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EEssttee  bbiinnee  ccãã  ee……  rrããuu!!

Expresia nu este ºi nici nu trebuie sã
se refere ºi la situaþia din sectorul
construcþiilor. Mai mult ca sigur însã, ea
se pare cã este, de 16 ani încoace, crezul
celor „puþini” ca numãr, dar, mai ales,
ca minte care s-au înavuþit prin cele mai
nãstruºnice fapte generate de celebrele
de acum inginerii financiare. La polul
opus în privinþa averilor, se aflã cealaltã
parte din total, adicã cei mulþi, pe
spinarea cãrora s-a îmbuibat prima cate-
gorie amintitã.

Cei puþini sunt deocamdatã liniºtiþi
atâta vreme cât unii vor trage, cum se
spune, mâþa de coadã, iar ei pot domina
fãrã probleme pe mai departe. Oare?
Curând, poate nu se va reedita „1907”,
deºi  privatizarea bunurilor clãdite pânã
în 1989 nu s-a fãcut în folosul tuturor,
dar, odatã intraþi în UE ºi aliniindu-ne
exigenþelor ei, inclusiv în privinþa unei
justiþii corecte ºi oportune în raport cu
ceea ce s-a întâmplat ºi se mai întâmplã
încã în þarã, dreptatea va fi reinstauratã.
Nimeni nu poate nega necesitatea unei
clase de vârf din punct de vedere eco-
nomic, dar aceasta sã fie cât mai curatã
ºi loialã faþã de cei mulþi, pentru cã
aceºtia au dreptul legitim la un trai
decent. Nu la cel promis cu atâta
emfazã în lunile electorale din 2004 ºi,
ulterior, prin sloganul tentant, dar
neconfirmat cã „vom trãi mai bine”.
Unii trãiesc bine, chiar nesperat de bine,
irosind fãrã scrupule tot ceea ce þine de
interesul general.

Vilele rãspândite în zonele pitoreºti
ºi balneare, terenurile intravilane ºi agri-
cole însumând zeci ºi sute de hectare,
autovehiculele sofisticate ºi puternice
ale firmelor occidentale de prestigiu,
concedii ºi cât mai dese week-end-uri
pe mapamond, bijuterii de marcã etc.,
iatã o parte din zestrea cu care ne
sfideazã aºa-ziºii noºtri „bogãtaºi”. Ei nu
mai pot fi consideraþi de „carton” pentru
cã existã în realitate ºi se pare cã situaþia
lor „prosperã” în continuare.

Se spunea pânã nu de mult cã, dacã
vrei sã-þi fie bine, întâi trebuie sã ai parte
de rãu, lucru care nu se confirmã pentru
milionarii ºi miliardarii noºtri care cred în
continuare în expresia „e bine cã e… rãu”!
din care storc tot ceea ce se poate încã.

Ce vor face  dacã, mai devreme sau
mai târziu, termenii se vor inversa ºi
atunci „e rãu cã e…bine” (pentru unii)!

Sã lãsãm în voia sa evoluþia pe mai
departe a lucrurilor care ne mâhnesc ºi
sã aruncãm o privire asupra a ceea ce se
întâmplã în economie ºi, ca atare, ºi în
sectorul construcþiilor.

Suntem în mai, o lunã a primãverii, a
renaºterii nu numai pentru naturã, ci ºi a
renaºterii tonusului de care avem
nevoie. Sâcâitoarea perioadã meteo de
la începutul anului trebuie sã facã loc,
în sfârºit, ºi zilelor în care mai toþi tre-
buie sã… construiascã ceva.

Ne gândim, în primul rând, la Parla-
ment, de unde trebuie sã „irupã” o tonã
de legi clare, coerente ºi valabile pentru
o cât mai îndelungatã perioadã, legi
aºteptate ca pâinea caldã de toþi cei care
observã cã mecanismul economiei nu
merge, în primul rând, din aceastã
cauzã. Mãrturie ne sunt cele 15 luni  de
guvernare ale „Alianþei” în care, în afara
legilor privind foloasele personale ºi de
grup ºi interminabilele dispute legate de
ºefia unor camere sau departamente din
Parlament, situaþii din care tot mai mulþi
dintre senatori ºi deputaþi pot sã-ºi
sporeascã „obezitatea” averilor, a peni-
bilelor spectacole pe seama pachetului
de legi privind sãnãtatea etc., nimic con-
sistent n-a emanat de la legislativ. Ilar ar
fi fost într-adevãr ca unele proiecte pro-
puse sã fi devenit, din neatenþie, legi
(legea trotuarelor, a ºoselelor º.a.m.d.).

Paradoxurile sunt pe mai departe la modã.
Iatã ºi câteva exemple:
Cea de-a doua ediþie din acest an a

Construct Expo (Ambient), care are loc în
capitalã, la Romexpo, între 17 ºi 21 mai,
ilustreazã încã o datã capacitatea mate-
rialã, tehnicã ºi tehnologicã disponibilã
în România în momentul de faþã pentru
revigorarea celei mai dinamice forþe

capabile sã menþinã ºi sã dezvolte o
economie sãnãtoasã ºi competitivã.

Este vorba despre sectorul de construcþii.
Ce pãcat cã aprecierea de mai sus

stã pe buzele multora care-i recunosc
valabilitatea, dar nu i se acordã prea
mult interes. Ne gândim, în primul rând,
la unele facilitãþi care ar asigura punerea
realã în funcþiune a binomului investi-
tori - beneficiari. Concret, aºa cum am
mai spus, numai dacã TVA-ul pentru
construcþia de locuinþe, ca în multe þãri
din UE, ar fi micºorat, aceasta ar satis-
face tot mai multe cereri, ar diminua
ºomajul, ar consuma mai multe produse
destinate construcþiilor, ar îmbunãtãþi
condiþiile de trai etc.

Totul rãmâne însã la condiþional-
optativul ar…

Apoi, ne tot hazardãm sã spunem
despre mãsuri radicale care sã ducã la
realizarea unor lucrãri de amploare în
infrastructura rutierã ºi edilitarã, dome-
niu în care suntem codaºii codaºilor în
Europa. Cât ar fi de lucru ºi câte s-ar
rezolva pentru þarã ºi cetãþeni! Vorbind
despre infrastructura rutierã, nu înþe-
legem de ce treneazã aceastã situaþie,
pentru cã principala cauzã pentru care
nu s-au construit autostrãzi ºi nu s-au
modernizat drumuri era, dupã opinia unui
„lider”, circulaþia redusã de autovehicule!
Na, acum  sunt prea multe ºi nu au pe
unde sã mai circule blocând artere
întregi, sporind consumul… de carburanþi.
Motivele inserate pânã acum, la care s-ar
putea adãuga infinit altele, conduc la
afirmaþia cã unii, puþini la numãr, se
bucurã cã „„EEssttee  bbiinnee  ccãã  ee……  rrããuu””!!
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((ccoonnttiinnuuaarree  ddiinn  nnuummããrruull  1144))

ENERGIA
Sursele recuperabile
Directiva 2001/77/EC – promovarea surselor regenera-

bile de energie
Se preconizeazã ca în þãrile UE energia electricã pro-

dusã din surse regenerabile sã constituie, pânã în anul
2010, 12% din consumul intern. În România, s-au intro-
dus în legislaþie obligaþii în legãturã cu producþia de
energie din surse regenerabile. În consecinþã, industria
construcþiilor va avea nevoie sã devinã competentã pen-
tru instalarea infrastructurilor pentru energii recuperabile
în clãdiri.

EEffiicciieennþþaa  eenneerrggeettiiccãã  aa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr
Directiva 226/2001 a Parlamentului European asupra

performanþelor energetice ale clãdirilor
Se propune un cadru general având urmãtoarele 5 aspecte:

metodologia comunã pentru calculul performanþei
energetice integrate;

standarde minime de performanþe energetice pentru
construcþii noi sau în renovare;

sisteme de certificare energeticã a construcþiilor
(maximum 5 ani vechime);

inspecþia periodicã a cazanelor ºi sistemelor de aer
condiþionat, evaluarea instalaþiilor de încãlzire (≈15 ani
vechime);

asigurarea instruirii personalului din construcþii.
EEffiicciieennþþaa  eenneerrggeettiiccãã  aa  pprroodduusseelloorr  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccþþiiii
Directiva 91/565/EEC – etichetarea energeticã este o

directivã-cadru prin aceea cã nu se specificã nicio limitã
sau niveluri de performanþã.

Directiva prevede aplicarea etichetãrii pe produse –
etichete, care indicã puterea, astfel încât produsele sã
poatã fi comparate între ele.

Potenþialul dezavantaj al aplicãrii acestei directive
constã în discriminarea unor bunuri în comparaþie cu
altele care sunt mai energo-intensive.

Se preconizeazã urmãtoarele mãsuri:
etichetarea ecologicã: Directiva 91/565/EEC;
cerinþe de eficienþã energeticã: 92/42/EEC – cazane,

95/12 EEC etc.;
constructorii ºi autoritãþile locale vor trebui sã pre-

vadã produse corespunzãtoare directivelor UE.

PLANIFICAREA  ªI  DEZVOLTAREA
Directiva 2001/42/EC – Directiva Evaluãrii Strategice

de mediu (Strategic Environment Assessment – SEA)
Aceastã Directivã a fost transpusã în HG 1076/2004

privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe.

Scopul Directivei este protecþia mediului la nivel supe-
rior prin contribuþia la integrarea consideraþiilor în elabo-
rarea planurilor ºi a programelor în vederea promovãrii
dezvoltãrii durabile.

Tipul evaluãrii de mediu la care se referã Directiva
2001/42/EC se defineºte ca „Evaluare strategicã de
mediu”, care poate fi cerutã pentru urmãtoarele domenii:

agriculturã;
silviculturã;
pisciculturã;
energie;
industrie (inclusiv construcþii);         
transporturi;
gospodãrirea deºeurilor;
gospodãrirea apei;
telecomunicaþii;
turism;
urbanism ºi planificarea teritoriului;
planuri ºi programe care pot avea efecte asupra con-

servãrii habitatelor naturale ºi asupra florei ºi faunei sãl-
batice (Directiva 92/43/EEC).

Urmãtoarele planuri ºi programe nu constituie subiec-
tul Directivei:

apãrare;
apãrare civilã;
finanþe;
extracþia resurselor minerale.

Potenþialele avantaje ale aplicãrii Directivei sunt:
evaluarea strategiei de mediu are scopul de a integra

mediul în decizii strategice, operând în etapele de început
ale planificãrii;

odatã ce planurile întocmite devin robuste, toate
acþiunile care decurg din ele sunt acceptabile din punctul
de vedere al protecþiei mediului;

publicul ºi autoritãþile competente de mediu vor
avea posibilitatea sã vinã cu ideile lor la întocmirea pla-
nurilor ºi programelor;

informarea publicului ºi a autoritãþilor competente
de mediu în legãturã cu deciziile ºi motivaþiile acestora;

monitorizarea efectelor semnificative asupra mediu-
lui ale implementãrii planurilor ºi programelor trebuie
realizatã pentru identificarea efectelor negative asupra
mediului ºi pentru remedierea acestora.

Potenþialele avantaje:
studiile strategice de impact sunt necesare pentru

multe domenii;
România va trebui sã determine dacã planurile ºi

programele care nu sunt incluse în lista de mai sus au
efecte semnificative asupra mediului ºi, ca atare, cer studii
strategice de impact.

ARACO
Integrarea europeanã

a societãþilor de construcþii (II)
GGhhiidduull

„„PPRREEGGÃÃTTIIRREEAA  SSOOCCIIEETTÃÃÞÞIILLOORR  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCÞÞIIII--MMOONNTTAAJJ  PPEENNTTRRUU  DDEESSFFÃÃªªUURRAARREEAA
AACCTTIIVVIITTÃÃÞÞIIII  ÎÎNN  CCOONNDDIIÞÞIIIILLEE  IINNTTEEGGRRÃÃRRIIII  RROOMMÂÂNNIIEEII  ÎÎNN  UUNNIIUUNNEEAA  EEUURROOPPEEAANNÃÃ””

continuare în pagina 8
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Acþiuni necesare: întocmirea unor metodologii pentru
depistarea sectoarelor economice pentru care este nece-
sar sã se întocmeascã studii strategice de impact ºi dise-
minarea acestor metodologii.

AGLOMERÃRILE  URBANE
Comunicarea Comisiei cãtre statele membre ale UE

din 28 aprilie 2000 (2000/C141/04) stabilind îndrumarul
pentru o iniþiativã a Comunitãþii privind regenerarea eco-
nomicã ºi socialã a oraºelor ºi a vecinãtãþilor aflate în
declin, pentru promovarea dezvoltãrii urbane durabile
(URBAN II)

Scopul acestui act normativ este Iniþiativa Comunitãþii
– URBAN II a Fondului Regional European de Dezvoltare
(European Regional Development FUND (ERDF)) pentru
dezvoltarea durabilã a districtelor UE aflate în dificultate,
pentru perioada 2000 – 2006. Ca urmare a iniþiativei
URBAN I (care s-a referit la perioada 1994 – 1999), iniþia-
tiva URBAN II pune accent mai mare asupra promovãrii,
proiectãrii ºi implementãrii modelelor inovative pentru
dezvoltarea economicã ºi socialã ºi regenerarea socialã a
zonelor urbane aflate în dificultate.

Deºi aceastã acþiune nu are efecte directe asupra
României sau a altor þãri candidate la UE, ea poate servi
ca model de dezvoltare ºi regenerare economicã ºi
socialã a aglomerãrilor urbane prin finanþarea unor
proiecte pentru:

îmbunãtãþirea condiþiilor de trai, spre exemplu, prin
renovarea construcþiilor ºi extinderea sau crearea spaþiilor verzi;

crearea de noi locuri de muncã; 
integrarea claselor defavorizate în societate;
dezvoltarea sistemelor de transport public favorabile

protecþiei mediului;
crearea unor sisteme mai eficiente de gospodãrire a

energiei, prin folosirea celei recuperabile.
Decizia nr. 1411/2001/EC a Parlamentului European

ºi a Consiliului asupra unui cadru de cooperare pentru
promovarea dezvoltãrii urbane durabile

Deºi aceastã schemã a început sã se desfãºoare din
1 ianuarie 2001 ºi s-a încheiat la 31 decembrie 2004, este
important sã se descrie pentru a exemplifica modul în
care s-a acþionat la nivelul UE pentru dezvoltarea urbanã
durabilã. Prin acest document, s-a prevãzut modul de
acordare a suportului financiar ºi tehnic pentru autoritãþile
locale la frontierele UE. Obiectivele au vizat încurajarea
concepþiei, transferului ºi implementãrii experienþei pozi-
tive în schimbul de informaþii asupra dezvoltãrii urbane
durabile ºi îmbunãtãþirea calitãþii mediului, împreunã cu
problemele socio-economice, cooperarea ºi mãsurile
necesare pentru activitãþile de monitorizare ºi analizã în
domeniul dezvoltãrii durabile ºi AL21. Pentru reþelele de
autoritãþi locale, de comunitãþi ca ONG-urile, univer-
sitãþile, incluzând oraºe ºi municipii din þãrile est-
europene, au fost alocate 14 milioane de euro.

Regulamentul Consiliului EC nr. 1267/1999 stabileºte
instrumentul structural de pre-accesare (ISPA – Instrument
for Structural Projects for Pre-Accession) pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii de protecþie a mediului ºi
pentru îmbunãtãþirea transportului.

Scopul ISPA este de a investi în infrastructura pentru
protecþia mediului (adicã în sistemele de alimentãri cu
apã ºi canalizare); pe lângã alte douã programe – PHARE
ºi SAPARD – ISPA constituie un instrument de asistenþã a
þãrilor candidate la integrarea în UE.

APA
Directiva 2000/60/EC – Directiva-cadru a apei

stabileºte obiective de mediu pentru diferite situaþii ale
apei, în vederea gospodãririi integrate a bazinelor
hidrografice.

Aceste obiective se bazeazã pe:
parametrii ecologici ºi chimici;
strategiile de monitorizare ºi evaluare;
amenajãri ale bazinelor hidrografice;
programe de mãsuri pentru atingerea obiectivelor.

Prevederile Directivei se referã la toate sectoarele
economice care afecteazã resursele naturale de apã,
inclusiv la sectorul construcþiilor.

Directiva-cadru a apei a fost transpusã în L 310/2004
care modificã ºi completeazã L 107/1996 – Legea apelor.

Directiva-cadru a apei integreazã ºi alte directive
emise anterior:

CD 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafaþã
necesare pentru captare, în vederea obþinerii apei
potabile – transpusã în HG 100/2002, care mai transpune
ºi CD 79/869/EEC, privind metodele de mãsurare ºi
frecvenþele de prelevare a probelor de apã pentru
monitorizare.

CD 80/778/EEC în legãturã cu calitatea apei, care
urmeazã sã fie folositã pentru consumul uman – transpusã
în L 458/2002, modificatã ºi completatã de L 311/2004.

CD 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate
orãºeneºti – transpusã în HG 188/2002, modificatã ºi
completatã de HG 352/2005. Prin HG 188/2002 se
abrogã HG 730/1997 ºi (OM 645 (10), 5029 (NN), 7190
(SD)/1997). HG 188/2002 cuprinde ºi normele de descãr-
care a apelor uzate în reþelele publice de canalizare, în
resursele naturale de apã, precum ºi normele de
colectare, tratare ºi descãrcare a apelor uzate orãºeneºti.

Alte directive (exemplu: CD 76/464/EEC asupra
poluãrii cauzate de anumite substanþe periculoase descãr-
cate în mediul acvatic, transpusã în HG 118/2002,
CD 80/68/EEC pentru protecþia apelor subterane
împotriva poluãrii cauzate de anumite substanþe pericu-
loase etc.) au mai puþinã legãturã cu activitãþile
desfãºurate în sectorul construcþiilor.

Reflectarea prevederilor legislaþiei din domeniul apei
asupra activitãþilor din sectorul „Construcþii” sau modul
de tratare a impactului asupra resurselor de apã se prezintã
în Capitolul 3 al lucrãrii.

Este necesar sã se considere impactul construcþiilor pe
o zonã mai extinsã locului în care acesta se produce, ºi
anume la întregul bazin hidrografic de care aparþine
respectiva resursã naturalã de apã.

Directiva 98/8/EC referitor la biocide cuprinde preve-
deri de folosire a pesticidelor neagricole care vor necesita
aprobãri pentru folosire.

În cazul sectorului construcþiilor, implementarea
Directivei se referã la tratamentele care se aplicã materi-
alelor lemnoase (cherestelei).

Acþiunile necesare pentru aplicarea acestei Directive
sunt urmãtoarele:

monitorizarea substanþelor din lista substanþelor
active din aceastã categorie, folosite în construcþii;

trecerea în revistã a efectelor Directivei asupra
gospodãririi produselor lemnoase tratate, folosite în
construcþii;

creºterea ponderii folosirii lemnului de esenþã tare ºi
înlocuirea produselor din lemn de esenþã moale tratate. 

urmare din pagina 6 
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Impactul activitãþilor de construcþii asupra mediului se
referã, în principal, la perioada execuþiei lucrãrilor.
Principalul scop al studiilor de impact este identificarea
mãsurilor care trebuie luate pentru protecþia mediului.

GOSPODÃRIREA  DEªEURILOR  
Ambalajele
Directiva 94/62 EC asupra ambalãrii deºeurilor stipu-

leazã introducerea de mãsuri pentru prevenirea formãrii
deºeurilor din ambalaje ºi încurajarea dezvoltãrii unor sis-
teme de recuperare, colectare ºi reciclare a deºeurilor din
ambalaje, care sã atingã urmãtoarele procente:

recuperarea: între 50% ºi 65%;
reciclarea: între 25% ºi 45%, cu minimum 15%

pentru fiecare material de ambalare.
Dificultãþile principale care apar în aplicarea acestei

directive sunt:
ambalajele materialelor de construcþie sunt variate ºi

dificil de procesat;
definiþia „ambalare” este dificil de interpretat.

Principalele acþiuni care trebuie avute în vedere în sec-
torul construcþiilor, pentru implementarea acestei Directive,
sunt urmãtoarele:

introducerea în Programul Naþional de gospodãrire a
deºeurilor, a mãsurilor de prevenire ºi reducere a ambala-
jelor din construcþii;

refolosirea ºi recuperarea ambalajelor din construcþii.
Directiva Parlamentului European 94/62/EC asupra

ambalãrii ºi deºeurilor provenite din ambalaje revizuieºte
ºi stabileºte noi cerinþe de recuperare ºi reciclare a amba-
lajelor pânã la 30 iunie 2006.

Principalele mãsuri care trebuie luate în sectorul de
construcþii pentru implementarea acestei Directive sunt:

identificarea ºi clasificarea deºeurilor rezultate din
activitatea de construcþii;

elaborarea de ghiduri pentru sectorul de construcþii,
referitoare la obligaþii în acest domeniu;

dezvoltarea sistemelor de colectare ºi depozitare a
ambalajelor din construcþii.

Principalele dificultãþi în aplicarea acestei Directive sunt:
variabilitatea ambalajelor rezultate din ºantierele de

construcþii;
interpretarea ambiguã a obligaþiilor întreprinderilor

de construcþii, în ceea ce priveºte gospodãrirea ambala-
jelor, cu referire, în special la import;

dificultãþile în prevederea serviciilor de colectare a
deºeurilor din cauza amplasamentului variabil al
ºantierelor;

deteriorarea produselor din cauza minimizãrii
ambalajelor.

Depozitarea
Directiva 1999/31/EC asupra depozitelor de deºeuri

defineºte diverse categorii de deºeuri.
Se disting 3 clase de depozite: pentru deºeuri pericu-

loase, deºeuri nepericuloase ºi deºeuri inerte.
Principalele dificultãþi ºi dezavantaje în aplicarea

acestei Directive de cãtre sectorul construcþiilor sunt:
selectarea deºeurilor de dragul selectãrii, acolo

unde nu se poate practica refolosirea sau reciclarea,
poate descuraja întreprinderile de construcþii sã participe
la acest proces;

lipsa unor sisteme mecanice de selecþie la faþa locului,
unde se produc deºeurile de construcþii;

interzicerea depozitãrii unor deºeuri în gropile de
gunoi, fãrã o alternativã viabilã;

în eventualitatea existenþei mai multor depozite de
deºeuri inerte, este posibilã reducerea reciclãrii deºeurilor
inerte.

Acþiunile necesare pentru implementarea acestei
Directive în cadrul sectorului construcþiilor sunt urmã-
toarele:

dezvoltarea sistemelor de selectare în amplasamentul
ºantierelor sau în afara acestora;

pre-tratarea deºeurilor din construcþii;
instruirea personalului în vederea înþelegerii clasi-

ficãrii dupã catalogul european în deºeuri periculoase ºi
nepericuloase.

Deºeurile din echipamentele electrice ºi electronice
Directivele COM (2000) 347 ºi COM (2001) 316 se

referã la reducerea cantitãþilor de deºeuri provenite de la
echipamentele electrice ºi electronice care se depoziteazã
în gropile de gunoi. Acestea trebuie colectate separat faþã
de deºeurile orãºeneºti.

Principalele dificultãþi ºi dezavantaje în legãturã cu
aplicarea acestei Directive sunt:

includerea în tema de proiectare a ideii reciclãrii ºi
refolosirii produselor sau a unor pãrþi componente ale
acestora dupã epuizarea duratei de folosire;

clarificarea responsabilitãþilor pentru reciclarea
acestor deºeuri provenite din demolãri;

evitarea includerii în deºeurile municipale.
Propunerea corectatã pentru Directiva Parlamentului

European a Consiliului asupra restricþiilor în folosirea anu-
mitor substanþe periculoase din echipamentele electrice ºi
electronice – COM (2001) 316 final

Scopul acestui document este de a reduce impactul
echipamentelor electrice ºi electronice care sunt în con-
tinuã creºtere (aceste deºeuri se amplificã de circa 4 ori
faþã de deºeurile menajere). Echipamentele electrice ºi
electronice conþin cantitãþi substanþiale de substanþe toxice,
existând pericolul de poluare a apelor subterane prin infil-
traþie atunci când, de exemplu, echipamentele, inclusiv
computerele, sunt depozitate pe sol.

S-a convenit în cadrul Comitetului de Conciliere asupra
acestei Directive ca, începând de la 1 iulie 2006, sã nu se
mai foloseascã în fabricarea echipamentelor substanþe
care conþin plumb, cadmiu, mercur, crom hexavalent.

Deºi aceste mãsuri vor limita impactul echipamentelor
electrice ºi electronice dupã expirarea duratei de folo-
sinþã, trebuie avute în vedere costurile excesive pe care le
incumbã reciprocitatea echipamentelor, în vederea
evitãrii folosirii substanþelor menþionate mai sus.

Compostarea
Existã o directivã referitoare la compostarea deºeurilor,

dar aceastã soluþie tehnicã de eliminare a deºeurilor nu
are relevanþã în sectorul construcþiilor.

Deºeurile periculoase
Directiva 91/689/EEC modificatã ºi completatã de

Directiva 94/31/EEC – Directiva deºeurilor periculoase
Scopul Directivei este gospodãrirea, recuperarea ºi

dispunerea corectã a deºeurilor periculoase.
Directiva prevede necesitatea de a asigura identifi-

carea ºi înregistrarea deºeurilor periculoase.
Orice activitate legatã de gospodãrirea deºeurilor peri-

culoase trebuie autorizatã.
((ccoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull  vviiiittoorr))

urmare din pagina 8
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Se apropie 2007!
PREGÃTIREA FIRMELOR DIN CONSTRUCÞII

LA NIVELUL CERINÞELOR UNIUNII EUROPENE

ddrr..  aarrhh..  GGhheeoorrgghhee  PPOOLLIIZZUU

În alocuþiunea sa, domnul Marin
Cristea, preºedintele Consiliului
Tehnic Permanent pentru Construcþii
a fãcut o trecere în revistã a Legii
608/2001, cu modificãrile ulterioare,
care stabileºte cadrul legal unitar
pentru elaborarea reglementãrilor
tehnice, evaluarea conformitãþii pro-
duselor ºi supravegherea pieþei con-
strucþiilor – construcþiile fiind unul
dintre cele 22 de domenii regle-
mentate – ºi a Hotãrârii de Guvern
nr. 622/2004, cu modificãrile ulterioare.
Aceastã importantã hotãrâre de guvern
stabileºte condiþiile de introducere pe
piaþã a produselor pentru construcþii
(reprezentând o transpunere a Direc-
tivei 89/106 CEE), înfiinþând Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcþii
(CTPC) care aplicã prevederile
HG 622/2004 art. 3 (1) preluând ºi
atribuþiile Comisiei de Agrement
Tehnic în Construcþii care a fost înfi-
inþatã prin HG 766-97.

S-a subliniat stadiul actual al
acþiunilor întreprinse de CTPC de la
înfiinþarea sa din 2004. Între aces-
tea, a fost menþionatã constituirea
infrastructurii de atestare a confor-
mitãþii produselor pentru construcþii,
enumerând:

baza legislativã a activitãþii de
certificare;

evaluarea ºi desemnarea a 16 orga-
nisme de certificare a conformitãþii
produselor care acoperã 22 de
funcþii ºi toate cele 116 familii de
produse. Pânã la 31.01.2006 au fost
elaborate peste 130 de certificate de
conformitate;

organizarea reuniunilor de lucru
cu factorii implicaþi în activitatea de
atestare a conformitãþii, în care s-a
dezbãtut problematica acestei activitãþi;

prelungirea abilitãrii pentru 16 orga-
nisme elaboratoare de agrement tehnic

în construcþii, în cadrul cãrora funcþio-
neazã 56 de grupe de specialitate;

elaborarea de cãtre aceste
organisme a peste 1.800 de agre-
mente tehnice.

Pânã la includerea þãrii noastre în
UE, se apreciazã cã avem în faþã trei
concepte care trebuie materializate:

dezvoltarea durabilã, ca prim
element de securitate pentru con-
strucþii, care trebuie înþeles ca reflex
al calitãþii;

afirmarea condiþiilor impuse de
înfiinþarea unei pieþe libere, com-
petiþionale în construcþii care, pe
lângã calitate, cere ºi eficienþã;

pregãtirea pentru atestarea ºi
certificarea calitãþii produselor, pen-
tru a avea garanþia situãrii producþiei
pentru construcþii la nivelul de cali-
tate european.

În prezent, cea mai complexã pro-
blemã o constituie capacitatea de
acþiune a Consiliului pentru a face
faþã presiunilor legate de atestarea
organismelor ºi certificarea calitãþii
produselor.

Domnul Pascal Bar a fãcut o amplã
prezentare  a  principalelor prevederi
ale Directivei privind produsele pentru
construcþii (Directiva 89/106 CEE),
denumitã în continuare DPC. A fost
subliniat cu precãdere rolul Comitetului
Permanent pentru Construcþii, echi-
valentul Consiliului Tehnic Permanent
pentru Construcþii, înfiinþat la noi în
þarã prin HG 622/2004.

În aplicarea Directivelor europene,
Comisia Europeanã (care este respon-
sabilã ºi le adoptã prin codecizie
Consiliu – Parlament), pentru toate
directivele cuprinse în aºa-numita
„nonabordare”, a înfiinþat un „Comitet”
care asistã Comisia la punerea în
aplicare a respectivei directive.

În cazul nostru s-a procedat la fel,
în conformitate cu articolul 19 (1) din
DPC, înfiinþându-se Comitetul Per-
manent pentru Construcþii, denumit
în continuare CPC. Acesta este con-
stituit din reprezentanþi desemnaþi de
statele membre (câte 2 din fiecare stat
membru, care pot fi însoþiþi de experþi).

În prezent, Comitetul este prezidat
de un membru al Comisiei, domnul
Reinhard Klein. La reuniunile Comi-
tetului sunt invitaþi în calitate de
observatori reprezentanþi ai CEN,
EOTA, ai organismelor notificate ºi
reprezentanþi ai producãtorilor pentru
construcþii (CEPMC, NORMADME).
Pentru a facilita schimbul de infor-
maþii, în ultimul timp ºi CEPMC a for-
mat un comitet omolog. Rolul
acestuia îl constituie fluidizarea cir-
culaþiei documentelor ºi informaþiilor
difuzate de CPC, în vederea pregãtirii
reuniunilor Comitetului, ºi prezen-
tarea poziþiei proprii în legãturã cu
aceste documente. În acest comitet
omolog sunt invitaþi sã-ºi trimitã
reprezentanþi membrii CEPMC ºi
membrii asociaþi.

În realizarea sarcinii sale, aceea
de a asista comisia în rezolvarea
problemelor ce decurg din aplicarea
ºi intrarea în vigoare a DPC, Comite-
tul Permanent este consultat oficial
de Comisia Europeanã în zece situaþii
precizate în DPC:

1. Definirea mandatelor date unor
comitete tehnice pentru elaborarea
documentelor interpretative, publi-
cate în Jurnalul Oficial al Comisiei
Europene (JOCE) în 1993, care au
douã roluri importante:

precizeazã cerinþele esenþiale
aplicabile fiecãrei familii de produse
ºi furnizeazã lista caracteristicilor
procedeelor care sunt influenþate de
aceste cerinþe de bazã;

NNeecceessiittaatteeaa  uunnuuii  sscchhiimmbb  ddee  iiddeeii  lleeggaatt  ddee  aaccþþiiuunniillee  ccaarree  ttrreebbuuiiee  îînnttrreepprriinnssee,,  ppeennttrruu  aa  ffii  llaa  nniivveelluull  eexxiiggeennþþeelloorr  iimmppuussee
ddee  aacccceessuull  þþããrriiii  nnooaassttrree  îînn  UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannãã,,  aa  ddeetteerrmmiinnaatt  CCoonnssiilliiuull  TTeehhnniicc  PPeerrmmaanneenntt  ppeennttrruu  CCoonnssttrruuccþþiiii  ((CCTTPPCC))
ssãã  oorrggaanniizzeezzee  oo  rreeuunniiuunnee  ccuu  tteemmaa  „„PPrroobblleemmaattiiccaa  aatteessttããrriiii  ccoonnffoorrmmiittããþþiiii  pprroodduusseelloorr  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccþþiiii””..

LLaa  îînnttââllnniirreeaa  ccaarree  aa  aavvuutt  lloocc  llaa  SSiinnaaiiaa,,  aauu  ppaarrttiicciippaatt  ppeessttee  4400  ddee  ssppeecciiaalliiººttii,,  rreepprreezzeennttaannþþii  aaii  ffiirrmmeelloorr  ccuu  aaccttiivviittããþþii  îînn
ddoommeenniiuull  aatteessttããrriiii  ccoonnffoorrmmiittããþþiiii  pprroodduusseelloorr  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  pprroodduuccããttoorrii  ddee  mmaatteerriiaallee  ººii  mmeemmbbrrii  aaii  CCTTPPCC..

LLaa  lluuccrrããrrii  aauu  ffoosstt  pprreezzeennþþii  ººii  PPaassccaall  BBaarr  ––  ddiirreeccttoorr  tteehhnniicc  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  EEuurrooppeeaann  aall  PPrroodduuccããttoorriilloorr  ddee  MMaatteerriiaallee
ppeennttrruu  CCoonnssttrruuccþþiiii  ((CCEEPPMMCC)),,  mmeemmbbrruu  aall  CCoommiitteettuulluuii  TTeehhnniicc  PPeerrmmaanneenntt  ppeennttrruu  CCoonnssttrruuccþþiiii,,  ººii  RReennaattoo  CCaarroonnnnaa  ––
ccoonnssuullttaanntt  eeuurrooppeeaann,,  pprreeººeeddiinnttee  aall  CCOOBBAATTYY  IInntteerrnnaattiioonnaall--TTrriieessttee..

continuare în pagina 16
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servesc drept referinþã pentru sta-
bilirea normelor armonizate (hEN) ºi ale
agrementelor tehnice europene (ATE);

2. Elaborarea mandatelor date de
CEN/CENECEC pentru emiterea
normelor armonizate;

3. Evalueazã dacã o specificaþie
naþionalã propusã de un stat membru
poate beneficia de prezumþia de con-
formitate cu cerinþele de bazã (cf. art 4.3).
Prevederea nu a fost pusã în aplicare
pânã acum;

4. Stabileºte care sunt produsele
pentru care poate fi încredinþat un
mandat cãtre Organismul European
pentru Agremente Tehnice (EOTA)
(cf. art. 8.2 ºi 8.3);

5. Aprobã mandatele cãtre EOTA
(art. 11);

6. Aprobã ghidurile ATE înainte de
publicarea lor de cãtre statele membre;

7. Elibereazã ETA fãrã ghid (9.2);
8. Pune la punct lista produselor

care au o foarte slabã incidenþã
asupra sãnãtãþii ºi siguranþei pentru
care declaraþia de conformitate cu
„regulile artei” emisã de fabricant
înlocuieºte autorizaþia de punere pe
piaþã (art. 4.5).

Aceastã listã trebuie stabilitã, ges-
tionatã ºi actualizatã periodic.

9. Acþioneazã clauza de protecþie
faþã de specificaþiile tehnice – norme
europene armonizate (hEN) sau ATE,
art. 5.1. Clauza este activatã atunci
când un stat membru sau comisia
estimeazã cã acestea (hEN sau ATE)
sau mandatele nu satisfac articolele 2
ºi 3 ale DPC. Într-o astfel de situaþie,
se declanºeazã o procedurã care per-
mite validarea sau includerea aces-
tora, adicã pãstrarea, retragerea ºi
modificarea lor (art. 5.2);

10. Decide asupra sistemului de
atestare a conformitãþii care se va
aplica unei familii de produse vizate
de un mandat. Decizia este publicatã
în JOCE.  Apoi, dacã este cazul, este
amintitã în hEN ºi ATE ºi detaliatã sub
forma unor specificaþii tehnice care
urmeazã a fi aplicate de fabricanþi
ºi/sau organismele notificate (dacã
este cazul).

Ajungând la acest punct, domnul
Bar a subliniat în sintezã cã CPC
poate, la cererea preºedintelui sau
oricãrui stat membru, sã cerceteze
orice chestiune legatã de punerea în
aplicare a DPC. De asemenea, acest
comitet este chemat sã decidã în pri-
vinþa stabilirii claselor de exigenþe – de
exemplu, privind clasele de securitate
la foc, – procedurile de atestare a con-
formitãþii (art. 7.1), instrucþiunile
pentru stabilirea documentelor inter-
pretative (art. 12.1), recunoaºterea
specificaþiilor tehnice naþionale, elabo-
rarea ghidurilor pentru agrementele
europene.

Deciziile în comitet se iau cu
majoritate de voturi.

În final, CPC este implicat în
„clauza de salvgardare”, de protecþie
faþã de produsele introduse pe piaþã
(art. 21). Aceasta înseamnã cã, dacã
un stat membru constatã cã un pro-
dus pentru construcþii declarat con-
form, respectiv cu marca CE aplicatã,
nu satisface cerinþele declarate, comi-
tetul desfãºoarã în ordine, urmãtoarele
acþiuni:

ia orice mãsurã pentru retra-
gerea de pe piaþã a produsului;

informeazã imediat comisia
despre aceastã mãsurã, indicând
motivul neconformitãþii;

comisia consultã pãrþile vizate;
dacã se constatã cã mãsura este justifi-
catã, comisia informeazã statul mem-
bru vizat ºi celelalte state membre;

dacã neconformitatea se dato-
reazã unei lacune în normele ATE,
comitetul demareazã procedurile
vizate la art. 5.2 din DPC.

Domnul Bar a fãcut o serie de
observaþii ºi la „Directiva Consiliului
89/106 CEE, din 21 decembrie 1988
referitoare la apropierea prevederilor
legislative, reglementative ºi adminis-
trative ale statelor membre privind
produsele pentru construcþii”.

Pe scurt obiectivele directivei
cuprind urmãtoarele ºapte componente:

I. Mandate;
II. Specificaþii tehnice armonizate

(norme ºi agremente tehnice europene);
III. Conformitatea produselor cu

normele;
IV. Marca CE;
V. Plasarea pe piaþã a produselor

pentru construcþii;
VI. Monitorizarea pieþei;
VII. Nicio exigenþã suplimentarã.
Armonizarea specificaþiilor tehnice

aplicabile produselor pentru con-
strucþii urmãreºte înlãturarea obsta-
colelor de naturã tehnicã pentru
libera circulaþie a produselor, garan-
tând cã acestea (produsele) sunt apte
pentru utilizarea aºteptatã, fãrã a
reduce nivelul existent ºi justificat de
protestul din statele membre. Directiva
are o contribuþie importantã la com-
petitivitatea întreprinderilor.

În accepþiunea directivei, lucrãrile
de construcþii trebuie sã fie conforme
cu prevederile comune europene

referitoare la un ansamblu de exi-
genþe (cerinþe) esenþiale pe care
viitoarea construcþie trebuie sã le asigure
în toatã perioada sa de funcþionare.

Conform DPC, aceste cerinþe
esenþiale sunt:

1. rezistenþã mecanicã ºi stabilitate;
2. siguranþã în caz de incendiu;
3. igienã, sãnãtate ºi mediu;
4. siguranþã în utilizare
5. protecþie împotriva zgomotului;
6. economie de energie ºi izolaþie

termicã.
Potrivit directivei, o construcþie se

presupune a fi conformã cu aceste
cerinþe dacã este:

bine conceputã ºi proiectatã
(Eurocoduri ºi norme naþionale
armonizate);

realizatã cu produse având
marca CE;

executatã pe ºantier în confor-
mitate cu regulile artei.

Produsele trebuie sã fie fabricate
ºi controlate în conformitate cu cerin-
þele descrise într-o normã armonizatã
sau un agrement tehnic european.
Performanþele principale ale pro-
dusului trebuie sã fie declarate de
fabricantul produsului ºi aduse la
cunoºtinþa utilizatorilor prin eticheta CE.

Pentru pregãtirea specificaþiilor
tehnice (norme europene armonizate
hEN sau agremente tehnice armonizate
ATE), Comisia Europeanã solicitã  CEN
sau EOTA pentru elaborarea unor man-
date. Au fost elaborate în acest sens
peste 40 de mandate pentru familii de
produse (ciment, oþeluri pentru con-
strucþii, produse de zidãrie, produse
structurale din lemn, uºi, ferestre, mate-
riale de izolare, produse din ipsos, agre-
gate, adezivi, þevi, vitraje etc.).

Fiecare mandat precizeazã carac-
teristicile legate de cerinþele esenþiale,
care urmeazã a fi descrise în normele
de agremente tehnice europene pe
familiile de produs, ºi sarcinile legate
de controlul conformitãþii.

Legat de aceastã sarcinã, CEN are un
program de norme armonizate prevãzut
în 447 mandate pentru hEN de produs
care se sprijinã pe circa 1.500 EN
(metode de testare). Spre exemplificare,
a fost prezentat un tabel privind situaþia
de la sfârºitul anului 2005 ((ttaabbeelluull  11)).

447 Norme „produse” (exigenþe privind produsele)
252 Norme armonizate care au avut referinþa publicatã în JOCE care face

posibilã aplicarea marcajului CE, cu perioade de coexistenþã
începutã sau terminatã

10 Norme disponibile, dar a cãror referinþã nu a fost publicatã în JOCE
27 Norme votate, dar nedisponibile
40 Proiecte de  norme primite prin CEN pentru a fi supuse votului

formal sau VAP
85 Proiecte în curs de avansare spre vot formal sau VAP sau spre

ancheta CEN
33 Proiecte în curs de elaborare în cadrul CEN/TC

TTaabbeelluull  11
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Privind EOTA, situaþia din martie
2005 arãta în felul urmãtor:

au fost elaborate 32 de mandate
pentru ghiduri de Agrement European
(ETAG), 21 de ghiduri fiind aprobate;

funcþioneazã conform art. 9.2.
proceduri ETA (fãrã ghid);

au fost elaborate peste 500 ETA
pentru fabricanþii de produse.

Normele armonizate conþin carac-
teristici legate de cerinþele esenþiale ce
trebuie îndeplinite de lucrãrile de con-
strucþii. De asemenea, normele includ
metodele de justificare a performanþei –
prin încercãri sau prin calcul – perfor-
manþele cerute (valori, valori minimale
sau clase tehnice), modul în care se
face evaluarea conformitãþii (controlul
producþiei în uzine (FPC)) sau încercãri
de tip iniþial (ITT) ºi modul de atestare a
conformitãþii (precizând ce sistem de ates-
tare este propriu produsului respectiv).

La Sinaia a fost prezentatã ºi o
schemã care atestã grafic legãtura între
caracteristicile produselor, metodele
de încercare prin care se verificã per-
formanþele, cuprinzând ºi anexa ZA în
care se  explicã cuantificarea caracte-
risticilor, metodele de încercare ºi,
eventual, performanþele care formeazã
partea armonizatã (conform man-
datelor comisiei), conformitatea (TT
sau FPC) ºi modul de atestare a confor-
mitãþii.

Un accent deosebit s-a pus pe
problematica controlului conformitãþii
produselor, subliniindu-se sarcinile
sau rolurile fabricantului ori ale
organismelor notificate. Astfel, fabri-
cantul este obligat sã instituie ssiiss--
tteemmuull  pprroopprriiuu  ddee  ccoonnttrrooll  aall  ffaabbrriiccaaþþiieeii
în uzinã (FPC) pentru toate produsele
destinate construcþiilor. Acest sistem
de control trebuie sã fie conform cu
exigenþele conþinute în normele
armonizate (care pot fi mai mult sau
mai puþin restrictive).

Fabricantul ºi/sau organismul notifi-
cat capãtã sarcini de control repartizate
conform deciziilor de atestare a confor-
mitãþii reþinute la nivel european.

Vorbind despre controlul confor-
mitãþii produselor, a fost prezentat un
tabel ((ttaabbeelluull  22))    care include organis-
mele certificatoare, activitãþile de
control al producþiei în uzine (FPC) ºi
încercãrile de tip iniþial (ITT).

Privind acþiunea de certificare a
calitãþii produselor, s-a menþionat cã
statele membre notificã organismele
certificatoare cãtre  Comisia Europeanã
(AOC 1+ sau 2+) de inspecþie (AOC
2) sau de încercãri (AOC 3). Aceste
organisme notificate sunt structurate
într-o coordonare europeanã în sec-
toare sau grupuri.

Normele ºi ATE definesc sarcinile
ON pentru atestarea conformitãþii. În
Franþa, acreditarea COFRAC EN 45001
sau 45011 este recomandatã cu cãldurã.
A fost subliniatã semnificaþia practicã
a mãrcii CE, care denotã  cã:

produsul a fost fabricat ºi con-
trolat în fabricã conform specifica-
þiilor tehnice armonizate;

produsul este apt pentru uti-
lizare în sensul articolului 2.1 al DPC;

performanþele produsului pen-
tru caracteristicile mandatate sunt
declarate de fabricant, iar informaþia
este furnizatã utilizatorilor;

un stat membru nu poate refuza
plasarea, pe piaþa sa, a unui produs
marcat CE;

se face o singurã evaluare a pro-
dusului (într-un singur stat membru)
care  este valabilã pentru toatã piaþa
internã europeanã;

fabricantul este liber sã aleagã
organismul care va evalua produsul sãu.

În concluzie: evaluarea fãcutã într-un
stat X trebuie acceptatã de statul Y.

Un lucru important despre care
s-a vorbit puþin la noi îl constituie
ppeerriiooaaddaa  ddee  ccooeexxiisstteennþþãã  a normelor
naþionale cu marcajul CE. S-a pre-
cizat cã:

1. perioada de coexistenþã începe
cu „data de disponibilitate” (DAV),
care e valabilã din momentul în care
referinþa la hEN  sau ETA este publi-
catã în JOCE de cãtre comisie.
Începutul perioadei de coexistenþã
e fixat de la DAV +9 luni. În aceastã
perioadã, marcarea CE este posibilã,
iar sistemele naþionale preexistente
rãmân în vigoare;

2. sfârºitul perioadei de coexis-
tenþã se produce la (DAV+9 luni) +
12 luni. În aceastã perioadã, urmeazã
sã fie retrase specificaþiile tehnice
naþionale acoperite de hEN  sau ETA,
iar marcarea CE devine obligatorie pen-
tru ca produsul sã poatã fi comercializat.
Reglementarea este obligatorie pen-
tru produsele utilizate pe piaþa UE,
indiferent de locul în care au fost
fabricate, adicã ºi pentru produsele
fabricate în afara UE.

Deci, marcarea CE devine obliga-
torie pentru plasarea pe piaþã a unui
produs de construcþii dupã ter-
minarea perioadei de coexistenþã.
Cu alte cuvinte, orice lucrare de con-
strucþie sau geniu civil trebuie alcãtu-
itã folosind materiale ºi produse cu
marca CE care sã rãspundã exi-
genþelor definite pentru acea lucrare
în reglementarea naþionalã (referi-
toare la temã), licitaþiile de ofertã
ºi/sau contract cerut de beneficiar
(aspecte legate de alcãtuirea proiec-
tului) ºi alegerea proiectanþilor.

Nivelul de performanþã definit
prin hEN sau ETA care determinã
marcarea CE poate fi depãºit prin aºa-
numitele mãrci voluntare care supli-
menteazã exigenþele menþionate de
marcajul UE. Marca suplimentarã
permite satisfacerea unor nevoi spe-
ciale cerute de piaþã sau de beneficiari.
Marca suplimentarã este neobligatorie
de jure ºi de facto ºi nu trebuie con-
fundatã cu marcajul CE.

Ultima etapã în acest periplu
explicativ este constituitã de monito-
rizarea pieþei, prin:

monitorizarea activã (controale
la locul de producþie, de vânzare sau
de utilizare);

controlul asupra importurilor
din þãri din afara UE;

monitorizarea pasivã (plângeri
ºi reclamaþii).

Acþiunile de monitorizare sunt în
sarcina autoritãþilor naþionale (la noi,
Inspectoratul General de Stat pentru
Calitatea în Construcþii, Comanda-
mentul sau Inspectoratul Pompierilor
ºi vãmile). 

Controlul producþiei în uzine (FPC) Încercãri de tip iniþial (ITT)

AOC 1+ Certificare de cãtre organismul
notificat (ON)

Certificare de cãtre organismul
notificat (ON) cu monitorizare

AOC 1 Certificare de cãtre ON Certificare de cãtre ON
fãrã monitorizare

AOC 2+ Certificare de cãtre ON Declaraþie de conformitate emisã
de fabricant

AOC 2 Audit iniþial de cãtre ON Declaraþie de conformitate emisã
de fabricant

AOC 3 Declaraþie de conformitate emisã
de fabricant

ITT de cãtre ON

AOC 4 Declaraþie de conformitate emisã
de fabricant

Declaraþie de conformitate emisã
de fabricant

TTaabbeelluull  22
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Soluþii moderne de finanþare
LEASING IMOBILIAR

HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  oferã finanþare pentru proiecte

imobiliare cu destinaþie comercialã, cu o valoare minimã

de 1 milion de euro pe o perioadã de pânã la 15 ani, în

funcþie de obiectul finanþat ºi de valoarea acestuia. Pot

constitui obiecte ale contractelor de leasing imobiliar

urmãtoarele tipuri de obiective: clãdiri de birouri, centre

logistice, fabrici ºi hale industriale, centre comerciale

sau alte asemenea spaþii comerciale. 

Oferta de finanþare a HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  include

trei variante: „„ccoonnssttrruucctt  aanndd  lleeaassee””,,  „„bbuuyy  aanndd  lleeaassee””  ºi

„„ssaallee  aanndd  lleeaassee  bbaacckk””. 

Proiectele de tip „„ccoonnssttrruucctt  aanndd  lleeaassee”” constau în

achiziþionarea terenului indicat de compania client, pe

care se construieºte clãdirea conform planurilor acesteia,

imobilul constituind obiect al contractului de leasing. 

„„BBuuyy  aanndd  lleeaassee”” sunt acele proiecte în care se achi-

ziþioneazã un imobil existent (teren + clãdire), ales de

compania client, imobil ce va constitui obiectul unui con-

tract de leasing. 

Varianta de finanþare „„ssaallee  aanndd  lleeaassee  bbaacckk”” presupune

achiziþionarea imobilului care se aflã în patrimoniul com-

paniei client, imobil ce va forma ulterior obiectul contrac-

tului de leasing. Tranzacþia de tip „sale and lease back”,

produs exclusiv al societãþilor de leasing, reprezintã în

fapt refinanþarea acordatã unui client pentru un imobil

deþinut de acesta; clientul vinde cãtre societatea de

leasing un bun imobil aflat deja în patrimoniul sãu, pe

care continuã sã îl utilizeze, de data aceasta, în baza unui

contract de leasing. 

Prin colaborarea cu HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa,,  clienþii
beneficiazã nu numai de finanþare, respectiv punerea la
dispoziþie a fondurilor necesare dezvoltãrii unui proiect
imobiliar, dar ºi de servicii complexe: consultanþã juridicã
ºi fiscalã cu privire la tranzacþiile de leasing, consultanþã
tehnicã privind achiziþionarea ºi edificarea imobilelor,
coordonarea ºi monitorizarea contractelor necesare reali-
zãrii investiþiei, monitorizarea facturilor legate de activi-
tatea de construire, controlul ºi urmãrirea realizãrii
construcþiei, precum ºi servicii de asigurare. Toate cos-
turile aferente investiþiei, acoperite de finanþator, se recu-
pereazã de la client prin intermediul contractului de
leasing, respectiv prin ratele pe care clientul începe sã le
achite doar dupã preluarea obiectului de leasing finalizat. 

HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  activeazã pe piaþa leasing-ului
imobiliar de peste cinci ani, putând fi enumerate o serie
de proiecte realizate pânã în prezent: clãdire de birouri
S+P+1 ºi depozit, cu o suprafaþã construitã de 2.061 mp,
situatã în Bucureºti, ªoseaua de Centurã; show-room,
depozit ºi clãdire de birouri situate în oraºul Voluntari,
având o suprafaþã totalã construitã de 11.005 mp; com-
plex comercial situat în Bucureºti, Calea Giuleºti, cu o
suprafaþã construitã de 6.038 mp; centru logistic situat în
comuna Chiajna, Ilfov, având o suprafaþã construitã de
10.750 mp; supermarket situat în Cluj-Napoca, Calea
Floreºti; fabricã de componente electronice din Sibiu,
suprafaþa totalã construitã de 9.071 mp ºi altele. 

