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MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate!

Sinaia, cartierul Furnica

elemente decorative ce pot transforma un 
zid de sprijin `ntr-un obiect arhitectural.

deasupra acestui zid din piatr\ se afl\ un 
trotuar,la baz\ un important drum na]ional

calea Bucure[ti, DN.nr.1

al cui este acest zid de sprijin ?

terase retrase succesiv, m\rginite de ziduri
de sprijin multiple din piatr\,`n vârful c\rora 
ca `ntr-o cetate, st\ coco]at\ …   o locuin]\.

Zidurile de sprijin sunt elemente structurale 
ce pot deveni si arhitecturale,nelipsite din 
peisajul construit, atunci cand vorbim 
despre terenuri in panta situate in localitati 
de deal sau munte. Ele au menirea de a 
sprijini si stabiliza pamintul, fie atunci cind s-
a sapat o groapa, fie atunci cind s-a adugat 
pe terenul natural pamint de umplutura. In 
Sinaia, aproape ca nu exista strada care sa 
nu fie sustinuta de un zid de sprijin sau 
cladire care sa nu le fi folosit pentru 
amenajarea platformelor din prejur. 

Realizate in mod traditional din piatra, 
pentru ca este rezistenta si pentru ca se 
gaseste din belsug, zidurile de sprijin pot 
avea uneori grosimi si inaltimi apreciabile, 
raspunzand fortei de impingere a 
pamantului din spatele lor prin masivitate si 
prin inertia propriei greutati.

Atunci cand sunt multe sau de dimensiuni 
mari, mesterii pietrari au adaugat, pentru a 
sparge aspectul lor monoton, elemente 
decorative specifice (arcade, contraforti, 

nise, fante) realizate din piatra sau alte 
materiale naturale durabile, unele din ele 
avand si rol functional: fantani, banci, 
adapost, sa.

Cel mai mare dusman al unui zid de sprijin 
este apa. Pentru a nu patrunde in interior, 
spatiile dintre pietrele zidite se rostuiesc cu 
un mortar dur, deasupra zidului se 
realizeaza un ”capac” din mortar sau mozaic 
iar apa de infiltratie care se poate acumula in 
spatele lui este eliminata prin goluri lasate 
din loc in loc (barbacane) si colectata intr-o 
rigola aflata la baza zidului.

Chiar si asa, in timp, apa isi face loc iar mai 
apoi, ciclurile repetate de inghet / dezghet 
produc dizlocarea pietrelor si chiar 
distrugerea zidului. Odata cu asta se 
produce si destabilizarea terenului care, 
nemaifiind sustinut, va aluneca la vale. Deci, 
ch iar  daca par  la  pr ima vedere 
”indestructibile”, o minima intretinere 
ramane singura garantie a bunei lor 
comportari in timp 

Necazul este ca, fiind realizate de obicei 
chiar pe limita de proprietate, uneori nu mai 
stim ale cui sunt aceste ziduri de sprijin. 
Vedeti mai jos o imagine in care, deasupra 
unui zid de sprijin se afla un trotuar care 
apartine administratiei locale iar la baza se 
gaseste un important drum care este in 
administrarea unei institutii nationale. Cand 
discutam despre profit din postarea de 
reclame, toata lumea isi invoca dreptul de 
proprietate. Cand vine insa vorba despre 
reparatii, zidul este al nimanui. Si uite asa, 
precum copilul cu doua moase, acest zid de 
sprijin ramane neintretinut iar barierele auto 
din plastic jigarit aruncate la baza lui, nu pot 
tine loc  necesarelor lucrari de reparatii.

Orice lucru in exces este daunator. La fel se 
intampla si cu zidurile de sprijin. Sunt destui 
cei ce doresc sa transforme terenul 
denivelat pe care si-au construit casa de la 
munte, intr-o succesiune de platforme 
orizontale, folosind pentru asta nenumarate 
ziduri succesive. In afara de faptul ca se 
modifica in mod artificial un peisaj natural, 
frumos tocmai prin unitatea lui, astfel de 
interventii schimba brutal un echilibru firesc, 
punand in pericol stabilitatea si siguranta 
vecinatatilor si transformand o simpla 
locuinta intr-o adevarata cetate.

Nu mereu, daca este mare,greu si din 
beton,un zid de sprijin este si rezistent. 
Pentru sprijiniri, in afara de piatra si beton, 
exista si solutii alternative, ecologice, mult 
mai putin agresive, incepand cu taluzurile 
inierbate, tarusi din lemn infipti in siruri, 
plantatiile de consolidare si pana la vechile 
impletituri din rachita sau stabilizari 
moderne cu retele de plasa metalica.

Desi sunt necesare, uneori chiar de 

neinlocuit, zidurile de sprijin trebuiesc 
folosite cu moderatie, nu doar pentru ca 
altereaza peisajul ci si pentru ca de fapt, ele 
sunt un fel de ”proteze” pentru niste rani 
artificiale produse chiar de noi pamintului.
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