lă 1 lă 100 pentru conținutul și 
corectitudinea planului de lucru) 

R  

Măsă de hârtie krăft folosită, în grăme M  

Numărul de reguli minore încălcăte Nmin  

Numărul de reguli măjore încălcăte Nmaj  

Numărul totăl de minute peste limită de timp ăcordătă fiecărei 
etape, rotunjit la minut 

T  

Deformarea zidului 
8 puncte – dăcă nu este îndeplinit criteriul de deformăție în 
timpul încărcării inițiăle fără suprăsărcină; 
4 puncte – dăcă criteriul de deformăție nu este îndeplinit în 
timpul ăplicării suprăsărcinii; 
0 puncte – dăcă îndeplinește criteriul în toăte etăpele de 
încărcăre. 

D  

 
𝐒𝐂𝐎𝐑 = 𝐑 + 𝟏𝟓 ∙ (𝟏𝟎𝟎 − 𝐌) − 𝟏𝟎 ∙ 𝐍𝐦𝐢𝐧 − 𝟒𝟎 ∙ 𝐍𝐦𝐚𝐣 − 𝟐 ∙ 𝐓 − 𝟐𝟎 ∙ 𝐃 

𝐒𝐂𝐎𝐑 =........................................................................................................................................... 

 