Prin oferirea unor soluþii complete de finanþare prin
leasing – competenþã, onestitate ºi deschidere la nou,
HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  reprezintã partenerul ideal pentru
afaceri de succes.

ÎÎnn  ssccooppuull  aassiigguurrããrriiii  mmiijjllooaacceelloorr  ffiinnaanncciiaarree  nneecceessaarree  rreeaalliizzããrriiii  uunneeii  iinnvveessttiiþþiiii  iimmoobbiilliiaarree,,  HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa,,
ppaarrttee  aa  GGrruuppuulluuii  HHVVBB,,  pprrooppuunnee  ppeerrssooaanneelloorr  jjuurriiddiiccee  ––  ssoocciieettããþþii  mmuullttiinnaaþþiioonnaallee,,  pprreeccuumm  ººii  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  mmiiccii  ººii
mmiijjlloocciiii  oo  ssoolluuþþiiee  mmooddeerrnnãã  ddee  ffiinnaannþþaarree,,  ccaarree  ccoonnffeerrãã  mmaaii  mmuullttãã  fflleexxiibbiilliittaattee  eeccoonnoommiiccãã  ––  lleeaassiinngg--uull  iimmoobbiilliiaarr..

DDaattoorriittãã  aavvaannttaajjeelloorr  ooffeerriittee,,  ddiinn  ccaarree  eennuummeerrããmm  pprrootteejjaarreeaa  ccaappiittaalluulluuii  pprroopprriiuu,,  mmeennþþiinneerreeaa  lliicchhiiddiittããþþiiii,,  ppããssttrraarreeaa
lliinniiiilloorr  ddee  ccrreeddiitt,,  ooppttiimmiizzaarreeaa  bbiillaannþþuulluuii  ººii  aa  pprriinncciippaalliilloorr  iinnddiiccaattoorrii  eeccoonnoommiiccii,,  lleeaassiinngg--uull  iimmoobbiilliiaarr  rreepprreezziinnttãã  mmaaii
mmuulltt  ddeeccââtt  oo  aalltteerrnnaattiivvãã  llaa  ffiinnaannþþaarreeaa  ccoonnvveennþþiioonnaallãã  ddee  ttiipp  ccrreeddiitt  bbaannccaarr..  

HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  SSRRLL
TTiimmiiººooaarraa
Str. Paul Chinezu, nr. 2
RO-300048,Timiºoara, Timiº
Tel: +40/256/436.150
Fax: +40/256/436.141
E-mail: timisoara@hvb-leasing.ro

HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  SSRRLL
CClluujj--NNaappooccaa
Bdul Eroilor, nr. 16
RO-400129, Cluj-Napoca, Cluj
Tel: +40/264/439.080
Fax: +40/264/430.312
E-mail: cluj@hvb-leasing.ro

HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  SSRRLL
OOrraaddeeaa
Pþa Unirii, nr. 2-4
RO-410072, Oradea, Bihor
Tel: +40/259/407.661
Fax: +40/259/461.701
E-mail: oradea@hvb-leasing.ro

HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  SSRRLL
CCoonnssttaannþþaa
Bd. Mamaia, nr. 233
RO-900546, Constanþa
Tel: +40/241/637.040
Fax: +40/241/637.030
E-mail: constanta@hvb-leasing.ro

HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  SSRRLL
IIaaººii
Str. Gavril Musicescu, nr. 2, et. 1
RO-700127, Iaºi
Tel: +40/232/406.050
Fax: +40/232/406.051
E-mail: iasi@hvb-leasing.ro

HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  SSRRLL
BBrraaººoovv
Str. Nicolae Bãlcescu, nr. 52,
RO - 500019, Braºov
Tel: +40/268/ 470.038
Fax: +40/268/ 470.036
E-mail: brasov@hvb-leasing.ro

RReeþþeeaauuaa  tteerriittoorriiaallãã  aa  HHVVBB  LLeeaassiinngg  RRoommâânniiaa  ccuupprriinnddee  uurrmmããttooaarreellee  uunniittããþþii::

PPeennttrruu  llããmmuurriirreeaa  oorriiccããrroorr  îînnttrreebbããrrii  ssuupplliimmeennttaarree,,  vvãã  rruuggããmm  nnuu  eezziittaaþþii  ssãã  nnee  ccoonnttaaccttaaþþii::  

CCooddrruuþþaa  DDuuþþãã: tel. 021-200.77.44 / e-mail: codruta.duta@hvb-leasing.ro
NNiiccoolleettaa  CCrraacceeaa:: tel. 021-200.77.42 / e-mail: nicoleta.cracea@hvb-leasing.ro
OOaannaa  LLaazzããrr:: tel. 021-200.77.46 / e-mail: oana.lazar@hvb-leasing.ro 
MMããddããlliinnaa  SSaaiizzuu:: tel. 021-200.77.48 / e-mail: madalina.saizu@hvb-leasing.ro
CCrriissttiiaann  HHaarraallaammbbiiee:: tel. 021-200.78.73 / e-mail: cristian.haralambie@hvb-leasing.ro 
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Noi tencuieli decorative 
APLATENCOPLAST 

AAppllaaTTeennccooPPllaasstt este o tencuialã pentru exterior ºi
interior, disponibilã în trei texturi diferite: Rice, Fine Shell
ºi Crust, în 20 de culori gata preparate, dar ºi în alte
180 de nuanþe ce pot fi obþinute cu ajutorul sistemului de
colorare AplaColorSelect. 

Tencuiala este aplicabilã pe suprafeþele din ciment,
mortar, beton, cãrãmidã, beton prefabricat, gips-carton,
piatrã ºi panouri prefabricate din lemn. AAppllaaTTeennccooPPllaasstt
este sub formã de pastã, iar dupã ce este aplicatã pe
perete, rezultã un înveliº de cuarþ ºi granule de silicon
perfect aderent, cu un înalt grad de eellaassttiicciittaattee ºi rezistent
la agresivitatea mediului. 

AAppllaaTTeennccooPPllaasstt protejeazã ºi decoreazã clãdirile ºi
poate fi asociatã cu sistemul AAppllaaWWaallllTThheerrmm, care asigurã
un grad ridicat de termoizolare.

Caracteristicile  AplaTencoPlast
Rezistenþã excelentã în orice condiþii atmosferice

(soare, ploaie, îngheþ);
Elasticitate mare. Pãtrunde în porii ºi microfisurile

suprafeþei de acoperit; 
Rezistenþã mecanicã la ºocuri, vibraþii sau frecãri;
Aderenþã ºi rezistenþã excelente la suprafeþele

alcaline; 
Grad mare de acoperire; 
Pãstrarea timp îndelungat a nuanþelor de culoare; 
Lucrabilitate bunã, fãrã a stropi sau a se scurge în jur; 
Nu arde ºi previne întinderea flãcãrilor;
Previne apariþia ciupercilor ºi a mucegaiului. 

Timpul de uscare este între 24 ºi 48 de ore (în funcþie
de condiþiile de climã ºi stratul suport), iar consumul de
2,5 – 3,3 kg/mp.

Pe lângã faptul cã AplaTencoPlast are o calitate exce-
lentã, faþadele finisate cu aceasta vor avea o durabilitate
foarte mare, fãrã riscul apariþiei crãpãturilor contracarat
de flexibilitatea materialului. Culoarea se va menþine
constantã timp îndelungat ºi poate fi selectatã dintr-o
gamã variatã de nuanþe foarte plãcute. 

Produsul va fi
lansat în cadrul
expoziþiei
Construct
Expo – Ambient
de la Bucureºti
ºi va fi dis-
tribuit, la nivel
naþional, de forþa
de vânzãr i  a
Atlas Corporation
începând cu luna
mai.

Filialele com-
pan ie i  sunt la
Constanþa, Iaºi,
Braºov, Cluj, Timi-
ºoara, Craiova ºi
Brãila.

Atlas Corporation ºi-a obiºnuit clienþii cu produse de
foarte bunã calitate, care sunt recomandate de majoritatea
specialiºtilor ºi vânzãtorilor din magazine.

Vopseaua AplaLux a cucerit deja o poziþie importantã
pe piaþã datoritã calitãþii, albului impecabil, puterii de
acoperire ºi rezistenþei foarte bune în timp.

Recent, Atlas Corporation a adus clienþilor sãi încã o
noutate: AAppllaaPPrreemmiioo, o vopsea de o calitate extra, pentru
pereþi interiori, produsã dupã o reþetã care depãºeºte
cerinþele standardelor internaþionale. 

AAppllaaPPrreemmiioo este o vopsea premium pe bazã de apã,
pretabilã oricãrui tip de suprafaþã interioarã, cum ar fi:
cãrãmidã, mortar, beton, gips-carton, BCA sau suprafeþe
tencuite. AAppllaaPPrreemmiioo îmbinã o putere de acoperire impre-
sionantã cu un alb absolut strãlucitor, generând astfel un
rezultat perfect ºi natural. AAppllaaPPrreemmiioo dovedeºte o rezis-
tenþã remarcabilã la spãlãri frecvente cu detergenþi sau alþi
agenþi de curãþare de uz casnic. 

În plus, faþã de proprietãþile de aplicare excelente, uti-
lizatorii ei vor avea parte de o surprizã: AAppllaaPPrreemmiioo
creeazã o senzaþie plãcutã de prospeþime în zona unde a
fost aplicatã.

Este un produs destinat gusturilor rafinate, pre-
tenþioase, dar ºi celor care cautã un produs durabil, cu o
putere de acoperire sporitã, aducând un plus de
prospeþime interioarelor renovate
cu AAppllaaPPrreemmiioo.

Atât tencuielile, cât ºi vopse-
lele Apla fac parte din sistemele de
finisaje promovate de AAttllaass  CCoorrppoo--
rraattiioonn, alãturi de cele de hidro ºi
termoizolare (pe bazã de polistiren
extrudat XPS, polistiren expandat
EPS), înscriindu-se mereu în aceeaºi
linie a calitãþii foarte bune, a pro-
duselor profesionale. 

AAttllaass  CCoorrppoorraattiioonn  llaannsseeaazzãã,,  aannuull  aacceessttaa,,  oo  ggaammãã  ddee  pprroodduussee  nnooii  ddeessttiinnaattee  ffiinniissaajjeelloorr  ––  tteennccuuiieelliillee  ddeeccoorraattiivvee
tteexxttuurraattee  ddee  uullttiimmãã  tteehhnnoollooggiiee  AAppllaaTTeennccooPPllaasstt  ––  îînnttrr--oo  ggaammãã  vvaarriiaattãã  ddee  ccuulloorrii  ººii  tteexxttuurrii..  

ªªooss..  PPiippeerraa  nnrr..  5599,,  sseeccttoorr  22,,  BBuuccuurreeººttii
TTeell..::  002211//223300..8877..7777--8800;;  FFaaxx::  002211//223300..8877..6600

wwwwww..aattllaass--ccoorrpp..rroo

AAppllaaTTeennccooPPllaasstt  --  tteennccuuiiaallãã  ppeennttrruu  eexxtteerriioorr  ººii  iinntteerriioorr

AAppllaaPPrreemmiioo  --  oo  vvooppsseeaa  ddee  eexxcceeppþþiiee
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CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCII  TTEEHHNNIICCEE  ªªII  FFUUNNCCÞÞIIOONNAALLEE

Centrul Regional de Afaceri este o clãdire multi-
funcþionalã cu regim de înãlþime P+1, având suprafaþa
construitã de 3.525 mp ºi suprafaþa desfãºuratã de 5.486 mp.

Construcþia are urmãtoarele funcþiuni:
expoziþii cu caracter permanent, conform standardelor

Uniunii Târgurilor Internaþionale;
organizare de conferinþe ºi seminarii;
organizarea activitãþilor de instruire ºi a parteneri-

atelor în afaceri.
Centrul gãzduieºte douã sãli polivalente, totalizând

1.965 mp – una la parter, cu o capacitate de 1.500 de per-
soane ºi alta la etaj, cu o capacitate de 230 de persoane.
Pe lângã acestea, mai dispune de o salã de consiliu, una
de protocol ºi un spaþiu pentru birouri, atât la parter, cât ºi
la etaj.

Construcþia este compusã dintr-un ansamblu de patru
clãdiri care, din punct de vedere funcþional, comunicã
între ele, dar sunt separate la nivelul structurii de rezis-
tenþã prin rosturi antiseismice ºi de tasare.

Infrastructurile sunt alcãtuite în varianta cu fundaþii
directe, rigide, bloc ºi cuzinet din beton armat, dispuse
sub stâlpi; în plan orizontal, la nivelul cuzineþilor s-au
prevãzut grinzi de legãturã din beton armat.

Structura de rezistenþã este alcãtuitã cu cadre din
beton armat monolit, care conlucreazã spaþial prin inter-
mediul planºeelor de tip placã continuã din beton armat
monolit.

Faþadele au închideri mixte (zidãrie BCA, placatã cu
panouri compozite din aluminiu ºi pereþi cortinã); faþada
cortinã este realizatã din profile de aluminiu cu baghetã
termicã ºi panouri termopan.

Amenajãrile exterioare cuprind spaþii verzi (2.850 mp),
parcaje pentru 82 de autovehicule (1.025 mp), alei
carosabile (2.752 mp) ºi pentru bicicliºti (250 mp),
alei pietonale (2.452 mp). 

Centrul regional de afaceri pentru promovarea
activitãþilor economice – Timiºoara

AAnnttrreepprreennoorr:: Arcom SA Bucureºti
PPrrooiieeccttaanntt::    Abp Alina Club SRL Timiºoara

BBeenneeffiicciiaarr:: Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Timiºoara
SSuubbaannttrreepprreennoorrii::  Tehnodomus SA Arad, Trident SRL, Theta-art SRL, Lugomet Lugoj

Trofeul calităţii ARACO - 2005
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CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCII  TTEEHHNNIICCEE
ªªII  FFUUNNCCÞÞIIOONNAALLEE

Depozitul pentru deºeuri pericu-
loase ale SC Terapia SA Cluj-Napoca
are o capacitate de 14.200 mc ºi este
amplasat în partea de est a munici-
piului Cluj-Napoca, la circa 12 km
faþã de sediul societãþii.

Drenul absorbant, amplasat în
axul bazei depozitului, este realizat
din tuburi PEID cu Dn 315 mm,
Pn 10 bar, prevãzute la partea supe-
rioarã cu orificii perforate; drenul a
fost montat dupã impermeabilizarea
cu geomembranã ºi aºternerea
geotextilului de 1.200 gr/mp pentru
protecþia geomembranei în stratul
drenant de nisip.

Drenul asigurã colectarea ºi eva-
cuarea levigatului ºi a apelor pluviale
din depozit în cuva de colectare;
legãtura între depozit ºi cuvã se reali-
zeazã printr-o conductã PEID neper-
foratã cu Dn 315 mm.

Cuva de colectare a fost execu-
tatã din beton armat cu dimensiunile
exterioare în plan de 2,5 x 2,5 m ºi
adâncimea de 9,00 m din care, în
teren 6,60 m; pereþii ºi radierul cuvei
au 25 cm grosime.

Pereþii exteriori ai cuvei au fost
izolaþi cu materiale speciale de
impermeabilizare, tip membranã
lichidã MULSEAL pânã la H = 7,2 m,
iar în interior s-a realizat izolaþia cu
geomembranã din polietilenã de
înaltã duritate, tip GSE de 2 mm.

Structura impermeabilizãrii la
baza depozitului este alcãtuitã dintr-un
sistem dublu: o barierã mineralã (din
TRISOPLAST) ºi o barierã sinteticã
(geomembranã rugoasã din poli-
etilenã de înaltã densitate).

• TRISOPLAST este o barierã
mineralã deosebit de eficientã ºi
durabilã, realizatã prin amestecarea
unui component special de bentonitã
– polimer cu nisip; acest amestec, în
combinaþie cu apa, creeazã o reþea
densã, geliformã, cu proprietãþi sem-
nificativ mai bune decât alte bariere
minerale.

Peste geomembrana sinteticã, s-a
aºternut un geotextil tip Fibertex
F-1200M, cu rol de protecþie; peste
acesta s-a format un strat drenant de
50 cm din pietriº, care a fost acoperit
cu un geotextil de separare ºi filtrare. 

Tehnologiile de lucru, foarte bine
puse la punct, precum ºi competenþa
ºi calificarea personalului au condus
la realizarea unei lucrãri de calitate
ireproºabilã. 

Depozit pentru deºeuri periculoase
ale SC Terapia SA Cluj-Napoca

AAnnttrreepprreennoorr:: Iridex Group Construcþii SRL
PPrrooiieeccttaanntt::  Minesa ICPM SA Cluj-Napoca

CCoonnssuullttaanntt::  DHV Water Bv Olanda
BBeenneeffiicciiaarr:: Terapia SA Cluj-Napoca

Trofeul calităţii ARACO - 2005
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Instalarea ferestrelor de mansardã
LISTA DE RECOMANDÃRI

În procesul de instalare a feres-
trelor de mansardã, specialiºtii VELUX
vã recomandã sã þineþi cont de urmã-
toarele aspecte, pentru a vã asigura
succesul proiectului pe care l-aþi
iniþiat.

ÎÎnnããllþþiimmeeaa  ccoorreeccttãã  ddee  iinnssttaallaarree  aa
ffeerreessttrreelloorr  ddee  mmaannssaarrddãã

Ferestrele de mansardã VELUX se
deschid din partea superioarã, fapt
care face posibilã plasarea lor ºi într-o
poziþie mai joasã. Pentru a putea
opera cu uºurinþã ºi pentru a  benefi-
cia de priveliºtea optimã, înãlþimea
de instalare trebuie sã fie cuprinsã
între 185 cm ºi 220 cm de la nivelul
podelei (mãsurarea se efectueazã de
la partea superioarã a tocului ferestrei).

Parapetul pe care se instaleazã fereas-
tra trebuie sã asigure o înãlþime
maximã de 90 cm – 110 cm de la podea
la limita inferioarã a suprafeþei vitrate.
Operarea din partea superioarã a
ferestrei permite aºezarea obiectelor
de mobilier chiar sub fereastrã, valori-
ficând, astfel, la maximum spaþiul de
la mansardã. 

FFoorrmmaa  ccoorreeccttãã  aa  ccããppttuuººeelliiii
Realizarea unei cãptuºeli corecte

asigurã o ventilare eficientã pe
întreaga suprafaþã a geamului, confe-
rind mai mult spaþiu de miºcare ºi faci-
litând operarea corectã a ferestrei.
În acest scop, cãptuºeala trebuie insta-
latã vertical în partea de jos a geamului
ºi orizontal în partea superioarã.

PPllaassaarreeaa  ssuurrsseeii  ddee  ccããlldduurrãã
Specialiºtii recomandã plasarea

unei surse de cãldurã imediat sub
fereastrã, pentru a evita apariþia con-
densului în lunile reci ale anului.

NNuummããrruull  nneecceessaarr  ddee  ffeerreessttrree  ddee
mmaannssaarrddãã

În spaþiul deschis al mansardei, se
pot obþine diferite efecte de luminã,
ferestrele trebuind sã fie amplasate
conform destinaþiei ulterioare a
încãperilor. Se recomandã ca suprafaþa
vitratã sã reprezinte cel puþin 10% din
suprafaþa podelei, însã se poate opta
ºi pentru mai multã luminã naturalã.

DDiissttaannþþaa  ddiinnttrree  ccããpprriioorrii
Construcþia acoperiºului nu restric-

þioneazã alegerea dimensiunii ferestrei
de mansardã. Alegeþi întotdeauna
fereastra care vã asigurã lumina natu-
ralã ºi priveliºtea pe care le doriþi.

DDiimmeennssiiuunneeaa  ppoottrriivviittãã
Panta acoperiºului influenþeazã

alegerea dimensiunii ferestrelor de
mansardã de care aveþi nevoie pentru
a realiza un proiect de succes. Astfel,
cu cât panta este mai micã, cu atât
lungimea ferestrei trebuie sã fie mai
mare pentru a dispune de cantitatea
optimã de luminã naturalã.

Pentru informaþii suplimentare, vã
rugãm sã consultaþi broºurile VELUX,
sã vizitaþi pagina noastrã de web
wwwwww..vveelluuxx..rroo  sau sã sunaþi la numãrul
gratuit de telefon 0-8008-83 589
(Relaþii clienþi). 

ggrreeººiitt ccoorreecctt

ggrreeººiitt ccoorreecctt
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IMSA IMPEX SRL
30 de ani de experienþã în industria geamurilor

Pentru asigurarea unui produs finit bun, în fiecare

atelier dotarea porneºte de la operaþiunea de TÃIERE

a sticlei. IIMMSSAA  oferã maºini ºi linii automate de tãiere

produse de MACOTEC, una dintre cele mai dina-

mice companii din acest domeniu. Gama MACOTEC

cuprinde urmãtoarele categorii de produse:
mmeessee  sseemmiiaauuttoommaattee;;
mmeessee  ººii  lliinniiii  aauuttoommaattee  ddee  ttããiieerree  lliinniiaarrãã;;
mmeessee  ººii  lliinniiii  ddee  ttããiieerree  lliinniiaarrãã  ººii  ttããiieerree  ppee  ffoorrmmee;;
mmeessee  ººii  lliinniiii  ppeennttrruu  ssttiiccllãã  llaammiinnaattãã;;
mmaaººiinnii  ddee  ttããiieerree  ccoommbbiinnaattee  ppeennttrruu  ssttiiccllaa

nnoorrmmaallãã  ººii  ssttiiccllaa  llaammiinnaattãã;;
ddeeppoozziittee  aauuttoommaattee  ppeennttrruu  îînnccããrrccaatt  ssttiiccllãã..

TTooaattee  mmaaººiinniillee  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  ppeennttrruu  ggeeaammuurrii

ddee  ddiimmeennssiiuunnii  nnoorrmmaallee  ººii  ddiimmeennssiiuunnii  mmaarrii  ((„„jjuummbboo””))..

Maºinile MACOTEC pot fi livrate ºi cu accesorii

diverse:

ddiissppoozziittiivv  aauuttoommaatt  ddee  ººlleeffuuiitt  ppeennttrruu  ggeeaammuurrii  ddee

jjooaassãã  eemmiissiivviittaattee  „„llooww--ee”” (disponibile pe  modele

mai performante de maºini ºi linii);

ddeetteeccttoorr  llaasseerr  ppeennttrruu  ffoorrmmee  (numai la maºinile

ºi liniile de tãiere pe forme);

ssooffttwwaarree  ppeennttrruu  ttããiieettuurriillee  ddee  vviinniill,,  ffoolloossiittee  llaa

ssaabbllaarree  ddiirreecctt  ppee  ssuupprraaffaaþþãã (numai la maºinile ºi liniile

de tãiere pe forme).

FFiirrmmaa  IIMMSSAA  IIMMPPEEXX  SSRRLL  ddiinn  IIttaalliiaa  eessttee  pprreezzeennttãã  îînn  ddoommeenniiuull  iinndduussttrriieeii  ssttiicclleeii  ddee  3300  ddee  aannii  ((îînncceeppâânndd  ccuu
11999955  îînn  RRoommâânniiaa,,  iiaarr  ddiinn  22000033  pprriinn  ssuuccuurrssaallaa  ssaa,,  IImmrrooggllaassss  SSRRLL  ddiinn  AAllbbaa  IIuulliiaa)),,  rreepprreezzeennttâânndd  îînn  aacceeaassttãã
ppeerriiooaaddãã  ccoommppaanniiii  vveessttiittee  îînn  pprreelluuccrraarreeaa  ssttiicclleeii..  PPrriinn  ppoolliittiiccaa  ssaa  ssee  uurrmmããrreeººttee  sseelleeccþþiiaa  cceelloorr  mmaaii  bbuunnii
pprroodduuccããttoorrii  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  sseeggmmeenntt  îînn  ppaarrttee,,  ppoottrriivviitt  iiddeeiiii  ccãã  nnuummaaii  oo  îînnaallttãã  ssppeecciiaalliizzaarree  ppooaattee  ggaarraannttaa  cceeaa
mmaaii  bbuunnãã  ccaalliittaattee  aa  mmaaººiinniilloorr  ddee  pprreelluuccrraatt,,  ccããuuttâânndd,,  îînnttoottddeeaauunnaa,,  cceellee  mmaaii  iinnddiiccaattee  ssoolluuþþiiii  ppeennttrruu  ffiieeccaarree
ccoommppaanniiee  pprreelluuccrrããttooaarree  ddee  ssttiiccllãã..  IIMMSSAA  //  IImmrrooggllaassss  vviinnddee  ssttiiccllããrriiee  ssppeecciiaallãã,,  mmaaººiinnii--uunneellttee,,  aacccceessoorriiii  ººii
mmaatteerriiaallee  ppeennttrruu  pprroodduuccþþiiaa  ddee  ggeeaammuurrii  tteerrmmooiizzoollaannttee  ((tteerrmmooppaann  ººii  pprreelluuccrraarreeaa  ssttiicclleeii)),,  mmaaººiinnii  ººii  aacccceessoorriiii  ppeennttrruu
ttããiieerree,,  ffiinniissaarree,,  ffaassoonnaarree,,  ggããuurriirree,,  ggrraavvaarree,,  îînnddooiirree,,  sseeccuurriizzaarree..  ÎÎnn  pplluuss,,  ccoommppaanniiaa  ooffeerrãã  aassiisstteennþþãã  tteehhnniiccãã  ((llaa
iinnssttaallaarree  ººii  sseerrvviiccee  îînn  eexxppllooaattaarree)),,  pprreeccuumm  ººii  sseerrvviicciiii  ddee  ccoonnssuullttaannþþãã..

FFoottoo  11::  LLiinniiee  aauuttoommaattãã  ddee  ttããiieerree  ccuu  îînnccããrrccaarree  bbiillaatteerraallãã
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În domeniul pprroodduuccþþiieeii  ddee  ggeeaammuurrii  tteerrmmooiizzoollaannttee
((„„tteerrmmooppaann””)),, IIMMSSAA  //  IImmrrooggllaassss  este reprezentantul
pentru România al uneia dintre cele mai importante
companii de profil din lume, compania italianã
FFOORREELL  SSPPAA, care are aproape 30 de ani de expe-
rienþã (fondatã în 1976).

Având sute de fabrici în toatã lumea, FOREL este
în mãsurã a satisface toate cererile de pe piaþã, de la
accesorii simple pentru geamurile termoizolante,
pânã la cea mai performantã linie automatizatã.

GGaammaa  ddee  pprroodduussee
mmaaººiinnii  ddee  ssppããllaatt  ggeeaammuurrii  ccuu  22--44--66--88  ppeerriiii,,  ppeennttrruu

ddiimmeennssiiuunnii  ddee  llaa  11..330000  mmmm  llaa  33..000000  mmmm;;
aannssaammbblluurrii  sseemmiiaauuttoommaattee  ººii  aauuttoommaattee  ddee  mmoonnttaajj

ººii  pprreessaarree,,  ppee  pprriinncciippiiuull  rroolleelloorr  ssaauu  aall  ppaannoouurriilloorr,,

ccuu  ffaacciilliittaatteeaa  ssuupplliimmeennttaarrãã  ddee  uummpplleerree  ccuu  ggaazz  ddiirreecctt
llaa  pprreessãã;;

mmaaººiinnii  aauuttoommaattee  ddee  îînnddooiitt  pprrooffiillee;;
mmaaººiinnii  aauuttoommaattee  ddee  uummpplleerree  ccuu  ssããrruurrii;;
mmaaººiinnii  aauuttoommaattee  ddee  îînnddeeppããrrttaarree  aa  îînnvveelliiººuulluuii  llaa

ssttiiccllaa  llooww--ee,,  vveerrttiiccaallee;;
rroobbooþþii  aauuttoommaaþþii  ddee  uummpplleerree  ccuu  ggaazz;;
rroobbooþþii  aauuttoommaaþþii  ddee  ssiiggiillaarree;;
aapplliiccaattoorr  aauuttoommaatt  ppeennttrruu  rraammaa  ddee  ppllaassttiicc

((„„ssuuppeerrssppaacceerr””))  ––  uullttiimmuull  pprroodduuss  tteehhnnoollooggiicc  ddiinn
iinndduussttrriiaa  ggeeaammuurriilloorr  tteerrmmooiizzoollaannttee;;

mmaaººiinnãã  aauuttoommaattãã  vveerrttiiccaallãã  ddee  ttããiiaatt  ssttiiccllãã
llaammiinnaattãã  ppeennttrruu  uuzz  iinndduussttrriiaall  ((ppaatteennttaattãã));;

aapplliiccaattooaarree  mmaannuuaallee  ppeennttrruu  ssiiggiillaannþþiiii  ppee  bbaazzãã
ddee  ppoolliissuullffiiddãã  ((tthhiiookkooll))  //  ppoolliiuurreettaann  //  ssiilliiccoonn;;

aacccceessoorriiii  ddiivveerrssee..  

FFoottoo  22::  LLiinniiee  aauuttoommaattãã  ddee  ssppããllaatt  ººii  pprreessaatt

VVãã  aaººtteeppttããmm  llaa  CCoonnssttrruucctt  EExxppoo  AAmmbbiieenntt  îînn  ppeerriiooaaddaa  1177  --  2211  mmaaii  22000066,,  PPaavviilliioonnuull  1144,,  SSttaanndd  009955  --  009977..
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A fi  sau a nu fi…
Construct  Expo!

Credeþi cã sunt necesare douã
ediþii Construct Expo ºi care sunt
criteriile de specializare?
AAddrriiaannaa  IIffttiimmee:: Necesitatea orga-

nizãrii a douã ediþii Construct Expo
cred cã rezultã din douã cerinþe:

a) Capacitatea (incapacitatea) orga-
nizatorului de a oferi spaþiul necesar
unei expoziþii atotcuprinzãtoare;

b) Cerinþa pieþei de a avea târguri
specializate.

Criteriile de specializare pot fi
privite din mai multe puncte de
vedere:

exponate pentru realizarea de
structuri;

exponate pentru realizarea de
finisaje;

producãtori de tâmplãrie;
exponate pentru construcþii ºi

utilaje;
exponate pentru instalaþii etc.

Din pãcate însã, firmele de exe-
cuþie din România nu au abordat încã
subiectul specializãrii la nivel euro-
pean decât cu mici excepþii ºi, mai
ales, prin tehnologii noi (exemplu,
firme producãtoare de tâmplãrie ter-
moizolantã ºi faþade cortinã, firme ce
executã anumite tipuri de hale).

PPeettrree  MMoorrooiiaannuu:: Nu cred cã sunt
necesare douã ediþii Construct
Expo, pentru cã România constituie
o piaþã relativ micã pentru utilaje ºi
echipamente.

CCããttããlliinn  TTrriiffuu::  Cele douã ediþii ale
Construct Expo organizate începând
din acest an sunt necesare în vede-
rea unei specializãri mai profunde a
acestui domeniu, tendinþã care
existã ºi la nivelul marilor organiza-
tori de târguri din Europa ºi au fost
cerute de piaþã.

Construct Expo Antreprenor se
adreseazã în egalã mãsurã atât pro-
ducãtorilor ºi distribuitorilor de
materiale de construcþii, cât ºi pro-
ducãtorilor ºi distribuitorilor de uti-
laje pentru construcþii. Construct
Expo Antreprenor se adreseazã în
proporþie majoritarã specialiºtilor din
domeniu, iar Construct Expo Ambient
atât specialiºtilor, cât ºi publicului
larg.

O specializare în cadrul Construct
Expo Antreprenor, prin desprinderea
unor noi manifestãri, se va realiza în
momentul în care piaþa va cere acest
lucru.

Pe de altã parte, asociaþiile ºi insti-
tuþiile cu care colaborãm au susþinut
acest demers al Romexpo de a orga-
niza cele 2 expoziþii specializate în
domeniul construcþiilor.

În ceea ce priveºte propunerea de
modificare a perioadei de desfãºurare
a expoziþiei Construct Expo Antre-
prenor, desigur cã Romexpo va avea
în vedere, la stabilirea programului
expoziþional, calendarul târgurilor
similare organizate în strãinãtate, pre-
cum ºi propriile sale expoziþii, reali-
zate pe tematici foarte diverse.

Dupã pãrerea dvs., ce repre-
zintã Construct Expo pentru un
specialist, deoarece un „ziarist” a
afirmat recent într-o publicaþie din
domeniu cã, deºi participã de 5 ani
la Construct Expo, nu a înþeles cui
se adreseazã aceastã manifestare
expoziþionalã? Concret, care sunt
argumentele dvs. privind rolul,
caracterul ºi scopurile urmãrite
de cãtre Construct Expo?

AA..II..: Evident cã târgul se adre-
seazã celor ce recomandã ºi con-
sumã produsele expuse, deci
proiectanþilor, firmelor de execuþie,
dealer-ilor de materiale ºi echipa-
mente etc., dar ºi consumatorilor de
rând sau investitorilor.

O manifestare de genul Construct
Expo are rolul de a reuni, pe o
perioadã scurtã de timp, cele mai
multe produse ºi tehnologii din
domeniu ºi de a asigura accesul
direct la informaþie a celor interesaþi.

Sigur cã scopul se considerã atins
atunci când acþiunea se finalizeazã
cu încheiere de contracte. Este un
prilej bun pentru consumatori sã
compare tehnologii, sisteme, pro-
duse, în condiþii de timp ºi spaþiu
reduse, ceea ce constituie un mare
avantaj în lumea în care veºnic trãim
în crizã de timp.

PP..MM..: Construct Expo are rolul de
a aduce în acelaºi spaþiu majoritatea
furnizorilor ºi, în special, pe cei mai
reprezentativi. În acest fel, urmãreºte
sã ofere furnizorilor ºansa de a
prezenta cele mai noi produse, iar
potenþialilor beneficiari de a se
informa asupra ofertei de piaþã, sã
cunoascã cât mai bine diversele uti-
laje sau echipamente ºi, în final, sã
poatã compara aceste oferte. 

Nu este de neglijat nici rolul
educativ al acestui târg pentru diverºii
beneficiari. În acest fel, târgul con-
tribuie din plin la dezvoltarea ºi
dinamizarea pieþei. 

CC..TT..: Din sondajele de opinie
realizate în rândul expozanþilor ºi
vizitatorilor manifestãrii, rezultã
urmãtoarele:

DDuuppãã  ccuumm  ddeejjaa  ccuunnooaaººtteeþþii,,  îînncceeppâânndd  ddiinn  aacceesstt  aann,,  CCoonnssttrruucctt  EExxppoo,,  cceell  mmaaii  pprreessttiiggiiooss  ttâârrgg  oorrggaanniizzaatt  ddee  RRoommeexxppoo
îînn  BBuuccuurreeººttii,,  ssee  ddeessffããººooaarrãã  îînn  ddoouuãã  eeddiiþþiiii  ––  AAnnttrreepprreennoorr  ((lluunnaa  mmaarrttiiee))  ººii  AAmmbbiieenntt  ((lluunnaa  mmaaii))..

NNuu  ddeesspprree  iimmppoorrttaannþþaa  lloorr  vvaa  ffii  vvoorrbbaa  îînn  cceellee  ccee  uurrmmeeaazzãã,,  ccii  ddeesspprree  uunneellee  ppããrreerrii  eexxpprriimmaattee  îînn  rreeppeettaattee  rrâânndduurrii  ddee
ccããttrree  uunniiii  ppaarrttiicciippaannþþii  ººii  zziiaarriiººttii,,  ooppiinniiii  ccaarree  nneecceessiittãã  rrããssppuunnssuurrii  ccllaarree  ppeennttrruu  aa  îînnddrreeppttaa  uunneellee  ddeeffiicciieennþþee  sseemmnnaallaattee..

OObbsseerrvvaaþþiiiillee  cceelloorr  iinntteerreessaaþþii  ddee  ccllaarriiffiiccããrrii  ssee  rreeffeerrãã  llaa  oorrggaanniizzaarreeaa  îînn  ddoouuãã  eeddiiþþiiii,,  llaa  ttaarriiffeellee  ppeerrcceeppuuttee  ººii  ccoonnddiiþþiiiillee
ooffeerriittee  ppaarrttiicciippaannþþiilloorr,,  mmeeddiiuull  aammbbiiaanntt,,  llaa  ccoommppeettiittiivviittaatteeaa  îînn  rraappoorrtt  ccuu  ttâârrgguurriillee  ssiimmiillaarree  ddiinn  ssttrrããiinnããttaattee  eettcc..

CCoonnccrreett,,  iiaattãã  îînnttrreebbããrriillee  aaddrreessaattee  ººii  rrããssppuunnssuurriillee  pprriimmiittee  ddiinn  ppaarrtteeaa  aa  ttrreeii  ooffiicciiaalliittããþþii::  
––  ddnnaa  AAddrriiaannaa  IIffttiimmee,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  eexxeeccuuttiivv  ––  PPaattrroonnaattuull  SSoocciieettããþþiilloorr  ddiinn  CCoonnssttrruuccþþiiii;;
––  ddll  PPeettrree  MMoorrooiiaannuu,,  sseeccrreettaarr  ggeenneerraall  ––  AAssoocciiaaþþiiaa  DDiissttrriibbuuiittoorriilloorr  ddee  UUttiillaajjee  ddee  CCoonnssttrruuccþþiiii  ((AADDUUCC));;
––  ddll  CCããttããlliinn  TTrriiffuu,,  ddiirreeccttoorr  aall  DDeeppaarrttaammeennttuulluuii  OOrrggaanniizzaarree  TTâârrgguurrii  ººii  EExxppoozziiþþiiii  ––  RRoommeexxppoo..

D i l e m e

continuare în pagina 38
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77% dintre expozanþi au reali-
zat noi contacte de afaceri, 73% au
obþinut noi informaþii despre piaþã,
69% au lansat noi produse ºi
echipamente. De asemenea, 75%
dintre expozanþi s-au declarat mulþu-
miþi de promovarea manifestãrii în
mass-media, iar 72% de numãrul
vizitatorilor la stand ºi discuþiile cu
aceºtia.

În ceea ce priveºte vizitatorii,
70% dintre aceºtia s-au declarat
mulþumiþi de vizita întreprinsã ºi
peste 95% dintre vizitatori au con-
siderat cã oferta firmelor este diver-
sificatã ºi acceptabilã cantitativ.
Peste 90% dintre vizitatorii spe-
cialiºti intenþioneazã sã viziteze ºi
ediþia urmãtoare a Construct Expo
Antreprenor. 

Existã vreo diferenþã în ceea ce
priveºte target-ul între Construct
Expo  Antreprenor ºi Construct
Expo  Ambient?
AA..II..: Nu, nu cred cã existã vreo

diferenþã între cele douã târguri ca
target.

PP..MM..: Existã o diferenþã notabilã
între Construct Expo Antreprenor ºi
Construct Expo Ambient. Primul se
adreseazã furnizorilor ºi beneficia-
rilor de utilaje, echipamente, materi-
ale pentru instalaþii electrice ºi apã etc.
Al doilea se adreseazã furnizorilor ºi
beneficiarilor de produse pentru ame-
najãri interioare, sectoare care sunt
diferite ca aplicaþii ºi tehnologie. 

Aici repet propunerea fãcutã de
ADUC de a se programa Construct
Expo Antreprenor în luna aprilie sau
începutul lunii mai, având în vedere
cã majoritatea standurilor sunt în
exterior, iar Construct Expo Ambient,
eventual, în martie, la acesta majori-
tatea standurilor fiind în interior. 

Cum apreciaþi Construct Expo
din punct de vedere organizatoric
în comparaþie cu târgurile din
strãinãtate?
AA..II..: Am vizitat târgul de con-

strucþii de la Bologna. Consider cã nu
sunt diferenþe fundamentale, cu
excepþia obiceiurilor noastre bal-
canice, cum ar fi acela de a avea la
expoziþie fum de la mici, fripturi ºi
altele chiar în incintã. Dacã Romexpo
va reuºi sã-ºi dubleze suprafaþa de
expunere (acum are 55.000 mp), aºa
cum a afirmat conducerea, atunci
cred cã ne vom putea apropia ºi mai
mult de târgurile europene.

PP..MM..: Cu toate progresele fãcute
de la un an la altul, Construct Expo
este sub nivelul târgurilor similare

din Europa de Vest. Mã refer la spaþiul
insuficient asigurat utilajelor mari, la
înghesuiala ce apare chiar la intrarea
în târg ºi în continuare pe aleile de la
intrare, ceea ce afecteazã aspectul
general. O lipsã importantã este
imposibilitatea de a asigura un spaþiu
pentru demonstraþii cu diverse utilaje.

Noi am fãcut deja câteva propu-
neri ºi mã refer numai la douã,
organizarea mai buna a afluirii trans-
portului de exponate la amenajarea
expoziþiei ºi îmbunãtãþirea condiþiilor
de intrare ºi ieºire din parcãri. 

CC..TT..: În afara condiþiilor oferite de
noi ºi cunoscute de participanþi,
odatã cu 2006, Romexpo a inaugurat
cu ocazia Construct Expo Antre-
prenor un nou sistem de acces cu
carduri magnetice, atât pietonal,
cât ºi pentru accesul auto, apreciat
de majoritatea expozanþilor ºi
vizitatorilor. Þinem sã menþionãm cã
acest sistem modern este unic în
cadrul târgurilor internaþionale din
spaþiul estic european, fiind foarte
apreciat la nivelul Uniunii Inter-
naþionale a Târgurilor.

În plus, toate parcãrile au fost
modernizate, iar numãrul locurilor de
parcare a crescut faþã de 2005 cu
peste 70% (de la 1200 de locuri de
parcare în 2005, la 2200 de locuri de
parcare în 2006). De asemenea,
pavilionul 17 bis construit în toamna
anului trecut a fost utilizat pentru
prima datã la aceastã manifestare
expoziþionalã.

Care e poziþia firmelor strãine
privind calitatea organizãrii
Construct Expo?
PP..MM..: Firmele din strãinãtate apre-

ciazã eforturile ºi progresul fãcute de
Romexpo, dar considerã necesarã o
extindere mult mai mare a suprafeþei
de expunere ºi condiþii mai bune
pentru expozanþi. 

Consideraþi rezonabile: tarifele,
mediul ambiant, manifestãrile
conexe, asigurarea exponatelor?
AA..II..: Nu mã pot referi la tarife.

Despre mediul ambiant am vorbit
mai sus, în rest cred cã totul se reali-
zeazã cu profesionalism ºi compara-
bil la scarã europeanã.

PP..MM..: În ceea ce priveºte tariful,
considerãm cã el este mare faþã de
condiþiile oferite. Mediul ambiant
acceptabil, cu unele observaþii
privind curãþenia ºi muzica prea
stridentã. 

Se asigurã condiþii pentru mani-
festãri conexe, dar acestea sunt puþin
exploatate. 

CC..TT..: Tarifele de participare, atât
pentru spaþiul interior, cât ºi exterior
(45 euro/mp) utilizat preponderent de
firmele care au expus utilaje, sunt
raportate la cele practicate la târgurile
de profil din strãinãtate, atât din zona
Europei Centrale ºi de Est, cât ºi din
Europa de Vest, fiind sub nivelul aces-
tora (exemplu: Construma – Budapesta
(64 euro/mp), Bauma – München
(între 59 ºi 82 euro/mp). În acelaºi
timp, Romexpo are o politicã de
fidelizare ºi încurajare a clienþilor,
practicând tarife diferenþiate pentru
expozanþii cu mai multe participãri
consecutive, suprafeþe închiriate
mari, producãtori, IMM-uri etc.
(bonificaþiile acordate sunt cuprinse
între 5% ºi 17%). De altfel, pentru
firmele membre ADUC, Romexpo a
oferit un tarif promoþional, redus faþã
de cel prevãzut în adeziunea-con-
tract, având în vedere prima partici-
pare a ADUC la aceastã manifestare.

Se anunþã, încã din acest an,
apariþia ºi în Bucureºti a con-
curenþei expoziþionale în dome-
niul construcþiilor, un lucru primit
cu interes de mulþi participanþi la
Construct Expo. Ce pãrere aveþi
despre acest eveniment?
AA..II..: Concurenþa este cel mai

necesar instrument de perfectare a
activitãþii unui operator pe piaþã.
Apariþia în Bucureºti ºi a altor târguri
de construcþii demonstreazã cã
domeniul este atractiv ºi dinamic.
Apreciez cã existã ºi alte branduri
care vin cu un concept nou de expo-
ziþii, acela de domeniu „de niºã”, de
specializare pe diferite activitãþi
(faþade, hale, reabilitãri de faþade).

PP..MM..: Este binevenitã ºi aºteptatã o
concurenþã în acest domeniu, dar tre-
buie sã se þinã cont ca aceasta sã vinã
cu oferte mai bune, ceea ce este greu
de realizat în acest moment. 

LLeeccttuurrâânndd  îînnttrreebbããrriillee  ººii  rrããssppuunn--
ssuurriillee  ddee  mmaaii  îînnaaiinnttee,,  uurrmmeeaazzãã  ssãã  vvãã
ffoorrmmuullaaþþii  pprroopprriiiillee  ppããrreerrii  ppee  ccaarree,,
ccoommuunniiccâânndduu--llee  cceelloorr  ttrreeii  iinnssttiittuuþþiiii,,
ppuutteeþþii  ssãã  ccoonnttrriibbuuiiþþii  llaa  eeffiicciieennttiizzaarreeaa
ffuunnccþþiioonnaalliittããþþiiii  CCoonnssttrruucctt  EExxppoo..  UUnn  aassee--
mmeenneeaa  ddeemmeerrss  ccoommuunn  vvaa  ccoonnssoolliiddaa  ººii
vvaa  îîmmbbuunnããttããþþii  eexxiisstteennþþaa  cceelluuii  mmaaii
mmaarree  ººii  mmaaii  iimmppoorrttaanntt  ttâârrgg  oorrggaanniizzaatt
ddee  RRoommeexxppoo  îînn  þþaarraa  nnooaassttrrãã..

CCiipprriiaann  EEnnaacchhee

urmare din pagina 36





RReevviissttaa  Construcþiilor mmaaii  2200006640

Creativitate româneascã
UªI METALICE PERSONALIZATE

Specialiºtii SC MACO PRODIMPEX SRL
au proiectat ºi realizat, pornind de la
o concepþie unitarã de gândire tehno-
logicã constructivã a tuturor categori-
ilor de produse ale firmei, o nouã uºã
destinatã, în special, echipãrii
locuinþelor tip vilã, care sã îmbine
siguranþa ºi robusteþea cu eleganþa,
design-ul ºi f inisajele cele mai
moderne, elaborate sub denumirea
Nobila (marcã protejatã OSIM).
Aceste uºi dezvoltã ideea construc-
tivã de bazã aplicatã la produsele
standard (Civica), tratând în mod spe-
cial aspectele estetice ºi de siguranþã.
Primul lucru în obþinerea unui produs
superior din punctul de vedere al imaginii,

al modelelor ºi finisajelor feþelor inte-
rioare ºi exterioare ale blatului uºii
este realizat cu ajutorul unor profile
speciale din aluminiu care se mon-
teazã pe pãrþile laterale ale casetei
metalice ºi permit fixarea panourilor
decorative din MDF ºi PVC plastifiat.
Modelele aplicate pe fronturile din
MDF, la care se adaugã nuanþele de
culoare specifice diferitelor esenþe
lemnoase decorative, conferã pro-
duselor o notã superioarã de nobleþe
ºi frumuseþe. În al doilea rând, sigu-
ranþa este realizatã la cote maxime
prin existenþa modulului metalic cen-
tral rigidizat ºi izolat, a protecþiilor
suplimentare din dreptul sistemelor
de siguranþã ºi prin folosirea unei
feronerii de calitate. 

CCaarraacctteerriissttiiccii::  
DDiimmeennssiiuunnii  ssttaannddaarrdd::  2050 mm

x 880 mm : 2050 mm x 980 mm.
Pe bazã de comandã se pot exe-

cuta orice dimensiuni, într-un canat
sau în douã canaturi, cu supraluminã,
cu luminatoare laterale ºi grilaje
ornamentale.

CCoonnssttrruuccþþiiee::  modul metalic cen-
tral realizat din 2 foi de tablã de oþel
dublu decapat de 0,8 mm, cu pro-
tecþii suplimentare de 3 mm în zona
sistemelor de siguranþã, cu ranforsãri
interioare în formã de „zet”, canturi
fãlþuite ce conferã o mare rezistenþã
întregului ansamblu, toc profilat din
tablã de oþel dublu decapat de 1,5 mm,
spumã poliuretanicã injectatã la inte-
rior, ce asigurã o bunã izolare termicã
ºi fonicã ºi permite comportarea uºii
ca un întreg, plãci MDF termovidate
cu folie PVC, cant exterior dintr-un
profil special de aluminiu.

IIzzoollaarree::  termicã ºi fonicã prin
injecþia cu poliuretan a modulului
metalic central ºi existenþa a douã
plãci din MDF pe fiecare faþã a aces-
tui modul.

EEttaannººeeiittaattee::  asiguratã prin garni-
tura de cauciuc aplicatã atât pe
blatul, cât ºi pe tocul uºii. 

FFiinniissaarree::  blatul de uºã este finisat
prin aplicarea de plãci de MDF ter-
movidat cu folie PVC în diferite
nuanþe (stejar deschis, nuc, calvados
(cireº), mahon, verde ºi alb), iar tocul
este vopsit în câmp electrostatic, vop-
sire ce asigurã un aspect modern ºi o
rezistenþã sporitã la acþiunile
mecanice. Plãcile de MDF au o
grosime de 10 mm pe fiecare faþã, la
interior placa fiind lisã, iar la exterior
cu model frezat, aplicat sau fãrã
model.
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SSiigguurraannþþãã::  conferitã de utiliza-
rea unor feronerii de înaltã calitate:

aa..  broascã MOTTURA – cu închi-
dere în 3 direcþii ºi cheie tip seif, shield
cu mâner COLOMBO sau HOPPE;

bb..  broascã MUL-T-LOCK – cu
închidere în 4 direcþii, cilindru ºi shield
de protecþie;

cc..  zãvor RIMLOCK – cu închidere
pe interior ºi buton;

dd..  broascã suplimentarã aplicatã
ABUS – cu pârghie ºi protecþie a cilindrului.

Broaºtele sunt prevãzute cu: chei
cu dublã bãrbie, cilindri de securi-
tate, blindaje suplimentare de 3 mm
sudate pe interiorul uºii în dreptul
broaºtelor pentru a anula posibilitatea
gãuririi broaºtei, bolþuri fixe sudate

pe blatul de uºã ce devin active când
aceasta este închisã ºi care, împre-
unã cu tijele de închidere pe verti-
calã, anuleazã orice tentativã de
scoatere de pe toc (uºa este avizatã
de Poliþia Capitalei ca având un grad
sporit de siguranþã). 
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Structuri pentru construcþii
LEMNUL LAMELAT ÎNCLEIAT 

CCrriissttiinnaa  CCÂÂMMPPIIAANN  ––  UUnniivveerrssiittaatteeaa  TTeehhnniiccãã  CClluujj,,  TTiibbeerriiuu  SSTTRREEZZAA  ––  SSCC  RReeccoonn  SSRRLL  CClluujj--NNaappooccaa

LLeemmnnuull  llaammeellaatt  îînncclleeiiaatt posedã o
serie de calitãþi care îl recomandã ca
materie primã pentru producþia ele-
mentelor structurale, folosite în majori-
tatea tipurilor de construcþii, cum ar fi:
locuinþe, construcþii industriale sau
agrozootehnice, sãli de sport, piscine,
magazine ºi centre comerciale, bise-
rici, poduri pietonale ºi auto, monu-
mente sau elemente de design interior. 

Din aceastã materie primã, se pot
produce uºor diferite sisteme sau ele-
mente curbe, proces costisitor pentru
alte materiale de construcþii. Cu aju-
torul acestor tipuri de structuri (arce sau
cadre curbe, dublu sau triplu articulate)
sunt posibile economisirea materiei
prime ºi, în acelaºi timp, obþinerea
unor soluþii arhitecturale deosebite.

Chiar ºi grinzile drepte, cu o înãlþime
transversalã constantã, se pot modela în
procesul de fabricaþie cu contrasãgeatã,
raza de curburã fiind necesarã pentru
compensarea sãgeþii de încovoiere a
grinzilor, avantaj care asigurã o imagine
suplã ºi mlãdioasã grinzilor, fãrã a le
mãri costul de producþie.

Elementele din lemn lamelat încleiat
se pot fabrica la dimensiunile dorite, dar
este mai avantajos sã se aleagã o secþi-
une transversalã pentru grindã în aºa fel
încât aceasta sã se producã prin
încleierea unui numãr întreg de lamele
din lemn. Deoarece lamelele sunt sub-
þiri, treptele dimensionale ale secþiunii
transversale pentru o grindã sunt foarte
apropiate de dimensiunile dorite.

DDiimmeennssiioonnaarreeaa  eelleemmeenntteelloorr se face
în funcþie de eforturile obþinute din
calculul de rezistenþã, secþiunea trans-
versalã se poate modifica dupã nece-
sitãþi, de exemplu, acolo unde
solicitarea este mai mare, înãlþimea va
fi mai mare. Aceastã facilitate asigurã
posibilitatea producerii unor grinzi cu
pantã dublã sau simplã pentru
acoperiº, pãstrând, în acelaºi timp,
partea inferioarã a grinzii orizontalã.

Lemnul lamelat se poate folosi în
combinaþie cu alte produse pentru
închideri ºi compartimentãri (panouri
termoizolante tip sandwich), pentru
obþinerea unor construcþii uºoare, cu
deschideri mari, fãrã stâlpi intermediari.
Acest avantaj asigurã halelor industriale,
depozitelor sau sãlilor de sport flexibi-
litate ºi posibilitate de utilizare superioarã.
Greutatea proprie redusã a lemnului
lamelat încleiat duce ºi la reducerea
cheltuielilor de închiriere a utilajelor
de ridicat ºi transport, deoarece, în
majoritatea cazurilor, se pot folosi
macarale ºi camioane de capacitãþi
mici. Acest avantaj oferã posibilitatea
producerii de elemente prefabricate
din lemn lamelat încleiat de dimen-
siuni mai mari în comparaþie cu ele-
mente similare produse din alte
materiale mai grele.

Datoritã dimensiunilor secþionale
mari, lemnul lamelat încleiat arde greu.
Focul se stinge singur într-o grindã de
lemn lamelat atâta timp cât aceasta nu se
aflã sub acþiunea directã ºi constantã a
flãcãrilor, stratul carbonizat protejeazã
grinda împotriva arderii interioare a acesteia

ºi partea necarbonizatã a grinzii îºi
pãstreazã capacitatea portantã în timpul
unui incendiu. În funcþie de cerinþe se
poate determina, în conformitate cu norma
ENV 1995-1-2, Eurocode 5: Calculul de
rezistenþã la foc, secþiunea rãmasã dupã
un incendiu de X minute, urmând a se
verifica rezistenþa la eforturile din combi-
naþia specificã de încãrcãri. Din acest
motiv, construcþiile din lemn lamelat
încleiat sunt rezistente la foc ºi se poate
ajunge uºor la îndeplinirea condiþiilor
stabilite de autoritãþi prin calcul sau trata-
ment de ignifugare.

Lemnul nu este un bun conducãtor
de cãldurã, proprietate care face ca
materialul sã se comporte bine atât la
frig, cât ºi la cald, fãcând posibilã
alegerea unor soluþii simple de construcþie
ºi evitând problema punþilor termice.
De exemplu, o grindã poate strãpunge
zidul exterior fãrã ca aceasta sã creeze
probleme de condens, de pierderi de
cãldurã sau de schimbare a culorii
suprafeþelor. Elementele din lemn lamelat
încleiat pot fi folosite în structura acope-
riºurilor sau a zidurilor exterioare fãrã ca
acestea sã ducã la deteriorarea confortului
termic al construcþiei.

La fel ca ºi lemnul normal, lemnul
lamelat încleiat este neutru din punctul
de vedere al emanaþiilor de CO2 ºi, de
aceea, se poate refolosi/ recicla sau se
poate incinera fãrã probleme. Lemnul
lamelat încleiat are o acþiune plãcutã
asupra mediului interior, contribuind la
crearea unei atmosfere benefice la
locul de muncã.

LLeemmnnuull  aa  ccoonnssttiittuuiitt  ddiinn  cceellee  mmaaii  vveecchhii  ttiimmppuurrii  uunn  mmaatteerriiaall  ddee  bbaazzãã  îînn  oorriiccee  ccoonnssttrruuccþþiiee,,  ddaattoorriittãã  mmuullttiipplleelloorr  ssaallee  aavvaannttaajjee,,
ººii  rreepprreezziinnttãã  ººii  llaa  oorraa  aaccttuuaallãã  oo  ssoolluuþþiiee  mmooddeerrnnãã  ººii  eeffiicciieennttãã  ppeennttrruu  eelleemmeenntteellee  ssttrruuccttuurraallee  ssaauu  nneessttrruuccttuurraallee  aallee  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr..
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Elementele din lemn lamelat încleiat
se pot finisa ºi asambla chiar pe ºantier cu
ajutorul uneltelor la îndemâna oricãrui
muncitor constructor, fãcând posibil ca
toate ajustãrile sã se poatã realiza uºor ºi
într-un timp scurt. De cele mai multe ori
este avantajos ca fabrica producãtoare de
lemn lamelat încleiat sã contribuie direct
la faza finalã a lucrãrilor de construcþie,
astfel, fiind posibilã realizarea ele-
mentelor componente sub formã de
prefabricate. Faza de producþie finalã în
fabricã poate cuprinde urmãtoarele ope-
raþii: finisãri ºi frezãri exterioare, exe-
cutarea gãurilor pentru ºuruburi, armarea
grinzilor cu adeziv ºi tije filetate, monta-
jul conexiunilor metalice sau montajul
elementelor componente în ansambluri
sau sisteme constructive. Preasamblarea
sistemelor constructive din lemn lamelat
încleiat este recomandatã datoritã pre-
ciziei de fabricare ºi gradului de finisare,
fãcând ca montarea acestora în ansam-
blu pe ºantier sã nu devinã un proces de
lungã duratã. Montajul se realizeazã sim-
plu ºi rapid cu ajutorul cuielor, ºurubu-
rilor, holºuruburilor ºi al ºaibelor,
indiferent de anotimp.

În principiu, grinzile din lemn lame-
lat încleiat sunt produse cu o secþiune
transversalã de formã rectangularã.
Cea mai economicã metodã de con-
strucþie este folosirea secþiunilor
rectangulare mari, cu urmãtoarele
dimensiuni:

înãlþimea corespunzãtoare îmbinãrii
unui numãr întreg de lamele, h=n·t (mm),
h=înãlþimea grinzii,  n=numãrul de lamele,
t=grosimea lamelei.

lãþimea b corespunzãtoare lãþimii
scândurilor deja tãiate la dimensiuni,
minus pierderea la ºlefuire de circa
10–15 (mm).

ÎÎnnããllþþiimmii  ssttaannddaarrdd
Pentru grinzi drepte ºi pentru grinzi

curbe cu o razã de cel puþin 5,5 m,
înãlþimea standard este multiplu de
45 mm = grosimea lamelei. Pentru ele-
mente curbe cu o razã mai micã de
5,5 m, se folosesc lamele mai subþiri.
În cele mai multe cazuri, luându-se în
considerare rezistenþa ºi stabilitatea
elementului, se alege ca raportul din-
tre înãlþime h ºi lãþime b sã fie cât mai
mic posibil. Cu cât raportul h/b este
mai mare, cu atât este mai important
ca rigidizarea elementului la flambaj
lateral sã fie rezolvatã constructiv.
În cazul unei rigidizãri obiºnuite ºi
efectuate corespunzãtor, se va folosi în
mod normal un raport h/b de maxi-
mum 7. Pentru grinzile mai înalte se
impun condiþii speciale.

LLeemmnnuull  îînncclleeiiaatt este un material de
construcþie de înaltã tehnologie,
având numeroase avantaje comparativ
cu lemnul masiv. Se obþine prin
încleierea la temperaturi înalte ºi
umiditatea constantã a unor lamele
subþiri din lemn (în mod curent, scân-
duri sau dulapi), aºezate de obicei ori-
zontal, unele peste altele, ºi îmbinate
prin intermediul unor pelicule de
încleiere, prin presare. Aceste lamele
au fost în prealabil uscate (de obicei,
în uscãtoare speciale) ºi aduse la
umiditatea cerutã pentru fiecare
specie (molid, fag, stejar etc.). Produsul
intrã apoi în procesul prelucrãrii
finale, care poate cuprinde urmã-
toarele operaþii: ºlefuire, fasonare,
tratarea suprafeþelor exterioare, mon-
tajul conexiunilor metalice ((ffoottoo  11)).

Procesul de încleiere este practic cel
mai important în realizarea acestor ele-
mente. El cuprinde urmãtoarele etape :

Pregãtirea adezivului :
Aceastã etapã este esenþialã

deoarece de corecta pregãtire a
adezivului depinde comportarea ulte-
rioarã a îmbinãrii. De aceea, este
esenþial sã se urmeze cu stricteþe
reþeta datã de producãtor. Se reco-
mandã parcurgerea cu atenþie a
prospectelor pe care acesta le pune la
dispoziþia utilizatorilor;

Aplicarea adezivului:
Modul de aplicare poate fi  manual

sau mecanizat, iar grosimea stratului
de aplicare poate varia;

Închiderea încleierii :
Este un proces în strânsã depen-

denþã de condiþiile de mediu în care
se realizeazã îmbinarea. Se au în vedere
factori, precum: temperatura, umidi-
tatea relativã a aerului etc.;

Întãrirea adezivului:
Timpul în care se realizeazã

întãrirea adezivului reprezintã durata
de timp pânã la care se ating caracte-
risticile mecanice dorite în îmbinare.
Acest proces este dependent de
condiþiile de mediu.

Factorii care influenþeazã procesul
de încleiere sunt: 

factorul clei, prin grosimea
peliculei, uniformitate, calitate etc.;

factorul lemn, prin specie,
umiditate maximã 15%, suprafeþe
curate, prelucrate, degresate;

factorul mediu ambiant, prin
temperaturã, umiditate, presiunea
vaporilor, viteza aerului.

Firma S.C. RECON SRL din Cluj-
Napoca executã astfel de grinzi por-
tante din lamele de lemn încleiate,
fãrã noduri, îmbinate în dinþi, având
urmãtoarele caracteristici ((ffoottoo  22  ºi 33)):

secþiunile maxime ale grinzilor
sunt de 35x110 cm ºi lungime pânã la
18 m. Grinzile se realizeazã din lemn de
molid clasa A ºi B, umiditate 12–14%;

adezivii utilizaþi sunt tip D4,
import Germania;

grinzile sunt protejate contra
insectelor xilofage, putrezirii ºi, la
cerere, se trateazã ignifug.

FFoottoo  11 FFoottoo  22
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Structurile spaþiale din lemn în actualitate

În compania noastrã, conceptul de calitate ºi perfor-
manþã în construcþii pe structuri de lemn înglobeazã cri-
teriile de durabilitate, rapiditate în montaj ºi execuþie,
calcule de rezistenþã perfecþioniste, toate acestea pentru a
satisface necesitãþile explicite ºi implicite ale clienþilor în
condiþiile respectãrii cerinþelor legale.

Având în vedere calitãþile unui astfel de tip de con-
strucþie, au fost realizate în timp record (2 luni), 2 case de
copii pentru DAGSPC Braºov.

În cadrul unui proiect mai larg, s-au realizat 5 case de
copii ºi 1 centru de zi pentru copii cu dizabilitãþi în
judeþul Braºov, 2 case pentru copii cu handicap în
Râmnicu Vâlcea, o casã de copii la Giurgiu ºi un cen-
tru de zi pentru copii nevãzãtori la Braºov.

În domeniul construcþiilor industriale, au fost realizate
2 hale de 1.100 mp ºi, respectiv, 1.200 mp în judeþul Covasna,
o halã, service ºi show-room cu suprafaþa de 1.500 mp în
judeþul Braºov; o halã de 1.200 mp în judeþul Covasna

ºi un acoperiº pentru un mare
complex comercial din Braºov,
cu suprafaþa de 1.200 mp.

Totodatã, în cadrul programului de reconstrucþie a
zonelor sinistrate din Banat ºi Caraº-Severin, au fost exe-
cutate structurile din lemn pentru 100 de case sociale ºi
aproximativ 300 de structuri de acoperiº.

Compania PPaassccoonnmmaatt  vã poate aduce la realitate visul
de a avea cãminul dorit, executând la cheie case unifami-
liale într-un timp record, cu 30% mai economic decât o
construcþie tradiþionalã.

Case cu structuri din lemn au fost realizate ºi puse în
operã în þãri ca Spania, Franþa ºi Norvegia. 
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Grinda din ffoottoo  44  are lungimea de 16 m
ºi secþiunea de 30x100 cm. Ea face
parte, împreunã cu alte douã grinzi
identice, din structura de rezistenþã a
acoperiºului unei biserici. În ffoottoo  55
este prezentatã o altã grindã (produsã
de aceeaºi firmã), în timpul montãrii
acoperiºului.

Pentru determinarea caracteristi-
cilor elementului, grinda a fost supusã
unui set de testãri.

Grinda a fost încãrcatã cu forþe
concentrate, dispuse la distanþe egale
cu 100 cm. Încãrcarea s-a efectuat în
cinci trepte ((ffiigg..  11  ºi ttaabbeelluull  11)).

Rezultatele încercãrilor efectuate
au scos în evidenþã urmãtoarele:

Rezistenþa la încovoiere a lemnului
brut este superioarã rezistenþei de cal-
cul la încovoiere pentru piese din cate-
goria I de calitate de 24,0 N/mm2

conform Normativului NP 005 - 96;
Rezistenþa la compresiune în

lungul fibrelor a lemnului brut este
superioarã rezistenþei de calcul la
compresiune în lungul fibrelor pentru
piesele de categoria I de calitate de
15,0 N/mm2 conform Normativului
NP 005 - 96;

Rezistenþa la încovoiere a lem-
nului încleiat este superioarã rezistenþei

de calcul la încovoiere pentru
piese din categoria I de calitate de
24,0 N/mm2 conform Normativului
NP 005 - 96;

Rezistenþa la compresiune în
lungul fibrelor a lemnului încleiat
este superioarã rezistenþei de calcul
la compresiune în lungul fibrelor pen-
tru piesele din categoria I de calitate
de 15,0 N/mm2 conform Normativului
NP 005 - 96;

Rezistenþa la forfecare a zonelor
încleiate este superioarã rezistenþei
lemnului la forfecare în lungul
fibrelor pentru piesele din categoria I
de calitate de 3,0 N/mm2 conform
Normativului NP 005 – 96. 

ÎN  LOC  DE  CONCLUZII
Calitãþile lemnului se regãsesc la

lemnul lamelat încleiat. Acesta este
decorativ, cald ºi original, din aceastã
cauzã fiind recunoscut ºi acceptat ca
material natural. Lemnul lamelat
încleiat se foloseºte la structurile por-
tante atât pentru rezistenþa bunã pe
care acesta o are, cât ºi pentru posi-
bilitatea producerii acestuia în
diferite forme ºi dimensiuni, con-
ferind produsului o anumitã notã de
personalitate. Culoarea ºi veridici-
tatea lemnului contribuie la lumino-
zitatea ºi originalitatea clãdirii.

Tehnologia actualã permite ca,
pentru o largã varietate de construcþii,
lemnul sã se dovedeascã sub toate
criteriile de analizã, fie ele econo-
mice sau estetice, alegerea cea mai
potrivitã. Calitãþile sale naturale,
disponibilitatea sa, posibilitatea de a
obþine produse noi pe bazã de lemn,
noile tehnici de asamblare ºi
asociere, chiar ºi cu alte materiale, au
permis diversificarea modalitãþilor de
realizare a elementelor ºi construc-
þiilor din lemn. FFoottoo  44 FFoottoo  55

FFiigguurraa  11

FFoottoo  33

TTaabbeelluull  11
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((ccoonnttiinnuuaarree  ddiinn  nnuummããrruull  1144))

CONSTRUCÞII  NOI
Ar fi o mare greºealã dacã cineva

ar crede cã proiectarea unei clãdiri cu
un consum redus de energie nu
înseamnã decât sã se conceapã imo-
bilul ca ºi mai înainte, adãugând
anvelopei un strat de izolaþie termicã.
ªi alte mãsuri trebuie considerate:

orientarea încãperilor;
forma clãdirii;
ferestrele ºi iluminarea naturalã;
ventilarea raþionalã ºi riscul de

condens;
modul de dispunere a straturilor

de izolaþie termicã;
utilizarea energiei solare;
eficienþa echipamentelor ºi insta-

laþiilor de încãlzire;
posibilitatea de reglare, conto-

rizare ºi automatizare.
În cazul construcþiilor noi, reali-

zate din alte surse decât bugetul de
stat, reglementãrile privind protecþia
termicã ºi economia de energie nu
sunt încã aplicate, deºi aceasta nu
este numai o problemã de interes pri-
vat, iar compactitatea redusã ºi gradul
de protecþie termicã insuficient deter-
minã cheltuieli foarte mari pentru
încãlzirea spaþiilor. Proiectanþii ºi
executanþii neglijeazã acest domeniu,
limitându-se la satisfacerea exigenþei
de siguranþã structuralã. În mare parte
cunosc superficial reglementãrile din
domeniu sau nu se implicã în apli-
carea prevederilor acestora deoarece
autorizaþiile de construire se dau fãrã
verificarea satisfacerii exigenþelor D,
E la majoritatea lucrãrilor, ceea ce
face ca prevederile C – 107 sã nu fie
respectate. 

La ora actualã percepþia publicului
legatã de reabilitare termicã se

canalizeazã doar spre ferestrele etanºe
cu geam termoizolant, cu neglijarea
ventilãrii naturale ºi a punþilor termice,
sau spre montarea centralelor termice
proprii. Modalitãþile de protecþie
adiþionalã prin interior, cu problemele
care apar, nu sunt cunoscute ºi nici
explicate publicului.

Campaniile de publicitate prin
mass-media se cer a fi mai convingã-
toare ºi realizate cu sprijinul nemij-
locit al unor specialiºti competenþi,
dat fiind cã majoritatea arhitecþilor ºi
inginerilor nu sunt pregãtiþi corespun-
zãtor în acest domeniu.

Pentru conºtientizarea proprieta-
rilor de imobile (persoane fizice sau
juridice), administratorilor ºi locata-
rilor cã certificatul energetic este
esenþial, sunt necesare între altele:

prezentarea sub formã clarã,
intuitivã, uºor accesibilã celor care
nu sunt specialiºti a indicatorilor de
consum energetic. Exprimarea în
kWh în loc de kcal sau Joule este deja
mai bunã, dar nu spune prea multe
celor care nu sunt tehnicieni, care
asociazã kWh numai cu electricitatea.
De aceea în Germania rezultatul final
se exprimã ºi în litri de combustibil
(1kWh ≈ 0,1 litri) ºi, astfel, apar for-
mulãrile „casã de 3 litri”, ((ffiigg..  77)),,  uºor
de reþinut, deoarece toate familiile au
cel puþin o maºinã;

detalierea structurii consumului,
care dã prima indicaþie concludentã.

În baza reglementãrilor actuale,
modernizarea clãdirilor existente ºi a
celor noi, pentru a avea performanþe
ridicate privind conservarea energiei,
trebuie pusã în practicã. Þinând
seama cã, în perspectivã, obiectivul
este aapprrooppiieerreeaa  ddee  aauuttoonnoommiiaa  eenneerr--
ggeettiiccãã  în raport cu resursele de com-
bustibili fosili care se epuizeazã

ºi sunt poluante, apare problema
ddaaccãã  îînn  ssttaaddiiuull  aaccttuuaall  mmaaii  eessttee  ssuuffii--
cciieenntt  ssãã  ssee  rreeaalliizzeezzee  nniivveelluurriillee  GG
iimmppuussee  ddee  CC  110077 (clãdiri cu consum
raþional de energie) sau dacã, de pe
acum, ar fi recomandabil sã se treacã
la protecþii termice superioare mai
favorabile pentru folosirea energiilor
regenerabile. Este o întrebare care
aºteaptã sã fie dezbãtutã pentru a
contribui la stabilirea strategiei de
dezvoltare în domeniu.

MATERIALE  ªI  ANSAMBLURI
Utilizarea unor materiale perfor-

mante de protecþie termicã pentru
care existã agrement tehnic este
impusã de exigenþele de confort ºi
economie de energie, dar ºi de rezerva
de capacitate portantã a structurii de
rezistenþã. Alegerea variantelor apli-
cabile este la latitudinea specialiºtilor
în urma întocmirii raportului de audit
energetic, elaborat prin cooperarea
unui constructor ºi a unui instalator,
persoane atestate MTTC. Este nece-
sarã o diversificare a materialelor
care pot fi utilizate. Nu toate clãdirile
pot fi îmbrãcate cu sistemele tip
ETICS. Mai trebuie ºtiut cã experienþa
de care se dispune este încã limitatã,
ceea ce conduce uneori la greºeli.

Reabilitarea termicã a clãdirilor (II)

ccoonnff..  ddrr..  iinngg..  MMaarriicciiccaa  VVAASSIILLAACCHHEE  ––  UUnniivveerrssiittaatteeaa  TTeehhnniiccãã  „„GGhh..  AAssaacchhii””  IIaaººii,,
FFaaccuullttaatteeaa  ddee  CCoonnssttrruuccþþiiii

FFiigg..  77::  CCaassaa  ddee  33  lliittrrii

continuare în pagina 52





RReevviissttaa  Construcþiilor mmaaii  2200006652

DOCUMENTARE
Experienþa acumulatã de alte þãri

din U.E. în domeniul economiei de
energie ºi al valorificãrii surselor de
energie nepoluante trebuie mai bine
cunoscutã prin documentarea spe-
cialiºtilor în cadrul unor programe
specifice.

SPECIALIªTI
Pregãtirea de bazã revine facul-

tãþilor de profil la nivelurile de
licenþã, master ºi doctorat. Principiile
dezvoltãrii durabile, termotehnica ºi
higrotermica sunt discipline esenþiale
pentru pregãtirea oricãrui arhitect sau
inginer. Se cer, de asemenea, organi-
zate cursuri postuniversitare.

Formarea de specialiºti pentru
audit energetic este bazatã pe douã
specializãri, respectiv auditor ener-
getic pentru construcþii ºi pentru
instalaþii; totodatã existã douã grade,
respectiv I ºi II. Atestarea calitãþii de
auditor se realizeazã în urma unui
examen organizat de o comisie
numitã de MTCT.

În acelaºi timp, sunt necesare
cunoaºterea ºi aplicarea reglemen-
tãrilor din domeniu de proiectanþi ºi
executanþi, în vederea obþinerii de
construcþii noi cu performanþe ener-
getice ºi consumuri reduse în
exploatare.

Se resimte acut lipsa muncito-
rilor constructori calificaþi ºi a for-
maþiilor bine pregãtite pentru a
realiza corect izolaþiile termice,
montarea tâmplãriei termopan ºi
lucrãrile de instalaþii.

SOLUÞII  TEHNICE
Indicarea soluþiilor tehnice se reali-

zeazã în cadrul auditului energetic
prin conturarea mai multor variante
posibile de reabilitare termicã ºi ener-
geticã, având în vedere protecþia termicã

suplimentarã a elementelor opace ºi
vitrate, precum ºi modernizarea insta-
laþiilor termice ºi de a.c.m., dar audi-
torii nu pot alege furnizorii. Evident,
pot fi stabilite ºi modalitãþi de folosire
a unor surse regenerabile de energie.
Soluþiile tehnice sunt partea cea mai
importantã de pregãtire a reabilitãrii. 

PROBLEME  IVITE  LA  ÎNTOCMIREA
CERTIFICATELOR  ENERGETICE

Certificatele energetice sunt oare-
cum simple, deºi implicã un volum
apreciabil de calcule ºi, de multe ori,
un releveu dificil (nu este vorba
numai de lungimi, grosimi etc., ci ºi
de alcãtuirea elementelor de con-
strucþie care poate fi stabilitã numai
prin sondaje ºi termografie) în lipsa
proiectului iniþial al construcþiei ºi
modificãrilor ulterioare. Oricum pre-
cizia rezultatelor este limitatã ºi deci
nici nu este utilã. Auditul energetic
este mult mai dificil. Nu puþine clãdiri
sunt monumente istorice, iar multe
altele au faþade ce nu pot fi modifi-
cate deoarece reprezintã un specific
de arhitecturã al localitãþii, ((ffiigg..  88)).

În majoritatea blocurilor existã
concomitent apartamente decuplate
dotate cu centrale termice sau chiar
fãrã încãlzire ºi apartamente legate
la termoficare. Unii proprietari nu
au posibilitatea sã cheltuiascã pen-
tru reabilitare ºi nici nu îndrãznesc
sã îºi ipotecheze locuinþa deoarece
ºtiu cã nu vor avea cum plãti ratele,
astfel cã sunt nevoiþi sã supravie-
þuiascã în frig ºi umezealã. Apare
încã o contradicþie între dreptul pro-
prietarilor privaþi ºi interesul colectiv
nesoluþionatã pe plan naþional,
ca ºi altele referitoare la spaþiile în
indiviziune.

O dificultate subzistã ºi întrucât în
construcþii nu se mai elibereazã
autorizaþii pentru persoane fizice

care sã desfãºoare activitãþi indepen-
dente ca ingineri specialiºti.

FONDURI
OG 29/2000 prevede o serie de

surse de finanþare ºi de facilitãþi fiscale,
precum:

alocaþii din bugetele locale în
limita prevederilor aprobate de con-
siliile locale, consiliile judeþene ºi
Consiliul General al Municipiului
Bucureºti, în condiþiile legii;

atragere de fonduri de la firme
sau societãþi comerciale de manage-
ment ºi servicii energetice, precum ºi
de la regiile ºi firmele sau companiile
pentru servicii energetice;

atragere de fonduri de la regiile
ºi firmele de alimentare cu cãldurã ºi
apã caldã de consum pentru reabi-
litarea reþelelor de distribuþie din sub-
solul clãdirilor de locuit ºi pentru
montarea de contoare;

fonduri proprii ale agenþilor
economici care au în proprietate sau
în administrare clãdiri de interes public;

fonduri ARCE; 
fonduri proprii ale proprietarilor

clãdirilor care se reabiliteazã. Deoarece
o mare parte dintre persoanele private
sunt incapabile sã facã investiþii în
conservarea energiei, ar trebui acor-
date împrumuturi bancare cu dobândã
redusã, garantate de stat ºi subvenþii.

Este un domeniu în care mai sunt
de gãsit soluþii.

CORELAREA  EXPERTIZEI  TERMICE
CU  CEA  STRUCTURALÃ

La clãdirile care fac obiectul
lucrãrilor de expertizare termicã, tre-
buie sã se realizeze în avans o exper-
tizã structuralã, pentru a determina
rezerva de capacitate portantã sau
necesitatea lucrãrilor de consolidare.
Toate lucrãrile de renovare trebuie
corelate încã din faza de proiectare.

FFiigg..  88::  FFaaþþaaddee  rreepprreezzeennttaattiivvee  llaa  ccaarree  nnuu  ssee  ppoott  ooppeerraa  ddeeccââtt  ppaarrþþiiaall  mmooddiiffiiccããrrii  pprriinn  lluuccrrããrriillee  ddee  rreeaabbiilliittaarree  tteerrmmiiccãã  pprriinn  eexxtteerriioorr
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AUDIT  ENERGETIC
Aceastã etapã cuprinde EExxppeerrttiizzaa

tteerrmmiiccãã, CCeerrttiiffiiccaattuull  eenneerrggeettiicc  ººii
RRaappoorrttuull  ddee  aauuddiitt  eenneerrggeettiicc.. Se poate
afirma cã certificatul energetic este
documentul ºi faza cea mai impor-
tantã a ansamblului denumit, în gene-
ral, audit energetic, reprezentând
baza pentru pregãtirea proiectelor
lucrãrilor de reabilitare termicã ºi
energeticã ºi, de aceea, devine
obligatoriu.

PROIECTE
Proiectele tehnice de reabilitare

termicã aplicabile dupã expertizarea
structuralã ºi auditul energetic implicã
colective de specialiºti care sã
adapteze atât anvelopa, cât ºi structura
la exigenþele actuale. Întrucât majori-
tatea clãdirilor au fost realizate pe
bazã de proiecte tip, este posibil ca ºi
soluþiile de modernizare sã fie general
valabile. O categorie aparte este repre-
zentatã de clãdirile monumentale ºi
cele reprezentative pentru arhitectura
localitãþilor care fac obiectul unor
investiþii de reabilitare. 

AUTORIZAÞIE  DE  CONSTRUIRE
Pânã în prezent, aceasta nu pre-

supune ºi verificarea exigenþelor D, E,
ceea ce este regretabil.

MONITORIZARE
Urmãrirea comportãrii în timp a

sistemelor de reabilitare termicã în
condiþiile climatice ale României
presupune realizarea de cãtre spe-
cialiºti a unor investigaþii complexe.
Principalele aspecte se referã la:

satisfacerea exigenþelor de con-
fort higrotermic ºi economie de
energie în exploatare;

corectarea integralã sau parþialã
a punþilor termice;

reducerea poluãrii mediului
prin îmbunãtãþirea notei energetice a
clãdirii;

apariþia condensului ºi extin-
derea lui în masa elementelor de
închidere protejate cu materiale izo-
latoare de grosimi mari cu permeabi-
litate redusã la vapori;

ventilarea încãperilor în condiþi-
ile utilizãrii unei tâmplãrii etanºe;

Se impune ca în fiecare judeþ sã
existe o echipã cu aparaturã necesarã
monitorizãrii. Calitatea izolaþiilor ter-
mice trebuie verificatã la recepþia
lucrãrilor de construcþii.

CONCLUZII
În perioada 1990 – 2005, costul

întreþinerii locuinþelor a crescut de 5 ori
comparativ cu veniturile populaþiei
care au crescut de 1,5 ori. În acest
context, suportabilitatea utilizatorilor
scade foarte mult. Concomitent se vor
reduce ºi apoi elimina subvenþiile
pentru încãlzirea locuinþelor. Se justi-
ficã astfel economia de energie prin
lucrãri de reabilitare termicã.

Este necesarã o politicã coerentã
la nivel guvernamental în domeniul
economiei de energie. Stimularea de
cãtre stat a lucrãrilor de reabilitare
duce la diminuarea consumurilor ener-
getice la nivel naþional, micºorarea
dependenþei energetice faþã de
importuri ºi reducerea poluãrii chimice
ºi termice a atmosferei.

Pregãtirea bazei legislative ºi a
reglementãrilor specifice domeniului
este realizatã urmând a fi sistemati-
zatã ºi perfecþionatã odatã cu schim-
bãrile din U. E.

Specialiºtii din domeniul construc-
þiilor ºi instalaþiilor, auditori energetici,
vor avea de analizat circa 75% din
fondul construit existent în vederea
adaptãrii la noile exigenþe. 

În perspectivã, preþul energiei va
creºte, iar durata de amortizare a
lucrãrilor de reabilitare termicã se va
reduce foarte mult, astfel încât lucrãrile
de reabilitare termicã ºi energeticã sã
devinã mai atractive.

Mass-media poate juca un rol mai
activ în conºtientizarea populaþiei
privind economia de energie, confor-
tul în construcþii ºi reducerea efectelor
negative asupra mediului înconjurãtor.

Peste tot în lume, arhitecþi ºi
ingineri inventivi realizeazã clãdiri în
care se valorificã diverse materiale
ecologice, de la lut uscat la soare
pânã la ziare vechi, precum ºi sisteme
constructive care valorificã energia.
Aceste construcþii sunt frecvent
prezentate de mass-media, în special
de posturile de televiziune precum
„Discovery” ºi astfel se creeazã o
stare de spirit favorabilã pentru con-
servarea energiei, care încã lipseºte în
România. Scheme de tipul celor din
ffiigg..  55,,  66,,  77,,  88  sunt foarte utile.

Diminuarea consumurilor speci-
fice de energie în toate sectoarele de
activitate, respectiv conservarea energiei
în clãdiri sunt elemente cheie ale
dezvoltãrii durabile ºi astfel o dovadã
a solidaritãþii umane peste limitele
impuse de spaþiu ºi de timp.

BIBLIOGRAFIE
11..  CC..  RRoottaarruu,,  MM..  PPrreeddaa  Eficienþa

energeticã – un element al dezvoltãrii
durabile Masã rotundã „Energia –
sursã de dezvoltare economicã”
CCIRB, Sala Dacia, 14 octombrie 2004;

22..  II..  PPaassccaall,,  SS..DDeeaaccoonnuu,,  CC..  VVrraabbiiee,,
NN..  FFaabbiiaann „Campanie de informare a
funcþionarilor publici privind conþi-
nutul acquis-ului comunitar“, ISBN
973-8338-63-8, 2002;

33..  MM..  GGeeoorrggeessccuu,,  RR..  CCaazzaanneessccuu  II..
AAnnddrroonnaacchhee,,  DD..  BBeerrbbeeccaarruu – Impor-
tanþa clãdirilor pilot în fundamen-
tarea strategiei de reabilitare ºi
modernizare termicã ºi energeticã a
clãdirilor de locuit. Masã rotundã cu
tema: Energetica clãdirilor, CNCMEC,
Bucureºti 27.11.2003;

44..  II..  MM..  SSiieeaarr,,  SS..  LL..  SSiieeaarr,,  AA..  MMaarriinneessccuu
– Locul clãdirilor în contextul interacþi-
unii energie-mediu-consumator –
Program complex de conºtientizare a
societãþii civile pentru implementarea
acquis-ului comunitar privind pro-
tecþia mediului ºi pentru promovarea
intereselor consumatorilor casnici de
energie” 2003, Craiova;

55..  PPrrooggrraamm  PPHHAARREE  - Energie –
Réhabilitation thermique du foyer
d’étudiants T14;

66..  CC..AA..  RRoouulleett,,  FF..  FFoorraaddiinnii Pro-
gramme LESOSAI 5.5 version 2005;

77..  AA..  RRaadduu, s.a. Satisfacerea exi-
genþelor de izolare termicã ºi conser-
vare a energiei în construcþii, 2003
Ed. Societãþii Academice Matei-Teiu
Botez, ISBN 973-85882-7-8 pag. 10, 12;

88..  LL..  DDuummiittrreessccuu – Principiile dez-
voltãrii durabile în construcþii,
Ed. Societãþii Academice „Matei-Teiu
Botez“, Iaºi, 2003, ISBN 973-7962-32-X;

99..  AA..  RRaadduu, s.a. Interacþiunea con-
strucþiilor cu mediul înconjurãtor
(Seria Fizica Construcþiilor pentru
Dezvoltare Durabilã), 2003, Ed.
Soc. Academice „Matei-Teiu Botez“,
ISBN 973-7962-17-6;

1100..  AA..  RRaadduu, s.a, New solutions
for essential requirements in build-
ings, 2004, Ed. Soc. Academice Matei
- Teiu Botez;

1111..  Volumul Congresului CISBAT
2005, Lausanne. 

urmare din pagina 52



RReevviissttaa  Construcþiilor mmaaii  22000066 55

Pentru profesioniºti
MEMBRANE HIDROIZOLATOARE DE ÎNALTÃ PERFORMANÞÃ 

Din gama de membrane de înaltã performanþã de la
PPoollyyggllaassss,, vom selecta câteva produse care se preteazã
executãrii hidroizolaþiilor profesioniste.

Reþineþi aceste nume: FUTURA RS4 ºi POLYFLEX.
Fiecare dintre ele a fãcut istorie în hidroizolaþii în
Europa! Aceste produse oferã rezistenþã la temperaturi
scãzute care încep de la -10 0C în jos. FUTURA RS4
ajunge chiar la -25 0C. Ele sunt materialele de care
aveþi nevoie când doriþi cea mai lungã durabilitate ºi
o aplicaþie uºoarã în acelaºi timp.

Unde este nevoie sã aplicãm un produs cu o calitate
excelentã? Oriunde!

Nu e aºa de simplu, deoarece – chiar ºi în aceastã
gamã de produse selecte – avem câteva mai potrivite
decât altele, în diverse situaþii. POLYFLEX HP25, de
exemplu, este proiectatã pentru a rezista celui mai
mare stres mecanic. Asta înseamnã cã solicitãrile
mecanice apãrute la poduri, viaducte ºi construcþii sub-
terane ºi oriunde altundeva pot fi preluate de
POLYFLEX HP25. De asemenea, avem produse atestate
în Clasa 1 de rezistenþã la foc. Ele pot fi folosite atunci
când e necesar ca structura sã reziste la acþiunea focului.
Cu cât produsul are calitãþi superioare, cu atât el aco-
perã un domeniu mai mare de utilizare. În orice situ-
aþie, va trebui sã citiþi datele tehnice sau sã consultaþi
site-ul web pentru a gãsi aplicaþia idealã.

FUTURA RS4 este cel mai performant produs din
gama Polyglass. A fost lansat în urmã cu opt ani.
Certificarea ITC (Italia) permite folosirea chiar ºi monostrat.
FUTURA RS4 a fost printre primele membrane în
lume care a trecut de bariera de -25 0C. Produsul îºi
pãstreazã aceastã proprietate chiar ºi dupã 6 luni de la
þinerea sa într-un cuptor, la temperatura de 70 0C.
Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris
de cãtre Uniunea Europeanã ºi efectuat pe o membranã
bituminoasã. FUTURA RS4 este indicatã oriunde sunt
necesare o excelentã rezistenþã mecanicã ºi o duratã
nelimitatã de viaþã. 

Tot în aceastã categorie, întâlnim douã tipuri de
membrane laminate produse de cãtre Polyglass:
COPPERSHIELD, o membranã bituminoasã cu o folie
de cupru ºi POLYALL, aceeaºi membranã bituminoasã
cu o folie de aluminiu. Aceste produse combinã estetica
atractivã cu aplicarea practicã. 

O altã membranã – consideratã, fãrã îndoialã,
regina membranelor elastomerice – este ELASTO-
BOND S6, un produs care a fost certificat de peste 10 ani
la standardele ICITE (Italia). Aceastã instituþie certificã
produsele doar dupã cele mai stricte selecþii ºi teste,
iar acest simbol de calitate constituie una dintre
cele mai bune certificãri tehnice pe care un produs
bituminos îl poate avea. 
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Singur, construieºte-þi casa!

DESCRIEREA  SISTEMULUI
DE  CONSTRUCÞIE  AMVIC

Polistirenul expandat, produs la o
densitate de circa 24 Kg/mc, are încor-
porat un agent ignifug cu efect întârziat.
Dupã turnarea betonului, sistemul de
construcþie AAMMVVIICC oferã un perete
monolitic de beton cu grosimi de 15 cm
sau 20 cm, cu o valoare a transferului ter-
mic de 0,27 W/mpK, rezistenþã la foc de
pânã la trei ore ºi o izolare fonicã de 50 db. 

Sistemul de construcþie AAMMVVIICC
constã în cofraje drepte de dimensi-
unea 122 cm x 40,6 cm,, cofraje pentru
unghiuri de 900 pe stânga sau pe
dreapta ºi cofraje pentru unghiuri de
450 pe stânga sau pe dreapta ((ttaabbeelluull  11)). 

Bridele de plastic dur încastrate,
poziþionate pe axa cofragului la 152 mm
una de alta, au 7 deschideri de sprijin
pentru armãturã, din care trei pot sã
primeascã bare orizontale de tip φ16.
Aceastã caracteristicã eliminã necesi-
tatea de a lega armãtura orizontalã.
Fiecare bridã are o placã terminalã

stânga-dreapta tip talpã, care rezistã la
o masã de pânã la 90 kg, pe care se
fixeazã finisajele interioare sau exterioare.
Blocul de colþ cu unghi de 900 are un
lãcaº în care poate fi introdus un tub
pãtrat de plastic, lemn sau metal, cu
dimensiunile de 2,5 cm x 2,5 cm („tija de
colþ” AAMMVVIICC) care are ca scop fixarea
mecanicã a finisajelor. 

Cofrajele au în vârf, la bazã ºi la mar-
ginea terminalã un sistem de închidere
care asigura continuitatea pereþilor,
previne miºcarea cofrajelor în timpul
turnãrii betonului ºi scurgerea betonului.

Sistemul de construcþii cu cofraje
termoizolante Amvic se adreseazã, cu
precãdere, tinerelor familii, cãrora le
deschidem calea spre materializarea
visului de a-ºi construi singuri cãminul
mult dorit.

Acest sistem se preteazã la clima
temperat-continentalã, specificã þãrii
noastre, caracterizatã prin diferenþe
mari de temperaturã iarnã-varã, prote-
jând construcþia faþã de aceste variaþii.

TTaabbeelluull  11

DDooaarr  oo  ccoommppaanniiee  eexxcceeppþþiioonnaallãã  ppooaattee  aavveeaa  iinniiþþiiaattiivvaa  ººii  hhoottããrrâârreeaa
ddee  aa  dduuccee  oo  iinndduussttrriiee  gglloobbaallãã  ccããttrree  vviiiittoorr..

AAmmvviicc,,  mmooddeelleeaazzãã  pprraaccttiicc  vviiiittoorruull  ccuu  pprroodduusseellee  ssaallee  ddiinn  ppoolliissttiirreenn
eexxppaannddaatt,,  iiaarr  bbooggaattaa  ssaa  eexxppeerriieennþþãã  îînn  ddoommeenniiuu  ii--aa  ddaatt  ccoonnvviinnggeerreeaa,,
ssiigguurraannþþaa  ccãã,,  ppeennttrruu  aa  ccoonnccuurraa  ppee  ppiiaaþþaa  iinndduussttrriieeii  mmaatteerriiaalleelloorr  ddee  ccoonn--
ssttrruuccþþiiii,,  ttrreebbuuiiee  ssãã  pprroommoovveezzii  pprroodduussee  ccoonnvveennaabbiillee,,  ddee  ffooaarrttee  bbuunnãã
ccaalliittaattee,,  aavvâânndd  oo  aattiittuuddiinnee  pprrooaassppããttãã  ººii  uunn  eennttuuzziiaassmm  eexxttrraaoorrddiinnaarr..

CCaa  pprroodduuccããttoorr  ddee  ccooffrraajjee  ddiinn  ppoolliissttiirreenn  ddee  ffooaarrttee  bbuunnãã  ccaalliittaattee,,
AAmmvviicc  ssttaabbiilleeººttee  lleeggããttuurrii  ddee  ccoollaabboorraarree  ººii  aaffaacceerrii  ccuu  ccoommppaanniiii  ddee
ccoonnssttrruuccþþiiii  ddiinn  îînnttrreeaaggaa  þþaarrãã..

SSiisstteemmuull  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii  AAmmvviicc  eessttee  aallccããttuuiitt  ddiinn  ccooffrraajjee  ddee  ppoolliissttiirreenn
uummpplluuttee  ccuu  cciimmeenntt  ººii  ccuu  rraannffoorrssããrrii..  EEssttee  uunnuull  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  eeffiicciieennttee  ssiisstteemmee  ddee
ccoonnssttrruuccþþiiii  ddee  ppee  ppiiaaþþãã,,  ooffeerriinndd  fflleexxiibbiilliittaattee  ººii  ppoossiibbiilliittããþþii  ddee  ddeessiiggnn  mmuullttiippllee,,  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ssoolliicciittããrriillee  cclliieennþþiilloorr..

CCrreeººtteerreeaa  uuººooaarrãã  aa  pprreeþþuulluuii  pprriinn  ffoolloossiirreeaa  bbeettoonnuulluuii  eessttee  ccoonnttrraaccaarraattãã  ddee  oo  rreedduucceerree  ccuu  3300%%  ppâânnãã  llaa  5500%%  aa  cchheellttuuiieelliilloorr  uullttee--
rriiooaarree,,  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  eecchhiippaammeenntteellee  ddee  îînnccããllzziirree//rrããcciirree,,  rreedduucceerreeaa  ccoossttuurriilloorr  llaa  eenneerrggiiee    ppuuttâânndd  aadduuccee  ººii  pprriimmee  ddee  aassiigguurraarree..
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Prin aceastã tehnologie, pereþii exte-
riori ai construcþiei încorporeazã polisti-
renul expandat, folosit ca element de
cofrag, asigurând termoizolaþia atât la
interior, cât ºi la exterior.

Construcþia casei începe cu
excavaþia generalã a gropii de fundare,
urmatã apoi de turnarea fundaþiei.
Aceasta se realizeazã în sistem clasic.
Trebuie avut însã grijã ca din 15 în 15 cm
sã se lase fiare de jontare (armãtura de
ancorare a diafragmelor de beton) sau
altfel spus „mustãþi”. 

Pentru a bloca apariþia umiditãþii,
este necesar sã se realizeze o hidroizo-
laþie etanºã la nivel de fundaþie sau
radier general. În acest scop, se pot
folosi peliculele etanºe pe bazã de
ciment sau bitum la rece ori carton
bitumat.

Primul rând de cofraje se monteazã
începând cu colþurile. Se pune apoi
armãtura orizontalã, atât cât este indi-
cat în proiectul de rezistenþã. Fierul
recomandat este de φ6 pânã la φ16.

Dupã ce primul rând de panouri a
fost pus, al doilea rând este aºezat
foarte uºor datoritã sistemului unic de
îmbinare, tip lego.

Pereþii trebuie susþinuþi (ºpraiþuiþi) în
momentul turnãrii betonului, pentru a
evita spargerea vreunui cofraj. Sistemul
de susþinere se poate realiza din lemn.
Noi vã putem pune la dispoziþie un
sistem mai modern ºi mai simplu de

utilizat: sistemul PlumWall
(stâlp metalic de susþinere).

Golurile pentru uºi ºi
ferestre se fac în timpul
montajului cofrajelor
pentru a nu fi obligaþi sã
pierdeþi din cofraje prin
procesul de tãiere. Se vor
utiliza cofraje din lemn
pe care le puteþi face ºi
singuri (pentru a nu per-
mite betonului sã se
scurgã în timpul procesu-
lui de turnare).

Calitatea betonului
este stabilitã de cãtre
inginerul de rezistenþã.
Se recomandã betonul B200-B250 însoþit
de un certificat de calitate.

AAmm  aajjuunnss  llaa  ppllaaccãã..  Aceasta se poate
turna în stil clasic sau se poate utiliza
sistemul de planºeu de la Amvic, bazat
pe grinzi din beton armat din 60 în
60 de cm interax, între care se monteazã
o placã de polistiren de densitate mare
(recomandatã minimum 20 kg/mc).
Deasupra, se monteazã plasã TSM, peste
care se toarnã betonul.

ªarpanta ºi astereala le puteþi face
singuri. Noi vã oferim sistemele de
învelitori Lindab, Bramac sau Ruukki,
iar ferestrele sunt din PVC sau aluminiu
de calitate superioarã de la Amvic - Ferestre,
fosta Corina Gealan.

Ei, iatã cã am ajuns la ffiinniissaajjee. Pe
exterior se pune masa de ºpaclu ºi plasa
de fibrã de sticlã. Vã oferim tencuiala
decorativã de cea mai bunã calitate.

Cofrajul termoizolant Amvic încor-
poreazã cele 5 elemente necesare unui
perete într-unul singur: structura, izo-
laþia, bariera contra vaporilor, uscarea
peretelui ºi finisajele exterioare.

Cu sistemul Amvic problema con-
tactãrii mai multor subcontractori este
eliminatã.

Finisajele interioare ºi exterioare
sunt uºoare ºi ieftine deoarece peretele
este perfect drept.

Acesta este sistemul de construcþie
Amvic. Ieftin, rapid ºi economic. Fãcut
pentru viitor. 



RReevviissttaa  Construcþiilor mmaaii  2200006658

Protect Chemical
SISTEME DE PROTECÞIE ANTICOROSIVÃ

Spre deosebire de alþi producãtori
ºi comercianþi, firma noastrã este alã-
turi de beneficiar prin urmãtoarele
aspecte:

PPrrootteecctt  CChheemmiiccaall nu vinde doar
produse, ci ssiisstteemmee  ddee  pprrootteeccþþiiee  aannttii--
ccoorroossiivvãã, iar aceste sisteme sunt sta-
bilite de cãtre specialiºtii noºtri în
funcþie de condiþiile ºi specificul
fiecãrei lucrãri, aceºtia deplasându-se
în teren la solicitarea beneficiarului în
vederea stabilirii celor mai bune
soluþii tehnice;

PPrrootteecctt  CChheemmiiccaall  asigurã asistenþã
tehnicã la execuþia lucrãrilor – dacã i se
solicitã acest lucru – ºi se adapteazã la
cerinþele de aprovizionare, în funcþie de
ritmul de execuþie al unei lucrãri. Astfel
se evitã depãºirea termenelor de
garanþie pentru punerea în operã a pro-
duselor, aplicarea în termenul de
garanþie fiind un element esenþial în
asigurarea calitãþii unei lucrãri.

De asemenea, PPrrootteecctt  CChheemmiiccaall
vine în ajutorul executantului ºi prin
livrarea  produselor bi- ºi tricompo-
nente în cantitãþi predozate, astfel
eliminându-se eventualele erori
privind dozarea la aplicare.

Dupã 13 ani de activitate pe piaþa
româneascã în domeniul producþiei
de materiale pentru protecþie anti-
corosivã, putem spune cã experienþa
acumulatã reprezintã unul dintre atu-
urile principale ale succesului în toþi
aceºti ani. Investiþiile de ordin tehno-
logic, precum ºi în resursele umane

au avut ca rezultat obþinerea unor
produse de o calitate superioarã, iar
acest lucru a condus la atragerea de
clienþi noi ºi, mai ales, câºtigarea
încrederii acestora, element esenþial
în derularea activitãþii oricãrei
companii.

Am menþionat mai sus cã PPrrootteecctt
CChheemmiiccaall vinde ssiisstteemmee  ddee  pprrootteeccþþiiee
aannttiiccoorroossiivvãã, ceea ce înseamnã cã
trebuie stabilite soluþii tehnice în
acest sens. În cele ce urmeazã, vom
prezenta câteva date tehnice de apli-
care pentru diferite tipuri de pardoseli:

pardoseli antipraf pentru trafic
uºor, intens ºi de uzurã;

pardoseli antistatice ºi antiscânteie;
11..  PPrreeggããttiirreeaa  ssuuppoorrttuulluuii: suportul

se ºlefuieºte manual cu peria de
sârmã sau mecanic cu maºina de
ºlefuit. Resturile de lacuri, vopsele
etc., vechi, se îndepãrteazã prin
rãzuire sau decapare. Se curãþã praful
cu un aspirator industrial. De aseme-
nea, trebuie îndepãrtate petele de
uleiuri minerale, grãsimi etc..  

22..  DDeeggrreessaarreeaa  ssuuppoorrttuulluuii  se face
cu diluant IIZZOOCCOORR  DD110011, cu ajutorul
unui mop.

33..  AApplliiccaarreeaa  aammoorrsseeii  IIZZOOCCOORR  SSAA
se realizeazã cu pensula sau trafaletul.
Materialul se aplicã saturat, dar fãrã a
forma bãlþi. 

Dacã este nevoie se fac reparaþii
locale cu chit epoxidic IIZZOOCCOORR  CC..

44..  AApplliiccaarreeaa  ssttrraattuulluuii  ddee  pprrootteeccþþiiee
pprroopprriiuu--zziiss::

PPaarrddoosseellii  aannttiipprraaff  ppeennttrruu  ttrraaffiicc
uuººoorr:: se aplicã 2–3 straturi de vopsea

epoxidicã IIZZOOCCOORR  VVEE33000000 cu un
trafalet cu pãr scurt. Colþurile ºi mar-
ginile se lipesc cu bandã de hârtie ºi
se prelucreazã la început cu pensula.

PPaarrddoosseellii  aannttiipprraaff  ppeennttrruu  ttrraaffiicc
iinntteennss:: se aplicã materialul compozit
epoxidic IIZZOOCCOORR  SSUU în câmp con-
tinuu, într-un strat de 2 – 3 mm
grosime, cu ajutorul unei greble
metalice cu dinþi ascuþiþi, apoi se
„roluieºte” cu rola cu þepi pentru uni-
formizarea stratului ºi eliminarea
bulelor de aer. 

PPaarrddoosseellii  ppeennttrruu  ttrraaffiicc  ffooaarrttee
ggrreeuu  ((uuzzuurrãã  ººii  rreezziisstteennþþãã  ffiizziiccoo--cchhii--
mmiiccãã  ffooaarrttee  mmaarree)):: se toarnã betonul
epoxidic IIZZOOCCOORR  BBPP pe suprafaþa
suport într-un strat de maximum 2 – 3 cm
grosime ºi se niveleazã cu dreptarul.
Este indicat ca turnarea sã se facã în
caroiaj, cu latura de aproximativ 2 m,
pentru prevenirea contracþiilor.

PPaarrddoosseellii  aannttiissttaattiiccee  ººii  aannttiissccâânn--
tteeiiee::  în cazul acestor tipuri de par-
doseli trebuie aplicate douã straturi
de amorsã epoxidicã IIZZOOCCOORR  SSAA la
interval de circa 12 ore între ele.
Dupã uscarea amorsei se monteazã
reþeaua zincatã, apoi se toarnã pro-
dusul IIZZOOCCOORR  PPAAAA  într-un strat de
cca 1 cm grosime ºi se niveleazã cu
un dreptar sau cu fierul de glet.

Produsele IIZZOOCCOORR  SSUU ºi IIZZOOCCOORR
VVEE33000000 au aviz sanitar pentru utilizare
în mmeeddiiuull  aalliimmeennttaarr.

SSoocciieettaatteeaa  ccoommeerrcciiaallãã  PPrrootteecctt  CChheemmiiccaall,,  ccuu  oobbiieecctt  pprriinncciippaall  ddee  aaccttiivviittaattee  pprroodduuccþþiiaa  ddee  mmaatteerriiaallee  ppeennttrruu  pprrootteeccþþiiee
aannttiiccoorroossiivvãã,,  eessttee  uunn  ppaarrtteenneerr  ddee  îînnccrreeddeerree,,  ccuu  ppeerrssppeeccttiivvee  eeuurrooppeennee,,  ccaarree  pprroodduuccee  ººii  ccoommeerrcciiaalliizzeeaazzãã  oo  ggaammãã  llaarrggãã
ddee  pprroodduussee  mmoonnoo--,,  bbii--  ººii  ttrrii--ccoommppoonneennttee..  LLaa  rreeaalliizzaarreeaa  lloorr  ssee  ffoolloosseesscc  mmaatteerriiii  pprriimmee,,  aattââtt  ddiinn  pprroodduuccþþiiaa  aauuttoohhttoonnãã,,  ccââtt
ººii  ddiinn  iimmppoorrtt,,  ccaarree  ccoonndduucc  llaa  oobbþþiinneerreeaa  uunnoorr  pprroodduussee  ccuu  uunn  îînnaalltt  ggrraadd  ddee  tteehhnniicciittaattee..  

PPrroodduusseellee  nnooaassttrree,,  ddeennuummiittee  ccoommeerrcciiaall  IIZZOOCCOORR,,  ssuunntt  rreeaalliizzaattee  ccoonnffoorrmm  uunnoorr  rreeþþeettee  pprroopprriiii  ººii  ssuunntt  aaggrreemmeennttaattee  ddee
ccããttrree  MMTTCCTT  pprriinn  CCoonnssiilliiuull  TTeehhnniicc  PPeerrmmaanneenntt  ppeennttrruu  CCoonnssttrruuccþþiiii,,  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  LLeeggeeaa  1100//11999955  pprriivviinndd  ccaalliittaatteeaa  îînn
ccoonnssttrruuccþþiiii..  

FFiieeccaarree  cclliieenntt  PPrrootteecctt  CChheemmiiccaall  eessttee  îînnttââmmppiinnaatt  ddee  oo  eecchhiippãã  ddee  pprrooffeessiioonniiººttii  ººii  ddee  uunn  ssiisstteemm  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  uunniittaarr
ººii  ccoommpplleett..
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O altã categorie de sisteme de
protecþie pe care PPrrootteecctt  CChheemmiiccaall
le oferã clienþilor sãi se referã la
hidroizolarea bãilor, a fundaþiilor de
construcþii ºi subsolurilor împotriva
infiltraþiilor de apã.

HIDROIZOLAREA  BÃILOR
Se aplicã 3 straturi de vopsea

epoxi-gudron IIZZOOCCOORR  HHTT, la un
interval de 12–24 ore între ele, pe
fundul bãii ºi cu un racord de 15 – 20 cm
înãlþime pe pereþi, cu ajutorul unui
trafalet cu pãr scurt. Primul strat de
vopsea se dilueazã cu 15% diluant
IIZZOOCCOORR  DD110011..

Dupã ce se usucã ultimul strat
de vopsea epoxi-gudron se aplicã un
strat de 2 – 3 mm grosime mortar
impermeabil hidrofob IIZZOOCCOORR  MMII22,
cu fierul de glet, apoi se driºcuieºte.

Peste stratul de mortar se lipeºte
gresie sau faianþã cu adeziv mineral
IIZZOOCCOORR  AADD11. Adezivul se aplicã
într-un strat de 2 – 3 mm grosime cu
fierul de glet dinþat. Rosturile se
chituiesc cu chit pentru rostuire
IIZZOOCCOORR  AADD44. 

Mortarul, adezivul ºi chitul trebuie
preparate fiecare cu o anumitã cantitate
de apã recomandatã de producãtor.

HIDROIZOLAREA  FUNDAÞIILOR
DE  CONSTRUCÞII

Se reparã zonele segregate sau
defectele rezultate dupã decofrare
cu mortar impermeabil hidrofob
IIZZOOCCOORR  MMII22 pentru a se obþine o
suprafaþã nivelatã.

Peste mortarul uscat, se aplicã
3 straturi de vopsea epoxi-gudron
IIZZOOCCOORR  HHTT, la un interval de 12–24 ore
între ele, cu ajutorul unui trafalet cu
pãr scurt. 

Primul strat de vopsea se dilueazã
cu 15% diluant IIZZOOCCOORR  DD110011..

Peste vopseaua epoxi-gudron,
se aplicã protecþia pe bazã de
cãrãmidã sau polistiren expandat.

HIDROIZOLAREA  SUBSOLURILOR
Se aplicã la bazã ºi pe pereþi un

strat de 2 – 3 mm grosime mortar
impermeabil hidrofob IIZZOOCCOORR  MMII22,
cu fierul de glet, apoi se driºcuieºte.

Peste mortarul uscat, se aplicã
3 straturi de vopsea epoxi-gudron
IIZZOOCCOORR  HHTT, la un interval de 12–24 ore
între ele, cu ajutorul unui trafalet

cu pãr scurt. Primul strat de vopsea se
dilueazã cu 15% diluant IIZZOOCCOORR  DD110011..

Dupã ce s-a uscat ºi ultimul strat
de vopsea epoxi-gudron, se aplicã
încã un strat de 2 – 3 mm grosime
mortar impermeabil hidrofob IIZZOO--
CCOORR  MMII22 cu fierul de glet, apoi se
driºcuieºte.

PPrrootteecctt  CChheemmiiccaall vã mai oferã:
rãºini epoxidice pentru refa-

cerea structurilor de beton (injecþii)
IIZZOOCCOORR  II;

rãºini epoxidice pentru încas-
trãri de elemente metalice în beton
IIZZOOCCOORR  SSUUii;

vopsele poliuretanice IIZZOOCCOORR  VVPP;
grunduri ºi vopsele alchidice

IIZZOOCCOORR  GGAA,, respectiv IIZZOOCCOORR  VVAA;
vopsele superlavabile de inte-

rior ºi exterior IIZZOOCCOORR  VVLLII ºi
IIZZOOCCOORR  VVLLEE;

soluþie antibacterianã ºi antimu-
cegai IIZZOOCCOORR  SSAAMM;

ºapã autonivelantã pe bazã de
ciment IIZZOOCCOORR  SS.

Date suplimentare despre produ-
sele IZOCOR se pot obþine din fiºele
lor tehnice care se gãsesc pe site-ul
nostru wwwwww..pprrootteeccttcchheemmiiccaall..rroo sau
de la sediul firmei. 
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Al doilea Raport de Dezvoltare
Durabilã este unul dintre rezultatele
comunicãrii deschise ºi transparente
ale Holcim România, raportul oferind
tuturor partenerilor de interes infor-
maþii complete ºi exacte cu privire
la principalele arii de activitate ale
companiei.

„Strategia Holcim România urmeazã
principiile dezvoltãrii durabile prin
aplicarea simultanã a celor trei linii
directoare - ppeerrffoorrmmaannþþaa  eeccoonnoommiiccãã,
pprrootteejjaarreeaa  mmeeddiiuulluuii  ºi aassuummaarreeaa
rreessppoonnssaabbiilliittããþþiiii  ssoocciiaallee. Ne-am pro-
pus sã fim cea mai respectatã ºi mai
atractivã companie din industria
noastrã. Suntem conºtienþi cã putem
realiza acest lucru doar respectându-ne
promisiunile, oferind produse ºi
servicii de calitate, pastrând un dialog
constant cu partenerii noºtri de afa-
ceri ºi acþionând ca un membru
responsabil al societãþii. Acum, când
industria materialelor de construcþii
din România este în plinã ascensiune,
Holcim România îºi asumã un rol
important în sprijinirea constructo-
rilor, antreprenorilor, a proiectelor de
infrastructurã ºi urbanism, pentru a
asigura o cât mai bunã calitate a
vieþii, atât în prezent, cât ºi pentru
generaþiile viitoare”, declarã MMaarrkkuuss
WWiirrtthh,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  HHoollcciimm
RRoommâânniiaa..

Cel de-al doilea Raport de Dez-
voltare Durabilã cuprinde informaþii
despre viziunea ºi strategia com-
paniei, sistemele ºi instrumentele de
management, despre ppeerrffoorrmmaannþþeellee
eeccoonnoommiiccee ale Holcim, dar ºi despre
investiþiile ºi activitãþile întreprinse de
companie pentru pprrootteeccþþiiaa  mmeeddiiuulluuii.
Despre conduita în afaceri, practicile
de angajare, sãnãtatea ºi securitatea
în muncã ºi implicarea în comunitate,
reprezentanþii Holcim România vorbesc
deschis, într-un capitol amplu de
rreessppoonnssaabbiilliittaattee  ssoocciiaallãã.

PPEERRFFOORRMMAANNÞÞAA  EECCOONNOOMMIICCÃÃ
Toate investiþiile Holcim România

sunt realizate prin prisma ddeezzvvoollttããrriiii
ppee  tteerrmmeenn  lluunngg. Compania con-
struieºte relaþii de duratã cu toþi
partenerii sãi de interes ºi investeºte
în fabricile, oamenii ºi în comu-
nitãþile unde opereazã.

Anul 2005 s-a dovedit a fi pentru
Holcim România cel mai bun an din
punctul de vedere al performanþelor
financiare ºi operaþionale, compania
înregistrând o cifrã de afaceri de
aproximativ 166,5 milioane de euro,
ceea ce înseamnã o creºtere de peste
14% a cifrei de afaceri, comparativ
cu anul 2004. Investiþiile totale fãcute
de Holcim în România pânã la
sfârºitul anului 2005 se ridicã la peste
334 milioane de  euro. O sumã supli-
mentarã de 70 milioane de euro
urmeazã a fi investitã în 2006 într-o
serie de proiecte privind moder-
nizarea liniilor de producþie (inclusiv
proiectul de la Câmpulung), protecþia
mediului, dezvoltarea afacerii, sãnã-
tatea ºi securitatea în muncã, proiecte
sociale ºi în domeniul resurselor
umane. 

PPEERRFFOORRMMAANNÞÞAA  DDEE  MMEEDDIIUU
Utilizarea ooppttiimmiizzaattãã ºi eeffiicciieennttãã  a

resurselor, reabilitarea carierelor,
colectarea selectivã a deºeurilor fac
parte din politica de mediu promo-
vatã de Holcim România. 

Compania s-a angajat, în primul
rând, sã promoveze, sã menþinã ºi sã
aplice o politicã de mediu sãnãtoasã,
prin reducerea emisiilor atmosferice,
livrarea de produse ecologice ºi co-
procesarea deºeurilor pentru a pro-
teja resursele naturale. Dovada
punerii în practicã a acestui angaja-
ment este faptul cã toate sediile ºi
punctele de lucru din þarã ale Holcim
au primit certificarea sistemului

de management de mediu ISO 14001,
acordatã de TÜV Rheinland, orga-
nism internaþional de certificare. Între
1998 ºi 2005, Holcim a investit peste
20 de milioane de euro pentru prote-
jarea mediului. 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAATTEEAA  SSOOCCIIAALLÃÃ
Holcim România se iimmpplliiccãã  aaccttiivv

în viaþa comunitãþii, îmbunãtãþeºte
permanent nivelul de dezvoltare al
angajaþilor ºi oferã ºanse egale de
dezvoltare individualã. 

Responsabilitatea socialã a com-
paniei este unul dintre principalii
pioni ai mediului de afaceri în acest
domeniu. A acþiona într-un mod
responsabil social înseamnã pentru
Holcim România mai mult decât o
colecþie de practici independente ºi
iniþiative ocazionale sau motivate de
obiectivele de marketing sau relaþii
publice. 

Holcim România vede respon-
sabilitatea socialã ca un set cuprinzã-
tor de practici ºi programe pe care le
integreazã în activitãþile de afaceri ºi
în procesele de luare a deciziilor.
Compania conºtientizeazã respon-
sabilitãþile sale sociale ºi pune în apli-
care diverse programe în beneficiul
comunitãþii din vecinãtatea fabricilor
sale. 

Eforturile constante ale Holcim
România pentru îndeplinirea cerin-
þelor de sãnãtate ºi securitate în
muncã au fost încã o datã recunos-
cute la sfârºitul anului 2005 printr-un
audit efectuat de Grupul Holcim, în
cooperare cu British Safety Council.
Aceastã certificare a „piramidei
verzi”, în plus faþã de cea primitã de
la TÜV în 2003, dovedeºte cã stan-
dardele companiei sunt conforme cu
cerinþele europene în acest domeniu.
În 2005, peste 50.000 de euro au fost
investiþi pentru creºterea nivelului de
securitate în muncã. 

Al doilea Raport de Dezvoltare Durabilã
din România

PPeennttrruu  aall  ddooiilleeaa  aann  ccoonnsseeccuuttiivv,,  HHoollcciimm  eessttee  ssiinngguurraa  ccoommppaanniiee  ddiinn  RRoommâânniiaa  ccaarree  aa  llaannssaatt  uunn  RRaappoorrtt  ddee  DDeezzvvoollttaarree
DDuurraabbiillãã..  AAcceeaassttãã  aa  ddoouuaa  eeddiiþþiiee  aa  RRaappoorrttuulluuii  rreepprreezziinnttãã  eesseennþþaa  pprreeooccuuppããrriilloorr  ººii  rreeuuººiitteelloorr  HHoollcciimm  RRoommâânniiaa  îînn  cceeeeaa  ccee
pprriivveeººttee  ppeerrffoorrmmaannþþeellee  eeccoonnoommiiccee,,  pprrootteeccþþiiaa  mmeeddiiuulluuii  ººii  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  ssoocciiaallãã  ––  cceeii  ttrreeii  ppiilloonnii  ccaarree  ffoorrmmeeaazzãã
ccoonncceeppttuull  ddee  ddeezzvvoollttaarree  dduurraabbiillãã..  
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Holcim este unul dintre membrii
fondatori ai Consiliului Mondial de
Afaceri pentru Dezvoltare Durabilã
(World Business Council for Sustain-
able Development – WBCSD), con-
siliu din care fac parte 180 de
companii internaþionale unite de
angajamentul comun pentru dez-
voltare durabilã. Holcim România
respectã cu consecvenþã acest principiu,
urmãrind cele trei linii directoare ale
sale: ppeerrffoorrmmaannþþaa  eeccoonnoommiiccãã, pprroottee--
jjaarreeaa  mmeeddiiuulluuii  ºi aassuummaarreeaa  rreessppoonn--
ssaabbiilliittããþþiiii  ssoocciiaallee. Dupã dezvoltarea
mai multor proiecte comunitare de
responsabilitate socialã din comu-
nitãþile în care activeazã ºi dupã
lansarea primei competiþii la nivel inter-
naþional pentru proiecte de construcþii
durabile, wwwwww..ssoocciieettaatteedduurraabbiillaa..rroo
completeazã angajamentele Holcim
România pentru dezvoltarea unei
societãþi sãnãtoase, din care facem
parte cu toþii.

„Viziunea Holcim este sã constru-
iascã fundaþii solide pentru societatea
de mâine nu doar prin produsele ºi
serviciile oferite, ci ºi prin programe
care sã formeze o societate armo-
nioasã ºi echilibratã, atentã la tot ce
se întâmplã în jurul ei. Pare abstract ºi
mai dificil de abordat, dar în realitate
vorbim de o atitudine ce ar trebui sã
facã parte din matricea noastrã men-
talã ºi comportamentalã. Dezvoltare
durabilã înseamnã acþiuni ºi eforturi,
nu doar ale marilor companii, dar ºi
ale noastre, în calitate de cetãþeni,

pentru ceea ce va fi mai departe ºi nu
doar pentru ceea ce este în prezent.
Dezvoltare nu înseamnã doar consum
de energie ºi resurse, ci ºi protejarea
acestora. Numai astfel dezvoltarea
societãþii poate deveni durabilã.
Aceastã sursã virtualã de informare
pe care tocmai am lansat-o vorbeºte
explicit despre tot ce înseamnã dez-
voltare durabilã, cu accente puse pe
ecologie ºi responsabilitate socialã,
dar mai ales permite vizitatorilor sã se
exprime, nu doar sã se informeze,
invitându-i pe toþi cei interesaþi la
expunerea opiniilor ºi ideilor. Cu alte
cuvinte, prin acest site dorim sã gene-
rãm luãri de atitudine” – a declarat
MMaarrkkuuss  WWiirrtthh,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  HHoollcciimm
RRoommâânniiaa.

Portalul este un proiect gândit
de HHoollcciimm  RRoommâânniiaa ºi implementat
de KKoonnddiimmeenntt ºi reprezintã o
sursã importantã de informare în
domeniul dezvoltãrii durabile. Este
un site bine documentat, astfel
încât sã satisfacã interesele publicu-
lui larg, ale tuturor persoanelor care
vor sã se implice în proiecte sociale.
wwwwww..ssoocciieettaatteedduurraabbiillaa..rroo este însã la
fel de util pentru organizaþii non-
guvernamentale, dar ºi pentru com-
panii ºi autoritãþi publice. 

Website-ul a fost construit în trei
arii importante – IInnffoorrmmeeaazzãã--ttee!!
EExxpprriimmãã--ttee!!  AAccþþiioonneeaazzãã!! Orice vizita-
tor care intrã pe site poate afla,
înainte de toate, ce înseamnã dez-
voltare durabilã, citind o definiþie
mai puþin tehnicã.

Important de menþionat este cã
toþi cei interesaþi de conceptul dez-
voltãrii durabile au acces la ample
studii de caz atât din România, cât ºi
din diverse þãri ale lumii. De
asemenea, sunt puse la dispoziþie
toate legile importante din domeniul
protecþiei mediului ºi al politicilor de
mediu. Biblioteca virtualã oferã
analize, strategii, statistici de dez-
voltare durabilã ºi mediu ºi deschide
paginile unor publicaþii de referinþã în
domeniu. Într-un cuvânt, pune la dis-
poziþie „literaturã” de specialitate ºi
documente relevante din domeniu,
care cu greu pot fi gãsite laolaltã pe
alt suport de comunicare adresat
publicului larg. Cei trei piloni ai dez-
voltãrii durabile sunt, de asemenea,
descriºi, iar link-urile cãtre alte web-
site-uri din domeniu pot fi o sursã
utilã de documentare. 

La fel de important este faptul cã
site-ul oferã un spaþiu de comunicare
pentru ideile, opiniile ºi comentariile
vizitatorilor. Interactivitatea portalului
este asiguratã pe forumul aflat în
acest site – un instrument pentru
„activiºtii” din domeniu, dar ºi pentru
cei mai puþin avizaþi, însã interesaþi. 

Secþiunea EEccoommaapp oferã informaþii
de contact ale autoritãþilor locale ºi
centrale, ale ONG-urilor ºi instituþiilor
din domeniu – fiind disponibile pen-
tru toate cele 42 de judeþe ale þãrii. 

Copiilor li s-a dedicat o secþiune,
prin portalul EEccoommaann.. Elevii de 10–12 ani
pot învãþa aici, jucându-se, cum sã
protejeze mediul ºi cum sã aibã o
atitudine prietenoasã faþã de naturã. 

Primul „abecedar” virtual
în domeniul dezvoltãrii durabile din România

HHoollcciimm  RRoommâânniiaa  aa  llaannssaatt  wwwwww..ssoocciieettaatteedduurraabbiillaa..rroo,,  pprriimmuull  ppoorrttaall  ddiinn  RRoommâânniiaa  ccaarree  ppuunnee  llaa  ddiissppoozziiþþiiaa  ppuubblliiccuulluuii
llaarrgg  iinnffoorrmmaaþþiiii,,  iiddeeii  ººii  pprrooiieeccttee  vvaalloorrooaassee  ddiinn  ddoommeenniiuull  ddeezzvvoollttããrriiii  dduurraabbiillee..  LLaannssaarreeaa  aacceessttuuii  ppoorrttaall  rreepprreezziinnttãã  îînnccãã  oo
iinniiþþiiaattiivvãã  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaattee  ssoocciiaallãã  iimmppoorrttaannttãã,,  ppuussãã  îînn  pprraaccttiiccãã  ddee  HHoollcciimm  RRoommâânniiaa,,  îînn  ccaaddrruull  ssttrraatteeggiieeii  ccoommppaanniieeii
ccaarree  aarree  llaa  bbaazzãã  rreessppeeccttaarreeaa  ccoonncceeppttuulluuii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  dduurraabbiillãã..  wwwwww..ssoocciieettaatteedduurraabbiillaa..rroo  eessttee  uunn  ssppaaþþiiuu  vviirrttuuaall
iinntteerraaccttiivv,,  ccrreeaatt  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  ddiinnttrree  cceeii  ccaarree  ddoorreesscc  ssãã  ssee  iimmpplliiccee  îînn  mmoodd  rreeaall  îînn  ppããssttrraarreeaa  uunnuuii  mmeeddiiuu  îînnccoonnjjuurrããttoorr
ssããnnããttooss,,  îînn  mmeennþþiinneerreeaa  eecchhiilliibbrruulluuii  eeccoollooggiicc,,  pprreeccuumm  ººii  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  uunnoorr  aaccþþiiuunnii  ssoocciiaallee  rreessppoonnssaabbiillee..  

PPaarrtteenneerriiii  HHoollcciimm  îînn  aacceesstt  pprrooiieecctt  ssuunntt  GGaarrddaa  ddee  MMeeddiiuu  ººii  MMiinniisstteerruull  MMuunncciiii,,  SSoolliiddaarriittããþþiiii  SSoocciiaallee  ººii  FFaammiilliieeii..
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„Bucureºtiul respirã”
cu ajutorul Carpatcement Holding

Compania CARPATCEMENT
HOLDING a lansat programul de
responsabilitate socialã „Bucureºtiul
respirã”, prin care va planta o perdea
forestierã de protecþie a Bucureºtiului
într-o comunã limitrofã capitalei –
Cornetu, judeþul Ilfov. Programul este
dezvoltat în parteneriat cu Asociaþia
Experþilor de Mediu, Agenþia de
Protecþie a Mediului Ilfov ºi Agenþia
Regionalã de Protecþie a Mediului
Bucureºti. 

„Strategia noastrã de responsabili-
tate socialã se adreseazã nevoilor
comunitãþilor locale. În Bucureºti, am
identificat necesitatea existenþei mai
multor zone verzi sau pãduri de pro-
tecþie care sã împrospãteze aerul
capitalei sau sã opreascã praful sã
intre în oraº. Suntem foarte bucuroºi
sã fim noi iniþiatorii unui astfel de
program ºi sperãm ca acþiunea noas-
trã sã determine cât mai multe comu-
nitãþi locale sã se implice în
extinderea zonelor verzi peste tot în
þarã”, a declarat MMiihhaaii  RRoohhaann,,  ddiirreeccttoorr
ggeenneerraall  CCaarrppaattcceemmeenntt  HHoollddiinngg.

Programul constã în identificarea
terenurilor propice plantãrii unor
perdele forestiere în aria periurbanã –
având, în principal, rolul de filtru
împotriva prafului ºi poluãrii – pre-
cum ºi în plantarea propriu-zisã a
unor specii de arbori ºi arbuºti rezis-
tenþi la condiþiile de microclimat din
zonã. 

Praful, zgomotul ºi poluarea aeru-
lui ameninþã calitatea vieþii în
Bucureºti ºi zonele limitrofe. Conform
normelor europene, fiecare persoanã
beneficiazã de 12-16 metri pãtraþi de
spaþiu verde. Populaþia din Bucureºti
ºi judeþul Ilfov beneficiazã de aproxi-
mativ 2,5 metri pãtraþi. În 1989, spaþiile
verzi din Bucureºti ocupau o
suprafaþã totalã de 34,7 milioane de
metri pãtraþi. În 2002, spaþiile verzi
acopereau circa 16 milioane metri
pãtraþi. Pentru 2006 se estimeazã un
total de 12,5 milioane de metri
pãtraþi.  

Implementarea acestui program
permite diminuarea poluãrii aerului,
combaterea zgomotului produs de
trafic, readucând „oazele de verdeaþã”
cât mai aproape de oameni. Prin
împãduriri este înfrumuseþat peisajul
ºi se conservã biodiversitatea localã,
se reduce diferenþa de temperaturã zi-
noapte, precum ºi dintre anotimpuri.
În zonele cu risc de inundaþii,
perdelele forestiere contribuie la
ameliorarea situaþiei, prin scãderea
nivelului apei freatice. 

Iniþiativa de faþã continuã seria
programelor de responsabilitate socialã
prin care Carpatcement Holding îºi
asumã rolul de deschizãtor de dru-
muri – de iniþiator de programe dura-
bile, iar prin divizia sa, Carpat
Agregate, contribuie efectiv la imple-
mentarea programului, alãturi de
reprezentanþi ai comunitãþilor locale. 

Demersurile proiectului au început
în 2005, prin identificarea unor

terenuri propice plantãrilor, obþinerea
sprijinului autoritãþilor locale, reali-
zarea studiului privind arborii ºi
arbuºtii rezistenþi la condiþiile de
microclimat din zonã. S-a continuat
cu pregãtirea ºi nivelarea terenului,
prin voluntari ºi utilaje puse la dis-
poziþie de Carpat Agregate, prin
punctul de lucru din comuna Cornetu.
În perioada aprilie-mai, vor fi plantate
douã loturi de pãdure a câte 10.000
de metri pãtraþi fiecare, care vor
realiza joncþiunea cu pãdurea Stejaru
din vecinãtate. 

Contribuþia financiarã a Carpatce-
ment Holding în cadrul programului
„Bucureºtiul respirã” se ridicã la
60.000 de euro. Cea mai mare parte a
sumei este utilizatã pentru lucrãri
pregãtitoare, achiziþionarea ºi plantarea
arborilor ºi arbuºtilor, precum ºi
lucrãrile de întreþinere a perdelei
forestiere, restul fiind utilizat pentru
elaborarea studiului de specialitate.

Programul face parte din plat-
forma „Oraºul respirã”, se desfãºoarã
în perioada ianuarie-decembrie 2006
ºi va continua anul viitor prin extin-
dere în alte localitãþi.

HHeeiiddeellbbeerrggCCeemmeenntt – una dintre
cele mai mari companii producãtoare
de ciment din lume – promoveazã, în
toate cele 50 de þãri în care activeazã,
principiile de bazã ale dezvoltãrii
durabile, pentru a satisface nevoile
prezentului fãrã a compromite posi-
bilitatea generaþiilor viitoare de a
rãspunde propriilor nevoi. 

AAeerr  mmaaii  ccuurraatt  ppeennttrruu  llooccuuiittoorriiii  BBuuccuurreeººttiiuulluuii..
UUnn  lluuccrruu  aattââtt  ddee  nneecceessaarr,,  uunn  lluuccrruu  ddee  nneennuummããrraattee  oorrii  pprroommiiss  ddee  ppoolliittiicciieennii  ººii  eeddiillii,,  ddaarr  rrããmmaass  ddooaarr  llaa  nniivveell  ddee

pprroommiissiiuunnii  eelleeccttoorraallee..  TTooaattãã  lluummeeaa  ssee  ppllâânnggee  ddee  ppoolluuaarree  ººii  ssuuffeerrãã  ddiinn  ccaauuzzaa  cceelloorr  mmaaii  vvaarriiaattee  nnooxxee  îînnttââllnniittee  îînn
aattmmoossffeerraa  ccaappiittaalleeii,,  oo  ssuurrssãã  ddee  îîmmbboollnnããvviirree  ººii  ssttrreess..  DDiinn  ppããccaattee,,  ttoottuull  rrããmmâânnee  ddooaarr  oo  ccoonnssttaattaarree  ppeennttrruu  cceeii  ccaarree  ppooaarrttãã
rrããssppuunnddeerreeaa  aammeelliioorrããrriiii  aacceessttoorr  ssttããrrii  ddee  lluuccrruu..

AA  ttrreebbuuiitt,,  iiaattãã,,  ssãã  vviinnãã  oo  ffiirrmmãã  ddee  pprreessttiiggiiuu  ssãã  aaccþþiioonneezzee  ººii  ssãã  ddeemmoonnssttrreezzee  ccãã  ssee  ppooaattee  ººii  ccãã  ttrreebbuuiiee  ssãã  ssee  ffaaccãã  uurrggeenntt
cceevvaa..  CCeevvaa  llaa  ccaarree  CCaarrppaattcceemmeenntt  HHoollddiinngg  SSAA  vvãã  iinnvviittãã..
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Fundarea construcþiilor
pe pãmânturi sensibile la umezire 

iinngg..  GGaabbrriieellaa  BBrrâânndduuººaa  CCAAZZAACCUU  ––  SSCC  PPrrooiieecctt  SSAA  CCoonnssttaannþþaa

L o e s s u l  e s t e  „ u n  t e r e n
seducãtor ºi  perf id, în care nu
se poate avea încredere”.

Fundarea construcþiilor pe pãmân-
turi macroporice sensibile la umezire
ridicã probleme deosebit de dificile
datoritã posibilitãþii de degradare prin
apariþia unor tasãri mari ºi neuniforme
în urma eventualelor înmuieri ale
terenului de fundare cu ape provenite
din diferite surse, permanente sau
întâmplãtoare.

Adoptarea unor sisteme de fundare
raþionalã, a unor mãsuri corespunzã-
toare pentru evitarea inundãrii terenu-
lui de fundare atât în timpul execuþiei,
cât ºi în timpul exploatãrii, precum ºi a
unor mãsuri constructive adecvate
constituie premizele de bazã pentru
asigurarea unei comportãri normale a
construcþiilor fundate pe pãmânturi
sensibile la umezire.

În DDoobbrrooggeeaa,,  de exemplu, în funcþie
de stratificaþia terenului ºi caracteristi-
cile sale fizico-mecanice, precum ºi din
experienþa comportãrii construcþiilor
executate anterior apar posibile mai
multe soluþii de fundare legate, în spe-
cial, de caracteristicile ºi sensibilitatea
construcþiilor la deformare.

Soluþiile au fost adoptate în funcþie de
natura terenului de fundare, nivelul hidro-
static ºi caracteristicile construcþiilor:

fundarea directã pe stratul de
loess;

fundarea prin intermediul per-
nelor, prin consolidarea terenului dupã
procedeele indicate în „Normativ pri-
vind îmbunãtãþirea terenurilor de fundare
slabe prin procedee mecanice” indica-
tive C29/1985 ºi C29/VIII-1996;

adoptarea unor sisteme de fun-
dare care sã depãºeascã stratul de
pãmânt sensibil la umezire (fundaþii
adânci, piloþi, coloane etc.) ºi sã se
încastreze în stratul insensibil la
umezire.

Cum cauzele înmuierii stratului de
loess, ca strat portant al diverselor con-
strucþii, sunt diferite ºi pot avea un
caracter accidental, putând afecta o
zonã restrânsã din suprafaþa construitã,
fenomenele prãbuºirii duc la diferenþe
mari de tasãri, care pun în pericol sta-
bilitatea construcþiei.

În cazul fundãrii directe pe stratul
de loess, s-a impus respectarea preve-
derilor Normativului P7/2000 „Normativ

pentru proiectarea, executarea ºi
exploatarea construcþiilor fundate pe
pãmânturi sensibile la umezire”.

În situaþia în care s-ar fi ales ca
soluþie de fundare, fundarea prin inter-
mediul pernelor compactate, acestea ar
fi fost din loess sau din deºeu de carierã.

În cazul execuþiei unor perne pe
pãmânturi moi sau aflate sub nivelul
apei subterane s-a prevãzut, dupã caz,
realizarea unui strat de bazã (de blocaj)
din bolovani, piatrã spartã, care a fost
compactat corespunzãtor.

Fundarea prin intermediul pernelor
din material compactat constituie o
soluþie prin adoptarea cãreia pericolul
degradãrii construcþiilor, în caz de
inundare, se reduce datoritã urmãto-
rilor factori:

reducerea grosimii pachetului de
straturi sensibile la înmuiere prin
înlocuirea cu perna realizatã din loess
care, în condiþiile unei execuþii core-
spunzãtoare, devine insensibilã la
înmuiere ºi, practic, incompresibilã în
limitele presiunilor obiºnuite transmise
de construcþii;

efectul de întârziere substanþialã a
infiltraþiei apei în stratul de dedesubt,
sensibil la înmuiere, datoritã permeabi-
litãþii reduse a materialului din corpul
pernei, care are un perimetru mai mare
decât suprafaþa strictã a construcþiei;

efectul de uniformizare a presiu-
nilor transmise de sub pernã ºi, în con-
secinþã, uniformitatea tasãrilor suferite
de acestea.

Efectul favorabil al prezenþei per-
nelor de loess compactat depinde, în
primul rând, de grosimea lor ºi de rapor-
tul acesteia faþã de grosimea întregului
pachet de straturi sensibile la înmuiere.
Numai în cazul când, prin executarea
pernei, se eliminã în întregime stratul
sensibil la înmuiere, se poate conta pe o
îndepãrtare completã a pericolului (în
caz de inundare) ºi aceasta cu condiþia
ca dimensiunile pernei, în plan, sã fie
stabilite cu luarea în considerare a
caracteristicilor de rezistenþã corespun-
zãtoare acestei situaþii.

Trebuie subliniatã necesitatea unei
execuþii foarte îngrijite a compactãrii
loessului în corpul pernelor, astfel încât
sã se asigure calitatea corespunzãtoare
a lucrãrilor, realizându-se astfel atât
insensibilitatea loessului, cât ºi redu-
cerea permeabilitãþii, asigurându-se un
control riguros al compactãrii pe toatã
durata execuþiei.

Alte metode de îmbunãtãþire a
terenului de fundare sunt cele cu
coloane, piloþi sau prin silicatizare etc.

Studiile efectuate au arãtat cã apli-
carea metodei de tratare a terenului
prin inundarea prealabilã trebuie sã se
facã cu mult discernãmânt ºi sub o
îndrumare de înaltã calificare, aceasta
datoritã problemelor complexe care se
ridicã, în special, în legãturã cu tasarea
neuniformã prin inundare artificialã ºi
cu eventualele tasãri ulterioare la reinun-
darea terenului, în timpul exploatãrii
construcþiilor.

Datoritã faptului cã multe construcþii
sunt la limitã de proprietate, unde nu se
poate realiza îmbunãtãþirea terenului
prin perne, nu se pot efectua evazãri,
s-au executatt minipiloþi sau injectãri.

Rezultatele obþinute pentru loessul cu
structurã tulburatã au arãtat cã acesta
devine practic insensibil la înmuiere dacã
prin compactare se realizeazã o porozi-
tate mai micã de 40% (greutatea volume-
tricã în stare uscatã >1,60 kg/cm2).

Pentru presiuni de ordinul a
1,0–1,2kg/cm2, tasãrile specifice prin
înmuiere sunt foarte reduse, iar
cercetãrile de laborator au arãtat posi-
bilitatea reducerii pericolului degradãrii
construcþiilor printr-o reducere cores-
punzãtoare a presiunii pe teren, în
funcþie de natura ºi importanþa acestora.

În cazul loessului de grupa B, con-
form prevederilor studiului fãcut de
INCERC Bucureºti „Cercetãri pentru
determinarea caracteristicilor fizice ºi
mecanice ale pãmânturilor sensibile la
umezire în oraºul Cernavodã ºi sta-
bilirea soluþiilor de fundare”, fundarea
s-a fãcut astfel:

pentru construcþii cu maximum
4 etaje, s-au efectuat perne de mini-
mum 2 m grosime care aveau interca-
late, între straturile de loess, straturi de
citom  cu un rol de impermeabilizare ºi
protecþie suplimentarã la umezire;

pentru construcþii cu 5–10 etaje,
fundarea s-a efectuat prin intermediul
pernelor ºi al coloanelor de pãmânt
compactat, din balast îndesat sau din
beton armat.

Soluþiile de fundare adoptate au dat
rezultatele scontate deoarece, prin
realizarea îmbunãtãþirii terenului de fun-
dare, s-a obþinut o desensibilizare a
pãmânturilor macroporice, iar, pe de altã
parte, se ajunge la o îmbunãtãþire a tere-
nului de fundare în sensul dublãrii sau chiar
triplãrii capacitãþii portante a acesteia. 
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Calificarea profesionalã
a întreprinderilor din construcþii

iinngg..  IIooaann  BBUURRTTEEAA  ––  SSCC  QQuuaalliittyy  CCeerrtt  SSAA

La nivel european, au existat pre-
ocupãri pentru promovarea unui stan-
dard european EN 13833, care însã nu
a fost finalizat, existând încã unele
puncte de vedere diferite formulate de
statele participante. Proiectul de stan-
dard european EN 13833 respectã toate
prevederile standardelor europene seria
EN 45000, care se referã la cerinþele
generale pentru organismele ce
efectueazã evaluarea ºi certificarea,
pentru toate tipurile de certificare,
respectiv: certificarea sistemului de
management al calitãþii, a sistemului de
management de mediu, certificarea
persoanelor, a produselor etc.

Din informaþiile sintetice prezentate
în numerele anterioare ale Revistei
Construcþiilor, rezultã cã acþiunea de
certificare a calificãrii profesionale a
întreprinderilor se deruleazã în statele
Uniunii Europene în regim controlat,
sub supravegherea autoritãþii centrale
coordonatoare a domeniului reglemen-
tat construcþii sau la nivelul minis-
terelor economiei ºi finanþelor, cu
respectarea procedurilor, a standardelor
ºi directivelor europene cu privire la
criteriile ce trebuie îndeplinite de
organismele de certificare.

Acþiunile conjugate ale statelor, care
au adoptat un sistem de certificare a
calificãrii profesionale a întreprinderilor
din construcþii, se finalizeazã prin
realizarea unei evaluãri corecte pe
baze ºtiinþifice, prin publicarea ºi/sau
punerea la dispoziþia investitorilor/
beneficiarilor a unor liste oficiale cu
întreprinderile certificate, impunerea
prezentãrii unui certificat de calificare
la licitaþiile publice (în Belgia, Grecia,
Italia, Portugalia, Spania) ºi, într-un
viitor apropiat, prin obþinerea unor
recunoaºteri reciproce a documentelor
de certificare între state. 

Evaluarea competenþei se face de
cãtre toate statele care au adoptat un
sistem de certificare a întreprinderilor
prin aplicarea a 3 tipuri de criterii:

juridico-administrative;
economico-financiare;
tehnice.

Deºi criteriile adoptate de cele 14 state
sunt similare, urmãrind acelaºi scop ºi
având un sistem de evaluare asemãnã-
tor, procedurile de aplicare prezintã
unele accente specifice, aplicabile la
nivel naþional. Rezultatele finale sunt
însã comparabile. 

În RRoommâânniiaa, acþiunile pentru intro-
ducerea unui sistem de certificare a
calificãrii profesionale a întreprinderilor
din construcþii au început încã din anul
1992, când s-au prezentat la condu-
cerea MLPAT primele aspecte legate de
aceastã acþiune. În anul 1995 s-a
prezentat o primã variantã de ,,Regula-
ment de certificare” care nu s-a finalizat.
În anul 2001 s-au elaborat, iar în 2002
s-au avizat de cãtre MTCT: 

regulamentul privind certificarea
întreprinderilor;

documentare privind aplicarea
regulamentului de certificare a între-
prinderilor din construcþii;

documentare privind recunoaº-
terea organismelor de certificare a între-
prinderilor din construcþii;

nomenclator de calificare a agenþilor
economici din construcþii armonizat cu
documentele UE.

În anul 2003 s-au elaborat ºi aprobat
standardele române pentru certificarea
calificãrii profesionale a întreprinderilor
din construcþii: SR 13476-1 „Cerinþe
generale pentru organismele de certifi-
care” ºi SR 13476-2 „Criterii pentru
certificare”.

În perioada 2001–2006 s-au adop-
tat ultimele variante din seria de stan-
darde europene EN 45000, EN 17000,
ISO 9000. De asemenea, s-a promovat
Proiectul de lege privind atribuirea con-
tractelor de achiziþii publice, care
asigurã alinierea la prevederile DDiirreecc--
ttiivveeii  22000044//1188//CCEEEE privind coordonarea
acþiunilor de atribuire a contractelor
publice de lucrãri, furnituri ºi servicii.

În final, în anul 2006 s-a promovat
de cãtre Patronatul Societãþilor din
Construcþii  Proiectul de lege/ Hotãrârea
de Guvern privind certificarea cali-
ficãrii profesionale a întreprinderilor

din construcþii, aflat în prezent în dez-
batere la instituþiile implicate sau care
coordoneazã activitãþi la nivel naþional.
Se aºteaptã formularea unor puncte de
vedere care sã asigure promovarea unui
act legislativ menit a rãspunde cât mai
bine cerinþelor ce se impun pentru
asigurarea protejãrii vieþii oamenilor ºi
a avuþiei naþionale.

Actul legislativ pus în dezbatere are
în vedere respectarea principiilor apli-
cate de toate statele, care au  un sistem
de certificare a întreprinderilor din con-
strucþii, ºi anume:

recunoaºterea organismelor de
certificare de cãtre autoritatea de stat,
aprobarea de cãtre aceasta a proce-
durilor de certificare ºi îndeplinirea
rolului de autoritate de reglementare;

supravegherea de cãtre autoritate
a activitãþii de certificare la nivelul exi-
genþelor stabilite prin legislaþia/regle-
mentãrile aplicabile;

derularea activitãþii de certificare de
cãtre organisme acreditate/ recunoscute
de autoritatea de stat (în România -MTCT);

aplicarea în procesul de certificare
de proceduri avizate/ însuºite de autori-
tate la nivelul exigenþelor stabilite prin
legislaþie/ actele normative aplicabile.

Prin proiectul de act legislativ pro-
movat pentru dezbatere, se asigurã
respectarea condiþiilor stabilite ºi apli-
cate în statele UE cu privire la
recunoaºterea organismelor de certifi-
care, ºi la condiþiile pe care trebuie sã
le îndeplineascã acestea la nivelul
prevederilor familiei standardelor
europene EN 45000 ºi a proiectului de
standard EN 13833.

Pentru derularea activitãþii de certifi-
care propriu-zise, proiectul de act legisla-
tiv asigurã respectarea reglementãrilor
naþionale privind licitaþiile publice, inclu-
siv a Ordonanþei de Urgenþã privind
achiziþiile publice, a prevederilor Legii
10/1995 ºi a reglementãrilor aplicabile,
precum ºi a principiilor care stau la
baza certificãrii utilizate de þãrile UE,
care aplicã un sistem de certificare a
întreprinderilor. 

DDuuppãã  ccuumm  ss--aa  mmeennþþiioonnaatt  îînn  aarrttiiccoolleellee  aanntteerriiooaarree  ppuubblliiccaattee  îînn  RReevviissttaa  CCoonnssttrruuccþþiiiilloorr  pprriivviinndd  cceerrttiiffiiccaarreeaa  pprrooffeessiioonnaallãã  aa
îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  ddiinn  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  iinnssttiittuuiirreeaa  uunnuuii  ssiisstteemm  oorrggaanniizzaatt  ddee  þþiinneerree  ssuubb  ccoonnttrrooll  aa  ccaalliittããþþiiii  îînn  ddoommeenniiuull  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr
rreepprreezziinnttãã  oo  pprreeooccuuppaarree  aa  ttuuttuurroorr  ssttaatteelloorr,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  mmããrriimmeeaa  ººii  ppootteennþþiiaalluull  lloorr  eeccoonnoommiicc..  CCããiillee  ººii  mmiijjllooaacceellee  uuttiilliizzaattee
ssuunntt,,  îînn  ggeenneerraall,,  aacceelleeaaººii,,  ddeeººii  ppâânnãã  îînn  pprreezzeenntt  nnuu  ss--aa  aajjuunnss  llaa  uunn  ccoonnsseennss..

RReeaammiinnttiimm  ccãã  cceerrttiiffiiccaarreeaa  ccaalliiffiiccããrriiii  pprrooffeessiioonnaallee  aa  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  ddiinn  ccoonnssttrruuccþþiiii  rreepprreezziinnttãã  oo  rreeccuunnooaaººtteerree  ooffiicciiaallãã  aa
ccoommppeetteennþþeeii  aacceessttoorraa  ddee  ccããttrree  oorrggaanniissmmee  rreeccuunnoossccuuttee  ddee  aauuttoorriittaatteeaa  ddee  rreegglleemmeennttaarree  ddiinn  ddoommeenniiuull  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr..

CCeerrttiiffiiccaarreeaa  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  ddiinn  ccoonnssttrruuccþþiiii  ssee  ffaaccee  ppee  bbaazzãã  ddee  ccrriitteerriiii  ººttiiiinnþþiiffiiccee,,  ccaarree  llee  aassiigguurrãã  ssppeecciiaalliizzaarreeaa  ppee  ddoommeenniiii,,
ttiippuurrii  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  ppee  ccllaassee  ddee  tteehhnniicciittaattee  ººii  ccoommppeetteennþþãã  îînn  pprroocceessuull  ddee  pprrooiieeccttaarree,,  eexxeeccuuþþiiee,,  ccoonnssuullttaannþþãã  ggeenneerraallãã,,  aassiiss--
tteennþþãã  tteehhnniiccãã,,  sseerrvviicciiii  ssppeecciiaalliizzaattee  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  iinncclluussiivv  sseerrvviicciiii  tteehhnnoollooggiiccee  ccuu  eecchhiippaammeennttee  ssppeecciiaalliizzaattee  eettcc..

SSiisstteemmuull  ddee  cceerrttiiffiiccaarree  aarree  îînn  vveeddeerree  aassiigguurraarreeaa  pprriinncciippiiiilloorr  pprriivviinndd  aacccceessuull  llaa  cceerrttiiffiiccaarree  aa  ttuuttuurroorr  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  ddiinn
ccoonnssttrruuccþþiiii,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  mmããrriimmeeaa  lloorr..
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Principalele criterii stabilite prin
actele legislative promovate în vederea
instituirii unui sistem de certificare a
întreprinderilor din construcþii au un
corespondent ºi la nivel european,
acestea fiind urmãtoarele:

ccrriitteerriiii  jjuurriiddiiccoo--aaddmmiinniissttrraattiivvee
privind: înregis t rarea la Oficiul
Registrului Comerþului, documente
privind moralitatea profesionalã,
achitarea taxelor/impozitelor, neparti-
ciparea la organizaþii criminale,
acte de corupþie, fraudã, spãlarea
banilor etc.;

ccrriitteerriiii  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarree,,
care stabilesc dovezile privind situaþia
financiarã (extras din ultimul bilanþ),
declaraþii privind cifra de afaceri,
rapoarte financiare sau orice alte docu-
mente care pot proba capacitatea eco-
nomicã ºi financiarã;

ccrriitteerriiii  tteehhnniiccee,,  care au în vedere
evaluarea capacitãþii tehnice pe baza
informaþiilor ºi verificãrilor efectuate cu
privire la îndeplinirea condiþiilor din
standardele ISO 9000, experienþa în
domeniul supus certificãrii, calificarea ºi
competenþa personalului, dotarea
tehnicã, dotarea cu dispozitive de
mãsurare, implementarea unui sistem de
management al calitãþii.

Îndeplinirea condiþiilor tehnice se
face pe baza documentelor prezentate
de întreprinderi, care trebuie sã conþinã
informaþii concrete cu privire la:

experienþã (lista lucrãrilor reali-
zate, certificate de bunã executare etc.);

personalul tehnic (pregãtire profe-
sionalã, calificare, efective medii
anuale);

echipamentele, utilajele proprii
sau închiriate pe bazã de convenþii;

sistemul de management al cali-
tãþii adoptat.

În funcþie de informaþiile furnizate ºi
verificate prin audit, organismul de cer-
tificare elibereazã un certificat care per-
mite clasificarea întreprinderii pe:
domenii de activitate, tipuri de perfor-
manþã, capacitate tehnicã, mãrimea
contractelor.

Calificarea întreprinderilor în con-
strucþii are multe implicaþii favorabile,
dintre care enumerãm:

asigurarea condiþiilor de eligibili-
tate pentru licitaþiile publice, pentru
domeniul/tipurile de lucrãri pentru care
e certificat, fãrã a mai prezenta alte
documente doveditoare;

reducerea volumului de docu-
mente solicitate la licitaþii, prin elimi-
narea acelora care au stat la baza
certificãrii;

permiterea asocierii mai multor
societãþi certificate pentru acelaºi
domeniu sau pentru domenii comple-
mentare, precum ºi pentru asigurarea
baremurilor privind mãrimea con-
tractelor (prin cumul de competenþe);

permiterea obþinerii, de cãtre
microîntreprinderi ºi întreprinderile
mici ºi mijlocii performante, a unei
calificãri care sã le permitã participarea
directã sau în colaborare cu alte între-
prinderi la preluarea de lucrãri, la
nivelul performanþelor deþinute;

eliminarea subiectivismului comi-
siilor de licitaþie în evaluarea perfor-
manþelor ºi adjudecarea de contracte
de lucrãri;

publicarea întreprinderilor certifi-
cate în lista oficialã, facilitând prin
aceasta alegerea de cãtre investitori sau
persoanele fizice/juridice, care doresc
sã realizeze construcþii, a unei între-
prinderi performante;

posibilitatea participãrii întreprin-
derilor certificate la realizarea de
lucrãri în alte þãri, prin prezentarea unui
certificat care constituie o garanþie ºi o
recunoaºtere a competenþei.

Adoptarea unei legislaþii adecvate în
domeniul certificãrii profesionale a
întreprinderilor din construcþii va per-
mite acestora sã participe în condiþii
mai bune la competiþia care se va
declanºa mai acerb dupã ianuarie 2007.

Prevederile proiectului de act nor-
mativ, elaborat de TOTAL QUALITY SA
împreunã cu un grup de specialiºti ºi
promovat de Patronatul Societãþilor din
Construcþii, urmeazã sã facã obiectul
articolelor din numerele urmãtoare ale
Revistei Construcþiilor. 

QUALITY CERT SA - ASIGURÃ ABORDAREA ACTIVITÃÞII DE CERTIFICARE LA UN ÎNALT NIVEL PROFESIONAL în concordanþã cu:
DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA,

LEGISLAÞIA, REGLEMENTÃRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE ÎN ROMÂNIA

• Certificarea sistemelor de 
management al calitãþii
conform SR EN ISO 9001:2001;

• Certificarea conformitãþii 
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Inspecþie.

SC QUALITY CERT SA
Bucureºti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, 

e-mail: qualitycert@zappmobile.com

OORRGGAANNIISSMM  AACCRREEDDIITTAATT  RREENNAARR

OORRGGAANNIISSMM
ÎÎNN  CCUURRSS  DDEE  AACCRREEDDIITTAARREE  RREENNAARR

• Atestarea conformitãþii produselor
în conformitate cu HG 622/2004 ºi  
aplicarea mãrcii de conformitate CS,
Certificat de recunoaºtere
nr. 4 din 2003.

• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Calificarea profesionalã 
a întreprinderilor;

• Inspecþie;
• Audit.

OOrrggaanniissmm  ddee  cceerrttiiffiiccaarree
pprroodduussee  rreeccuunnoossccuutt  ddee  MMTTCCTT

• Procedee, metode, tehnici de auditare,  
inspecþie la nivelul standardelor europene;

• Auditori formaþi la nivel:
- Naþional - CNFCMAC
- Internaþional – AFNOR, AFAQ-ASCERT
(Franþa), AJA-EQS (Anglia);

• Profesori universitari;
• Doctori în ºtiinþe;
• Experþi în domeniile de certificare.

OOrrggaanniissmm  aaggrreeaatt  MMTTCCTTPROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ CU UTILIZAREA DE: 

SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII ªI DOMENIUL VOLUNTAR

OORRGGAANNIISSMM DDEE CCEERRTTIIFFIICCAARREE
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Calitatea în construcþii
prin control tehnic de terþã parte

MMiihhaaii  PPAANNTTEELLIIMMOONN  ––  ddiirreeccttoorr  aall  DDeeppaarrttaammeennttuulluuii  CCoonnssttrruuccþþiiii  ––  BBuurreeaauu  VVeerriittaass  RRoommâânniiaa

Personalitãþi de seamã ºi oficia-
litãþi din domeniul construcþiilor din
România, cât ºi reprezentanþi de
marcã ai unor societãþi de asigurare –
alãturi de invitaþi din cadrul grupului
Bureau Veritas, din Franþa ºi Grecia –
au urmãrit prezentãrile care au avut
ca temã: 

Bureau Veritas România – soci-
etate de clasificare ºi certificare a
conformitãþii –  dr. ing. Jean Sever
Popovici, director executiv al Bureau
Veritas România;

Legislaþia românã actualã
(Legea nr. 10/1995) ºi integrarea
europeanã – prof. dr. ing. Dorina
Isopescu – inspector general de stat;

Cadrul legislativ creat în Franþa
de Legea nr. 78-12/1978 (legea

„Spinetta”) – Eric Parisot –  Building &
Facility, Manager Bureau Veritas Paris;

Sistemul actual al asigurãrilor
construcþiilor – Iulia Oproiu ºi
George Matei – BCR Asigurãri ºi Radu
Nicolet Puiºor –  ASTRA;

Mari proiecte internaþionale –
podul de la Rion Antirion, Grecia
realizat în sistemul de finanþare
„parteneriat public-privat” – Jiri
Hoskovec – Bureau Veritas Grecia.

Din discuþiile purtate, au fost
reþinute unele idei, cum ar fi:

necesitatea clasificãrii ºi certi-
ficãrii societãþilor de consultanþã din
România; 

Legea nr. 10/95 poate fi îmbu-
nãtãþitã ºi se aºteaptã propuneri
venite din partea specialiºtilor;

armonizarea cu directivele
europene a reglementãrilor legale
privind controlul ºi calitatea în
construcþii;

solicitarea unei expertize a Legii
nr. 10/95 de cãtre Bureau Veritas
Franþa;

asigurarea construcþiilor în
România ar trebui impusã prin lege;

sistemul inspecþiilor de terþã
parte este impus în cadrul proiectelor
europene derulate în România ºi este
oferit de societãþile de consultanþã
din România;

necesitatea introducerii prin
lege a „inspecþiilor de terþã parte” ºi a
asigurãrii decenale a construcþiilor;

societãþile de asigurare din
România nu oferã în prezent o asigu-
rare pe o duratã mai mare de 24 luni,
deoarece nu pot acoperi financiar
riscul pe perioada de lucru;

introducerea prin lege a asigu-
rãrii construcþiilor ar crea o piaþã
largã ºi noi surse de finanþare care sã
poatã susþine asigurarea decenalã a
construcþiilor;

necesitatea unor dezbateri mai
largi pe tema evaluãrii riscurilor în
construcþii.

Lucrãrile reuniunii au focalizat
încã o datã atenþia asupra tematicii
legate de calitatea ºi controlul în con-
strucþii, punând în evidenþã faptul cã
atât autoritãþile, cât ºi specialiºtii în
domeniu sunt preocupaþi ºi chiar
desfãºoarã activitãþi ºi iniþiative pen-
tru modernizarea ºi actualizarea
cadrului legislativ la cerinþele inte-
grãrii europene.

„„CCaalliittaatteeaa  îînn  CCoonnssttrruuccþþiiii””,,  ssuubbiieecctt  ddee  mmaarree  aaccttuuaalliittaattee,,  aa  ccoonnssttiittuuiitt  tteemmaa  rreeuunniiuunniiii  ddee  pprreezzeennttããrrii  ººii  ddeezzbbaatteerrii
oorrggaanniizzaattee  ddee  ccããttrree  BBuurreeaauu  VVeerriittaass  RRoommâânniiaa  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnaaþþiioonnaall,,  ssuubb  îînnaallttuull  ppaattrroonnaajj  aall  MMiinniisstteerruulluuii
TTrraannssppoorrttuurriilloorr  CCoonnssttrruuccþþiiiilloorr  ººii  TTuurriissmmuulluuii..  
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Un interes deosebit este reprezen-
tat ºi de domeniul asigurãrii con-
strucþiilor, ca factor determinant ºi,
implicit, legat de controlul ºi de certi-
ficarea calitãþii acestora.

În scopul utilizãrii ca model de
studiu ºi de comparaþie al cadrului
legislativ pentru calitatea în con-
strucþii, s-a prezentat, în mod succint,
felul în care aceste aspecte sunt regle-
mentate în Franþa, examinându-se
legea „Spinetta”.

Dacã pânã în anul 1928 nu exista
o reglementare în acest domeniu,
legea „Loucheur” din anul 1928
acordã persoanelor private posibili-
tatea împrumuturilor pentru con-
strucþia de locuinþe. Din anul 1978,
legea „Spinetta” implementeazã asigu-
rarea construcþiilor pentru acciden-
tele care  pot interveni într-o perioadã
de 10 ani. Unul dintre obiectivele
propuse ale acestei legi este de a pro-
teja oamenii împotriva accidentelor
legate de rezistenþa structurii,
urmãrindu-se siguranþa construcþiei
pe ansamblu. Pentru realizarea aces-
tui scop, legea conferã o recunoaºtere
oficialã unuia dintre actorii partici-
panþi la realizarea construcþiei ºi care
anterior nu erau recunoscuþi oficial,
dar care, prin aceastã lege, capãtã un
statut instituþionalizat, sub denumirea
de „controlori tehnici”. Ei sunt partici-
panþi, în mod nemijlocit, la realizarea
construcþiilor ºi sunt nelipsiþi din sis-
temul calitãþii construcþiilor.

Obligaþia principalã a „controlorului
tehnic” este sã contribuie la prevenirea
producerii de accidente ºi la elimi-
narea riscurilor încã din faza de
realizare a construcþiei. „Controlorul
tehnic” acþioneazã la cererea propri-
etarului construcþiei, cãruia îi va adresa
toate rapoartele sale de control. Acest
statut constituie baza neutralitãþii ºi
independenþei opiniilor sale în raport
cu ceilalþi participanþi la realizarea
construcþiei (proiectanþi ºi executanþi).

Opiniile „controlorilor tehnici”
sunt îndreptate, în principal, spre
urmãtoarele aspecte:

rezistenþa structurii construcþiei,
a componentelor acesteia, a funda-
þiilor, a elementelor structurale, a
acoperiºului ºi pereþilor de rezistenþã,
a echipamentelor legate nedisociabil
de structura clãdirii;

siguranþa persoanelor în interi-
orul construcþiei, urmãrind aplicarea
cu rigurozitate a tuturor prevederilor
legale cu  scopul de a  preveni
accidentele;

în mod suplimentar, proprietarul
construcþiei poate cere realizarea
unor misiuni suplimentare legate de
buna funcþionare a instalaþiilor ºi de
buna utilizare a construcþiei.

Controlorul tehnic îºi desfãºoarã
activitatea în urmãtoarele faze ale
construcþiei:

în faza de proiectare, con-
trolorul tehnic face o analizã criticã a
prevederilor proiectului în raport cu
normele tehnice de referinþã ºi de
cerinþele beneficiarului;

în faza de execuþie, controlorul
tehnic urmãreºte realizarea corectã a
tuturor verificãrilor tehnice necesare
pe fazele de execuþie a construcþiei.

Controlul tehnic se finalizeazã
în fiecare fazã prin urmãtoarele
documente:

stadiul 1: verificã documentele
de proiectare – redacteazã raportul
tehnic iniþial;

stadiul 2: verificã documentele
de execuþie – redacteazã raportul de
notificare a controlului documentelor
de execuþie;

stadiul 3: verificã execuþia lucrã-
rilor pe ºantier – redacteazã rapoar-
tele de inspecþie;

stadiul 4: face verificarea finalã
înainte de recepþie – redacteazã
raportul final;

stadiul 5: intervenþii pentru fina-
lizarea completã a lucrãrilor în
primul an dupã terminare.

Legea „Spinetta” impune obliga-
tivitatea controlului tehnic pentru
urmãtoarele categorii de construcþii:

pentru toate clãdirile care pot
primi mai mult de 300 persoane;

clãdiri mai înalte de 28 m sau
clãdiri ce adãpostesc echipamente
tehnice cu caracter deosebit;

clãdiri atipice (trame cu valori
mai mari de 20 m x 40 m, fundaþii
speciale etc.).

Legea stabileºte ºi procedura de
aprobare prin care se asigurã cã,
pentru aceste activitãþi, controlorii
tehnici au calificarea necesarã.
De asemenea, controlorii tehnici tre-
buie sã posede o asigurare profesio-
nalã având o acoperire de 10 ani, ca
ºi pentru asigurarea construcþiilor.

În concluzie, legea „Spinetta”
defineºte „controlorul tehnic” ca pe o
entitate neutrã ºi independentã de
„control de terþã parte”, autorizatã
printr-o procedurã de atestare legalã
ºi care – înzestratã cu calitãþi morale
adecvate, acoperire asiguratorie –
posedã abilitãþi tehnice ºi profesio-
nale de detectare ºi prevenire a
riscurilor la care este expusã con-
strucþia atât în  faza de proiectare, cât
ºi în fazele de execuþie.

Bureau Veritas este principalul
furnizor de astfel de servicii în Franþa,
precum ºi într-o serie de þãri unde
legislaþia naþionalã impune un ase-
menea sistem de control al calitãþii în
construcþii (Spania, Anglia, Suedia,
Finlanda, Italia, Belgia).

Începând din 1999,  Bureau Veritas
a oferit ºi în România serviciile de
control tehnic cerute, în primul rând,
de investitorii francezi, iar acum,
chiar ºi de investitorii români, care
pleacã de la principiul simplu: „nu
toþi investitorii sunt specialiºti ºi în
construcþii civile”. 
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Managementul personalului –
factor de bazã al dezvoltãrii relaþiei cu clienþii

ddrrdd..  cchhiimm..  MMaaggddaalleennaa  DDIIMMIIAANN  ––  ddiirreeccttoorr  eexxeeccuuttiivv  AAEERROOQQ

Managementul personalului este
întotdeauna un subiect de strictã
actualitate ºi cu atât mai mult acum,
când lumea afacerilor secolului XXI
tinde cãtre excelenþã, în condiþiile
creºterii competiþiei. Timpul de
reacþie în lumea afacerilor este mai
mare decât al organizaþiilor ca pãrþi
componente ºi, de aceea, decalajul
trebuie compensat prin pregãtirea
personalului pentru:

a înþelege ºi a rãspunde cerin-
þelor clienþilor;

a menþine o atmosferã de încredere
între pãrþi;

a asigura o foarte bunã comunicare;
a demonstra disponibilitate în a

se focaliza ºi a se adapta elementelor
culturii calitãþii clienþilor;

a înþelege rolul sãu ca factor
determinant în dezvoltarea relaþiei cu
clienþii;

a promova specialiºti tineri care
sã îmbunãtãþeascã performanþa în
relaþia cu clienþii;

a promova inovarea, dezvol-
tarea noilor idei/concepte;

a cunoaºte ºi a aplica principiile
unui sistem de management al calitãþii;

a se înþelege rolul conºtien-
tizãrii, instruirii ºi competenþei pentru
promovarea participãrii angajaþilor în
vederea îmbunãtãþirii relaþiei cu clienþii.

Creºterea competiþiei conduce la
necesitatea îmbunãtãþirii calitãþii pro-
duselor/serviciilor,  obþinerea de date/
informaþii care sã permitã reacþii rapide,
în funcþie de noile provocãri/cerinþe,
implicarea în acþiuni de cercetare-dez-
voltare a personalului specializat în
diverse domenii: tehnic, cultural, social
ºi chiar politic, luarea în considerare

a diversitãþii în relaþia cu clienþii, ca
parte componentã, imperativã, a strate-
giei de afaceri, necesitatea ca organiza-
þiile sã acorde o mare atenþie acþiunilor
corective/preventive ca parte com-
ponentã a SM-ului acesteia.

Este imperios necesarã schim-
barea stilului de conducere, cu
accent pe urmãtoarele principii ale
Managementului Calitãþii: lleeaaddeerrsshhiipp.

MMaannaaggeerruull  ddeevviinnee  lliiddeerr prin sta-
bilirea scopurilor ºi direcþiilor unei
organizaþii, dezvoltarea comunicãrii
de sus in jos ºi invers, pe orizontalã ºi
de la persoanã la persoanã, conside-
rarea ca un întreg a necesitãþilor
pãrþilor interesate: clienþi, proprietari,
angajaþi, furnizori, bãnci, comunitãþi
locale, societatea în general.

Un alt principiu este iimmpplliiccaarreeaa  ººii
ffooccaalliizzaarreeaa  ppeerrssoonnaalluulluuii  sspprree  nneeccee--
ssiittããþþiillee  cclliieennþþiilloorr cu accent pe moti-
vare,  angajament ºi implicare, inovare
ºi creativitate în îndeplinirea obiec-
tivelor, îmbunãtãþirea performanþei ºi
evaluarea acesteia faþã de perfor-
manþele la nivel mondial, pentru a
demonstra competitivitatea produ-
selor/serviciilor, încredere, entuziasm,
mândrie, dar ºi înþelegerea impor-
tanþei necesitãþilor sale. 

CCoonnttiinnuuaa  îîmmbbuunnããttããþþiirree,,  prin
impunerea ca obiectiv  permanent al
unei organizaþii, cu luarea în consi-
derare a necesitãþilor clienþilor ca
principal obiectiv al organizaþiei, prin
îmbunãtãþirea activitãþii la toate
nivelurile ca parte a politicii organiza-
þiilor, flexibilitate în a rãspunde rapid în
funcþie de necesitãþi, personal instruit
privind metodele îmbunãtãþirii con-
tinue, stabilirea þintelor, mãsurarea

ºi evaluarea îmbunãtãþirilor, rãspuns
prompt (imediat) la cerinþele clienþilor,
acestea sunt doar câteva exemple de
acþiuni pentru a demonstra angaja-
mentul de îmbunãtãþire continuã.

Alt principiu este cel referitor la
rreellaaþþiiii  ddee  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  ffuurrnniizzoorriiii, prin
relaþii interdependente ºi mutual
benefice care sã creeze valoare ambe-
lor pãrþi, flexibilitate ºi rãspuns rapid la
necesitãþile ºi aºteptãrile clienþilor, opti-
mizarea costurilor ºi a resurselor, identi-
ficarea ºi selectarea principalilor
furnizori, încurajarea, monitorizarea ºi
recunoaºterea îmbunãtãþirilor ºi a
îndeplinirii angajamentelor furnizorilor.

FFooccaalliizzaarreeaa  ccããttrree  cclliieennþþii, prin
înþelegerea ºi depãºirea aºteptãrilor
clienþilor, flexibilitate în a rãspunde
cerinþelor pieþei, comunicarea nece-
sitãþilor ºi aºteptãrilor clienþilor cãtre
toate nivelurile implicate, monito-
rizarea satisfacþiei clienþilor, dez-
voltarea în cadrul organizaþiei a unei
culturi orientate spre clienþi, toate
acestea susþin principiul referitor la
focalizarea cãtre client.

Succesul organizaþiei depinde de
înþelegerea ºi satisfacerea necesitãþilor ºi
aºteptãrilor curente ºi viitoare ale utiliza-
torilor finali, a clienþilor prezenþi/ poten-
þiali, a altor pãrþi interesate (acþionari,
indivizi/ grupuri, sectorul public, propri-
etari, investitori, furnizori/parteneri,
comunitatea). Pentru satisfacerea clienþilor
ºi a utilizatorilor finali, mmaannaaggeemmeennttuull
oorrggaanniizzaaþþiieeii ar trebui sã înþeleagã nece-
sitãþile ºi aºteptãrile clienþilor sãi, sã
determine caracteristicile produselor/
serviciilor clienþilor ºi utilizatorilor finali,
sã identifice oportunitãþile pieþei ºi ale
avantajelor competitivitãþii viitoare.
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LAFARGE ROMCIM SA
Punct de lucru - Medgidia

LASSELSBERGER SA
Bucureºti

CARPATCEMENT HOLDING SA
Fabrica de ciment - Chiºcadaga

CARMEUSE HOLDING SRL
Punct de lucru - Chiºcadaga

HOLCIM (ROMANIA) SA
Fabrica de ciment - Câmpulung

BEGA MINERALE
INDUSTRIALE SA - Aghireº

DORIAN TRADING
COMPANY SRL - Aleºd

I.M.I. SA
Baia Mare

SIMCOR SA
Oradea

SANEX SA
Cluj-Napoca

METALICPLAS IMPEX SRL
Dej

EXIMPROD GRUP SA
Buzãu

ITALSTRADE SA- Bucureºti
Punct de lucru - Baru

LAFARGE COMNORD SA
Bucureºti

LAFARGE ARCOM GHIPS SA
Aghireº

HIDROCONSTRUCÞIA SA
Sucursala Porþile de Fier

PETROMSERVICE SA
Bucureºti

ACMS SA
Bucureºti

MAIRON HOLDING LTD
Bucureºti

VASROM SRL
Dej

MULTISTAR PROD SRL
Oradea

DBW S.R.L.
Ploieºti

ROMSTRADE SRL
Adunaþii Copãceni
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Este necesarã crearea unei culturi a
calitãþii orientate cãtre clienþi. CCuullttuurraa
orientatã cãtre livrarea la clienþi a pro-
duselor/ serviciilor care le sunt nece-
sare ºi monitorizarea procesului la
toate nivelurile implicate, incluzând ºi
furnizorii de produse ºi servicii, prin
recunoaºterea „importanþei clienþilor”
interni/externi, a importanþei ºi valorii
personalului implicat, a importanþei ºi
valorii relaþiei de parteneriat cu furni-
zorii interni/ externi, a valorii iniþia-
tivelor individuale de succes, asigurarea
resurselor de personal cu instruire/
cunoºtinþe/ competenþe corespunzã-
toare trebuie sã facã parte din activi-
tatea curentã a organizaþiilor de succes.

Monitorizarea gradului în care
necesitãþile clienþilor au fost satisfã-
cute se poate face având  feedback-ul
de la clienþi ºi de la lanþul de
furnizare care poate avea loc prin
cercetarea ºi înþelegerea importanþei
produselor/ serviciilor pentru clienþi ºi
riscurile asociate, aºteptãrile viitoare
ale acestora ºi necesitatea unor
schimbãri, percepþia clienþilor privind
calitatea ºi utilitatea produselor/servi-
ciilor, obþinerea informaþiilor, analizarea
acestora ºi implementarea acþiunilor
necesare, monitorizarea ºi evaluarea
performanþelor ºi, nu în ultimul rând,
întreprinderea de acþiuni pentru
eliminarea cauzelor problemelor.

COMUNICAREA,
FACTOR  PRINCIPAL  PENTRU

DEZVOLTAREA  RELAÞIEI  CU  CLIENÞII
Procesul de comunicare – ele-

mentul central în activitatea de afaceri
a organizaþiilor – se referã la relaþiile
cu clienþii ºi pãrþile interesate, la dez-
voltarea producþiei ºi furnizãrii de
produse/ servicii, la procesul de
management (intern-extern) bazat pe
acþiuni planificate pentru a cores-
punde aºteptãrilor clienþilor (calitate,
performanþe, timp, responsabilitãþi,
service) ºi pot genera valoare pentru
clienþi, adaptarea la modificarea unor
condiþii de mediu ºi/sau aºteptãrilor
clienþilor, monitorizarea interacþiunii
pãrþilor care comunicã (cel care
transmite – cel care primeºte mesaje).

Informaþia nu poate fi separatã de
produs ºi conceptual este un produs.
Produsul „comunicare” este  realizat
ºi dezvoltat prin mijloace profesio-
nale de cãtre un  personal calificat.
Din punctul de vedere al manage-
mentului calitãþii, acestea pot fi:
specificaþii, date de intrare/ ieºire,
analize, verificãri/validãri, modificãri,
revalidãri etc.

Calitatea procesului/produsului
„comunicare” contribuie la dez-
voltarea relaþiei cu clienþii.

Calitatea mesajului trebuie sã
corespundã necesitãþilor ºi aºtep-
tãrilor celui care primeºte. Poate avea
specificitate în funcþie de cultura
organizaþiei ºi a clientului. Eficienþa
comunicãrii se poate  constata uºor în
situaþia unei culturi comparabile (ace-
leaºi concepþii, idei, motivaþii etc.).

Produsul „comunicare” este  ele-
mentul de bazã al principiului „abor-
darea bazatã pe proces de cãtre
management” ºi pentru:

managementul relaþiei cu clienþii;
managementul lanþului de furnizare;
planificarea resurselor;
sistemul informaþional;
managementul personalului.

Trebuie sã se þinã seamã de conþi-
nutul profesional al comunicãrii (experþi
în domeniul managementului calitãþii,
marketing etc.), precum ºi de corecti-
tudinea informaþiilor comunicate.

Comunicarea este parte compo-
nentã a managementului calitãþii care
conduce cãtre excelenþã în afaceri;
asigurarea calitãþii (ca parte a MC)
genereazã “încrederea clienþilor” în
abilitatea organizaþiei de a furniza
produse conform cu cerinþele sta-
bilite, iar calitatea comunicãrii con-
tribuie la satisfacþia clienþilor.

COMPETENÞA,
PARTE  A  MANAGEMENTULUI

PERSONALULUI
Pentru început trebuie analizat

necesarul de competenþã (pentru
prezent) ºi necesarul de competenþã
(pentru viitor), luând în considerare
planuri de viitor, modificãri ale
politicii ºi obiectivelor, noi dotãri, noi
standarde.

Urmeazã selecþia personalului
pentru a identifica persoanele care
posedã competenþa necesarã, uti-
lizând metode flexibile de selecþie –
testare, evaluarea personalitãþii, inter-
viuri ºi apoi iinnssttrruuiirree ººii  ccoonnººttiieennttiizzaarree,
în funcþie de procesele din organiza-
þie ºi complexitatea acestora, cultura
organizaþiei ºi politica de personal,
stadiul relaþiilor cu clienþii, nece-
sitãþile de îmbunãtãþire în organizaþie,
disponibilitatea resurselor ºi a perso-
nalului pentru inovare, creºterea pro-
ductivitãþii, reducerea costurilor,
monitorizarea ºi mãsurarea perfor-
manþei personalului.

NOI  ABORDÃRI
ÎN  MANAGEMENTUL  PERSONALULUI

PENTRU  DEZVOLTAREA
RELAÞIEI  CU  CLIENÞII

Revoluþia în tehnologia infor-
maþiei ºi a comunicaþiilor, parte a
interdependenþei globale între þãri,
necesitã noi abilitãþi ºi competenþe
pentru succes/supravieþuire. Schimbãrile
în tranzacþiile legate de afaceri gene-
reazã parteneriate între producãtori,
furnizori, comercianþi, având la bazã
noi tehnologii ºi, implicit, noi
competenþe. Au apãrut sisteme infor-
maþionale care conduc la îmbu-
nãtãþirea unor concepte ºi la
dezvoltarea pe noi baze a relaþiei cu
clienþii. Modificarea aspiraþiilor
angajaþilor, care genereazã descen-
tralizarea responsabilitãþilor opera-
þionale ºi strategice, conduce la
necesitatea de noi competenþe în
luarea deciziilor. Scãderea vârstei
personalului care are succes în cari-
erã provoacã dificultãþi în menþinerea
acestuia pe termen lung.

De aceea, liderii trebuie sã asigure
condiþii pentru investiþii în instruirea
personalului, în dezvoltarea profesio-
nalã a acestuia, în redefinirea procesu-
lui de management al personalului, în
evaluarea necesarului de competenþe,
în dezvoltarea relaþiilor cu clienþii pen-
tru a conduce organizaþiile nu pentru
supravieþuire, ci spre succes. 
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Echipamente
pentru testarea calitãþii în construcþii

Pentru România, calitatea con-
strucþiilor are o importanþã deosebitã
atât datoritã dinamicii acestui sector,
cât ºi necesitãþii implementãrii tuturor
normelor europene specifice. În plus,
construind într-o zonã cu seismicitate
relativ ridicatã, siguranþa în exploatare
nu se poate asigura fãrã un control
strict al calitãþii. 

Ca urmare a exigenþelor tot mai
mari în domeniul calitãþii construcþiilor,
un rol important îl au echipamentele ºi
tehnologiile moderne de examinare,
testare ºi control necesare labora-
toarelor de construcþii.

NAMICON s-a impus pe piaþa euro-
peanã ca unul dintre cei mai importanþi
furnizori de echipamente de mãsurã ºi
control, fiind nu numai distribuitor al
unor renumiþi producãtori de echipa-
mente – TECNOTEST - Italia, OLYMPUS
- SUA, CV Instruments - Olanda… – dar
ºi integrator de sisteme, prin oferta atât
a echipamentelor ºi serviciilor de
garanþie, service, ºcolarizare, asistenþã
tehnicã, cât ºi a soluþiilor complete la
oricare dintre aplicaþiile de mãsurã ºi
control din domeniul construcþiilor,
inclusiv laboratoare fixe sau mobile
complet echipate.

Pentru a acoperi în mod eficient ºi
profesional toate aplicaþiile, NAMICON
este structuratã în trei departamente:
Departamentul de Examinãri Nedistructive,
Departamentul de Aparate de Mãsurã ºi
Departamentul Laboratoare de Construcþii.

DDeeppaarrttaammeennttuull  ddee  EExxaammiinnããrrii  NNeeddiiss--
ttrruuccttiivvee oferã echipamente pentru
examinare vizualã – endoscopie ºi
videoendoscopie digitalã, examinare
ultrasonicã/carotaj sonic, radiografie,
curenþi turbionari, emisie acusticã,
lichide penetrante, pulberi magnetice
ºi spectroscopie digitalã portabilã.
Unul dintre aparatele cele mai perfor-
mante este Betonoscopul Digital
ULTRASONIC 200-1LF, singurul
echipament portabil compact – numai
1,6 kg – ce permite evaluarea in situ a
materialelor de construcþii (rezistenþa
la compresiune, omogenitate, prezenþa
eventualelor discontinuitãþi, goluri,
fisuri…), vizualizarea atât a valorilor
numerice, cât ºi a formei de undã, pre-
cum ºi transferul, procesarea ºi docu-
mentarea rezultatelor prin conectarea
la PC.

DDeeppaarrttaammeennttuull  ddee  AAppaarraattee  ddee  MMããssuurrãã
acoperã toate echipamentele necesare
mãsurãrii mãrimilor fizice pentru evalu-
area calitãþii materialelor ºi a corectitu-
dinii procedurilor de execuþie: temperaturã,
umiditate, greutate, duritate, rugozitate,
parametri chimici, mãrimi electrice,
mãrimi dimensionale ºi geometrice, pre-
siune, vibraþii, vâscozitate, compoziþie
chimicã… Departamentul oferã ºi o gamã
completã de ºublere, micrometre, com-
paratoare digitale de înaltã precizie ºi fia-
bilitate, atât cele de uz general, cât ºi cele
specifice aplicaþiilor în construcþii, cum
ar fi ºublerele DIGITRONIC pentru agregate.

DDeeppaarrttaammeennttuull  LLaabboorraattooaarree  ddee  CCoonn--
ssttrruuccþþiiii propune echipamente ºi aparate
portabile ºi de laborator pentru controlul
ºi testarea solurilor, agregatelor, bitu-
murilor ºi asfaltului, cimentului, mortarului
ºi betonului, rocilor, ceramicii, oþelurilor
ºi a altor materiale de construcþii.
Echipamentele marca TECNOTEST sunt
renumite pentru performanþele ºi fiabili-
tatea lor. Din noul catalog TECNOTEST,
remarcãm seria de prese digitale KD pen-
tru testarea la compresiune ºi încovoiere
a betoanelor ºi altor materiale de construcþii.
Modelul KD200R ce permite testarea
materialelor pânã la sarcini de 2000 kN
este dotat cu noul display EUROTRONIC

cu pânã la 4 canale independente, 10 ieºiri
logice, 2 interfeþe seriale RS232/485,
rezoluþie 500.000 de puncte, 340 de
fiºiere de memorie, tastaturã numericã ce
asigurã o calibrare în clasa 1 de precizie,
pentru un domeniu începând de la 1%
din valoarea domeniului, software pentru
teste de compresiune, tracþiune, încovoiere...
Datoritã concepþiei ºi tehnologiilor încor-
porate, KD200R permite ca, prin adãu-
garea accesoriilor specifice, sã extindã
gama de teste ºi aplicaþii, rezolvând astfel
cu un singur echipament o multitudine
de aplicaþii pentru care ar fi fost necesare mai
multe echipamente separate. Performanþã,
fiabilitate, modularitate, expandabilitate
sunt caracteristicile acestui echipament
indispensabil unui laborator de con-
strucþii modern.

Toate echipamentele de la NAMICON
satisfac standardele europene EN, inter-
naþionale ISO ºi naþionale – UNI, AFNOR,
DIN, ASTM, ASME, BS, JIS  etc. – în vigoare,
având ºi aprobãrile Biroului Român de
Metrologie Legalã – BRML. NAMICON
are un sistem de management al
calitãþii certificat ISO9001-2001 ºi o
politicã ce are ca obiectiv performanþa
ºi competiþia. 

FFiiee  ccãã  eessttee  vvoorrbbaa  ddeesspprree  ccoonnssttrruuccþþiiiillee  cciivviillee,,  iinndduussttrriiaallee,,  rruuttiieerree  ssaauu  lluuccrrããrriillee  ddee  aarrttãã,,  ccaalliittaatteeaa  ccoonnssttrruuccþþiieeii  ddeetteerrmmiinnãã  aattââtt
ffuunnccþþiioonnaalliittaatteeaa,,  eesstteettiiccaa,,  dduurraabbiilliittaatteeaa,,  ccââtt  ººii  ssiigguurraannþþaa  eeii  îînn  eexxppllooaattaarree..  EEvvaalluuaarreeaa  ººii  ccoonnttrroolluull  ccaalliittããþþiiii  ssuunntt  pprroocceessee  ccoomm--
pplleexxee  ccaarree  iimmpplliiccãã  pprroocceedduurrii  ººii  eecchhiippaammeennttee  ssppeecciiffiiccee  îînn  ttooaattee  ffaazzeellee  ddee  eexxeeccuuþþiiee  – ddee  llaa  sseelleeccttaarreeaa  ººii  vveerriiffiiccaarreeaa  mmaatteerriiiilloorr
pprriimmee,,  llaa  pprroodduucceerreeaa  mmaatteerriiaalleelloorr  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  ddee  llaa  ccoonnttrroolluull  ccaalliittããþþiiii  îînn  ttiimmppuull  eexxeeccuuþþiieeii  llaa  ccoonnttrroolluull  ffiinnaall  ººii  ccoonnttrroolluull
ppeerriiooddiicc  îînn  eexxppllooaattaarree..  AApplliiccaarreeaa  ccoorreeccttãã  ººii  ccoommpplleettãã  aa  aacceessttoorr  pprroocceessee  ccoonnccuurrãã  llaa  rreeaalliizzaarreeaa  uunnoorr  ccoonnssttrruuccþþiiii  ccaarree  rreessppeeccttãã
ttooaattee  nnoorrmmaattiivveellee  ddee  rreezziisstteennþþãã  ººii  ssiigguurraannþþaa  îînn  eexxppllooaattaarree,,  iimmppuussee  ddee  ssttaannddaarrddeellee  eeuurrooppeennee  îînn  vviiggooaarree..
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Mortare ºi rãºini speciale germane
IIooaann  SSOOLLAACCOOLLUU  ––  ddiirreeccttoorr  eexxeeccuuttiivv

Fiind o companie independentã,

succesul PAGEL se bazeazã pe patru

factori importanþi:

apropierea de clienþi;

satisfacþia clienþilor;

puterea inovaþiei;

calitatea produselor.

Cu rapiditate ºi în mod competitiv,

noi rãspundem cererilor specifice, iar

nevoile clienþilor ºi trend-ul pieþei

sunt transformate în cel mai scurt

timp în produse noi. Fiind o com-

panie inovativã ºi de cercetare,

PPAAGGEELL  RROOMMÂÂNNIIAA  dezvoltã, con-

secvent, toate produsele oferite

beneficiarilor sãi.

Materialele PAGEL® sunt produse

sub aspectul profitabilitãþii ºi sunt tes-

tate în staþii pilot pentru a se demonstra

oportunitatea lor în practicã. Noi urmã-

rim performanþe înalte ºi prin partici-

parea activã la standardizarea naþionalã

ºi internaþionalã ºi în comisiile de

specialitate. 

De cele mai multe ori, produsele

PAGEL® sunt folosite în instalaþii de

mare complexitate, componente

structurale ºi clãdiri.

Adeseori ele trebuie sã reziste la

solicitãri extreme. Aºadar, prioritarã

este calitatea excepþionalã a pro-

duselor, materialele de calitate înaltã

fiind supuse de la început unor con-

troale riguroase, ca de exemplu:

cimenturile conform EN 197-1;

curbele granulometrice ale

pietriºului ºi ale nisipurilor de cuarþ

de foarte bunã calitate, conform

EN 12620;

adaosurile conform EN 450;

aditivii conform EN 934-2.

CALITATE  FÃRÃ  NICIUN  COMPROMIS

Toate produsele PAGEL® sunt tes-

tate în privinþa compoziþiei, caracte-

risticilor ºi calitãþii lor. Rezultatele

sunt verificate ºi trebuie sã se

gãseascã în domenii de toleranþã

foarte strânse; din aceastã cauzã,

testele sunt efectuate mai des decât o

cer normele. Calitatea produselor

noastre este controlatã ºi în afara

întreprinderii în laboratoare indepen-

dente, certificate ºi acreditate de insti-

tuþii oficiale de testare. Totodatã,

datoritã alinierii la exigenþele inter-

naþionale, calitatea produselor noastre

este controlatã ºi de instituþii renumite

din Suedia, Franþa, Olanda, Belgia.

În ceea ce priveºte producþia,

aceasta este certificatã conform

DIN EN ISO 9001.
Aºadar, beneficiind de oferta

noastrã, puteþi fi siguri cã veþi pre-
lucra numai produse de cea mai
bunã calitate în lucrãrile pe care le
executaþi.

MORTARE  DE  SUBTURNARE

PENTRU  TOATE  CERERILE

Ori de câte ori este necesarã o
transmisie durabilã a forþelor în stratul
suport din beton sau o legãturã
strânsã între utilaje ºi fundaþia din
beton, mortarele de subturnare
PAGEL® îºi dovedesc utilitatea.
Ele garanteazã o subturnare optimã
cu o siguranþã de duratã prin:

consistenþã fluidã;
atingerea rapidã a unor rezis-

tenþe ridicate;
creºtere de volum controlatã.

Aceasta face ca aplicarea lor sã fie
posibilã la: subturnarea utilajelor,
ancorãri, turbine, cuzineþii de pod,
ºine, depozite, stâlpi, construcþii din
beton.

SSoocciieettaatteeaa  PPAAGGEELL  RROOMMÂÂNNIIAA ((ffoossttãã  SSoollaarroonn  22000044  CCoonnssuulltt))  eessttee  uunniicc  rreepprreezzeennttaanntt  ººii  ddiissttrriibbuuiittoorr  îînn  RRoommâânniiaa aall

ccuunnoossccuuttuulluuii  pprroodduuccããttoorr  ggeerrmmaann  PPAAGGEELL®® SSPPEEZZIIAALL--BBEETTOONN  GGmmbbHH  &&  CCoo..  KKGG  ccaarree,,  ddee  mmaaii  bbiinnee  ddee  3300  ddee  aannii,, eessttee  uunnaa

ddiinnttrree    ccoommppaanniiiillee  ddee  ttoopp  ddiinn  ddoommeenniiuull  ssããuu  ddee  aaccttiivviittaattee..

CCoommppaanniiaa  nnooaassttrrãã  ddeezzvvoollttãã,,  pprroodduuccee  ººii  ddiissttrriibbuuiiee  ––  îînn  îînnttrreeaaggaa  lluummee  ––  mmoorrttaarree  ssppeecciiaallee,,  mmoorrttaarree  ddee  ssuubbttuurrnnaarree,,

ssiisstteemmee  ddee  rreeppaarraarree  aa  bbeettoonnuulluuii  ººii  ppaarrddoosseellii  iinndduussttrriiaallee,,  mmuullttee  ddiinnttrree  eellee  rreeppuurrttâânndd  ssuucccceess  ddaattoorr ii ttãã  nniivveelluulluuii

rreeccuunnoossccuutt  aall  ccaalliittããþþiiii  lloorr..  ÎÎnn  aacceesstt  mmoodd,,  ssaattiissffaaccþþiiaa  cclliieennþþiilloorr  rreepprreezziinnttãã  pprriinncciippaalluull  ssccoopp  aall  aaccttiivviittããþþiiii  nnooaassttrree  aattââtt  îînn

pprreezzeenntt,,  ccââtt  ººii  îînn  vviiiittoorr..  
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Este posibil sã corelãm mortarele
noastre cu solicitãri obiective speci-
fice, prin folosirea cimenturilor spe-
ciale, a unor agregate speciale ºi a
fibrelor de oþel. În funcþie de
mãrimea maximã a agregatului, se
pot realiza înãlþimi de subturnare
între 2 mm ºi peste 100 mm.
REPARAREA  BETOANELOR  CU  SISTEM

Protecþia preventivã a betonului
sau repararea suprafeþelor deteriorate
este decisivã pentru conservarea con-
strucþiilor importante. Aici PAGEL®

oferã o gamã largã de soluþii prin sis-
teme corespunzãtoare pentru conser-
varea clãdirilor:

sistem de mortar PCC PAGEL®;
mortar de torcretare SPCC PAGEL®;
mortar de canale PAGEL®;
mortar PAGEL® pentru instalaþii

de apã potabilã;
mortar rapid de reparaþie PAGEL®;
mortar universal PAGEL®;
hidrofobizãri;
protecþia betonului (rigidã sau

semielasticã).

Produsele ºi sistemele PAGEL®

sunt folosite în construcþii civile
ºi industriale pentru protecþia ºi
repararea: faþadelor, podurilor,
parkingurilor, tunelurilor, bazinelor
de apã potabilã, instalaþiilor de
epurare, canalelor de ape reziduale.

PARDOSELI  INDUSTRIALE
CU  CARACTERISTICI  SPECIALE

Pardoselile industriale sunt supuse
unor solicitãri diverse. Pentru a
îmbunãtãþi caracteristicile mecanice
ale unor suprafeþe noi sau degradate
din beton nou sau ºape de ciment,
PAGEL® oferã soluþii specifice:

granulat feros sau mineral;
pardoseli industriale preamestecate;
pardoseli preamestecate cu mate-

rial rezistent la abraziune;
pardoseli cu fibre de oþel;
ºape autonivelante.

Pe bazã de material epoxidic
PAGEL®, se recomandã:

mortar epoxidic;
rãºinã epoxidicã;
strat de acoperire epoxidic.

Materialele PAGEL® pentru par-

doseli industriale se utilizeazã cu

precãdere în: hale industriale, ate-

liere, canale de metal topit în turnã-

torii, parkinguri, depozite, uzine de

laminare ºi oþelãrii.

UMPLEREA  FISURILOR

CONTRA  DEGRADÃRILOR

Fisurile din structurile de beton

reprezintã puncte slabe cu risc

ridicat. Umiditatea, substanþele ºi

gazele agresive pot pãtrunde pânã

la armãturã, provocând degradãri

semnificative. 

Pentru a evita degradãrile ulte-

rioare, PAGEL® oferã soluþii corespun-

zãtoare pentru închiderea fisurilor:

suspensie de ciment PAGEL®;

pastã de ciment PAGEL®;

rãºini de injecþie PAGEL®;

kleber pe bazã de rãºinã;

spumã de injecþie PAGEL®. 
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Controlul statistic al calitãþii materialelor de construcþii 
METODE DE CALCUL, INTERVALE DE ÎNCREDERE ªI INDICATORI DE VARIAÞIE

ddrr..  iinngg..  OOccttaavviiaann  GGeeoorrggee  IILLIINNOOIIUU

CONSIDERAÞII  GENERALE
CCoonnttrroolluull  ssttaattiissttiicc  aall  ccaalliittããþþiiii (de

conformitate sau de acceptabilitate)
este un control prin sondaj, care
implicã efectuarea unei analize statis-
tico–matematice, bazate pe studiul
aprofundat al stabilitãþii procesului de
fabricaþie, respectiv al identificãrii
caracteristicii sau proprietãþii necon-
forme a produsului, izolarea, exami-
narea, precum ºi deciziile care se
impun a fi luate, acþiunile corective ºi
preventive. Acest tip de control se
aplicã la recepþia loturilor de produse
finite sau pe fluxul de fabricaþie. 

Pe baza analizei ºi a studiului sta-
tistic realizat, precum ºi în funcþie de
nivelul înþelegerii dintre furnizor ºi
beneficiar, se stabileºte un plan de
control adoptat în funcþie de mãrimea
lotului ºi de nivelul de calitate stabilit.
Pentru aceasta, se prelevã, din lotul
finit sau direct din fluxul tehnologic,
un eºantion care se controleazã ºi la
care se calculeazã media valorilor
mãsurate (care oferã informaþii asupra
stabilitãþii procesului ca precizie).
Rezultatele obþinute în urma acestui
tip de control se trec în fiºa de control.

Determinarea caracteristicilor sau a
proprietãþilor materialului considerat
nu se realizeazã niciodatã pe baza
încercãrii unei singure probe. Aceste
determinãri se realizeazã pe lloottuurrii
(mãrimea unui lot este datã de pro-
cedeul de verificare sau de caracteris-
tici care se verificã, de scopul
verificãrii ºi de tipul materialului
supus controlului) (notat NN – efectivul
lotului); prin intermediul pprroobbeeii  ddee
ccoonnttrrooll, care reprezintã cantitatea
necesarã obþinerii unui rezultat; iar
rreezzuullttaattuull determinãrii îl constituie
media aritmeticã a unui numãr judi-
cios ales de citiri obþinute. 

Cu cât cantitatea de material avutã în
vedere este mai mare, cu atât numãrul

de probe creºte, iar domeniul de vari-
abilitate a calitãþii se mãreºte (datoritã
variabilitãþii calitãþii materialelor livrate
de mai mulþi furnizori, discrepanþelor
inerente prelevãrii probelor, procedurilor
de încercare etc.).

Calitatea unui material variazã cu
atât mai puþin cu cât prepararea lui a
fost mai atent realizatã ºi cu atât mai
mult cu cât ea a fost mai puþin îngrijitã.
Intervalul în care se situeazã diferitele
valori ale caracteristicii sau proprietãþii
determinate se numeºte ccââmmpp  ddee
îîmmpprrããººttiieerree, dar pentru ca materialele
sã corespundã cerinþelor, valoarea
minimã ºi cea maximã între care se
pot gãsi valorile individuale trebuie sã
rãmânã între anumite limite. Aceste
limite definesc ccââmmppuull  ddee  ttoolleerraannþþãã
(limite ale specificaþiei) ((ffiigg..  11))..

Din încercãrile care se realizeazã
se obþine un numãr restrâns de valori
care nu cuprind totalitatea câmpului
de împrãºtiere. Acestea se pot stabili
prin intermediul statisticii matema-
tice, respectiv prin calcularea pe baza
probelor încercate a unor valori
numite iinnddiiccaattoorrii  ssttaattiissttiiccii  ddee  ccaalliittaattee.

METODE  STATISTICE
DE  CONTROL  AL  CALITÃÞII  

Reglementãrile specifice (interne
ºi internaþionale), cu privire la con-
trolul calitãþii materialelor ºi compo-
nenþilor acestora, includ douã tipuri
de  metode de control distincte: 

mmeettooddee  pprriivviinndd  eessttiimmããrrii  iinniiþþiiaallee ºi
teste asupra parametrilor „populaþiei”;

mmeettooddee  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  ccoonnffoorrmmiittaattee
(acceptabilitate) prin prelevãri de probe.

MMeettooddaa  ccoonnttrroolluulluuii  ddee  ccoonnffoorrmmii--
ttaattee  pprriinn  pprreelleevvaarree  ddee  pprroobbee presupune
calculul indicatorilor statistici de cali-
tate ºi se poate realiza pe douã cãi:

prin ccaallccuulluull  iinnddiiccaattoorriilloorr  ddee
mmããrriimmee  pprriinn  aattrriibbuuttee;

prin ccaallccuulluull  iinnddiiccaattoorriilloorr  ddee
vvaarriiaaþþiiee (de împrãºtiere) pprriinn  mmããssuurraarree,
în douã ipoteze, când se cunoaºte
abaterea standard (cazul A) ºi când
nu se cunoaºte abaterea standard
(cazul B).

Când distribuþia normalã a rezul-
tatelor nu este confirmatã, se adoptã
metoda controlului calitãþii prin calcu-
lul indicatorilor de mãrime (atribute),
care nu sunt dependenþi de nici o
restricþie. Calculul, în acest caz, este
legat doar de confirmarea sau nu a
unitãþilor din seria de probe prelevate.

Controlul calitãþii prin calculul
indicatorilor de variaþie (mãsurare) are
în vedere interpretarea într-o dis-
tribuþie normalã a caracteristicilor
determinate (dupã o prealabilã trans-
formare). De menþionat este faptul cã
aceastã metodã este dependentã de
cunoaºterea sau nu a abaterii standard σ.
(Holicky M., Vorlicek M.,1991)
(Mikulic D., Pause Z., Skenderovic A.,
Ukraincik V., 1991).

CCoommpplleexxiittaatteeaa  pprroobblleemmaattiicciiii  rriiddiiccaattee  ddee  rreezzoollvvaarreeaa  aassppeecctteelloorr  tteehhnniiccee  pprriivviinndd  ccoonnttrroolluull  ssttaattiissttiicc  aall  ccaalliittããþþiiii  mmaatteerrii--
aalleelloorr  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii  ººii  aa  ccoommppoonneennþþiilloorr  ssããii,,  aalliinniieerreeaa  llaa  ssttaannddaarrddeellee  eeuurrooppeennee  ººii  iinntteerrnnaaþþiioonnaallee  ssuunntt  eelleemmeenntteellee
ccaarree  aauu  ccoonndduuss  llaa  eellaabboorraarreeaa  lluuccrrããrriiii  „„CCoonnttrroolluull  ssttaattiissttiicc  aall  ccaalliittããþþiiii  mmaatteerriiaalleelloorr  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii..  MMeettooddee  ddee  ccaallccuull,,
iinntteerrvvaallee  ddee  îînnccrreeddeerree  ººii  iinnddiiccaattoorrii  ddee  vvaarriiaaþþiiee““,,  lluuccrraarree  ccoonncceeppuuttãã  aa  aassiigguurraa  bbaazzaa  tteeoorreettiiccãã  nneecceessaarrãã  ttrraattããrriiii  pprroobblleemmeeii
ssppeecciiffiiccee  ddiinn  ddoommeenniiuu..

PPeennttrruu  aa  ssee  ppuutteeaa  eexxpplliiccaa  îînn  mmoodd  ººttiiiinnþþiiffiicc  lleeggããttuurraa  ddiinnttrree  aabboorrddaarreeaa  iinnggiinneerreeaassccãã  ººii  cceeaa  ssttaattiissttiiccãã  aa  eevvaalluuããrriiii  ccaallii--
ttããþþiiii,,  ssuunntt  eexxppuussee  ccuu  aacceesstt  pprriilleejj  nnooþþiiuunniillee  ddee  bbaazzãã  pprriivviinndd::  ccoonnttrroolluull  ssttaattiissttiicc  aall  ccaalliittããþþiiii  ––  ccoonnttrroolluull  ddee  ccoonnffoorrmmiittaattee,,
iinntteerrpprreettaarreeaa  pprroobbaabbiilliissttiiccãã  aa  ccaalliittããþþiiii  mmaatteerriiaalleelloorr,,  mmeettooddee  ssttaattiissttiiccee  ddee  ccoonnttrrooll  aall  ccaalliittããþþiiii,,  iinntteerrpprreettaarreeaa  rreezzuullttaatteelloorr
îînncceerrccããrriilloorr  --  iinnssttrruummeennttee  ººii  tteehhnniiccii  ddee  bbaazzãã,,  pprreeccuumm  ººii  eexxeemmppllee  ddee  pprreelluuccrraarree  aa  ddaatteelloorr  eexxppeerriimmeennttaallee  ppeennttrruu  pprroobbee
ddee  rrooccii,,  uuttiilliizzaattee  ccaa  ppiieettrree  nnaattuurraallee  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  ccâânndd  ssee  ccuunnooaaººttee  ddiissppeerrssiiaa  ((σσ))..

PPlleeccâânndd  ddee  llaa  aacceessttee  ccoonnssiiddeerreennttee,,  lluuccrraarreeaa  aa  ffoosstt  eellaabboorraattãã  aassttffeell  îînnccââtt  ssãã  aaiibbãã  oo  ccoonncceeppþþiiee  uunniittaarrãã  ddee  aallccããttuuiirree,,  ccoonnþþiinnâânndd
ttooaattee  eelleemmeenntteellee,,  aattââtt  ppeennttrruu  îînnssuuººiirreeaa  ccoorreeccttãã  aa  cceelloorr  mmaaii  ssiimmppllee  tteehhnniiccii  ssttaattiissttiiccee  ddee  ccoonnttrrooll,,  pprreeccuumm  ººii  ddee  aapplliiccaarree  aa  aacceessttoorraa,,
aauuttoorruull  pprreezzeennttâânndduu--llee  ppee  cceellee  mmaaii  uuzzuuaallee  ddiinnttrree  aacceesstteeaa,,  îînn  ssccooppuull  îînnþþeelleeggeerriiii  pprroocceesseelloorr,,  pprreeccuumm  ººii  aa  mmoodduulluuii  ddee  lluuccrruu..

FFiigg..  11::  RReeppaarrttiizzaarreeaa  ggrraaffiiccãã  aa  rreezzuullttaa--
tteelloorr  îînncceerrccããrriilloorr  ssuubb  ffoorrmmaa  ccoonncceeppttuulluuii  66σ

continuare în pagina 84
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Venit sã completeze gama ofer-
telor din domeniul sistemelor de
acoperiº – sisteme formate din þiglele
de câmp propriu-zise, dar ºi din
toate accesoriile necesare unei
învelitori – noul model de þiglã a fost
prezentat, ca ºi modelul Skandia, în
douãsprezece nuanþe, pornind de la
culorile de bazã: roºu, maro, negru,
verde sau albastru.

Þiglele ºi accesoriile din beton
Elpreco sunt colorate în masã cu
oxizi metalici ºi vopsite în douã stra-
turi cu vopsea pe bazã de silicaþi.
Ele sunt executate cu tehnologia
suedezã ABECE de înaltã perfor-
manþã, testatã ºi consacratã de o
lungã perioadã de timp în Europa.
Toa te  e l emen te le  d in  be ton
sun t  realizate în conformitate

cu cerinþele standardelor SR EN 490
ºi SR EN 491/1999.

Sistemul de învelitoare Elpreco
este recomandat acoperiºurilor cu o
înclinare de minimum 14 grade,
proiectate în 2, 3 sau 4 ape.

Elpreco acordã o garanþie de
50 de ani pentru impermeabilitate,
rezistenþã la îngheþ-dezgheþ ºi
pentru precizia dimensionalã a
elementelor din beton. Este un
sistem estetic ºi uºor adaptabil
funcþional la diverse soluþii arhitec-
tonice, armonizând modernul cu
tradiþia ºi standardele contempo-
rane de confort cu eleganþa clasicã.
Se pot obþine, astfel,  un aspect
riguros ºi o cromaticã uniformã a
acoperiºului într-o gamã coloristicã
diversificatã. 

Arcadia –  noul model de þiglã din beton
ÎÎnn  ccaaddrruull    mmaanniiffeessttããrriiii    CCoonnssttrruucctt  EExxppoo  ––    AAnnttrreepprreennoorr,,  oorrggaanniizzaattãã  llaa  RRoommeexxppoo  îînn  lluunnaa  mmaarrttiiee  aa  aacceessttuuii  aann,,  EEllpprreeccoo

aa  llaannssaatt  ppee  ppiiaaþþaa  îînnvveelliittoorriilloorr  nnoouull  mmooddeell  ddee  þþiiggllãã::  AArrccaaddiiaa..

SSkkaannddiiaa

AArrccaaddiiaa
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CONTROLUL  CALITÃÞII
PRIN  MÃSURARE

Metoda folositã pentru calculul
conformãrii probelor prelevate constã
în egalitatea satisfacerii nevoilor „pprroo--
dduuccããttoorruulluuii” ºi ale „ccoonnssuummaattoorruulluuii”.

AAQQLL – nivel de calitate acceptabil
(acceptable quality level);

LLQQ  – calitate limitã (limiting quality).
AAQQLL este definit ca o calitate

medie satisfãcãtoare a procesului de
fabricaþie la furnizor pentru scopul
verificãrii prin eºantionare, fiind privitã
ca limitã a calitãþii procesului respec-
tiv, a cãrei depãºire este nedoritã de
beneficiar cu cât îndepãrtarea de la
calitatea specificatã este mai mare.

LLiimmiitteellee  ddee  ccoonnttrrooll//  îînnccrreeddeerree (sau
limite ale specificaþiei: UU – limitã
superioarã a specificaþiei ºi LL – limitã
inferioarã a specificaþiei) se utilizeazã
drept criterii pentru semnalarea nece-
sitãþii de a interveni sau de a judeca
dacã un set de date indicã sau nu
starea de conformitate. Pe lângã
aceste limite de control, s-a adoptat ºi
al doilea set de limite denumite lliimmiittee
ddee  aatteennþþiioonnaarree.

Prin intermediul acestor doi termeni,
se asigurã faptul cã o serie de probe cu
AAQQLL dat vor fi respinse ca neconforme
cu calitatea cerutã cu o probabilitate α
(riscul producãtorului), iar o serie de
probe cu LLQQ dat vor fi acceptate cu o
probabilitate β (riscul consumatorului)
(AAQQLL  <<  LLQQ).  Pe plan mondial se
acceptã α = β = 5, 10 sau 15%.

((CCAAZZUULL  AA))  σ CCUUNNOOSSCCUUTT
În situaþia în care controlul de cali-

tate prin mãsurare a unui lot izolat tre-
buie efectuat, iar abaterea standard a
caracteristicii controlate este cunos-
cutã, urmãtoarele informaþii trebuie
specificate atât UU ºi LL, cât ºi AAQQLL ºi LLQQ.

Când este precizatã limita infe-
rioarã a specificaþiei (LL), lotul va fi
acceptat dacã este satisfãcutã urmã-
toarea relaþie:   

ºi respins dacã nu va fi satisfãcutã
relaþia.

În cazul în care este precizatã
doar limita superioarã a specificaþiei
(UU), lotul va fi acceptat când este
satisfãcutã urmãtoarea relaþie:  

ºi respins când nu va fi satisfãcutã
relaþia,

unde: 

xi – caracteristica mãsuratã a unitã-

þilor ii dintr-un eºantion de nn unitãþi;

x – valoarea medie a lui  xi;

k – constantã de acceptabilitate;
σ – abaterea standard a unui

eºantion;
U – limita superioarã a specificaþiei;
L – limita inferioarã a specificaþiei.

OObbsseerrvvaaþþiiee:: În cazul în care ambele
limite sunt specificate, trebuie respec-
tate ambele ecuaþii.

((CCAAZZUULL  BB))  σ NNEECCUUNNOOSSCCUUTT
În situaþia în care controlul de cali-

tate prin mãsurare a unui lot izolat
trebuie efectuat, iar abaterea standard
a caracteristicii controlate este necu-
noscutã, urmãtoarele informaþii trebuie
specificate, atât limita superioarã (UU)
ºi inferioarã (LL) a specificaþiei, cât ºi
AAQQLL ºi LLQQ.

Probele prelevate din nn încercãri
sunt luate din efectivul lotului NN cu
caracteristicile x1, x2, …xn, iar media
este calculatã dupã cum urmeazã.

Estimarea dintr-un eºantion a aba-
terii standard a unei populaþii este
notatã cu simbolul SS ºi  poate fi calcu-
latã dupã cum urmeazã:

Când este specificatã limita infe-
rioarã a calitãþii (LL), lotul va fi accep-
tat dacã este satisfãcutã urmãtoarea
relaþie:

ºi respins dacã nu va fi satisfãcutã
relaþia.

În cazul în care este specificatã
doar limita superioarã de calitate (UU),
lotul va fi acceptat când este satisfã-
cutã urmãtoarea relaþie:

ºi respins când nu va fi satisfãcutã
relaþia,

unde: 
xi – caracteristica mãsuratã a

unitãþilor ii  dintr-un eºantion de nn
unitãþi;

x – valoarea medie a lui xi;
k – constantã de acceptabilitate;
S – abaterea standard a unui

eºantion;
U – limita superioarã a specificaþiei;
L – limita inferioarã a specificaþiei.
În cazul în care ambele limite sunt

specificate, trebuie respectate ambele
ecuaþii.

CURBELE  CARACTERISTICILOR
OPERATIVE  (OC)

Teoria statisticã a calculãrii riscurilor
în cadrul controlului prin mãsurare se
aplicã în cazul în care distribuþia
frecvenþei caracteristice mãsurate este
normalã sau aproape normalã.

Gradul de protecþie al consuma-
torului furnizat de planurile de
eºantionare individuale (SR ISO
3951-1998) poate fi evaluat prin
curbele caracteristicilor operative
(OC) folosind un plan de eºantionare.

Aceste curbe sunt stabilite pentru
inspecþia normalã utilizând metoda S,
σ sau R, pentru o specificaþie cu o
singurã limitã, dar ºi pentru cazul
limitelor duble, cu o aproximare. 

O distribuþie normalã poate fi
definitã complet în funcþie de media
µ ºi de abaterea standard σ a popu-
laþiei valorilor; atunci când aceºti doi
parametri sunt cunoscuþi, este posibil
de calculat probabilitatea cu care
orice valoare mãsuratã xx se va situa
între cele douã valori date ºi, în parti-
cular, probabilitatea oricãrei valori
mãsurate de a se situa în afara unor
limite inferioare ºi superioare date.

În scopul tabelãrii acestor proba-
bilitãþi, valoarea mãsuratã xx este
transformatã într-o variabilã normalã
standardizatã ZZ  astfel:

unde:
z – valoarea variabilei standar-

dizate;
x – valoarea mãsuratã;
µ – media procesului;
σ – abaterea standard a procesului.

[[11]]

[[33]]

[[44]]

[[22]]

FFiigg..  22::  CCuurrbbaa  ccaarraacctteerriissttiicciiii  ooppeerraattiivvee
ddeeffiinniittãã  ccaa  nniivveell  ddee  ccaalliittaattee  aacccceeppttaabbiill
((AAQQLL))  ººii  nniivveell  ddee  ccaalliittaattee  lliimmiittãã  ((LLQQ))  uunnddee::
CCRRPP  ––  ppuunncctt  ddee  rriisscc  aall  ccoonnssuummaattoorruulluuii,,
PPRRPP  ––  ppuunncctt  ddee  rriisscc  aall  pprroodduuccããttoorruulluuii,,
PPRRQQ  ––  rriissccuull  ddee  ccaalliittaattee  aall  pprroodduuccããttoorruulluuii..

[[55]]

[[66]]
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Prin intermediul acestei ecuaþii se
reduce reprezentarea curbelor de dis-
tribuþie normalã la o formã comunã,
simplificând ecuaþia curbei.

Atunci când curba de distribuþie
normalã a fost modificatã prin
mãsurarea abaterii de la media în
unitãþi a abaterii standard (σ = 1),
fracþiunea neconformã va fi raportatã
numai la abaterea standard.

Corespunzãtor a fost conceput un
ppaarraammeettrruu  ddee  ccaalliittaattee (qq), în raport cu
una dintre limitele specificaþiei. Dacã
UU, limita superioarã a specificaþiei
este datã, valoarea parametrului de
calitate qq este:

iar când LL limita inferioarã a
specificaþiei este datã, relaþia va fi:

Indicele de capabilitate:

OObbsseerrvvaaþþiiee: Când media este egalã
cu mediana, atunci Cpk = Cp

INTERVALE  DE  ÎNCREDERE  
IInntteerrvvaalluull  ddee  îînnccrreeddeerree pentru

un parametru θ asociat unei populaþii
reprezintã orice interval Ι = [a, b]
pentru care se poate estima proba-
bilitatea ca θ ∈ Ι. Astfel, dacã α
este un numãr între 0 ºi 1 ºi dacã
P(θ∈Ι), se spune cã Ι este un interval
de încredere pentru θ cu coeficient
1-α (sau echivalent cu coeficient de
încredere (1-α) x 100% sau cu eroare
sub α x 100% (Stãnãºilã T., 1998).

Intervalele de încredere se pot
determina pentru medii, dispersii
(abatere standard) sau diferenþe. 

INTERVALE  DE  ÎNCREDERE
PENTRU  MEDII  ªI  DISPERSIE

Intervalele de încredere pentru
medii se pot diferenþia în funcþie de
urmãtoarele cazuri:

((CCaazzuull  AA))  CCaallccuulluull  iinnddiiccaattoorriilloorr
ddee  vvaarriiaaþþiiee  ccâânndd  ssee  ccuunnooaaººttee

ddiissppeerrssiiaa  ((σ))

Pentru un eºantion de valori

de volum nn se, cal-

culeazã media x  ºi dispersia                 .

Pentru orice interval închis la
capete       este un interval de
încredere pentrux (Stãnãºilã T., 1998).

Datoritã faptului cãx∈Ι, iar

rezultã                    .

Notând         încrederea în

plasarea lui µ în intervalul Ι cu coefi-

cient (1-α) x 100% revine la aceea cã

Z este cuprins între -za, +za.
((CCaazzuull  BB))  CCaallccuulluull  iinnddiiccaattoorriilloorr

ddee  vvaarriiaaþþiiee  ccâânndd  nnuu  ssee
ccuunnooaaººttee  ddiissppeerrssiiaa  ((σ))

Pentru n ≥ 30 se determinãx, S ºi 

Intervalul de

încredere va fi , iar               .

IInntteerrvvaallee  ddee  îînnccrreeddeerree
ppeennttrruu  ddiissppeerrssiiee

În ipoteza cã populaþia iniþialã

este normalã (sau aproape normalã),

se poate afirma cã                        , iar

i n t e r v a l u l  d e  î n c r e d e r e  v a  f i  

INTERPRETAREA  REZULTATELOR

ÎNCERCÃRILOR

– fiºe  de  control  Shewhart  –
Shewhart W. A. a propus

îmbunãtãþirea procedeelor de verifi-
care a calitãþii prin mãsurare sau
atribute, utilizând metode statistice
adecvate pentru analizarea ºi mini-
mizarea dispersiei, prin analizarea
proceselor prin compararea caracte-
risticilor produselor fabricate pe
aceeaºi linie de producþie.

FFiigg..  33::  DDiissttrriibbuuþþiiaa  nnoorrmmaallãã
Sursã: SR ISO 3951-1998

[[77]]

[[99]]

[[88]]

FFiigg..  44::  DDiissttrriibbuuþþiiaa  nnoorrmmaallãã  ddeettaalliiaattãã  ppee
bbaazzaa  ppaarraammeettrruulluuii  ddee  ccaalliittaattee  qq

Sursã: SR ISO 3951-1998

[[1100]]

[[1111]]

Proces

Valoare înregis-
tratã a valorilor
individuale în
afara limitelor
specificaþiei

Cp

0,5

1,00

1,33

1,63

13,36%

0,3%

64 de rezul-
tate pe milion

1 rezultat
pe milion

TTaabbeelluull  11::  VVaalloorriillee  ccooeeffiicciieennttuulluuii  ddee
aacccceeppttaabbiilliittaattee  îînn  ffuunnccþþiiee  ddee  vvaalloorriillee
îînnrreeggiissttrraattee  îînn  aaffaarraa  lliimmiitteelloorr  ssppeecciiffiiccaaþþiieeii

Sursã: Juran J. M., Gryna F. M. 1993
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Shewhart aratã cã parametrii unui
proces nu trebuie reglaþi permanent
pentru a se menþine cât mai aproape
de caracterist icile dorite, f i ind
suf icientã detectarea anumitor
tipuri de variaþii care necesitã acþiuni
de îmbunãtãþire.

VVaarriiaabbiilliittaatteeaa este inerentã din
pricina unor ccaauuzzee  ((eerroorrii))  aalleeaattooaarree
(sau comune) care pot fi numeroase,
dar în general minore. Iar rezultatele
observate în cadrul procesului, chiar
dacã este stabil, nu sunt constante.
Din aceastã cauzã sunt necesare sta-
bilirea unor limite statistice valide
pentru a minimiza deciziile eronate
ce conduc la supra sau subcontrol.

Variaþiile procesului pot fi deter-
minate, în principal, de urmãtoarele
tipuri de cauze (erori): eerroorrii  ssppeecciiaallee
(erori desemnabile) care pot fi de tipul:
schimbarea furnizorului de materiale,
livrarea unui lot care nu corespunde
specificaþiilor etc; eerroorrii  aalleeaattooaarree
(întâmplãtoare, accidentale sau
comune) care nu se pot suprima, dar
se pot reduce considerabil; eerroorrii  ssiiss--
tteemmaattiiccee  (erori deterministe) ºi eerroorrii
ggrroossoollaannee  (greºeli sau erori parazite)
(Ilinoiu O.G., 2004).

În mod normal, într-un proces ar
trebui sã fie prezente numai cauze
speciale. Iar un proces, care se
deruleazã fãrã cauze speciale, se aflã
într-o „fazã de sub control”. 

Obiectivul urmãrit îl constituie
detectarea cauzelor speciale ale dis-
persiei în cadrul procesului, prin
analizarea rezultatelor încercãrilor
efectuate ºi încadrate în limitele
stabilite dupã considerarea variabi-
litãþii inerente a procesului. 

EEvvaalluuaarreeaa  rreezzuullttaatteelloorr se face prin
compararea valorilor sau a modelelor
uneia sau mai multor statistici calcu-
late pe o serie ordonatã de eºantioane
sau subgrupuri cu limite de control.
Existã o varietate de ffiiººee  ddee  ccoonnttrrooll

specifice, fiecare conceputã în funcþie
de tipurile de decizii ce trebuie luate,
de natura datelor ºi de tipul statisticii
utilizate (SR ISO 7966, ISO 8258:1991),
fiecare prezintã istoricul, permite
supravegherea, analizeazã faptele,
separã cauzele, evidenþiind producã-
torului acþiunile de îmbunãtãþire
necesare ºi vizualizând progresele
efectuate.

FFiiººaa  ddee  ccoonnttrrooll este un instrument
grafic prin care se poate realiza o
comparare a rezultatelor performan-
þelor procesului analizat, în funcþie de
limitele impuse ale controlului statis-
tic, materializate prin linii de referinþã
în interiorul graficului trasat. Prin
intermediul fiºei se diferenþiazã
cauzele speciale de cele comune prin
intermediul limitelor impuse. Valorile
acestora sunt calculate probabilistic,
astfel încât sã existe o probabilitate
scãzutã de realizare a cauzelor
aleatoare, dar nu ºi de realizare a
celor speciale. Când variaþia depã-
ºeºte limitele stabilite, trebuie investigat
mai departe procesul, iar, când nu
depãºeºte limitele admise, atunci, se
presupune cã sunt prezente numai
cauze comune. 

FFiiººeellee  ddee  ccoonnttrrooll pot fi utilizate
atât pentru datele obþinute prin mãsu-
rare, cât ºi pentru datele obþinute prin
atribute. 

În cazul primelor date, acestea
reprezintã observaþii obþinute prin
mãsurarea ºi înregistrarea mãrimii
numerice a unei caracteristici pentru
fiecare unitate din grupul considerat.
În acest caz, se utilizeazã, în general,
douã tipuri de ffiiººee  ddee  ccoonnttrrooll  pprriinn
mmããssuurraarree. Prima se referã la mãsura
localizãrii (mmeeddiiaa  ssuubbggrruuppuulluuii  ssaauu
eeººaannttiioonnuulluuiixx sau mmeeddiiaannaa  aacceess--
ttuuiiaa), iar a doua se referã la mãsura
îîmmpprrããººttiieerriiii  oobbsseerrvvaaþþiiiilloorr în cadrul
eºantionului sau subgrupului (aammppllii--
ttuuddiinneeaa R sau aabbaatteerreeaa  ssttaannddaarrdd  aa
eeººaannttiioonnuulluuii S ).

În cazul celei de a doua categorii
de date, se utilizeazã ffiiººaa  ddee  ccoonnttrrooll
pprriinn  aattrriibbuuttee care se referã la propor-
þia unei anumite clasificãri specificate,
bazându-se pe distribuþia binomialã.

Principalele tipuri de fiºe sunt: fiºa
de control Shewhart, fiºa de control
pentru acceptare ºi fiºa de control
adaptabilã.

fiºa de control Shewhart este

utilizatã, în principal, la determinarea

conformitãþii procesului;

fiºa de control pentru accep-

tare este conceputã special pentru

acceptarea procesului;

fiºa de control adaptabilã este

utilizatã pentru a regla procesul prin

anticiparea tendinþelor ºi efectuarea

de ajustãri prin anticipare pe baza

previziunilor.

FIªE  DE  CONTROL  PENTRU

VERIFICAREA  CALITÃÞII  AGREGATELOR

Principalele operaþii necesare

realizãrii unei fiºe de control sunt:

(Shewhart W. A.,  Juran J. M., Gyrna

F., 1993, Mitonneanu H., 1998,

Perigord M., 1997):

11.. se examineazã ºirul de valori

supuse interpretãrii, deoarece nu de

puþine ori unele dintre valorile

mãsurate se îndepãrteazã mult de

intervalul în care sunt situate cele-

lalte, ceea ce se poate datora unei

erori de calcul sau unui defect al

probei respective; aceste valori tre-

buie eliminate de la început deoarece

ele denatureazã realitatea. 
22.. se identificã ºi se descrie pro-

cedeul (intrãri, ieºiri, transformarea
produsului);

FFiigg..  55::  DDiiaaggrraammaaxx  ppeennttrruu  iiddeennttiiffii--
ccaarreeaa  ccaauuzzeelloorr  ssppeecciiaallee
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33.. se alege variabila de mãsurat /

numãrat (x – media citirilor unui

eºantion ºiR – amplitudinea citirilor

unui eºantion );

44.. se obþin informaþii despre fiºã;

55. se traseazã treptat graficul

(ffiigg..  55) (concomitent cu completarea

buletinului care consemneazã toate

evenimentele speciale ºi care se va

utiliza la analiza cauzelor speciale);
66.. se calculeazã valoarea centralã

(sau Linia Centralã LLCC);
77.. se calculeazã valorile extreme

(Limita superioarã UU ºi limita infe-
rioarã LL a specificaþiei);

88.. se trec valorile în fiºã;
99.. se gãsesc cauzele speciale în

urma examinãrii fiºelor de control;
1100.. se analizeazã cauzele speciale

(metoda de tratare a problemelor);
1111.. se implementeazã acþiuni

corective;
1122.. se eliminã subgrupele de date

corespunzãtoare cauzelor speciale
tratate;

1133.. se recalculeazã valorile medii
ºi extreme ºi se reîncepe de la punctul 9
pânã la dispariþia cauzelor speciale.     

IDENTIFICAREA  ªI  ÎNLÃTURAREA
CAUZELOR  SPECIALE

Nelson L.S. (1985) în „Journal of
Quality Technology“ preciza cã
prezenþa unor cauze speciale este
indicatã de punctele reprezentative
aflate în afara limitelor de control
(lliimmiittaa  ssuuppeerriiooaarrãã  ººii  iinnffeerriiooaarrãã  ddee
ccoonnttrrooll). De asemenea, cauzele spe-
ciale pot fi gãsite în interiorul limi-
telor de control (ffiigg..  66). 

Reperele vizuale pentru gãsirea acelor
tipuri de cauze (intervalele LLCC  //  UU ºi
LLCC  //  LL sunt împãrþite în trei zone A, B, C),
ele fiind:

aa. un punct dupã linia A;
bb. succesiunea de 9 puncte în

partea C;
cc. serie ascendentã sau descen-

dentã de 6 puncte succesive;
dd. succesiunea de 14 puncte alter-

native în jurul liniei centrale;

ee. 2 din 3 (sau 3 din 7 sau 4 din
10) puncte succesive care fac parte
din A ºi se situeazã de aceeaºi parte a
liniei centrale;

ff. 4 din 5 (sau peste) puncte succe-
sive care fac parte din B ºi se situeazã
de aceeaºi parte a liniei centrale;

gg. succesiunea de 15 puncte de o
parte sau de alta a liniei centrale în
partea C;

hh. succesiunea a 8 puncte de o
parte ºi de alta a liniei centrale.
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Elemente de acoperiº PluviKIT
Plãcile de acoperiº PluviKIT repre-

zintã o noutate în domeniul construc-
þiilor din România. Ele îþi capteazã
atenþia de la distanþã, revelând perso-
nalitatea locuinþei respective.

Prin cele cinci modele – PPrrootteecctt,,
WWaavvee,,  MMoooonn,,  LLiinnee ºi SSaanndd  –– plãcile de
acoperiº PluviKIT soluþioneazã o serie
de cerinþe specifice: siguranþã, uºurinþã
în montare ºi întreþinere, eleganþã ºi
fineþe în liniile alese. Aceste produse,
realizate prin coextruziune în trei stra-
turi, au la bazã tehnologii brevetate la
nivel internaþional, combinând rezis-
tenþa elementelor rigide, cu elastici-
tatea PVC-ului.

SSttrraattuull  ssuuppeerriioorr combinã, într-un
mod unic, funcþionalitatea cu esteticul.
Compoziþia chimicã ºi structuralã spe-
cialã conferã un grad ridicat de rezis-
tenþã în timp la solicitãrile mecanice, la
ultraviolete ºi la agenþii atmosferici.

SSttrraattuull  iinntteerrmmeeddiiaarr are rolul de
matriþã care leagã cele douã straturi
exterioare.

SSttrraattuull  iinnffeerriioorr este realizat dintr-un
material conþinând cauciuc, produs
care conferã elasticitate mare, rezistenþã
antiºoc ºi capacitatea de a rezista la
acþiunea agenþilor chimici, a prafului ºi a
fumului. 

Conceptul tehnologic inovator îmbinã
caracteristicile tehnice variate ale
suprafeþelor de acoperire: greutate
micã, izolare fonicã ºi termicã, imper-
meabilitate faþã de orice fenomen
atmosferic, montare foarte simplã, rezis-
tenþã mare la flexiune ºi elasticitate. 
Greutatea micã ºi echilibrul structural
al plãcilor PluviKIT influenþeazã
proiectarea acoperiºului, optimizând
costurile pentru predispunerea struc-
turii portante. Plãcile sunt ambalate
compact ºi beneficiazã de o tehnicã
rapidã de montare ºi de eforturi minime
pentru transport.  

Caracteristicile fizico-mecanice ale
plãcilor neutralizeazã propagarea
sunetelor – precum zgomotul ploii – ºi
absorb sau atenueazã undele sonore.
De asemenea, este amortizatã rezonanþa
acusticã generatã de rafalele de vânt.

Pentru garantarea siguranþei materi-
alelor utilizate, suspendate ºi sus-
ceptibile la solicitãrile directe ale focului,
plãcile de acoperiº din Polim-Cryl

au fost supuse testãrilor, obþinând
categoria 1 (cea mai bunã clasificare
posibilã).

Datoritã compoziþiei stratificate,
aceste produse nu sunt afectate de acþi-
unea agenþilor chimici, atmosferici, de
emanaþiile agresive, tipice zonelor
industriale sau zootehnice, fiind chiar
recomandate pentru asemenea zone.

Suprafaþa superioarã a plãcilor
PluviKIT este realizatã dintr-un
tehnopolimer deosebit de rezistent ºi
neted, care asigurã scurgerea apei ºi
o protecþie sporitã la agenþii atmosferici.
Finisajul plãcilor din material acrilic
permite, în prezenþa zãpezii sau a
gheþii, o rezistenþã foarte bunã la abra-
ziune ºi la ºocurile termice, generate
de temperaturile scãzute.

Combinaþiile variate de pigmenþi
cromatici, pe suprafaþa plãcilor, conferã
unicitate, un aspect estetic ºi libertate în
alegere. Design-ul este simplu, aerodi-
namic, remarcându-se o perfectã îmbinare
între elementele componente. 

Toate aceste caracteristici fac din
plãcile de acoperiº PluviKIT cea mai
bunã alegere pentru aplicaþiile civile ºi
industriale. 

Prin utilizarea elementelor de
acoperiº PluviKIT, locuinþa este per-
ceputã ca o structurã permanentã,
stabilã, capabilã sã reziste diferitelor
acþiuni exterioare. 
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În cei 30 de ani de experienþã în producerea

materialelor de construcþii, SSCC  CCEELLCCOO  SSAA  ºi-a

îndreptat eforturile pentru obþinerea celor mai

eficiente soluþii constructive: blocuri de BCA uºoare

care oferã siguranþã ºi confort în proiectare, execuþie

ºi folosinþã.

Prin retehnologizarea ºi modernizarea procesului

de producþie, SSCC  CCEELLCCOO  SSAA a realizat soluþia unicã

atât pentru zidãria interioarã, cât ºi pentru cea exte-

rioarã a clãdirilor rezidenþiale ºi industriale: produsul

BCA cu greutate specificã de numai 400 kg/m3.

Acesta asigurã o izolare termicã fãrã cheltuieli

suplimentare, având dimensiuni foarte exacte (pre-

cizie de 1 mm). 

Performanþele menþionate nu sunt nici facil de

obþinut, nici la îndemâna oricui. Ele însumeazã un

amplu program de investiþii pentru a asigura confor-

mitatea liniei de producþie cu modelele europene. 

Eforturile investiþionale aferente îmbunãtãþirii pro-

cesului tehnologic în anul 2005 au fost de aproxima-

tiv 60 miliarde de lei vechi (6 milioane RON), iar

pentru anul 2004 de peste 40 miliarde lei vechi. 

Printre investiþiile semnificative valoric cu impact

major în procesul de producþie se numãrã înlocuirea

completã a autoclavelor ºi achiziþia unei maºini de

tãiat ºi profilat cu tehnologie Stork Olanda. Acest

proces s-a finalizat în 2005 odatã cu  modernizarea

sistemului de tãiere, precum ºi realizarea sistemelor

performante de îmbinare NUT ºi FEDER.

Soluþii eficiente în construcþii
BCA CELCO

ªªttiimm  ccãã  „„aaccaassãã””  îînnsseeaammnnãã  ccaassaa  cceeaa  mmaaii  ccoonnffoorrttaabbiillãã  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  ddiinnttrree  nnooii..  CCaassaa  cceeaa  mmaaii  ccoonnffoorrttaabbiillãã
îînnsseeaammnnãã  ccaassaa  ccaarree  îîþþii  iinnssppiirrãã  îînnccrreeddeerree  ººii  ccaarree  þþii  ssee  ppoottrriivveeººttee  cceell  mmaaii  bbiinnee,,  îînnsseeaammnnãã  llooccuull  îînn  ccaarree  ttee  ssiimmþþii
ooccrroottiitt..  IInnddiiffeerreenntt  uunnddee  vvrreeþþii  ssãã  vvãã  rriiddiiccaaþþii  ccaassaa  ((llaa  mmuunnttee,,  llaa  ccââmmppiiee  ssaauu  llaa  mmaarree)),,  vvãã  pprreezzeennttããmm  pprriinncciippaalleellee
mmoottiivvee  ppeennttrruu  aa  aalleeggee  bbllooccuurriillee  ddee  zziiddããrriiee  CCEELLCCOO..  
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Prin aceasta, s-a obþinut o precizie superioarã de

tãiere, ajungându-se la abateri dimensionale minime,

de ±1 mm, deci un produs aproape perfect. 

Acest lucru a fost ºi este posibil, în primul rând,

pentru cã existã ºi se aplicã un sistem al calitãþii cer-

tificat conform condiþiilor din standardul ISO

9001:2000. Produsele CCEELLCCOO  SSAA  au fost certificate

în conformitate cu standardele europene asimilate,

iar în anul care a trecut s-a obþinut certificarea con-

formitãþii controlului producþiei în fabricã pentru

produsele CELCO. Marcajul naþional de conformi-

tate CS aplicat BCA-ului este o

garanþie a respectãrii cerinþelor

standardului european asimilat SR

EN 771-4/2004. 

În prezent,  suntem în curs de

implementare a Sistemului de

management integrat – calitate,

mediu ºi securitate ocupaþionalã,

urmãtorul pas fiind certificarea

acestui sistem de cãtre Lloyd’s

Register.

În acest mod, numai CCEELLCCOO  vã

oferã soluþii inteligente prin sis-

temul de înzidire compus din cel

mai uºor BCA, cu cele mai bune

caracteristici tehnice, însoþit de

mortarul pentru straturi subþiri

M10. Acesta transformã simplul

bloc de BCA, în zidul ideal, fãrã

adaosuri, artificii tehnice sau

soluþii de compromis (mult mai

costisitoare, atât în faza de ridicare

a unei case, dar, mai ales, dupã

aceea, în timp).

Construind cu BCA-ul produs

de CCEELLCCOO  SSAA,,  veþi evita cheltu-

ielile suplimentare atât din faza de

execuþie, cât ºi cele din faza de

exploatare, cheltuieli ce se vor

acumula an de an, dupã termi-

narea construcþiei. 
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PRECON SA
Garanþia calitãþii

În cadrul programului de dez-
voltare a societãþii, SSCC  PPRREECCOONN  SSAA
a inaugurat, la 1 decembrie 2005,
o linie modernã de producere a
stâlpi lor electr ici  centr i fugaþ i
din beton armat ºi precompri-
mat ,  conform noului standard
de calitate SR 2970/2005, obliga-
toriu în România începând cu
01.06.2006.

La ora actualã, SSCC  PPRREECCOONN  SSAA
este unicul producãtor de stâlpi elec-
trici SC ºi SCP 10001, 10002, 10005,
15006, 15007, 15014, 15015 din
zona Bucureºtiului.

Tot pe aceastã linie, se produc
stâlpi electrici centrifugaþi tip SF 8-11
pentru liniile electrice de contact
RATB.

Menþionãm cã este în curs de
omologare producerea riglelor din
beton centrifugate tip R 8006, R 9004
ºi R 9005 pentru staþiile de trans-
formare de înaltã, joasã ºi medie
tensiune.

Societatea produce ºi stâlpi elec-
trici din beton precomprimat SE 4T ºi
SE 11T pentru LEA, conform noului
SR 2970/2005. Beneficiari: SC Electrica
Muntenia Sud, SC ELCO Ilfov, SC ELCO
Giurgiu, SC Castrum Electric SA,
SC Electromontaj, RATB etc.

SSCC  PPRREECCOONN  SSAA  participã activ la
modernizarea cãilor de rulare a tram-
vaielor în Bucureºti, prin producerea
de dale ºi longrine din beton armat ºi
precomprimat, fiind întâiul producã-
tor al acestor elemente.

SC PRECON SA participã la moder-
nizarea cãilor de rulare a tramvaielor
cu un nou produs realizat conform
cerinþelor normelor europene, numit
E.P.b.a. – element prefabricat din
beton armat cu acoperire de asfalt dur.

La ultimele lucrãri de modernizare
a liniilor de tramvai 8, 12, 32, 35, 41,
beneficiarii produselor noastre au fost
firmele: TRAVAUX DU SUD –
QUEST SA - CHELLES FRANCE –
sucursala Bucureºti; AMEC SPIE RAIL
PONTOISE – FRANCE – sucursala
Bucureºti; MARI VILA SA Bucureºti;
RATB; SC SCT SA Bucureºti etc.

SSCC  PPRREECCOONN  SSAA,,  ssoocciieettaattee  ccoommeerrcciiaallãã  ccuu  ccaappiittaall  iinntteeggrraall  pprriivvaatt,,  aa  ffoosstt  ccoonnssttiittuuiittãã  îînn  aannuull  11999911,,  pprriinn  ccuummppããrraarreeaa
uunnuuii  aaccttiivv  ddee  llaa    SSCC  PPrrooggrreessuull  SSAA,,  aavvâânndd  ccaa  pprriinncciippaall  oobbiieecctt  ddee  aaccttiivviittaattee    pprroodduucceerreeaa  ººii  vvaalloorriiffiiccaarreeaa  eelleemmeenntteelloorr  pprree--
ffaabbrriiccaattee  ddiinn  bbeettoonn,,  bbeettoonn  aarrmmaatt  ººii  bbeettoonn  pprreeccoommpprriimmaatt  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccþþiiii  cciivviillee,,  iinndduussttrriiaallee  ººii  aaggrriiccoollee..

DDeeººii  dduuppãã  aannuull  11999900  pprroodduuccþþiiaa  ddee  pprreeffaabbrriiccaattee  aa  îînnrreeggiissttrraatt  oo  ssttaaggnnaarree,,  SSCC  PPRREECCOONN  SSAA  aa  rreeuuººiitt,,  ddaattoorriittãã  uunnuuii
mmaannaaggeemmeenntt  ccoorreessppuunnzzããttoorr,,  ssãã  ppããssttrreezzee  pprrooffiilluull  ssoocciieettããþþiiii,,  pprreeccuumm  ººii  aannggaajjaaþþiiii  ccaarree  aauu,,  îînn  mmaajjoorriittaattee,,  ppeessttee  2200  ddee  aannii
vveecchhiimmee  îînn  aacceesstt  ddoommeenniiuu..

SSCC  PPRREECCOONN  SSAA  ss--aa  aalliinniiaatt  llaa  cceerriinnþþeellee  lleeggiissllaaþþiieeii  pprriivviinndd  mmaannaaggeemmeennttuull  ccaalliittããþþiiii,,  ffiiiinndd  îînn  ppoosseessiiaa  ttuuttuurroorr  aauuttoorriizzaaþþiiiilloorr
ddee  ffuunnccþþiioonnaarree  iimmppuussee  ddee  lleeggiissllaaþþiiaa  îînn  vviiggooaarree..

DDaattoorriittãã  eexxppeerriieennþþeeii  aaccuummuullaattee  ddee--aa  lluunngguull  ttiimmppuulluuii,,  ddoottããrriiii  tteehhnniiccee  ººii  uummaannee,,  SSCC  PPRREECCOONN  SSAA  eessttee  ggaattaa
ppeennttrruu  aa  rreeaalliizzaa  oorriiccee  ttiipp  ddee  pprreeffaabbrriiccaatt  ddiinn  bbeettoonn,,  nneecceessaarr  iinnvveessttiittoorriilloorr  aauuttoohhttoonnii  ººii  ssttrrããiinnii..
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SC PRECON SA participã la
modernizarea alimentãrii cu apã a
Bucureºtiului, furnizând în premierã
CÃMINE DEBITMETRU MODULATE
SPAÞIALE din 4 9 piese, prefabricate
tip APA NOVA DN 200 DN 1000.
Beneficiari ai acestor produse sunt:
SC APA NOVA, SC Marconstruct,
SC Acvatot etc.

Societatea noastrã realizeazã ºi

elemente prefabricate pentru împrej-

muiri industriale, conform cerinþelor

utilizatorilor.

Compania deþine ºi autorizaþia de

furnizor feroviar AFER, eliberatã în

2005, pentru produsele sale prefabricate.

La solicitarea beneficiarilor,

SC PRECON SA executã orice tip de

elemente prefabricate armate ºi

precomprimate  
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Reabilitarea fondului de locuinþe
PRODUSE ªI TEHNOLOGII MODERNE

PE BAZÃ DE RESURSE NATURALE
Victoria BACIU, Daniela FIAT, Daniela STOICA – Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare

în Construcþii ºi Economia Construcþiilor –  INCERC BUCUREªTI

Printre obiectivele strategice în
domeniul lucrãrilor publice ºi al
construcþiilor din România, întreþi-
nerea, reabilitarea ºi modernizarea
fondului de locuinþe existent ºi
îmbunãtãþirea condiþiilor de locuire
constituie o acþiune de mari pro-
porþii care trebuie sã se adreseze,
sub diferite forme, întregului fond
de peste 8 milioane de locuinþe.

Principalele cauze care conduc
la necesitatea creºterii confortului
cetãþeanului, prin îmbunãtãþirea
izolaþiei termice, fonice, hidrofuge
ºi a protecþiei la foc a fondului con-
struit existent, sunt: neglijarea
întreþinerii ºi a reparaþiilor efectuate
la timp, schimbarea de mediu
ambiant în urma dezvoltãrii indus-
triilor, care au creat o poluare
intensã, cutremurele de pãmânt
repetate în perioada 1940 – 1990,
dezvoltarea mijloacelor de transport
prin sporirea greutãþilor, a gaba-
ritelor ºi frecvenþei de circulaþie,
care au afectat cãile de comuni-
caþie, evoluþia atitudinii populaþiei
în ceea ce priveºte calitatea vieþii
(în special în clãdirile de locuit)
unde exigenþele au devenit mai mari
ºi mai diversificate.

Reabilitarea fondului construit
existent, cu utilizarea produselor pe
bazã de resurse naturale locale, va
contribui la îmbunãtãþirea confortului
energetic al anvelopei clãdirii, asigu-
rând economia de energie concomi-
tent cu creºterea siguranþei la foc.
Aceasta este o acþiune de amploare
care vizeazã toate categoriile de
clãdiri, inclusiv cele publice (spitale,
ºcoli, clãdiri administrative etc.).

Acþiunile de creºtere a confortului,
prin îmbunãtãþirea izolaþiei termice,
fonice, hidrofuge ºi a protecþiei la
foc a fondului construit, deschid un
câmp larg activitãþilor de con-
strucþii ºi producþiei de materiale ºi
echipamente.

Fondul construit existent în
România are o serie de carenþe care
nu îi permit încadrarea în prevede-
rile Legii calitãþii construcþiilor nr. 10/1995,
precum ºi în cele ale reglemen-
tãrilor tehnice noi elaborate pe baza
conceptului de performanþã, expri-
mat prin cerinþele esenþiale impuse
construcþiilor privind: rezistenþa ºi
stabilitatea, siguranþa în exploatare,
siguranþa la foc, igiena, sãnãtatea
oamenilor ºi protecþia mediului,
izolarea termicã hidrofugã ºi econo-
mia de energie, protecþia împotriva
zgomotului.

România se plaseazã pe o poziþie
defavorabilã în ceea ce priveºte
condiþiile de locuire exprimate prin
dimensiunea redusã a locuinþelor ºi
nivelul scãzut de înzestrare cu utili-
tãþi, cu toate cã în prezent existã
aproape 8 milioane de locuinþe.
Peste 2,5 milioane de locuinþe situate
în blocuri necesitã îmbunãtãþirea
protecþiei termice ºi a instalaþiilor
sanitare ºi de încãlzire.

Fondul construit existent cuprinde
construcþii recente ºi vechi, realizate
în diferite perioade, cu concepþii de
proiectare, nivele de asigurare,
tehnologii de execuþie, materiale,
diferite ºi în continuã evoluþie.

Principalele sisteme constructive
practicate pentru clãdirile existente
au fost urmãtoarele: 

clãdiri integral prefabricate, cu
regim de înãlþime preponderent de
5 niveluri, dar ºi 9 niveluri, construite
în perioada 1960–1990 într-un
volum de 1,2 milioane de aparta-
mente (circa 37% din total);

clãdiri cu structura mixtã, cu
cadre ºi pereþi structurali din beton
armat, având pereþii exteriori din
zidãrie de BCA sau cu panouri pre-
fabricate de faþadã, cu regim de
înãlþime de 5 ºi 9 niveluri;

clãdiri cu pereþi din beton
armat, realizaþi cu utilizarea cofra-
jelor glisante ºi cu structura de rezis-
tenþã din cadre de beton armat
monolit având magazine la parter –
într-un numãr relativ mic;

clãdiri cu structura din zidãrie
de cãrãmidã, cu regim de înãlþime
de 2–4 niveluri;

clãdiri cu pereþi din lemn,
paiantã sau chirpici.

Majoritatea clãdirilor au avut
regim de înãlþime de 5 niveluri, iar
în proporþie de 15% – 25%, de
9 niveluri, numãrul apartamentelor
din clãdiri cu regim de înãlþime de
2 ºi 4 niveluri fiind relativ redus.

Construcþiile recente (din 1945,
pânã în prezent) sunt consecinþa
unei schimbãri profunde în industria
construcþiilor, rezultatã din dez-
voltarea tehnologicã ºi a industriei
chimice, apariþia unor noi tipuri de
materiale, diversificarea aplicaþiilor
materialelor de construcþii, necesi-
tatea accelerãrii productivitãþii,
reducerea costurilor construcþiei etc.

Înainte de 1990, s-a construit
relativ mult în toate domeniile, fon-
dul de locuinþe sporind continuu,
dar accentul a fost pus pe cantitate
ºi nu pe calitate.

continuare în pagina 102
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În domeniul construcþiilor desti-
nate nevoilor populaþiei ºi calitãþii
vieþii (locuinþe, clãdiri social-cultu-
rale, clãdiri spitaliceºti etc.), fon-
durile alocate au fost insuficiente,
ceea ce a condus la apariþia unor
clãdiri de serie (tipizate), fãrã per-
sonalitate ºi în multe cazuri dãunã-
toare sãnãtãþii (spaþii insuficiente,
temperaturi scãzute, condens etc.).

O casã bine izolatã este confor-
tabilã, silenþioasã ºi acumuleazã
mai puþin praf ºi polen la interior.
Orice activitate de îmbunãtãþire
menþine clãdirea într-o formã mai
bunã, prelungindu-i durata de viaþã
ºi mãrindu-i valoarea. Investiþiile
contribuie la scarã mai mare ºi la
economisirea resurselor primare de
energie, precum ºi la diminuarea
poluãrii mediului prin emisiile de
gaze inerente procesului de produ-
cere a energiei.

În plan naþional ºi internaþional,
sunt  necesare orientarea ºi pro-
movarea activitãþilor de punere în
valoare a resurselor minerale, aceastã
acþiune fãcând parte integrantã din
politica macroeconomicã a þãrilor
respective.

Resursele naturale minerale repre-
zintã acumulãri naturale susceptibile
de a fi exploatate, înglobând produse
miniere: minereuri metalifere, mine-
rale industriale, materiale de con-
strucþie (nisip, pietriº, perlit, vermiculit
etc.), minerale ºi roci ornamentale,
combustibili minerali solizi (turbã, cãr-
bune), fluizi (petrol, gaze naturale).

Valorificarea acestor resurse este
de o deosebitã importanþã pentru
societate: 

stimuleazã economia þãrii,
favorizând crearea de noi locuri de
muncã în domeniul geologiei, al
industriei miniere ºi  petrolului;

asigurã statului un profit de pe
urma activitãþii desfãºurate;

permite obþinerea de valutã în
cazul vânzãrii la export a pro-
duselor finite.

Dintre resursele naturale cu apli-
caþii în construcþii, insuficient exploa-
tatã ºi utilizatã este roca perliticã.

Datoritã caracteristicilor specifice,
perlitul poate fi folosit în construcþii
pentru materialele termoizolatoare ºi
de finisare: tencuieli ºi betoane
uºoare, termoizolaþii în vrac, mortare
de protecþie ignifugã, mortare de ten-
cuialã anticondens (difuze ºi biocide),
materiale refractare, cãrãmizi ºi
blocuri ceramice uºoare, materiale
compozite fasonate, plãci pentru
plafoane, dale, placaje exterioare,
pereþi de compartimentare etc.

Utilizarea perlitului în con-
strucþii se poate concretiza prin:

realizarea de produse ºi
tehnologii noi pe bazã de resurse
naturale locale utilizate în vederea
creºterii confortului cetãþeanului, a
calitãþii vieþii;

diversificarea soluþiilor privind
îmbunãtãþirea izolaþiei termice,
fonice, care au – suplimentar faþã de
cele existente – proprietatea de sigu-
ranþã la foc;

comercializarea produselor finale
atât pe piaþa construcþiilor din
România, cât ºi la export;

folosirea pe scarã mai mare a
perlitului în construcþii.

Perlitul nu polueazã atmosfera
cu emisii de compuºi toxici peri-
culoºi (pulberi cu metale grele ºi
hidrocarburi policiclice aromatice).
În ceea ce priveºte apa ºi solul, per-
litul este, de asemenea, nepoluant
prin lipsa compuºilor cu metale
grele ºi a compuºilor organici toxici
periculoºi.

Îmbunãtãþirea condiþiilor de
viaþã ºi utilizarea responsabilã a
resurselor naturale primordiale, prin
realizarea de produse noi ºi
tehnologii moderne pe bazã de
resurse naturale locale, contribuie la
creºterea calitãþii, a funcþionalitãþii,
confortului ºi siguranþei la foc a
construcþiilor. 

Impactul soluþiilor propuse este
deosebit asupra unui mare numãr
de factori interesaþi (societãþi de
proiectare ºi execuþie, trusturile de
antreprizã construcþi i-montaj,
firmele specializate de construcþii
ºi finisaje, micii întreprinzãtori,
persoane fizice).

Perlitul are proprietãþile unui
material cu stabilitate chimicã ºi
termicã, proprietate consideratã
premisã importantã pentru
„tehnologii curate”, în condiþiile
executãrii lucrãrilor de construcþii
ºi procesãrii materialelor de con-
strucþii cu utilaje performante,
corect exploatate.

Creºterea cerinþelor în ceea ce
priveºte calitatea în construcþii, dez-
voltarea tehnologicã, dezvoltarea
construcþiilor moderne ºi a industriei
chimice, apariþia unor materiale
noi, performante în construcþii,
diversificarea aplicaþiilor materi-
alelor de construcþii au impus modi-
ficarea mortarelor clasice, care nu
mai pot respecta cerinþele tehnice
actuale (ex. aderenþa la suprafeþe
neabsorbante – PST extrudat, plãci
ceramice porþelanate, panouri lemn,
plãci din piatrã naturalã sau
materiale compozite), cu aditivi
polimerici.

Avantajele utilizãrii perlitului sunt:
greutate micã;
uºor de mânuit ºi amestecat;
uºor de transportat;
punere în operã eficientã;
o umiditate redusã (< 1%);
bun izolator termic, acustic,

ignifug.
Principalele domenii de aplicare

a perlitului în construcþiile vizate sunt:
tencuieli uºoare cu perlit ter-

moizolatoare (interior ºi exterior);
gleturi cu perlit (interior ºi

exterior);
mortare termoizolatoare pentru

zidãrie din cãrãmidã ºi BCA;
tencuieli decorative pentru

finisaje;
panouri tip sandwich cu umplu-

turã de perlit;
ºape autonivelatoare cu perlit;
mortare adezive pentru plãci

ceramice;
mortare adezive, gleturi pentru

sisteme de izolaþie termicã. 

urmare din pagina 100 
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Sika Mur
SISTEM DE ASANARE A ZIDÃRIILOR 

Ing. Dipl. Lucian MIHAI
Director tehnic Sika România

Existã câteva metode pentru a

rezolva aceste probleme, unele dintre

ele fiind folosite încã din vremuri

strãvechi (cum ar fi practicarea unei

tãieturi în zid ºi inserarea unei plãci

de plumb sau plastic, ventilarea zidu-

lui prin executarea unor gãuri etc).

Cea mai bunã soluþie, rezistentã

în timp, cu rezultate vizibile ºi uºor

de aplicat, este folosirea mortarelor

de asanare (de-umidificare). Sunt

mortare care conþin un mare numãr

de pori prin care apa ascensionalã

se poate evapora de pe faþa lor

exterioarã. 

Efectul acestui proces este absenþa

petelor umede pe suprafaþa morta-

rului, ceea ce evitã degradarea rapidã

a materialelor de construcþie.

Sika Mur este proiectat ºi realizat
pentru a obþine un sistem complet
(mortar de reparaþie, mortar de ten-
cuialã ºi finisare coloratã), total
deschis difuziei vaporilor de apã.

Sika Mur Dry: mortar gata
preparat, cu o mare capacitate de
difuzie a vaporilor de apã, ce trebuie
aplicat în strat de minimum 2 cm pe
suporturi din zidãrie.

Sika Mur Finish: mortar de ten-
cuialã care lasã suportul sã „transpire“.

Sika Mur Color: vopsea silicatã cu
capacitate mare de difuzie, aplicabilã
peste mortarele de asanare, la interior
sau exterior.

Sistemul Sika Mur este indicat cu
deosebire în cazul clãdirilor vechi din
zidãrie, inclusiv pentru monumentele
afectate de umezealã ºi umiditate
capilarã ascensionalã.

Un mare avantaj al sistemului este
cã nu foloseºte metode intruzive
(gãuri sau tãieturi) ºi este uºor de apli-
cat, inclusiv de cãtre lucrãtori neex-
perimentaþi. Coeficientul de difuzie a
vaporilor de apã la aceste mortare

de asanare este mai mic decât 10,

însemnând o permeabilitate la

vaporii de apã de circa 1,85 x 1011 kg

(m.s.Pa).

Nu mai apar eflorescenþe ale

sãrurilor (acestea sunt reþinute în ten-

cuialã), iar sistemul are un modul de

elasticitate apropiat de cel al zidãriei.

Sistemul Sika Mur are certificate

de testare în câteva dintre cele mai

prestigioase laboratoare de materiale

de construcþii din Italia, cum ar fi:

Instituto di Ricerche e Collandi M.

Massimi S.R.L., Studio Sperimentale

Stradale s.n.c. etc.

Sika România pune la dispoziþia

celor interesaþi rezultatele încer-

cãrilor de laborator ºi va organiza

demonstraþii practice privind apli-

carea sistemului cu rezultate ºi refe-

rinþe deosebite în câteva þãri din

Europa, care au asemenea tipuri de

case vechi din zidãrie: Italia, Franþa,

Elveþia, Polonia etc. 

Materialele de construcþii tradiþionale, ca pietrele sau cãrãmizile, au o mare capacitate de absorbþie. Apa poate
urca din sol în pereþi, chiar ºi pe câþiva metri înãlþime. Când urcã în zidãrie, apa aduce sãruri hidrosolubile, cauzând
fluorescenþe, desprinderea mortarelor de tencuialã, deteriorãri ale cãrãmizilor ºi pete umede.
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Acoperiºuri fãlþuite
Printre diversele tehnologii ºi

materiale utilizate la acoperirea con-
strucþiilor, acoperiºurile fãlþuite ocupã
un loc aparte.

Tehnica fãlþuirii este cunoscutã în
Europa încã din timpul construcþiei
primelor catedrale, iar avantajele
dovedite au dus la aplicarea acestei
tehnici pe o scarã din ce în ce mai
largã. Aceste avantaje constau în:

versatilitate – materialele fãlþuite
pot îmbrãca cele mai diverse forme
ale unui acoperiº; se pot desena cele
mai variate modele pe acoperiº; permit
soluþii ingenioase de conducere a
apelor;

se pot realiza acoperiºuri cu
panta  foar te  micã,  pânã la  3 0

înclinaþie;
greutate redusã – acoperiºurile

realizate, de exemplu, din aliaj de
aluminiu, cântãresc 1,9 kg/m2;

rezistenþã la agenþii atmosferici,
nu puþine fiind acoperiºurile fãlþuite
care au traversat secolele.

Materialele recomandate pentru
executarea acoperiºurilor fãlþuite sunt
cuprul, zincul (a nu se confunda cu
tabla zincatã) ºi aliajele din alu -
miniu, materiale nobile care ºi-au
dovedit calitãþile în timp.

Iatã o scurtã prezentare a lor:
Cuprul este, prin excelenþã, primul

material capabil sã înfrunte secolele.
Culoarea strãlucitoare naturalã a
cuprului se modificã în timp, trecând
prin diferite nuanþe de maro-închis.
Pe suprafeþele înclinate, stratul pro-
tector de oxid continuã sã se dezvolte
de-a lungul timpului ºi, în cele din
urmã, va apãrea acea patinã verzuie
caracteristicã produselor din cupru.

Firma KME din Germania oferã
din fabricã materialul în trei forme:

TECU CLASSIC;
TECU OXID – preoxidat, cu

aspect brunat;
TECU PATINA – pretratat pentru

aspect patinat.
Zincul este un material care s-a

consacrat în sec. al XIX-lea, fiind
intens utilizat la acoperirea clãdirilor
ridicate în acel timp la Paris.
Bucureºtiul a beneficiat ºi el de acest
material, multe din clãdirile de pres-
tigiu construite în perioada interbe-
licã fiind acoperite cu zinc. Un aliaj
de tipul Rheinzink® se obþine din zinc
electrolitic cu grad de puritate ridicat,
prin adãugarea unei cantitãþi bine
determinate de cupru ºi titan.

Tabla din zinc este rezistentã la
diferenþele de temperaturã, este
ignifugã ºi anticorosivã. Durata de
viaþã a învelitorilor din tablã de zinc –
chiar ºi în condiþii de mediu nefavora-
bile – este de cel puþin 80-100 de ani.

Un exemplu de aliaj de aluminiu
destinat acoperiºurilor fãlþuite este Falzonal
de la firma NOVELIS (Germania).
Falzonalul este un amestec de aluminiu,
mangan ºi magneziu care asigurã
materialului maleabilitate. Falzonal
este vopsit PvdF în culori variate
(garanþie de minimum 10 ani a strãlu-
cirii vopselei) ºi lãcuit cu lac poliester
pe interior.

Proiectele de construcþii la care
poate fi utilizatã tehnica fãlþuirii sunt
foarte diverse ºi includ:

locuinþe private: case, vile,
blocuri mansardate etc.;

show-room-uri, magazine;
spaþii expoziþionale;
sãli de sport, bazine de înot;
clãdiri cu destinaþie turisticã:

hoteluri, cabane, pensiuni;
biserici;
obiective publice de prestigiu:

palate, muzee, imobile oficiale etc.

Materialele prezentate,
precum ºi utilajele ºi sculele necesare
prelucrãrii lor sunt oferite de cãtre firma

Str. Siriului 60A,
Sector 1, Bucureºti.

Tel.: 021-232.12.55, 021-232.24.81; 
Fax: 021-232.06.29.
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Plãci compacte din policarbonat

Plãci profilate din policarbonat

Plãcile din policarbonat structurat (multistrat) prezintã o rezistenþã
mare la impact ºi protecþie la radiaþii UV,  policarbonatul fiind un
material incasabil ºi conferindu-le o rezistenþã foarte mare la fac-
torii de mediu. Totodatã, policarbonatul este recunoscut pentru
calitãþile sale optice, izolatoare ºi pentru comportamentul sãu
excelent în ceea ce priveºte rezistenþa la foc ºi izolarea termicã.
Aceste calitãþi ale materialului ºi faptul cã firma producãtoare, Brett Martin Ltd UK, este o companie globalã ºi recunos-
cutã fac din policarbonat opþiunea idealã pentru folosirea lui ca material pentru: placãri, luminatoare de hale industriale,
acoperiri de stadioane ºi sãli de sport, acoperiri de piscine ºi sere, acoperiri curbe sau plane, standuri, placãri porþi
din fier forjat, închideri perimetrale ºi copertine.

Plãcile  din policarbonat au o maximã claritate a transparenþei ºi o
rezistenþã mare la impact net superioarã celorlalte materiale acrilice
ºi, în acelaºi timp, sunt suficient de flexibile ca sã poatã fi curbate
„la rece”. Marlon FSX LONGLIFE are protecþie UV pe ambele feþe,
ceea ce conferã materialului avantajul folosirii acestuia în condiþii
climaterice deosebite. Marlon ST LONGLIFE prezintã înalte propri-
etãþi în ceea ce priveºte rezistenþa la impact ºi foc, impunându-se ca
materialul ideal pentru aplicaþii în locuri publice ºi cu grad ridicat de vandalism.
Utilizãri: luminatoare ºi copertine, acoperiri curbe, cabine telefonice, staþii de autobuz, bariere laterale pe poduri,
acoperiri curþi interioare ºi balcoane, panouri publicitare luminoase, protecþie maºini ºi utilaje, standuri expoziþionale,
automate cu fise, vitraje etc.

Plãcile profilate sau ondulate din policarbonat cu o protecþie UV
mãritã se recomandã a fi folosite acolo unde nivelul radiaþiilor
ultraviolete este ridicat. Marlon CS LONGLIFE asigurã o barierã
efectivã care reduce cu 98% efectele vãtãmãtoare ale radiaþiilor UV,
fiind alternativa idealã pentru acoperiri de terase, sere, piscine,
locuri de joacã pentru copii, pasaje ºi culoare de trecere, spaþii de
depozitare, clãdiri industriale, stadioane etc.
Uºurinþa în montaj ºi exploatare direcþioneazã materialul chiar ºi pentru consumatorii „do it yourself”.
Plãcile profilate sau ondulate din policarbonat rigid conferã o înaltã calitate reflectatã în marea rezistenþã la impact,
în claritate, luminozitate, contracararea radiaþiilor UV, rezistenþã la foc ºi durabilitate.

PLÃCI DIN POLICARBONAT… 
… soluþii nelimitate, sigure ºi economice

Firma GEPLAST propune Marlon LONGLIFE 

Plãci structurate din policarbonat

LONGLIFE se referã la existenþa unui tratament aplicat prin co-extrudare pe suprafeþele plãcilor, tratament prin care se
obþine o aderenþã perfectã la stratul de bazã, fãrã a se dezlipi sau deteriora, indiferent de condiþiile climaterice, de
curbarea la rece sau prin termoformare. Aceastã protecþie recomandã folosirea materialului în condiþii de exterior,
acesta pãstrându-ºi transparenþa ºi strãlucirea dupã mulþi ani de expunere la intemperii. LONGLIFE îºi menþine
caracteristicile la temperaturi care variazã de la -40 0C la +120 0C ºi umiditãþi ridicate.
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Evaluarea efectelor produse de erorile
ºi impreciziile de execuþie

Petru MIHAI, Nicolae FLOREA – Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi” Iaºi,
Ioan TUNS – Universitatea „Transilvania” Braºov

Analiza rezultatelor efectuatã asupra mãsurãtorii erori-
lor de execuþie a evidenþiat o împrãºtiere pronunþatã a
datelor, de la un studiu la altul, de la o þarã la alta,
datoritã, în mare parte, diferenþelor ce existã în tehnologiile
folosite ºi, mai ales, din cauza utilajelor ºi echipamentelor
de care dispun unitãþile de execuþie.

Cercetãrile întreprinse sunt sinonime în privinþa faptului
cã abaterile de ordin dimensional, sesizate la elementele ºi
structurile din beton armat, prezintã caracteristicile unor
variabile aleatoare cu distribuþie normalã. Drept urmare, în
cadrul activitãþii de proiectare, mãrimile afectate de erori ar
trebui luate în considerare ca variabile aleatoare, iar ele-
mentele caracteristice ale acestora ( X, x) ºi curbele de dis-
tribuþie, ar trebui sã fie definite prin analizã statisticã.

În cazul elementelor ºi structurilor din beton armat,
practic, toþi parametrii ce intervin în relaþiile de calcul ale
capacitãþii portante ºi ale solicitãrilor prezintã o astfel de
variabilitate, iar tratarea problemei erorilor de execuþie inte-
gral probabilistic ar fi în deplinã conformitate cu realitatea.

Deoarece în prezent nu este posibil sã fie determinate
mãrimile caracteristice ºi curbele de repartiþie ale tuturor
variabilelor aleatoare care condiþioneazã proiectarea ºi
realizarea efectivã a construcþiilor din beton armat, calculul
de rezistenþã pe criterii probabilistice nu poate fi încã abordat.

În virtutea metodei semiprobabilistice oficializatã la noi
în þarã [1], sunt tratate probabilistic abaterile rezistenþelor
betonului ºi ale încãrcãrilor (solicitãrilor), faþã de valorile
din proiect, prin introducerea în modelul matematic a
valorilor caracteristice (Rk, Sk), rezultate dintr-un calcul
statistic, acceptând aprioric o anumitã probabilitate.

Potrivit normelor de proiectare în vigoare [1] pentru
beton, se lucreazã cu valori diminuate ale rezistenþelor,
deduse din prelucrãri statistice ºi garantate în 95% din
cazuri. În cazul armãturilor, STAS 438/I-80 prevede pentru
rezistenþa caracteristicã un nivel de încredere de 97,7%.

Abaterile geometrice, ale cãror efecte teoretice sunt mai
mici, sunt tratate determinist, fiind luate în considerare prin
intermediul coeficientului global m afectat betonului ºi
armãturii, a cãrui menire este de a acoperi  variabilitatea
statisticã a rezistenþei acestor materiale precum ºi abaterile
ce decurg din neconcordanþa dintre rezultatele încercãrilor
pe epruvete ºi rezistenþa realã a materialelor puse în operã.

STAS 10107/0-90 precizeazã cã: „valorile de calcul de
bazã ale rezistenþelor se determinã prin aplicarea unui
coeficient de siguranþã pentru materiale ( m), prin care

se þine seama de posibilitãþile de depãºire în sens defavorabil
a valorilor normate ale rezistenþelor, datoritã variabilitãþii
statistice a calitãþii materialelor ºi, în anumite limite, caracte-
risticilor geometrice ale elementelor de construcþie”.

În STAS 10102/90 se precizeazã: „de regulã, efectele
defavorabile ale variaþiilor dimensiunilor geometrice sunt
luate în considerare la stabilirea rezistenþelor de calcul
împãrþind valoarea normatã a rezistenþei cu un coeficient
supraunitar, care nu este altul decât m”.

Prin urmare, coeficienþii m introduc în calculele de
dimensionare incertitudinile referitoare la caracteristicile
geometrice ale secþiunii elementelor care, în lipsa unor
informaþii capabile de a fi prelucrate statistic, sunt stabiliþi
empiric, fãcându-se apel la experienþa cercetãrilor.

Trebuie specificat cã, prin intermediul coeficientului m
se iau în considerare efectele abaterilor întâmplãtoare.

De efectul abaterilor sistematice inevitabile, atât cele
referitoare la rezistenþele mecanice ale betonului ºi armãturii,
dar ºi cele ce afecteazã caracteristicile geometrice, precum ºi
cele datorate altor factori, se þine cont, prin intermediul coefi-
cienþilor condiþiilor de lucru pentru materiale (ma ºi mb) ºi
pentru element (me) care, potrivit STAS 10107/0-90, pot influ-
enþa capacitatea portantã a elementelor.

Abaterile care afecteazã intensitatea solicitãrilor, tre-
buie diferenþiaþi în funcþie de tipul structurii de rezistenþã.
Erorile l, ax intervin în cazul structurilor static determinate,
în cazul structurilor static nedeterminate adãugându-se b, h.

Normele româneºti nu sunt explicite în privinþa efectului
pe care, inevitabil, abaterile geometrice le exercitã asupra
mãrimii solicitãrilor, considerându-le probabil neglijabile.
Numai pentru elementele comprimate se schiþeazã gestul
de a acoperi efectele exercitate de abaterile geometrice
asupra mãrimii solicitãrilor, prin intermediul excentricitãþii
adiþionale ea. Aceasta, reprezentând cea mai mare dintre
valorile 2,0 cm ºi h/30, acoperã ºi alte inexactitãþi, cum ar
fi: modul efectiv de aplicare al încãrcãrilor, neomogeni-
tatea betonului din secþiune ºi orice alte incertitudini
privind punctul de aplicare al forþei.

Se poate considera în mare cã totalitatea consecinþelor
negative, provenind din erorile geometrice (inclusiv

l, ax, b, h) asupra mãrimii solicitãrilor, sunt acoperite
prin coeficienþii încãrcãrilor n. Nu trebuie neglijat faptul
cã, deºi sunt diferenþiaþi pe diverse criterii, în ultimã
instanþã, valorile coeficienþilor sunt stabilite apreciativ,
fãrã un suport ºtiinþific, cât de cât riguros.

Articolul de faþã prezintã modalitatea de evaluare calitativã ºi cantitativã a erorilor ºi impreciziilor de execuþie
ºi modul în care aceste erori se rãsfrâng în comportarea ulterioarã a structurilor.



Coeficientul s folosit la determinarea încãrcãrilor
(solicitãrilor) de calcul are rolul de a introduce efectul
nefavorabil cauzat de o serie de influenþe, cum ar fi:

apariþia unor încãrcãri cu intensitate mai mare decât
a încãrcãrilor caracteristice;

simultaneitatea exercitãrii mai multor acþiuni, la valo-
rile lor caracteristice;

introducerea unor simplificãri în ipotezele analizei
structurale, ale cãror efecte nu pot fi cuantificate;

existenþa unor erori ºi inexactitãþi în execuþie.
Valorile coeficientului de siguranþã s > 1,0 sunt sta-

bilite în mod apreciativ (deci arbitrar), fãrã o funda-
mentare ºtiinþificã. Cu ajutorul acestuia se realizeazã o
supraevaluare a eforturilor secþionale, rezultând în final,
un nivel de siguranþã sporit pentru structurã, prin supradi-
mensionarea elementelor componente.

Se remarcã faptul cã factorii determiniºti s, m, deºi
afecteazã numai încãrcãrile, respectiv rezistenþa materi-
alelor, iau în considerare incertitudinile de naturã determi-
nistã privind atât evaluarea încãrcãrilor, cât ºi a altor efecte
care se manifestã la nivelul elementului ºi secþiunii.

Se constatã cã, declarativ, normele actuale de
proiectare includ unele prevederi care iau în considerare
abaterile caracteristicilor geometrice de la prevederile
proiectului, ca urmare a incorectitudinilor ivite în execuþie.
Aceastã intenþie se materializeazã în mod indirect, pro-
cedând, pe de o parte, la reducerea rezistenþelor caracte-
ristice ale betonului ºi armãturii, prin intermediul
coeficientului m, iar pe de altã parte, mãrind intensitatea
solicitãrilor caracteristice, apelând la coeficientul s.

Prevederile sunt vagi ºi constau, de fapt, în sporirea
siguranþei generale a construcþiei, cu intenþia de a asigura
rezerve suplimentare de rezistenþã pentru situaþiile când
erorile comise pot avea consecinþe negative.

Evidenþiind aspectul determinist al procedeului folosit
ºi în consecinþã nerealist, trebuie subliniat faptul cã
transpunerea incorectã în practicã a proiectului, sub
aspectul caracteristicilor geometrice ale secþiunilor, ele-
mentelor sau structurii în ansamblu, nu are nimic comun
cu variabilitatea pe care o prezintã inerent rezistenþele
materialelor sau intensitatea ºi frecvenþa solicitãrilor.

Fiecare din cele douã categorii de parametri care
determinã siguranþa structuralã, prezintã legi proprii de
variaþie în timp ºi spaþiu ºi care nu se intercondiþioneazã
sub nici o formã. Rezultã astfel incorectitudinea ºi, în
ultimã instanþã, caracterul neºtiinþific al procedeului reco-
mandat de prescripþiile de proiectare, care simplificã la
extrem o situaþie deosebit de complexã.

Problema poate fi rezolvatã la nivelul exigenþelor
actuale în domeniu, numai prin abordarea directã ºi dife-
renþiatã a multiplelor aspecte pe care aceasta le comportã.

În acest context, trebuie avute în vedere consecinþele
contradictorii pe care la exercitã variabilitatea anumitor
parametri asupra stãrii de siguranþã a construcþiilor.
De exemplu, la execuþia stâlpilor, a grinzilor sau plãcilor,
din diverse cauze, mai mult sau mai puþin justificabile,
elementele enumerate pot rezulta cu secþiuni transversale
mai mari decât cele prevãzute în proiect. Aceastã situaþie
determinã o creºtere a greutãþii proprii ºi, în consecinþã,
sporirea într-o anumitã mãsurã a gradului de solicitare.
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Totodatã, înãlþimea mai mare a secþiunii transversale
decât cea luatã în considerare în calculul de dimensio-
nare prezintã ºi efecte favorabile, deoarece conduce la
creºterea apreciabilã a capacitãþii portante la încovoiere
(momentul capabil interior este o funcþie pãtraticã de
înãlþimea utilã) ºi îmbunãtãþeºte comportarea la acþiunea
forþei tãietoare, ca urmare a reducerii mãrimii eforturilor
unitare tangenþiale, situaþie mult mai concludentã atunci
vând se face referinþã la lãþimea secþiunii.

Rezultã cã analiza probabilisticã a erorilor ºi inexac-
titãþilor de execuþie nu trebuie tratatã la modul general (aºa
cum prevãd normele actuale de calcul), ci este necesar sã
fie orientatã, cu predilecþie, asupra acelor aspecte care
exercitã influenþe negative asupra siguranþei structurale.

În plus, finalizarea acestei acþiuni, care îºi propune
revizuirea prescripþiilor de proiectare în vigoare, trebuie
sã se materializeze prin prevederi concrete de evaluare
cantitativã a efectelor defavorabile.

Întrucât prescripþiile de proiectare existente la noi în
þarã sunt inspirate, în mare mãsurã, din cele euro-inter-
naþionale, existând tendinþa ca într-un viitor apropiat
acestea sã fie asimilate în totalitate, este firesc ca între
acestea sã fie numeroase asemãnãri.

Astfel, în cadrul normelor europene, ca ºi în cele
româneºti, incertitudinile referitoare la abaterile întâmplã-
toare ale rezistenþelor betonului ºi armãturii, faþã de valo-
rile medii rezultate dintr-o prelucrare statisticã simplã,
sunt luate în considerare prin folosirea în calcule a valo-
rilor caracteristice, sub care se poate situa doar un procent
redus (5%) din totalul mãsurãtorilor efectuate.

Diferenþa dintre rezistenþa realã a materialelor din struc-
turã ºi rezultatele obþinute prin încercarea epruvetelor este
acoperitã de cãtre coeficienþii de siguranþã ai materialelor ( m).

Normele europene menþioneazã cã, prin coeficientul
încãrcãrilor f ( s), se þine cont ºi de impreciziile de execuþie,
în mãsura în care acestea afecteazã gradul de solicitare.

Suplimentar, coeficienþii f ºi m pot fi afectaþi de un
coeficient n care þine cont de destinaþia (importanþa) con-
strucþiei (agricolã, industrialã, locuinþã etc.) în scopul de a
asocia siguranþa cu riscul pierderii unor vieþi omeneºti. Acest
coeficient nu apare explicit în relaþiile de calcul, prin inter-
mediul lui modificându-se valorile coeficientului f ºi m.

Se contureazã astfel tendinþa de diversificare a coefi-
cienþilor de siguranþã ai materialelor, elementelor ºi acþiunilor,
prin divizarea celor afectaþi într-o serie de alþi coeficienþi
parþiali, destinaþi sã acopere, fiecare în parte, mai bine incerti-
tudinile înglobate în mod grosier în coeficienþii f ºi m.

Similitudinea se pãstreazã ºi în privinþa coeficienþilor
de lucru ai materialelor (ma, mb) ºi ai elementelor (m).

Ca urmare a unor analize tot mai profunde privind
modalitãþile de manifestare a abaterilor geometrice ºi a
efectelor exercitate de acestea asupra siguranþei struc-
turale în ultimul deceniu, se constatã o anumitã schim-
bare de opticã privind modul de abordare ºi soluþionare a
problemei erorilor de execuþie. Organismele euro-inter-
naþionale din domeniu au început sã acorde o atenþie
sporitã influenþei exercitate de diversele inexactitãþi  de
execuþie, în special, abaterilor de la valorile nominale ale
caracteristicilor geometrice.

Drept urmare, în ultimele redactãri ale normelor
europene [2], atunci când se stabilesc valorile de proiectare
în vederea calculãrii eforturilor ce servesc la dimensionarea

elementelor, pe lângã valorile de calcul ale acþiunilor (Fd) ºi
ale proprietãþilor materialelor (fd) sunt menþionate ºi ele-
mentele geometrice ale structurii sub forma:

ad = ak + a (6.1)
în care:
ad – valoarea de calcul a elementelor geometrice;
ak – valoarea caracteristicã a elementelor geometrice;

a – valori adiþionale (abateri) pentru caracteristicile
geometrice.

În general, datele geometrice care descriu structura
sunt reprezentate prin valorile lor nominale, adicã cele
consemnate în proiect:

ad = ak (6.2)
Cu rare excepþii, elementele geometrice sunt afectate

de abateri (deviaþii), mai mari sau mai mici de la valorile
nominale ( a), acestea fiind grupate în trei categorii:

abateri ale formei ºi dimensiunilor geometrice;
abateri ale formei elementelor componente ale structurii;
abateri ale formei ºi dimensiunilor secþiunilor trans-

versale, suprafaþa reazemelor, legãturi diverse.
Potrivit EUROCODE 2, posibilele imperfecþiuni ale

geometriei ºi structurii în ansamblu, capabile sã producã
efecte defavorabile ºi care nu sunt luate în considerare în
grupãrile accidentale, trebuie evidenþiate printr-un calcul
la starea limitã, folosind metoda imperfecþiunii geometrice
echivalente [3], cu menþiunea cã, acolo unde efectele
imperfecþiunilor sunt mai mici decât efectele acþiunilor
orizontale de calcul, influenþa acestora poate fi neglijatã.

Pentru elementele de construcþie considerate individual,
imperfecþiunile geometrice, referitoare la forme ºi poziþia
acestora, pot fi introduse în calcul prin majorarea excentri-
citãþii forþei longitudinale cu o excentricitate adiþionalã ea ce
acþioneazã în direcþia cea mai defavorabilã:

ea = v l0/2 (6.3)
unde:
l0 – indicã lungimea efectivã a elementului;
v – înclinarea elementului faþã de verticalã.
Un alt element de noutate în ultimele documente de

proiectare europeanã constã în faptul cã se fac anumite
specificãri privind abaterile admise l, referitoare la
dimensiunile secþiunii de beton (înãlþimea totalã a unei
grinzi sau a unei plãci, lãþimea unei grinzi sau a unei
nervuri, dimensiunile laterale ale unui stâlp) în raport cu
înãlþimea utilã:

pentru l 150 mm; l = ±   5 mm (6.4)
pentru l =   400 mm; l = ± 15 mm (6.5)
pentru l 2500 mm; l = ± 30 mm (6.6)

cu admiterea interpolãrii lineare pentru valori inter-
mediare ale lui l.

Referitor la poziþia armãturilor pretensionate, compa-
rativ cu poziþia de calcul, se menþioneazã:

pentru l < 200 mm:
- armãturi ce fac parte dintr-un toron, cabluri sau

toroane unice:
l = ±0,025 l (6.7)

pentru l > 200 mm:
- armãturi ce fac parte dintr-un toron, cabluri sau toroane

unice:
l = ±0,025 l,  (6.8)

sau
l = +20 mm
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- pentru toroane:
l = ±0,04 l, (6.9)

sau
l = + 30 mm

Pot fi acceptate ºi alte valori ale toleranþelor sub rezerva
demonstrãrii faptului cã acestea nu conduc la reducerea
nivelului de siguranþã impus.

Se considerã cã efectele nefavorabile cauzate de aba-
terile admisibile, menþionate mai sus, sunt acoperite prin
coeficienþii parþiali de siguranþã s ( f) ºi m.

Referitor la acoperirea minimã cu beton a armãturilor,
care trebuie stabilitã iniþial din condiþia satisfacerii simul-
tane a mai multor exigenþe (transmiterea sigurã a efor-
turilor de aderenþã, evitarea exfolierii betonului, rezistenþã
corespunzãtoare la foc, protecþie adecvatã faþã de proce-
sele corosive), se acceptã majorarea acestuia cu valoarea

h, care este o toleranþã ce depinde de tipul ºi dimensi-
unea elementului structural, de tipul construcþiei, de
nivelul calitãþii execuþiei ºi de control al calitãþii, precum
ºi de modul de realizare.

Toleranþa ( h), va respecta, în mod obiºnuit, relaþia: 
0,0 < h < 5 mm, (6.10)

în cazul elementelor prefabricate, atunci când con-
trolul de calitate poate garanta aceste valori ºi:

5,0 mm < h < 10 mm, (6.11)
pentru construcþiile din beton armat monolit.
EUROCODE-2 [4] prevede obligativitatea adoptãrii

unor mãsuri minime de control al proiectãrii ºi execuþiei
structurilor din beton armat, fiind prevãzute trei sisteme de
bazã privind factorii care pot exercita controlul de calitate:

controlul intern, care este desfãºurat de cãtre proiec-
tant, constructor sau furnizor, fiecare în domeniul sãu de
activitate, din iniþiativa proprie sau conform regulilor sta-
bilite de cãtre client sau de cãtre o instituþie independentã
de procesul de producþie;

controlul extern include totalitatea mãsurilor pentru
client, este exercitat de cãtre o organizaþie independentã
desemnatã de client sau de cãtre o autoritate competentã
ºi constã din verificarea mãsurilor de control intern sau
include procedee de verificare suplimentarã, indepen-
dente de procedurile folosite în cadrul controlului intern;

controlul de conformitate, care este exercitat pentru
a verifica dacã funcþionarea unei secþii speciale sau a pro-
ducþiei se desfãºoarã conform condiþiilor stabilite anterior,
fiind în general o parte a controlului extern. Controlul de
conformitate trebuie înþeles ca fiind combinaþia tuturor
acþiunilor ºi deciziilor necesare a fi luate în scopul veri-
ficãrii cerinþelor, criteriilor ºi condiþiilor stabilite anterior.
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(urmare din numãrul 14)
DEFINIREA CRITERIILOR GLOBALE

DE APRECIERE

Uneori, existã un potenþial conflict între strategiile de
reducere a consumurilor energetice pentru exploatarea
clãdirilor ºi realizarea unor clãdiri sãnãtoase. De exemplu,
un material sau un produs pentru construcþii poate deter-
mina emisii nesãnãtoase, sau rata ventilãrii, redusã în
scopul economisirii energiei, are consecinþe negative
asupra conþinutului de poluanþi din mediul interior. Apare
ca absolut necesarã nu numai formularea unor criterii
care sã reflecte ambele aspecte, dar ºi elaborarea unei
metodologii capabile sã realizeze un compromis între
obiectivele referitoare la consumurile energetice ºi cele
privind calitatea mediului. Obiectivele
ºi criteriile pe care se bazeazã meto-
dologia sunt prezentate în tabelul 1.

EVALUARE/OPTIMIZARE

A CLÃDIRILOR

ÎN FAZA DE PROIECTARE

Reducerea consumurilor de energie
pentru exploatarea clãdirilor nu poate fi
separatã de calitatea mediului interior
ºi influenþa asupra celui exterior, iar
toate acestea sunt rezultatul acþiunii
simultane a unui complex de factori
care, în esenþã, sunt definiþi de caracte-
risticile constructive ºi arhitecturale,
amplasament, condiþii climatice,
funcþionarea instalaþiilor, comporta-
mentul utilizatorilor. Interacþiunea
dintre aceste componente poate influ-
enþa eficienþa cu care intervine fiecare
mãsurã sau complex de mãsuri de efici-
entizare energeticã, asupra comportãrii
clãdirii în ansamblu. 

Metodologia de analizã ºi selecþie a
celor mai potrivite strategii de eficienti-
zare energeticã ºi îmbunãtãþire a cali-
tãþii mediului interior la clãdiri noi sau
existente se bazeazã pe elemente de
ingineria sistemelor, aplicarea concep-
tului de performanþã în aprecierea cali-
tãþii clãdirilor ºi teoria deciziilor ºi
poate fi aplicatã în urmãtoarele situaþii:

în fazele iniþiale ale proiectãrii pentru alegerea sce-
nariului optim, capabil sã satisfacã criterii contradictorii
al cãror nivel de satisfacere poate fi stabilit cu partici-
parea tuturor actorilor implicaþi (proiectant, beneficiar,
constructor); 

în reabilitarea termo-higro-energeticã pentru
alegerea scenariilor optime;

în faza finalã a proiectãrii, dupã ce au fost adoptate
o serie de mãsuri în vederea atingerii obiectivelor, pentru
aprecierea calitãþii prin prisma satisfacerii exigenþelor
privind consumurile energetice ºi  calitatea mediului;

în faza de exploatare cunoscând performanþele
clãdirii în condiþii reale de utilizare.

Calitatea mediului interior
ºi eficienþa energeticã a clãdirilor (II)

prof. dr. ing. Irina BLIUC, º.l. dr. ing. Irina BARAN – Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi” Iaºi

Tabelul 1: Criterii ºi niveluri de performanþã privind calitatea mediului interior
ºi consumurile energetice pentru exploatarea clãdirilor

METODOLOGIE DE OPTIMIZARE/EVALUARE A CLÃDIRILOR ÎN FAZA DE PROIECTARE
PRIN PRISMA CRITERIILOR DE CALITATE A MEDIULUI INTERIOR

ÎN RAPORT CU CONSUMUL DE ENERGIE ÎN EXPLOATARE



SELECÞIA STRATEGIEI OPTIME

ÎN FAZELE INIÞIALE ALE ELABORÃRII PROIECTELOR PEN-

TRU CLÃDIRI NOI ªI DE REABILITARE TERMICÃ

Aplicând abordãrile teoretice specifice ingineriei sis-
temelor ºi teoriei deciziilor, poate fi elaboratã o procedurã
generalã de selecþie a soluþiei optime de eficientizare
termo-energeticã a clãdirilor proiectate sau existente, care
implicã parcurgerea urmãtoarelor etape:

a. Analiza obiectivelor ºi restricþiilor
Obiectivul principal al eficientizãrii termo-energetice

a clãdirilor îl constituie reducerea consumurilor energe-
tice din combustibili fosili pentru exploatare. În acelaºi
timp, trebuie avutã în vedere ºi satisfacerea celorlalte exi-
genþe legate direct de consumul energetic, care se referã
la asigurarea unui mediu interior sãnãtos ºi confortabil,
precum ºi a exigenþelor legate de costurile de investiþie
ºi durata de amortizare a investiþiei. 

În spiritul teoriei deciziei, dacã reducerea consumului
energetic pentru exploatare este un obiectiv, celelalte exi-
genþe devin restricþii. Atât pentru obiectiv, cât ºi pentru
restricþii, trebuie sã existe un set de indicatori de perfor-
manþã relevanþi pentru evaluarea efectului pe care
fiecare strategie (combinaþie de mãsuri) îl are asupra com-
portãrii sistemului clãdire.

b. Delimitarea spaþiului opþional
Preocuparea pentru reducerea consumurilor energe-

tice în clãdiri noi ºi existente a condus la identificarea
unui numãr important de mãsuri vizând anvelopa, venti-
larea, funcþionarea instalaþiilor, modalitãþi de utilizare.
Aplicarea acestora în cadrul unor combinaþii tehnic posi-
bile este dictatã de mãsura în care rãspund obiectivului,
dar ºi de efectele percepute de utilizator. Se evitã astfel situ-
aþii în care, predominând considerente economice, se
adoptã unele mãsuri de eficientizare energeticã care influ-
enþeazã negativ calitatea aerului sau confortul. Spaþiul
opþional este format din totalitatea combinaþiilor posibile
între mãsurile de eficientizare, respectiv totalitatea
scenariilor sau opþiunilor.

c. Determinarea performanþelor pentru fiecare scenariu
(opþiune) posibil

Determinarea performanþelor clãdirii, din punctul de
vedere al consumului de energie în exploatare ºi al satisfa-
cerii exigenþelor privind calitatea mediului interior, poate
fi realizatã cu metode de evaluare a fiecãrui indicator de
performanþã, separat utilizând diferite instrumente de cal-
cul cum ar fi CASAnova sau seturi de programe MATLAB,
SIMULINC etc., pentru evaluarea consumului energetic,
COMIS, pentru rata ventilãrii ºi concentraþiile de poluanþi.

Simularea comportãrii clãdirii în ansamblu, cu ajutorul
unor programe complexe cum sunt TRNSYS, ESP-r, Energy
Plus etc., permite însã o evaluare realistã a performanþelor
luând în considerare intercondiþionãrile reciproce ºi sunt
recomandate pentru o decizie corectã referitoare la strate-
gia optimã de eficientizare

Valorile indicatorilor de performanþã sunt trecute în
matricea de performanþã extinsã care constituie baza pen-
tru selecþia ulterioarã.

continuare în pagina 114
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d. Selecþia scenariului optim
Un pas important în procedura de selecþie îl constituie

evaluarea tuturor datelor din matricea de performanþã ºi
selectarea celei care rãspunde în mãsura cea mai mare
obiectivului propus cu respectarea restricþiilor. Sunt luate
în considerare numai opþiunile care satisfac valorile mini-
male ale indicatorilor de performanþã. Cele care nu
îndeplinesc aceastã condiþie sunt excluse din matricea
de performanþã. Preferinþa pentru o anumitã opþiune din
cele rãmase este determinatã de mãsura în care aceasta
rãspunde obiectivului. În acest scop, se adoptã o scalã de
evaluare care permite sã se compare opþiuni cu perfor-
manþe diferite, fiecare indicator de performanþã calculat
comparându-se cu valoarea normatã, folosind urmãtoarea
scalã:

0, 00 – nivel de performanþã inferior celui normat –
nesatisfãcãtor;

0, 50 – nivel de performanþã egal cu nivelul normat –
satisfãcãtor;

0, 75 – nivel de performanþã superior valorii normate cu
50–100% –  bine;

1, 00 – nivel de performanþã superior valorii normate
cu mai mult de 100% – foarte bine. 

Ultima etapã a procesului de selecþie constã în
definirea funcþiei de utilitate prin acordarea unor valori
pentru coeficienþii de pondere. Aici pot interveni
anumite aspecte aparent subiective, care apar în mod
explicit ºi pot fi negociate. De exemplu, în anumite situaþii,
criteriul privind costul lucrãrilor de investiþii poate
cãpãta o pondere mai mare decât cel referitor la cali-
tatea mediului interior ºi, astfel, sã fie selectatã o strate-
gie în care indicatorul respectiv sã rãspundã la nivel
satisfãcãtor, în defavoarea alteia, care rãspunde la
nivelul „bine”, dar este mai costisitoare.

Selecþia se face pe baza matricei de evaluare ai cãrei
termeni reprezintã valoarea funcþiei de utilitate pentru
fiecare opþiune în parte.
EVALUAREA CLÃDIRILOR ÎN FAZA DE PROIECTARE

DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CALITÃÞII MEDIULUI

ªI AL CONSUMURILOR ENERGETICE

Metodologia este aplicabilã în situaþia în care la elabo-
rarea proiectului au fost adoptate anumite mãsuri de efici-
entizare energeticã ºi de asigurare a calitãþii mediului
interior fãrã a utiliza strategia prezentatã anterior. Succe-
siunea etapelor este:

a. Evaluarea nivelurilor de performanþã în situaþia datã
referitoare la calitatea mediului interior ºi la consumurile
energetice pentru exploatare prin simulare numericã;

b. Încadrarea valorilor normate în scala 0–1 (nesatis-
fãcãtor ... foarte bine);

c. Definirea funcþiei de utilitate, respectiv adoptarea
coeficienþilor de pondere; se adoptã aceeaºi valoare pen-
tru coeficienþii relativ la calitatea mediului interior ºi la
consumul energetic în exploatare.

d. Calculul valorii efective a funcþiei de utilitate pe baza
indicatorilor de performanþã obþinuþi prin simulare. 

Mãsura în care sunt satisfãcute simultan cele douã
categorii de criterii se reflectã în valoarea efectivã a
funcþiei de utilitate raportatã la 100%.

STUDIU DE CAZ

ADOPTAREA SCENARIULUI OPTIM DE REABILITARE TERMICÃ

A UNUI BLOC DE LOCUINÞE P+4 ETAJE CU STRUCTURA ÎN

CADRE ªI PEREÞI EXTERIORI DIN BCA, CONSTRUIT DUPÃ 1987

A fost aplicatã metodologia prezentatã la paragraful
„Definirea criteriilor globale de apreciere”, în vederea
selecþiei strategiei optime pentru reabilitarea termicã.
Obiectivul fixat a fost reducerea consumurilor energetice
pentru exploatare, restricþiile fiind: realizarea confortului
termic, a compoziþiei optime a aerului interior (rata minimã
a ventilãrii), costuri de investiþie minime. A fost elaboratã
lista mãsurilor de reabilitare posibile ºi s-au stabilit con-
secinþele aplicãrii lor asupra utilizatorilor. A fost delimitat
spaþiul opþional ca totalitate a combinaþiilor practic posi-
bile între mãsurile incluse pe listã, rezultând 12 scenarii
pentru care au fost determinate, prin simulare numericã,
valorile indicatorilor de performanþã.

Un numãr de 4 scenarii au satisfãcut totalitatea cri-
teriilor la nivelul satisfãcãtor ºi au fost luate în conside-
rare. Au fost definiþi coeficienþii de pondere în douã
variante ºi s-a calculat funcþia de utilitate pentru cele
4 scenarii. A fost identificat scenariul care satisface simultan
criteriile de economie de energie, calitatea mediului
interior ºi costuri de investiþie reduse.
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Monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor

VALORIFICAREA REZULTATELOR
dr ing. Felician Eduard Ioan HANN – preºedintele Comisiei Naþionale Comportarea in situ

a Construcþiilor, membru al CE – UAICR

Dar ce înseamnã „construcþii apte
pentru exploatare”?

Înseamnã cã fiecare construcþie
realizatã ºi monitorizatã trebuie sã
posede o serie de calitãþi prin care sã
satisfacã cerinþele beneficiarilor, legate
de destinaþia funcþionalã a fiecãrei
construcþii în parte.

Care sunt cerinþele de bazã ale
beneficiarilor de construcþii, în raport
cu comportarea acestora?

Sub acest aspect, construcþiile tre-
buie sã îndeplineascã trei cerinþe de
bazã, respectiv:

sã ofere siguranþã utilizatorilor
pentru viaþa, sãnãtatea ºi integritatea
lor corporalã;

sã ofere confort utilizatorilor în
desfãºurarea activitãþilor proprii;

sã permitã un cost global adaptat
posibilitãþilor economico-financiare
ale beneficiarului.

Cu alte cuvinte, pe scurt: sigu-
ranþã, confort, economie.

Cum se pot realiza tehnic aceste
cerinþe?

Prin condiþionarea comportãrii in
situ a construcþiilor, astfel încât per-
formanþele acestora sã se încadreze
între anumite limite dictate de uti-
lizarea construcþiei, conform desti-
naþiei sale funcþionale.

Care sunt performanþele ce pot fi con-
diþionate din punct de vedere utilitar?

Performanþele general acceptate
pentru condiþionarea lor utilitarã,

în vederea satisfacerii cerinþelor de bazã
ale beneficiarilor, sunt urmãtoarele:

referitoare la siguranþa construc-
tivã ºi funcþionalã: rezistenþa fizicã ºi
chimicã, stabilitatea de formã ºi poziþie,
elasticitatea, deformabilitatea/rigidi-
tatea, poluarea mediului, semnali-
zarea pericolelor în circulaþie, mãsuri
contra efracþiei º.a.;

referitoare la confortul construc-
tiv ºi funcþional:  dimensionarea spaþi-
ilor, existenþa legãturilor interioare ºi
cu exteriorul, confortul higrotermic
(temperaturã, umiditate), confortul
acustic (zgomot, reverberaþie, izolaþie
fonicã), confortul vizual (luminozitate,
contrast), confortul olfactiv (mirosuri),
confortul tactil (rugozitate, tempera-
turã), confortul antropodinamic (vibraþii),
confortul estetic (forme, culori), confortul
psihic (liniºte, pace) º.a.;

referitoare la economie: durabili-
tatea materialelor ºi alcãtuirilor struc-
turale, mentenabilitatea elementelor
constructive (uºurinþa întreþinerii ºi a
reparãrii), flexibilitatea structuralã
(uºurinþa modificãrii alcãtuirii), bilanþul
energetic (consum versus producere),
reciclabilitatea materialelor înglobate,
a elementelor ºi echipamentelor º.a.

De remarcat cã lista performanþelor
condiþionabile nu este exhaustivã, ea
are un caracter pragmatic ºi istoric ºi
poate fi completatã cu alte perfor-
manþe particularizate dupã dorinþa
beneficiarilor. De remarcat, de aseme-
nea, cã „cerinþele” Legii nr.10/1995

privind calitatea în construcþii sunt, de
fapt, „performanþe” ale construcþiilor
ºi, aºa cum sunt prezentate, la fel ca
în recomandarea CE, ele se referã la
clãdiri, construcþii civile ºi industriale
ºi se aplicã doar parþial la alte categorii
de construcþii (cãi de comunicaþie
ºi transport, hidrotehnice, edilitare,
speciale º.a).

În sfârºit, unele performanþe îºi au
rolul lor atât privind cerinþele de sigu-
ranþã, cât ºi pe cele de confort sau de
economie. Alegerea performanþelor
pentru condiþionarea lor utilitarã, în
vederea stabilirii sau evaluãrii cali-
tãþilor construcþiilor, depinde de
competenþa celui chemat a le alege.

În concluzie, aptitudinea pentru
exploatare a construcþiilor, a cãrei
realizare stã în atenþia întregii bresle a
constructorilor (proiectanþi, execu-
tanþi, consultanþi, cadre didactice,
experþi, urmãritori ai comportãrii ºi
intervenienþi) ca ºi a beneficiarilor
(proprietari, administratori, investi-
tori, autoritãþi publice) ºi direct a uti-
lizatorilor, poate fi caracterizatã prin
ansamblul calitãþilor lor, iar o calitate
a unei construcþii este definitã printr-o
performanþã ce satisface o condiþie de
utilitate impusã de destinaþia utilitarã
a respectivei construcþii.

Schema acestui concept se prezintã
în figura 1.

Deci, scopul societãþii este de a
avea – ºi al breslei constructorilor de
a oferi – construcþii apte pentru
exploatare.

Sarcina realizãrii unor construcþii
apte pentru exploatare revine, în prin-
cipal, proiectanþilor ºi executanþilor
de construcþii care, prin activitatea
lor, imprimã construcþiilor calitãþile
corespunzãtoare satisfacerii cerin-
þelor beneficiarilor relativ la desti-
naþia funcþionalã a acestora.

Interesul societãþii în ceea ce priveºte construcþiile este de a avea în folosinþã construcþii apte pentru exploatare,
în conformitate cu destinaþia lor funcþionalã. Acest deziderat se împlineºte prin activitatea breslei constructorilor care
asigurã realizarea (proiectare ºi execuþie) ºi apoi monitorizarea (urmãrire ºi intervenþii) comportãrii construcþiilor
realizate „in situ“.

Fig. 1
continuare în pagina 118
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Acest proces creator este bazat pe
pregãtirea profesionalã a specialiºtilor
în cadrul învãþãmântului de construcþii,
ca ºi pe intervenþia altor specialiºti:
consultanþi, verificatori, experþi, con-
trolori de calitate, asistenþi tehnici etc.

Cu toþii se strãduiesc ºi concurã sã
imprime noilor construcþii toate cali-
tãþile necesare, ca acestea sã cores-
pundã cerinþelor beneficiarilor în cel
mai înalt grad.

Odatã terminate, recepþionate ºi
date în folosinþã, construcþiile intrã în
faza de exploatare, fazã pentru care,
de fapt, au fost create ºi în care tre-
buie sã-ºi dovedeascã aptitudinea

de a-ºi dezvolta performanþele în limi-
tele impuse prin condiþiile de utilitate
specifice destinaþiei lor funcþionale.

În aceastã fazã, rolul principal în
menþinerea aptitudinii pentru exploatare
a construcþiilor revine beneficiarului ºi
utilizatorului construcþiilor, care trebuie
sã vegheze ca premisele avute în vedere
la conceperea ºi proiectarea lor sã se
realizeze în practicã. Dar, chiar în
condiþiile unei exploatãri conforme cu
previziunile iniþiale, timpul ºi legile
naturale ale interacþiunii cu mediul
ambiant îºi pun amprenta asupra com-
portãrii construcþiilor: ele îmbãtrânesc,
se uzeazã, se degradeazã, astfel cã
unele performanþe nu se mai încadreazã
în condiþiile de utilitate prestabilite, care
sã le transforme în calitãþi. Construcþiile
îºi pierd treptat calitãþile ºi, dacã nu se
intervine, ele se îndreaptã spre ruinã ºi
dispariþie; în plus, pot apãrea accidente
de construcþie sau disfuncþionalitãþi ale
echipamentelor, care sã inducã o stare
de avarie neprevãzutã.

Pentru a preveni o asemenea
evoluþie pãguboasã ºi a asigura atin-
gerea duratei de serviciu preconizate

sau chiar depãºirea ei, se recurge
la monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor, respectiv la urmãrirea
comportãrii lor ºi la intervenþiile
necesare menþinerii sau refacerii apti-
tudinii lor pentru exploatare.

Urmãrirea comportãrii in situ a
construcþiilor se prezintã, în general,
sub douã forme principale – urmãrirea
curentã ºi urmãrirea specialã – dife-
renþiate prin obiectivele lor, prin
domeniul de aplicare ºi amploare,
prin mijloacele tehnice folosite, prin
calificarea personalului antrenat, prin
modul de valorificare a rezultatelor
obþinute. Astfel, urmãrirea curentã

are ca obiectiv evaluarea aptitudinii
pentru exploatare a construcþiilor de
toate categoriile de pe cuprinsul teri-
toriului þãrii, prin grija beneficiarilor
lor, cu mijloace tehnice de observare
ºi mãsurare obiºnuite de uz curent,
vizând folosirea rezultatelor direct
pentru intervenþii pe construcþiile
cercetate, în timp ce urmãrirea spe-
cialã are ca obiectiv cunoaºterea
evoluþiei unui anumit aspect de com-
portare a unor construcþii deosebite
prin importanþa lor, prin interacþiunea
cu mediul, prin periculozitatea stãrii
lor tehnice sau alte cauze; se
efectueazã de cãtre persoane fizice sau
juridice specializate pentru aceastã
ocupaþie, care folosesc mijloace
tehnice sofisticate, urmând ca rezul-
tatele urmãririi sã se aplice în
rezolvarea obiectivului pentru care a
fost iniþiatã urmãrirea specialã (tasare,
fisurare, coroziune, umiditate º.a.).

Intervenþiile pe construcþii
îmbracã tot douã forme principale –
mentenanþa ºi reabilitarea – diferen-
þiate prin momentul intervenþiei ºi
scopul acesteia. Astfel, mentenanþa

are drept scop menþinerea aptitudinii
pentru exploatare a construcþiilor prin
mãsuri de întreþinere ºi reparaþie care
nu schimbã aspectul sau structura
construcþiilor, ci le pãstreazã conform
cu situaþia iniþialã, în timp ce reabili-
tarea are drept scop refacerea cali-
tãþilor pierdute sau crearea de noi
calitãþi caracteristice aptitudinii pen-
tru exploatare a construcþiilor, prin
mãsuri de renovare ºi restructurare
care schimbã aspectul sau struc-
turarea acestora.

Schematic, activitatea de monitori-
zare a comportãrii in situ a construcþiilor
poate fi reprezentatã ca în figura 2.

Valorificarea rezultatelor monitori-
zãrii comportãrii in situ a construcþiilor
are, la rândul ei, douã aspecte: o valo-
rificare directã,  cu aplicabilitate ime-
diatã asupra construcþiilor ce fac
obiectul urmãririi, ºi o valorificare indi-
rectã, superioarã ca efect, cu aplicabi-
litate intermediatã prin reglementãrile,
recomandãrile, învãþãmintele generale
bazate pe interpretãri statistice.

Valorificarea directã se referã, mai
ales, la rezultatele urmãririi curente a
comportãrii in situ a construcþiilor,
urmãrire prin care se constatã apariþia ºi
dezvoltarea unor fenomene superfi-
ciale, „anormale” în raport cu aºtep-
tãrile, cum sunt: murdãrirea, zgârierea,
ciobirea, decolorarea suprafeþelor con-
strucþiilor, spargerea geamurilor sau a
becurilor, înþepenirea uºilor, a feres-
trelor ºi robinetelor, ruginirea superfi-
cialã a elementelor metalice, înfundarea
conductelor sau canalelor, dar ºi a unor
fenomene mai periculoase, precum:
fisurarea elementelor constructive din
beton sau zidãrie, ruginirea elementelor
metalice sau a armãturilor din elementele

Fig. 2
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Producþie proprie
ELEMENTE DE PLACARE PENTRU FAÞADE ISOBOND – CASETE DE TABLÃ

Cu prilejul „Construct Expo 2006 – Antreprenor”, firma
noastrã a lansat noi produse, producþie proprie, pentru
placarea faþadelor.

Obþinerea acestor produse a fost posibilã cu ajutorul
unei noi linii tehnologice de ultimã generaþie cu ABKANT
CNC (comandã numericã computerizatã), achiziþionatã
anul trecut, care –  datoritã modului de operare – are multi-
ple funcþionalitãþi. Astfel, se pot realiza pe lângã elementele
structurale (profile zincate tip C, Z, tip omega etc.) cu care
deja ne-am impus pe piaþã, profile de faþadã ce au primit
denumirea de ISOBOND, precum ºi casete de tablã.

Aceste materiale se folosesc în sistemul casetat de
faþade (casetã tablã/miez izolant/tablã cutatã sau casete
tablã/miez izolant/ISOBOND), care înlocuieºte sistemul
cu panouri tip sandwich, iar placarea cu ISOBOND poate
fi o alternativã avantajoasã pentru alte sisteme de placare
de exterior folosite pânã acum.

Sistemul casetat de faþade se preteazã pentru incinte
industriale de mari ºi mici dimensiuni, spaþii comerciale ºi
birouri, precum ºi pentru renovãri.

Profilele de faþadã „ISOBOND” ºi casetele de tablã se
realizeazã din tablã zincatã cu grosimi cuprinse între 0,75 mm
ºi 1,5 mm, vopsitã în gama RAL 9002 ºi 9006, care sunt
cele mai uzitate culori; la cerere se pot produce ºi în alte
culori din gama RAL, în funcþie de cantitãþile solicitate.

Se pot produce cu lãþime standard, conform fiºelor
tehnice, de 300 mm pentru profilele de faþadã ISOBOND
ºi 600 mm pentru casetele de tablã, dar – dacã sunt
proiecte cu alte dimensiuni – se pot adapta datoritã posi-
bilitãþilor multiple de ABKANT-are ale utilajului.

Ca principal avantaj, menþionãm montajul rapid al
acestor elemente, care se face pe structura uºoarã din
piese zincate, precum ºi obþinerea unor faþade cu un
aspect estetic deosebit.

Pentru mai multe informaþii, cei interesaþi pot solicita
specialiºtilor noºtri ºi fiºele tehnice. 

SRL
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din beton armat, umezirea elementelor
structurale din lemn ºi atacul biologic
(mucegai, putrezire), tasarea terenului
de fundare ºi alte asemenea fenomene
detectabile empiric, prin simþuri ºi cu
mijloace tehnice simple, uzuale.

În mãsura în care fenomenele
observate pot fi considerate ca neperi-
culoase pentru siguranþa ºi confortul
oferite de construcþie, valorificarea
rezultatelor urmãririi curente constã
în programarea unor mãsuri de inter-
venþie de natura mentenanþei, respectiv
a unor mãsuri de întreþinere (curãþire,
ungere) ºi de reparaþii (zugrãvire,
vopsire, înlocuire, consolidare º.a.).
Întocmirea unor asemenea programe
de mentenanþã constituie o activitate
de rutinã ce revine proprietarilor ºi
administratorilor sau utilizatorilor de
construcþii de orice fel ºi care se exe-
cutã, de regulã, anual sau de douã ori
pe an, primãvara ºi toamna.

De multe ori însã, periculozitatea
fenomenelor observate nu poate fi
apreciatã de cãtre o persoanã fãrã o
pregãtire profesionalã în construcþii
(tehnician, subinginer, inginer), ba
uneori este necesar sã se apeleze la
specialiºti – experþi în monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor.

Dar de unde sã-i iei?
Ministerul de resort care a patronat

introducerea activitãþii/ocupaþiei de
„urmãrire a comportãrii construcþiilor
ºi intervenþii în timp”, ca o compo-
nentã a aºa-numitului „sistem al cali-
tãþii în construcþii”, nu a catadicsit sã
oficializeze aceastã activitate ºi sã o
introducã în nomenclatorul ocupaþiilor
din þara noastrã. Aºa-ziºii „responsa-
bili cu urmãrirea specialã a compor-
tãrii în timp a construcþiilor” reprezintã
o caricaturã a ceea ce ar trebui sã fie
specialistul expert în cadrul acestei
ocupaþii. Aceºti aºa-ziºi responsabili
cu urmãrirea specialã sunt la ani-luminã
distanþã de specialiºtii ºi calificarea lor
preconizatã într-o altã reglementare,
deficitarã ºi ea, normativul P 130 – 1999,
privind urmãrirea comportãrii în timp
a construcþiilor. Din pãcate, ministerul
nu bagã în seamã semnalele lansate
de mine pentru îndreptarea situaþiei.
Ce sã-i faci? Asta e!

În cazul constatãrii unor defi-
cienþe periculoase de comportare,
mai ales din punctul de vedere al sigu-
ranþei oferite de construcþie, valorifi-
carea rezultatelor monitorizãrii constã
în recomandarea ºi executarea unor
intervenþii mai ample de reabilitare a
construcþiilor.

În toate aceste cazuri este vorba
de intervenþii directe asupra con-
strucþiilor la care, în cursul urmãririi

comportãrii lor s-au constatat defi-
cienþe ce pot afecta negativ satisfa-
cerea cerinþelor beneficiarilor.

Dar, în afara acestui mod de
valorificare directã, cu efecte punc-
tuale, localizate la fiecare construcþie
în parte, mai existã un mod de valori-
ficare mult mai eficient prin aria sa
mai mare de aplicare.

•Valorificarea superioarã a rezul-
tatelor monitorizãrii comportãrii in situ
a construcþiilor se bazeazã pe prelu-
crarea statisticã a unei mulþimi de
informaþii stocate într-o bazã de date.
O asemenea prelucrare poate evi-
denþia multe probleme privind com-
portarea in situ a construcþiilor,
precum frecvenþa ºi rãspândirea în
spaþiu a unor fenomene negative de
comportament, împreunã cu cauzele
producerii lor ºi originea cauzelor
(proiectare, execuþie, exploatare); sau
soluþiile constructive cu cea mai bunã
comportare pentru o anumitã cate-
gorie de construcþii; sau soluþiile de
mentenanþã ºi reabilitare cele mai efi-
ciente tehnic ºi economic; sau…

Odatã aflat rãspunsul la proble-
mele pe care le pun construcþiile
reale, din amplasament, pe calea reali-
zãrii aptitudinii lor pentru exploatare,
pasul urmãtor este introducerea
soluþiilor de anihilare a deficienþelor ºi
de promovare a succeselor în regle-
mentãrile tehnice, mediatizarea rezul-
tatelor ºi introducerea lor în procesul
de învãþãmânt.

O asemenea prelucrare de date
rezultate din monitorizarea com-
portãrii in situ a construcþiilor ar con-
stitui, totodatã, o sursã de inspiraþie
pentru orientarea cercetãrii tehnico-
ºtiinþifice spre rezolvarea problemelor
reale, actuale, care apar în domeniul
construcþiilor, oferind, totodatã, ºi
câmpul experimental de testare a
soluþiilor propuse.

Dar o asemenea valorificare supe-
rioarã a rezultatelor monitorizãrii
comportãrii in situ a construcþiilor
presupune existenþa unui corp tehnic
implicat în aceastã activitate care sã
strângã datele, apoi existenþa unor
centre de prelucrare automatã a
datelor, apoi existenþa unor specialiºti
experþi în interpretarea datelor, grupaþi
în centre teritoriale logistic asigurate,
apoi existenþa unor reglementãri care
sã legalizeze ºi sã oficializeze ocupaþia
ºi, în sfârºit, existenþa voinþei politice
la niºte producãtori luminaþi, care sã
priceapã avantajele unei valorificãri
superioare a rezultatelor monitorizãrii
comportãrii in situ a construcþiilor ºi
sã o aplice în practicã.

Oare ce s-ar putea face pentu ca
rezultatele urmãririi comportãrii in
situ sã fie valorificate cu un grad ridi-
cat de eficienþã?

Iatã o serie de mãsuri care ar putea
asigura acest obiectiv:

îmbunãtãþirea cadrului legislativ
ºi reglementar prin adaptarea preve-
derilor sale noii situaþii politico-eco-
nomico-sociale bazate pe proprietatea
privatã, piaþa liberã ºi concurenþialã,
interesele individului în centrul
atenþiei, asigurându-i libertatea demo-
craticã ºi dreptul la iniþiativã; pentru ca
legea ºi reglementãrile sã nu cadã în
derizoriu, ele trebuie sã vizeze doar
domeniul în care sunt realmente
aplicabile, alternând obligativitatea cu
încercarea de convingere ºi alegând
mãsurile adecvate acestor situaþii; inter-
venþia statului ar trebui minimizatã;

oficializarea ocupaþiei „moni-
torizarea comportãrii in situ a con-
strucþiilor” pentru a facilita apariþia
cadrelor calificate pentru aceastã
activitate ºi a întreprinderilor specia-
lizate în monitorizarea comportãrii in
situ a construcþiilor;

crearea unui corp de inspectori
teritoriali în subordinea autoritãþilor
publice ale administraþiei locale
însãrcinate cu controlul monitorizãrii
comportãrii in situ a constructorilor
ºi colectarea rezultatelor acestei
activitãþi;

crearea unor centre de valorifi-
care a datelor la judeþe ºi municipiul
Bucureºti, precum ºi a unui asemenea
centru naþional în subordinea unei
autoritãþi publice centrale, coordo-
natoare a activitãþilor din domeniul
construcþiilor;

educarea populaþiei în mentali-
tatea de bun gospodar pentru con-
strucþiile pe care le are ºi le foloseºte,
cu evidenþierea avantajelor ce decurg
dintr-o asemenea atitudine: preþ de
piaþã mai bun (vânzare, închiriere),
condiþii de asigurare preferenþiale,
credite cu dobândã redusã pentru
mentenanþã ºi reabilitare, prestigiu
social º.a; educarea ar trebui fãcutã
atât prin ºcoalã, la toate nivelurile,
cât, mai ales, prin mass-media.

Aºadar, monitorizarea comportãrii
in situ a construcþiilor oferã largi posi-
bilitãþi de valorificare a rezultatelor
sale, spre binele societãþii ºi siguranþa
populaþiei.

Asociaþia profesionalã „Comisia
Naþionalã Comportarea in situ a Con-
strucþiilor” militeazã de ani de zile
pentru realizarea acestor deziderate
ºi cheamã la solidarizare pe toþi cei
care considerã justã aceastã opþiune.

Sã trecem la fapte! Res, non verba! 
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Acoperiºul unei case este un ele-
ment care trebuie privit din douã per-
spective diferite: utilitate ºi esteticã.
De la formã, de la materialul din care
este realizat ºi pânã la culoare, acope-
riºul este parte integrantã din identi-
tatea casei, din personalitatea acesteia
ºi, nu în ul t imul  rând,  es te  cel
care completeazã stilul ºi ambianþa
unei construcþii.

Metigla – þigla metalicã de la
Coilprofil – are valenþele necesare
pentru îndeplinirea celor mai exigente
cerinþe, atât sub aspectul utilitãþii
acoperiºului, cât ºi din perspectiva
esteticã.

Caracteristici:
Metigla este rezistentã fiind reali-

zatã din tablã de oþel galvanizat cu 275 g/mp.
Acest tratament de zinc garanteazã o

foarte mare rezistenþã la
coroziune.

Stratul de zinc este
acoperit cu o vopsea de
protecþie în trei straturi
atât la interior, cât ºi la
exterior. 

Metigla este uºoarã:
are o greutate de 5 kg/mp.
Greutatea scãzutã a acope-
riºului are efecte favorabile
asupra structurii clãdirii,
reducând costurile acesteia.

Metigla se mon-
teazã uºor, într-o perioadã
scurtã de timp, deoarece
este realizatã din plãci de
dimensiuni mari.

Metigla este disponibilã într-o
gamã largã de culori: roºu-aprins, roºu-
viºiniu, roºu-cãrãmiziu, maro, verde ºi
albastru.

Metigla are decupaj dupã contur
care îi conferã un aspect plãcut ºi face
ca îmbinãrile între plãci sã fie aproape
invizibile.

Metigla oferã soluþii optime.
Pe baza unui plan al învelitorii
furnizat de dumneavoastrã sau de
montator, Coilprofil optimizeazã
necesarul de tablã la lungimile stan-
dard sau speciale ºi necesarul de
accesorii, rezultând astfel o reducere a
pierderilor de material ºi, implicit, a
costurilor.

Metigla este garantatã 10 ani în
ceea ce priveºte culoarea, iar durata
medie de viaþã din Agrement este de
50 de ani.

Datoritã stocurilor importante de
materie primã ºi utilajelor ultramo-
derne cu care este dotatã fabrica
societãþii Coilprofil de la Ceptura,
judeþul Prahova, Metigla se livreazã
într-un termen foarte scurt (2–5 zile de
la comandã). 

Îmbinare naturalã între frumos ºi util
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Factori modelatori de mediu
ALUNECÃRILE TERENULUI PE VERSANÞI

dr. ing. Felicia URSACHE, dr. ing. Gheorghe PLEªU – SC Habitat Proiect SA Iaºi

CADRUL NATURAL
ªI IMPORTANÞA VERSANÞILOR
Municipiul Iaºi este situat într-o

zonã de coline ºi platou, rezultate din
modelarea externã a vechii câmpii
sarmatice de acumulare marinã.
În ansamblul sãu, relieful actual este
sculptural, el formându-se în urma
acþiunii de eroziune a râului Bahlui ºi
a afluenþilor acestuia. 

Viitorul versanþilor alunecãtori
este strâns legat de relieful foarte
variat (coline, dealuri, platouri) for-
mate prin eroziunea vãii Bahluiului ºi
a afluenþilor sãi. Atât eroziunea
rapidã în adâncime, cât ºi larga
desfãºurare a vãii Bahluiului în pro-
filul ei transversal au fost condiþionate
ºi de substratul geologic al oraºului;
el este alcãtuit, în principal, dintr-un
complex de argile, marne ºi cu inter-
calaþii lenticulare de nisipuri de
vârstã sarmaþianã mijlocie.

În zona oraºului Iaºi, se deosebesc
mai multe categorii de versanþi: cu
pante ºi energii mari, afectaþi de
alunecãri ºi eroziuni, cu energii
reduse ºi pante mari sau medii, afec-
taþi de alunecãri ºi eroziuni locale, cu
energii reduse ºi pante mici sau
medii, fãrã degradãri.

Prima categorie include versanþii
vãilor afluente Rediu, Podgoria Copou,
Ciric, Nicolina ºi versantul drept al
Bahluiului, fiind în majoritate impro-
prii construcþiilor din cauza pantelor
mari ºi fenomenelor de degradare
care-i afecteazã. Alunecãrile de teren,
relativ stabilizate în unele zone (Þicãu,
Galata, Cetãþuia, Aurora) sau în curs
de consolidare, au fost activate în anul
1981 în sectoarele: Ursulea, Grãdina
Botanicã, Brânduºa, Secþia neuropsihi-
atrie, Galata, Cetãþuia etc.

A doua categorie de versanþi sunt
reprezentaþi de racordurile teraselor
inferioare cu ºesurile, fiind, de aseme-
nea, în majoritate improprii construcþi-
ilor din cauza stabilitãþilor relative, iar
pe alocuri caracterului de taluze pe
care l-au cãpãtat.

Ultima categorie de versanþi sunt
întâlniþi, în principal, la contactul
dintre terase, fiind în general stabili ºi
în mare parte construiþi.

Versanþii cu pante accentuate ºi
energii mari ridicã probleme privind
accesul dintre diferite zone, necesitând
lucrãri costisitoare (pasaje, viaducte).
De altfel, aceastã caracteristicã este datã
de gradul accentuat de fragmentare a
reliefului de cãtre vãile afluente
Bahluiului, ca ºi ale Bahluiului însuºi,
care, în evoluþia lor, au generat ver-
sanþi cu pante ºi energii mari.
ALUNECÃRILE ªI SURPÃRILE DE TEREN.

ZONAREA VERSANÞILOR
Procesele de versant cu rãspândire

maximã ºi cu implicaþii practice
majore sunt alunecãrile de teren.

Ele sunt cu deosebire favorizate
de o serie de condiþii naturale ºi
antropice, care au fãcut ca suprafeþe
întinse din zonele de versant sã fie
afectate de alunecãri mai vechi sau
mai recente (versantul stâng al pârâului
Podgoria Copou, versantul drept al
pârâului Cârlig – zona cartierelor
Târguºoru Copou, Þicãu, Albineþ, ver-
sanþii pârâului Ciric, versantul drept
al pârâului Nicolina, unele sectoare
din fruntea terasei ºi a râului Bahlui
cuprinse de-a lungul strãzii Smârdan
ºi din versanþii pâraielor Viºan ºi
Pietrãria). 

Dintre cauzele principale care
contribuie la apariþia ºi energia
reliefului, straturile acvifere ºi carac-
teristicile litologice ale rocilor, acolo
unde pantele depãºesc 5 grade încep
sã aparã ºi alunecãrile.

Cele mai puternice alunecãri ºi
surpãri le întâlnim în zonele cu pante
care depãºesc 150 - 200 (Þicãu, Ciric,
Bogdan, Galata) ºi în zona corniºelor
unde, din cauza pantelor foarte mari,
se produc procese de surpãri-alunecãri
(ex.: Þicãu, ªos. ªtefan cel Mare) ºi care,
uneori, preced alunecãrile propriu-zise.

Sunt însã ºi zone cu pante foarte
mari, dar fãrã alunecãri: versantul

stâng al vãii Calcaina, versantul drept
al vãii Podgoria-Copou, versantul din
zona Bucium ºi Miroslava.

Pentru declanºarea alunecãrilor
este absolut necesarã ºi prezenþa apei
subterane. Astfel, în cadrul oraºului
se constatã cã prezenþa izvoarelor
bogate ce ies la baza corniºelor de
alunecare din Þicãu, cartierul Bogdan,
Galata, Ciric sunt hotãrâtoare în a
determina apariþia ºi dezvoltarea
alunecãrilor. Peste tot unde aceste
pânze de apã ies la zi într-o cantitate
mai mare pe versanþi, acolo apar ºi
cele mai active ºi dezvoltate alunecãri.
Prin îmbibarea rocilor de pe versant
cu cantitãþi mari de apã, se micºoreazã
frecarea interioarã ºi coeziunea
rocilor ºi, astfel, deluviul de pantã
devine instabil; de asemenea, prin
îmbibarea deluviului de versant cu
apã, creºte greutatea lui.Toate acestea
duc la mãrirea forþei tangenþiale de
alunecare. O altã importanþã a
alunecãrilor o constituie succesiunea
litologicã a rocilor ce alcãtuiesc
relieful ºi care sunt favorabile; astfel,
sunt cuverturile de roci fiabile cuater-
nare (depozite loessoide, nisipuri ºi
prundiºuri), argile ºi roci sarmaþiene
care, prin îmbibare cu apã, devin
plastic-curgãtoare ºi constituie un
foarte bun plan de alunecare pentru
depozitele cuaternare suprapuse.

De asemenea, depozitele loessoide
care acoperã terasele pe grosimi mari
(5m–15 m) sunt roci afânate, poroase,
cu o coeziune foarte micã ºi care se
desprind sub formã de planuri verti-
cale în felii. Nisipurile ºi prundiºurile
din baza corniºelor teraselor (Þicãu–Ciric)
sunt roci neconsolidate, cu unghiuri
de frecare interioarã mici ºi care sunt
uºor antrenate de apa subteranã. Dintre
cauzele secundare ale alunecãrilor
putem cita: precipitaþiile de lungã
duratã ºi cu caracter mãrunt, inclusiv
acumulãrile mari de zãpezi, variaþiile
de temperaturã (uscarea terenului,
îngheþul ºi dezgheþul), eroziunea

Studiile ºi cercetãrile întreprinse au evidenþiat cã analiza profilelor geologice duse prin versanþii municipiului Iaºi,
bazate pe alcãtuirea litologicã a acestora, precum ºi pe condiþiile hidrologice duc la posibilitatea declanºãrii unor
alunecãri de teren atunci când umiditatea creºte mult în aceste straturi, din cauza unei scurgeri necontrolate a apelor
de suprafaþã sau a unor infiltraþii puternice prin amenajãri verticale neraþionale sau scãpãri de apã din reþele tehnice;
multe fenomene de alunecare apar, de asemenea, ºi în zone în care în trecut au fost fãcute umpluturi mari din
diferite materiale, umpluturi care, cu tot gradul de consolidare obþinut în timp, îºi pierd stabilitatea.
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SC Geconstruct SRL – Timiºoara are ca obiect principal
de activitate proiectarea/consultanþa în construcþii. Înfiinþatã
în anul 1994, firma s-a implicat în numeroase proiecte de
construcþii de anvergurã regionalã sau chiar la nivel
naþional (Banat, Criºana, Sibiu, Caraº-Severin, Gorj,
Vrancea etc.).

Geconstruct, partener de încredere pentru dvs., deþine
actualmente o considerabilã experienþã privind proiec-
tarea ºi optimizarea unor structuri, cum ar fi:

Structuri metalice de rezistenþã, utilizate la ora actu-
alã în Europa ºi în lume, pentru clãdiri de tip industrial sau
social-cultural;

Structuri metalice principale sau secundare din pro-
file cu pereþi subþiri formate la rece;

Structuri mixte din oþel ºi beton cu conectori de tip
gujon;

Consolidãri / schimbãri de funcþiune ale unor clãdiri
existente (vezi transformare halã cu pod rulant în cladire
P+4 birouri pentru sediul Siemens VDO – Timiºoara);

Sisteme moderne de învelitori ºi închideri pentru
construcþii metalice. 

SC Geconstruct SRL –
Timiºoara
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torenþialã (cartierul Bogdan), erozi-
unea lateralã (sufuziunea malurilor
Bahluiului în dreptul Fabricii de
Þigarete), miºcãrile seismice (care
pregãtesc terenul pentru alunecare),
supraîncãrcarea corniºelor cu con-
strucþii ºi circulaþia care produce
trepidaþii (ex.: corniºa Þicãu) ºi uti-
lizarea neraþionalã a versanþilor
(defriºãri, irigãri ale grãdinilor, scurgeri
necontrolate de ape de pe strãzile
oraºului ºi din canale în zonele pre-
dispuse alunecãrilor etc.).

Multe din lucrãrile de consolidare
au contribuit la îmbunãtãþirea stãrii
generale de stabilitate a zonei, prin
aplicarea unor soluþii complexe: con-
strucþii pentru preluarea directã a
energiilor de relief (ziduri de sprijin cu
fundare directã sau indirectã, ranforþi
cu fundare directã sau indirectã,
chesoane ranfort, bolþi cu pilaºtri),
drenuri pentru captarea apelor subte-
rane ºi evacuarea în emisari în afara
zonei (drenuri verticale ºi drenuri ori-
zontale) ºi amenajarea terenului (rigola,
însãmânþarea cu vegetale pentru
preîntâmpinarea eroziunii solului,
micºorarea pantelor transversale).

PROBLEME TEHNICE
CU ROL DE STABILIZARE,
SPECIFICE TERENURILOR

ALUNECÃTOARE – ZONA COPOU
În vederea stabilitãþii versanþilor,

drenarea constituie un mijloc eficace
de sistare a alunecãrilor de teren.
În timp ce metodele convenþionale
produc o stabilizare prin greutate sub
forma unei încãrcãri la bazã ºi a unei
descãrcãri în zona frontului de
desprindere ºi a masivului alunecãtor,
drenajul va contribui nu numai la
evacuarea apei în exces, ci ºi la trans-
formarea forþelor de curent care sunt
nefavorabile pentru stabilitatea în
forþe de curent mai puþin favorabile.

Efectul jucat de lucrãrile ingi-
nereºti proiectate ºi executate în
scopul eliminãrii excesului de umidi-
tate va fi diferit în funcþie de tipul
excesului umiditãþii evacuate.

O altã mãsurã de stabilizare poate
fi completarea sau chiar înlocuirea
drenajului subteran ce depinde de
abilitatea intercepþiei sursei de apã ºi
de cunoaºterea corectã a caracteristi-
cilor hidraulice ale rocilor.

Analiza sinteticã a situaþiilor
hidrogeologice întâlnite în versanþii
alunecãtori pune în evidenþã faptul
cã, în funcþie de forma curenþilor de
apã subteranã, drenarea subteranã a
alunecãrilor de teren produse pe
terenuri cu folosinþe speciale se va
realiza prin foraje orizontale de
drenaj (foraje orizontale executate cu
burghie helicoidale, freze ori sape cu role

ºi foraje orizontale executate prin
vibroforare). În zona Copou, drenajul
orizontal a fost combinat cu drenuri
ranfort executate în sãpãturã deschisã.

Schematic sistemul de stabilizare
adoptat se prezintã în fig.1.

Lucrãri de tipul celei prezentate în
fig.1 au fost executate pe un front de
cca 300 m din versant, la cca 40 m –
50 m faþã de fiecare treaptã de rupturã,
distanþa dintre ranforþi fiind de 12,5 m.
Procedeul execuþiei drumurilor prin
vibroforare a fost reclamat în special
în vederea învingerii rezistenþei pãmân-
tului, conducând la o micºorare con-
siderabilã a mãrimii forþelor de
rezistenþã a pãmântului ºi, respectiv,
o creºtere a vitezei de înaintare.

O altã soluþie eficace de evacuare
a excesului de apã subteran ºi de
sistare a alunecãrilor de teren au con-
stituit-o tranºeele de drenaj (cartier
Bogdan); aceastã soluþie a fost adop-
tatã la adâncimea de 15 m – 25 m.

În vederea soluþiilor de amenajare
a versanþilor agricoli afectaþi de
alunecãri (cartierul Dumbrava Roºie),
lucrãrile de nivelare-modelare ºi
ºanþuri de scurgere au fost folosite în
vederea preluãrii apelor provenite din
sistemul de drenare ºi precipitaþii ºi
conducerea lor organizatã spre
emisar. Astfel, pentru asigurarea sta-
bilitãþii generale a versantului, s-au
impus lucrãri, precum: captarea
pânzei freatice în complexul nisipos
de deasupra corniºei prin drenãri ºi
foraje orizontale, respectiv micºorarea
infiltraþiilor pe versant prin inter-
ceptarea apelor pluviale în zona
corniºei ºi divizarea debitului de
ºiroire (cartierul Bogdan). Organizarea
scurgerii apelor de suprafaþã printr-o
sistematizare verticalã adecvatã ºi
amenajarea ºanþului de scurgere spre
baza versantului s-au realizat þinând
cont de pantele de scurgere ºi de
reducerea la minimum a infiltraþiilor
în teren (prevãzându-se rigole la trotuar
cu descãrcãri la canalizãri pe Str. Fagului).

Pe aceleaºi considerente este nece-
sarã proiectarea zidurilor de sprijin
(cartierul Aurora), avându-se în vedere
urmãtoarele condiþii:

a) se va þine seama de adâncimea
minimã de fundare, în funcþie de pre-
siunea limitã, respectiv de caracteristi-
cile geotehnice ale pãmântului care vor
trebui sã conducã la asigurarea stabili-
tãþii zonei ºi, implicit, a traseului strãzii;

b) lucrãrile de drenare se vor dirija
astfel încât sã conducã la captarea
zonelor cu mustiri ºi a izvoarelor de
coastã ce apar frecvent dupã un regim
bogat în precipitaþii, asigurându-se o
menþinere în stare uscatã a terasa-
mentelor strãzii prin amplasarea de
drenuri transversale.

CONCLUZII
Analiza proceselor de instabili-

tate, prognozarea declanºãrii lor, ast-
fel încât sã se poatã lua mãsuri
tehnice de stabilizare a versanþilor,
respectiv de împiedicare a dezvoltãrii
proceselor de instabilitate reprezintã
o problemã foarte complexã, dar ºi
foarte importantã. Cunoaºterea din
punct de vedere tehnic a unui
amplasament potenþial sau a unuia
aflat în faza incipientã de pierdere a
stabilitãþii presupune parcurgerea, în
mod obligatoriu, a urmãtoarelor faze:
investigarea proceselor de instabili-
tate, diagnosticarea proceselor de
instabilitate, precum ºi elaborarea
unor mãsuri tehnice de stabilizare a
proceselor de instabilitate.

Se poate concluziona, aºadar, cã
versanþii sunt o parte a mediului
înconjurãtor cu dinamicã proprie, cu
efecte pe timp îndelungat ºi cu influ-
enþã directã asupra habitatului.
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3. Silion,T. - Contribuþii la studiul
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Fig.1: Sistemul constructiv de consolidare pe versantul Copou
(cartierele Aurora, Bogdan, Dumbrava Roºie)
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Constructori performanþi

Societatea a luat fiinþã în anul 1991 sub denumirea de
„SC MOLDROL SRL”. Obiectul de activitate iniþial a fost:
fabricarea ºi comercializarea rolelor din beton pentru ben-
zile transportoare, confecþii metalice ºi prefabricate din beton.

Începând cu anul 1992, obiectul de activitate a fost com-
pletat cu alte domenii, în funcþie de solicitãrile de pe piaþa
construcþiilor ºi de lãrgirea posibilitãþilor societãþii, care a
investit tot profitul obþinut în dotarea cu utilaje de construcþii
ºi de transport.

Odatã cu începerea lucrãrilor la Fabrica de Bere ºi Malþ
„Bergenbier” din Blaj, activitatea de construcþii-mon ta j ,

producerea º i  comerciali-
zarea betoanelor ºi mortarelor
de construcþii, prestaþiile diverse,
inclusiv transporturile auto
au devenit activitãþi de bazã,
fabricarea ºi comercializarea
rolelor trecând în plan secundar.

În septembrie 1993, denu-
mirea societãþii a devenit
MOVA SRL, extinzându-se
totodatã activitatea de pro-
ducþie în municipiul Blaj,
unde a fost pusã în funcþiune
prima staþie de beton ºi mortare.

În anul 1994, s-a pus în
funcþiune, în Alba-Iulia, o
staþie de betoane dotatã
cu laborator propriu ºi s-a închiriat o balastierã pentru asigu-
rarea agregatelor minerale necesare fabricãrii betoanelor ºi
mortarelor. A fost o perioadã în care a crescut în permanenþã
ºi numãrul angajaþilor, de la 10 în 1991, la 278 în 1994.

Printre lucrãrile mai importante executate, se pot evidenþia:
Fabrica de Bere ºi Malþ „Bergenbier” Blaj;
Staþia PECO pentru SC „Transivinis” SRL;
Tipografia „UNIREA PRES” Alba-Iulia;
Lucrãri de reparaþii ºi modernizãri la SC „Ampellum” SAZlatna;

La puþin timp dupã înfiinþare, firma din Alba-Iulia face
paºi importanþi în achiziþionarea de utilaje ºi instalaþii cu pro-
ductivitate ridicatã ºi de asigurare a unei fiabilitãþi sporite
pentru toate lucrãrile contractate cu beneficiarii sãi.

Aºa se face cã, începând cu anul 1995, societatea ºi-a
extins din nou obiectul de activitate odatã cu achiziþio-
narea ºi punerea în funcþiune a douã staþii de mixturi asfaltice
ºi a utilajelor specifice lucrãrilor de drumuri:

repartizator finisor de mixturi asfaltice;
vibrofinisor pentru îmbrãcãminþi rutiere din beton de ciment;
maºinã de frezat asfalt;
tãietor de rosturi cu disc;
plãci vibratoare.

Astfel, ponderea activitãþilor de producþie a crescut în
favoarea lucrãrilor de drumuri, ajungând ca acestea sã
reprezinte astãzi circa 90%.

Anul 1990, an de referinþã pentru debutul multor unitãþi economice în drumul spre economia
de piaþã capitalistã, a stimulat încã de la început mulþi investitori sã înceapã afaceri pe principii noi
capabile sã evidenþieze puterea ºi exemplul iniþiativei private. Deºi timpul scurs de atunci este
relativ scurt, cu toate „vicisitudinile” întâmpinate de întreprinzãtori, viaþa a demonstrat cã alegerea
lor nu a fost zadarnicã ºi rezultatele au apãrut pe mãsura interesului arãtat de fiecare.
La o asemenea reuºitã se referã dl dr. ing. Vasile Moldovan, administrator SC MOVA SRL.
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Sistemele de vopsire industrialã
(protecþiile peliculare anticorosive)
conferã suporturilor pe care sunt apli-
cate, fie cã sunt din metal sau beton,
o duratã mai lungã de viaþã. Ele
formeazã o barierã de protecþie
împotriva agenþilor atmosferici, a
intemperiilor, a radiaþiilor ultravio-
lete, a climatului marin sau împotriva
atacului compuºilor chimici agresivi.

Aplicaþii:
- protejarea echipamentelor ºi uti-

lajelor industriale;
- protejarea construcþiilor ºi con-

fecþiilor metalice;
- protecþia interioarã ºi exterioarã

a cisternelor de cale feratã ºi a
vagoanelor de transport marfã;

- protecþia conductelor îngropate
sau supraterane;

- protecþia interioarã a rezer-
voarelor de vin, bere, ulei, sucuri de
fructe, având în acest sens ºi aviz
alimentar;

- vopsirea interioarã ºi exterioarã a
turnurilor de rãcire;

- protecþia exterioarã a rezer-
voarelor de produse petroliere sau
substanþe chimice;

- protejarea interioarã sau exte-
rioarã a clãdirilor;

- protecþia anticorosivã a echipa-
mentelor portuare – macarale,
estacade;

- protecþii interioare ale bazinelor
de ape reziduale, canalelor de ape uzate;

- vopsirea structurilor metalice
(conducte, pompe, robinete – armã-
turi, postamente pompe).

Selectarea unui sistem de pro-
tecþie adecvat trebuie sã þinã cont de
o serie de factori: starea suportului,
posibilitãþile de pregãtire a acestuia,
mediul de expunere al construcþiei
sau modalitãþi le de aplicare a
protecþiilor.

Vã prezentãm câteva dintre pro-
dusele unde, Anticorosiv SA este lider
naþional în cercetarea ºi producþia de
soluþii anticorosive pentru beton ºi
metal:

ALOREX – sisteme de protecþie
bazate pe rãºini epoxidice, aplicabile
pe metal sau beton, rezistente la
coroziune ºi atac chimic (protecþii
decorative, lucioase, disponibile con-
form cod RAL).

Aplicaþii:
- vopsire de construcþii, echipa-

mente ºi utilaje industriale;

- pardoseli epoxidice în strat sub-
þire, rezistente la trafic mediu;

- vopsirea tablierelor metalice de
la poduri;

- protecþii pentru conducte îngro-
pate sau supraterane;

- special formulate pentru protecþii
interioare ale rezervoarelor de vin,
tancurilor ºi linurilor de bere;

- protecþie interioarã pentru
silozuri de cereale, vagoane de cereale;

- protecþie ignifugã pentru struc-
turi metalice (vopsea intumescentã
ALOREX ANTIFOC W2).

SILUREX – protecþii pe bazã de
rãºini poliesterice, foarte rezistente la
atac chimic ºi temperaturi ridicate,
aplicabile atât pe metal, cât ºi pe
beton, rezistente la abraziune ºi
ºocuri mecanice.

Aplicaþii: protecþii ale bazinelor ºi
canalelor de ape reziduale, rezer-
voarelor pentru stocarea produselor
chimice.

ROMFLEXIL 900 – sistem de
vopsire pe bazã de clorcauciuc apli-
cabil atât pe metal, cât ºi pe beton,
rezistent la umiditate, climat marin,
intemperii ºi coroziune;

- aplicare uºoarã, fiind un produs
monocomponent, aderenþã excelentã
la suport, uscare rapidã, durata de
viaþã minimum 8 ani.

Sisteme de vopsire industrialã
PROTEJAREA CONSTRUCÞIILOR

ªI A ECHIPAMENTELOR
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Aplicaþii: 
- vopsire exterioarã pentru turnuri

de rãcire;
- protecþie exterioarã a rezervoa-

relor de produse petroliere, cisternelor
de cale feratã;

- protecþia echipamentelor portuare;
- protecþia clãdirilor din zonele

industriale.
În situaþia în care suportul pre-

zintã pete de ruginã ºi nu se poate
curãþa pânã la luciul metalic, prote-
jarea sa se poate face utilizând stabi-
lizatorul de ruginã SR9, o soluþie
apoasã care inhibã rugina ºi o trans-
formã într-o masã polimerã aderentã
la metal, inertã din punct de vedere
chimic. Dupã aplicarea stabiliza-
torului de ruginã, suportul metalic nu
mai necesitã spãlare, aºa cum se pro-
cedeazã în cazul soluþiilor clasice de
tratare ruginã.

Pentru a veni în întâmpinarea
clienþilor noºtri ºi pentru a putea
rãspunde cât mai prompt comenzilor
ºi solicitãrilor acestora, Anticorosiv SA

a pus în funcþiune, în luna aprilie a.c.,
o nouã linie tehnologicã pentru fabri-
carea vopselelor industriale.

Linia OLIVER Y BATLLE, produsã
în Spania, permite o ratã de rãspuns
la comenzile recepþionate de maxi-
mum 24 de ore, conform solicitãrilor
de culoare, ca urmare a schimbãrii
tehnologiei de producþie, în confor-
mitate cu cele mai noi cerinþe
tehnologice.

Odatã cu punerea sa în funcþiune,
a început producerea unui nou sorti-
ment de vopsele, ACOTHANE PU,
vopsele poliuretanice cu o excelentã
rezis tenþã la radiaþ i i le UV. Ele
îºi gãsesc aplicaþia ca strat final

la pardoselile industriale, pentru
acoperirea tablierelor metalice de la
poduri, ca protecþii exterioare la tur-
nurile de rãcire etc.

Alãturi de experienþa în produ-
cerea vopselelor anticorosive, soci-
etatea noastrã executã ºi lucrãri de
izolaþii ºi protecþii speciale, referin-
þele pentru calitatea serviciilor oferite
de echipa proprie neputând fi trecute
cu vederea: Spitalul Municipal
Bucureºti, Muzeul Naþional de
Istorie, REWE România, Daewoo,
ªantierul Naval Mangalia, Centrala
Nuclearã Cernavodã, Rompetrol,
Petromidia, Mittal Steel Galaþi etc. 
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Activitate integratã pentru investiþii eficiente

CONSTRUCÞII – un colectiv de
profesioniºti care însumeazã toate
ramurile acestei activitãþi:

Proiectare – managementul achi-
ziþiei terenurilor, consiliere urbanis-
ticã, arhitecturã, structurã, instalaþii;

Execuþie lucrãri de construcþii
civile, industriale ºi edilitare cu sub-
dezvoltãri pe fiecare capitol – case,
grupuri de case, ansambluri reziden-
þiale, hale industriale dedicate (fabrici
pentru industria alimentarã, show-room,
service auto), clãdiri de birouri, spaþii
comerciale;

Antreprenoriat general;
Iniþiator ºi finanþator de investiþii:

primul parc rezidenþial în zona de sud
a Bucureºtiului – MAMINA-BERCENI.

VÂNZÃRI DE MATERIALE – deºi este
o activitate relativ nouã a societãþii,
echipa de agenþi bazatã pe relaþiile ºi
experienþa firmei-mamã a dezvoltat o
minireþea de distribuþie de materiale
pentru construcþii, având în vedere ºi
o capacitate de depozitare (15.000 mp
descoperiþi ºi 800 mp acoperiþi).

În acest sens, departamentul de
vânzãri a dezvoltat relaþii de distri-
buitor ºi parteneriat cu firme renumite,
precum: Wienerberger (distribuitor),
Weber-Batec (distribuitor), Lindab
(distribuitor), Bramac (distribuitor),
Romstal (partener), Daw Benþa
(partener). De asemenea, CAM SERV
comercializeazã toate tipurile de
cherestea ºi oferã un pachet de ser-
vicii pentru fierul beton pentru con-
strucþii (îndreptare, tãiere, fasonare,
transport).

TÂMPLÃRIE PVC–ALUMINIU –
desfãºuratã într-o halã modernã de
600 mp; este un domeniu de activi-
tate garantat atât de utilajele de tip
(U-R-B-A-N), cât ºi de profilele germane
marca REHAU. Anul 2005 a însemnat
o importantã evoluþie pentru acest
compartiment, o serie de utilaje nou-
achiziþionate dublând practic capaci-
tatea de producþie existentã. 2005 a
fost foarte productiv ºi în ceea ce
priveºte realizarea de pereþi-cortinã,
trei dintre cele mai importante lucrãri

fiind hala show-room Kia Motors de pe
DN1, show-room-ul KIA MOTORS
de pe bulevardul Aviatorilor din
Bucureºti ºi hala proprie a SC CAM
SERV SRL.

DISTRIBUÞIE COMBUSTIBIL – de
3 ani CAM SERV deþine o staþie Petrom
în francizã la intersecþia dintre ªos. Berceni
ºi ªos. de Centurã. Tot de atunci, firma
are licenþã de transport ºi distribuþie de
combustibili, deþinând 2 auto-cisterne,
fiind astfel distribuitor de produse petro-
liere pentru mai multe staþii de betoane
ºi garaje ale unor importante firme de
construcþii ºi distribuþie din Bucureºti
ºi jud. Ilfov.

Pentru dezvoltarea acestor activitãþi
ºi proiecte, societatea gãseºte prilejul de
a mulþumi celor mai importanþi clienþi
ai sãi: BRD Groupe Société Générale,
ROHE România, Mit Motors International,
Ines Group, Ager Bussines Tech,
Ranexim SRL, Vertical Construct,
Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics,
Rolly’s SRL, KVAERNER ROMÂNIA,
Foria România. 

CAM SERV SRL este o societate comercialã cu capital privat fondatã în 1994, având ca domeniu de activitate con-
strucþiile ºi instalaþiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel încât sã acopere întreaga
plajã de necesitãþi pentru fiecare firmã în parte ºi sã satisfacã toate cerinþele ºi exigenþele. Dupã 11 ani de activitate, la
CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit.
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Erori posibile la execuþia îmbrãcãminþilor
rutiere ºi aeroportuare

din beton de ciment 
dr. ing. Viorel PÂRVU – expert tehnic în construcþii drumuri ºi piste aeroportuare,

director departament Aeroporturi SEARCH CORPORATION SRL, Bucureºti

GENERALITÃÞI

Principalii factori care condiþio-
neazã comportamentul pe durata de
viaþã în exploatarea îmbrãcãminþilor
din beton de ciment sunt urmãtorii:
pãmântul de fundaþie, concepþia,
execuþia, controlul, întreþinerea ºi
reparaþiile. Erorile de concepþie se
referã la structura sistemului (com-
plexului) rutier. Drenajul, fundaþia ºi
grosimea betonului nu fac obiectul
prezentului articol.

Degradãrile care apar în acest caz
sunt greu de stãpânit întrucât, dupã
reparaþii, existã toate ºansele ca aces-
tea sã aparã din nou. Soluþia în acest
caz nu poate fi decât radicalã: ori
demolarea betonului ºi refacerea inte-
gralã a structurii sectorului respectiv,
ori considerarea acestuia drept strat
de bazã peste care sã se execute o
nouã îmbrãcãminte din beton de
ciment.

Consecinþele erorilor de concepþie
care sunt mai mici (de exemplu, tim-
pul de tãiere ºi modul de dispunere a
rosturilor) sau anumite erori de exe-
cuþie provocate de ignoranþa sau
neglijenþa constructorului apar de
regulã imediat sau dupã derularea
câtorva cicluri climatologice.

De aceea, constructorul trebuie sã
aibã experienþa necesarã pentru a
avea permanent în vedere, la exe-
cuþie, ºi deplasãrile posibile ale
betonului din cauza gradienþilor
termici, concretizate prin dilataþii,
contracþii, bombãri sau covãtuiri ale
dalelor.

Diagnosticarea degradãrilor îmbrã-
cãminþilor din beton de ciment trebuie
fãcutã în timp util ºi în corelare cu
toate rezultatele investigaþiilor efectuate
asupra „istoricului” betonului respectiv.

Numai în felul acesta, aºa cum
rezultã ºi din organigrama reprodusã
în fig. 1, se poate stabili o relaþie
corectã între cauzã ºi efect, între
degradãri ºi erori, astfel încât
repararea degradãrilor sã aibã efectul
scontat.

Pentru ca reparaþiile degradãrilor
sã fie eficiente, este necesar sã se sta-
bileascã pe baza unei anchete pre-
liminare cauzele care le-au produs,
luând în consideraþie urmãtoarele
aspecte:

informaþii referitoare la proiect:
Caietul special de sarcini, tipul pãmân-
tului de fundaþie – structura rutierã
(grosimea îmbrãcãminþii din beton,
straturile intermediare, drenajele) –
tipurile de rosturi (contracþie, dila-
taþie etc.) – caracteristicile traficului;

informaþii referitoare la exe-
cuþie: condiþiile atmosferice, utilajele,
forþa de muncã ºi materialele uti-
lizate, modul de execuþie a rosturilor;

examinarea vizualã a degradãrilor
(de preferinþã dimineaþa, când ros-
turile ºi fisurile sunt mai deschise);

informaþii referitoare la mediul
climatic în care se aflã structura
rutierã respectivã (tipul solului, condiþii
hidraulice, temperatura mediului etc);

informaþii privind întreþinerea:
frecvenþa (periodicitatea) lucrãrilor de
întreþinere, materialele utilizate,
lucrãri efectuate;

înregistrarea sistematicã a tuturor
lipsurilor constatate, cu gradul lor de
evoluþie ºi frecvenþa acestora: confi-
guraþia fisurilor ºi crãpãturilor, a
tasãrilor diferenþiate, a exfolierilor ºi
eroziunilor suprafeþei etc.

În scopul punerii în evidenþã a
unei evoluþii posibile a degradãrilor,
rezultatele constatãrilor investigaþiilor
de mai sus pot fi completate ºi cu
încercãri pe teren.

NOTÃ: Experienþa a arãtat cã, în general,
la apariþia unei degradãri existente în betonul
rutier au contribuit nu una, ci mai multe
cauze. De aceea, este foarte utilã ºi
cunoaºterea „istoricului” reparaþiilor ante-
rioare executate la îmbrãcãmintea respectivã.

ERORI DE CONCEPÞIE

Stratul de formã ºi fundaþia

Contracþiile exagerate ºi rup-
turile betonului se pot produce dacã
îmbrãcãmintea respectivã este prea
subþire, având în vedere calitatea stra-
turilor inferioare sau o creºtere nepre-
vãzutã a sarcinilor datorate traficului,
precum ºi dacã caracteristicile stratului

Fig. 1: Organigramã

continuare în pagina 134
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de fundaþie  nu sunt compatibile cu
acelea specifice pãmântului de fun-
daþie. În acest caz, apare la
suprafaþa îmbrãcãminþii o fisurã
foarte greu de remediat ºi, de aceea,
la execuþie trebuie sã se acorde o
atenþie deosebitã realizãrii fundaþiei.
Fundaþiile de materiale granulare
(nelegate) trebuie sã fie foarte bine
compactate, iar fundaþiile din materi-
ale coezive (legate), care sunt de
preferat din cauza rezistenþei lor mari
la eventualul fenomen de „pompaj”,
trebuie sã fie judicios dimensionate.

Tasãrile uniforme, mai mult sau
mai puþin importante, pot apãrea
întotdeauna, ele nefiind aºa de peri-
culoase, întrucât, prin efectul dalei,
sarcinile sunt uniform repartizate la
fundaþie.

Tasãrile diferenþiate (mult mai
periculoase) pot fi provocate de un
compactaj insuficient al pãmântului
de fundaþie, în condiþiile existenþei
unor terenuri eterogene ºi slabe din
punctul de vedere al rezistenþei.
Apariþia tocirilor diferenþiate ale
dalelor poate fi prevenitã prin stoparea
variaþiilor de umiditate din subsol în
timpul construcþiei îmbrãcãminþii
rutiere, precum ºi pe toatã durata sa de
viaþã în exploatare, prin compactarea
la maximum a stratului de fundaþie,
prin armarea dalelor în cazul unor
terenuri slabe, menþinerea în bunã
stare a sistemului de etanºeizare a ros-
turilor. Injectãrile de mortare de
ciment sub îmbrãcãmintea de beton
permit refacerea diferenþelor de nivel,
dar cu condiþia ca intervenþia sã fie
fãcutã la timp.

NOTÃ: Remedierea localã cu ajutorul
produselor bituminoase este o soluþie
foarte simplã, din cauza miºcãrii dalelor
ºi a condiþiilor slabe de aderenþã cu
betonul, durabilitatea este foarte redusã,
astfel încât nu se recomandã decât punc-
tual ºi în cazuri izolate.

Fenomenele de „pompaj” pot
apãrea în condiþiile în care transferul
de sarcini la rosturile transversale
lipseºte, iar la interfaþa dalã-fundaþie
existã cantonatã apa, iar fundaþia este
granularã ºi de slabã calitate. Pompajul
apare ca urmare a efectului dinamic
produs de roþi în momentul trecerii
acestora peste rosturile transversale,

la fiecare trecere a roþilor apa ºi granu-
lele fine de agregate naturale ce se
gãsesc sub dalã sunt expulzate prin
rostul transversal (fig. 2) sau longitu-
dinal (fig. 3). 

Pompajul constituie una dintre
cauzele principalelor degradãri care
se manifestã sub formã de fisuri
(crãpãturi) apãrute la circa 1 m de
rost, fragmentãri etc.

Cel mai mult au de suferit de pe
urma „pompajului” îmbrãcãminþile
vechi din beton de ciment, realizate
cu rosturi de dilataþie negujonate
(situaþie specificã României).

O întreþinere periodicã la timp,
efectuatã asupra rosturilor transversale
ºi longitudinale prin etanºarea (colma-
tarea) acestora, constituie o soluþie
eficientã de prevenire a fenomenului
de „pompaj”. De asemenea, în situaþii
extreme, se poate interveni ºi asupra
aducerii la cote ºi a stabilizãrii dalelor
afectate de pompaj, prin efectuarea
de injectãri cu mortare de ciment în
fundaþia acestora.
Distribuþia ºi execuþia rosturilor

Principalii factori care influ-
enþeazã degradarea îmbrãcãminþilor
din beton de ciment prin fisurare
sunt: lungimea dalelor, tipul rostului
ºi modul de întreþinere a acestora.
Însumarea contracþiilor datorate vari-
aþiilor de temperaturã, la care se
adaugã ºi cele datorate traficului,
poate provoca apariþia unor fisuri în
zona medianã a dalelor prea lungi.

Riscul de fisurare este mai redus
pentru dalele puse în operã pe timp
friguros, din cauza precontracþiilor ast-
fel induse se reduc contracþiile rezul-
tate în urma „bombãrii” dalelor pe
timp cãlduros. Gradientul de tempe-
raturã acþioneazã, de asemenea, ºi în
sens transversal. Fisurile longitudinale
riscã a se produce în îmbrãcãminþile
puse în operã printr-o singurã trecere a
utilajului, pe lãþimi mai mari de 8 m,
în condiþiile în care rosturile nu au fost

executate în timp util ºi la adâncimea
necesarã, care trebuie sã fie de 1/3 din
grosimea stratului de beton. Rosturile
de dilataþie, în general, nu se mai exe-
cutã decât în situaþii speciale, în
prezenþa lucrãrilor de artã sau la racor-
duri cu structuri rutiere suple.

În condiþiile în care rosturile de
dilataþie se executã fãrã gujoane (bare
de legãturã) existã toate ºansele ca
degradãrile îmbrãcãminþilor rutiere
din beton sã înceapã din aceastã zonã.
De altfel, remedierea degradãrilor
specifice rosturilor de dilataþie repre-
zintã peste 90% din valoarea cheltu-
ielilor de reabilitare a îmbrãcãminþilor
rutiere din beton de ciment vechi.

Rosturile de dilataþie sunt acum
înlocuite cu rosturi de contracþie, de
cele mai multe ori echipate cu dis-
pozitive de asigurare a transferului de
sarcini (ancore de oþel).

Degradãri locale

Uneori la îmbrãcãminþile din beton
de ciment, pot sã aparã, în anumite
zone, degradãri locale, concretizate în:

a) fisuri, datorate unor corpuri
strãine prezente în masa betonului
(lãmpi de balizaj, guri de canale etc.)
generatoare de concentraþii de eforturi.
Prevenirea degradãrilor constã în
amplasarea acestor elemente pertur-
batoare de eforturi în beton, în anu-
mite puncte ale dalelor sau în
realizarea unor „amorse” de fisurare
suplimentarã în zona acestora. Ori de
câte ori este posibil, elementul obsta-
colelor trebuie sã fie izolat de restul
betonului prin intermediul unui mate-
rial compresibil, de regulã scândurã
din lemn de brad, etanºat la partea
superioarã.

De asemenea, se poate evita
fisurarea ºi prin prevederea câtorva
armãturi în jurul elementelor.

b) Ridicarea dalelor în zona de
racord a îmbrãcãminþilor din beton de
ciment cu o îmbrãcãminte bitumi-
noasã, dacã nu s-au prevãzut rosturi de
dilataþie (2 - 3) sau culee de ancoraj.

Fig. 2: Pompaj la rostul transversal Fig. 3: Pompaj la rostul longitudinal
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ERORI DE EXECUÞIE

Calitatea, compactarea

ºi finisarea betonului

În general, calitatea proastã a
betonului este pusã pe valoarea prea
ridicatã a raportului apã/ciment care,
la rândul sãu, este dependentã de
granulozitatea necorespunzãtoare a
agregatelor, supradozarea nisipului
sau fineþea cimentului.

Cu ocazia punerii în operã a
betonului, excesul de apã apare la
suprafaþa îmbrãcãminþii, a cãrei poro-
zitate este atunci mult mai mare
decât cea a restului masei de beton.
Consecinþa este exfolierea suprafeþei
care se generalizeazã ºi se transformã
în eroziune de profunzime a betonului.

Pe de altã parte, un dozaj de apã
prea redus poate pune probleme la
compactare, favorizând apariþia segre-
gãrilor (cuiburi de agregat grosier) în
urma utilajului de punere în operã a
betonului. Astfel de situaþii pot apãrea
atunci când viteza vibrofinisorului
sau a maºinii cu cofraje glisante
este prea ridicatã sau atunci când
vibrarea este începutã cu întârziere.

De asemenea, proasta calitate a
betonului poate fi cauzatã ºi de
conþinutul mare de agregate fine, uti-
lizarea unui nisip cu modul de fineþe
mic, prezenþa impuritãþilor în agre-
gate, utilizarea de agregate necores-
punzãtoare din punctul de vedere al
formei (plate), segregarea sau uscarea
betonului în timpul transportului.

O atenþie deosebitã trebuie sã fie
acordatã ºi protecþiei betonului proaspãt,
imediat dupã finalizarea operaþiei de
finisare a suprafeþei îmbrãcãminþii.

Pulverizarea la timp ºi în cantitãþi
satisfãcãtoare a soluþiilor menite sã
împiedice evaporarea apei din beton
este extrem de importantã în scopul de
a evita apariþia fisurilor de contracþie ºi
a microfisurilor datorate vântului.

Pe timp foarte cãlduros, existã
riscul sã aparã o rãcire nocturnã
importantã, situaþie în care betonul
proaspãt pus în operã trebuie sã fie
protejat contra variaþiilor puternice de
temperaturã cu ajutorul „saltelelor”
termoizolante. Betonul proaspãt tre-
buie sã fie protejat contra precipitaþi-
ilor, în scopul de a fi conservatã
„textura superficialã”, în plus, o ploaie
intensã poate provoca ºi prãbuºiri ale
marginilor betonului, în cazul exe-
cuþiei în sistemul cofraje glisante.

Acþiunea soluþiilor utilizate pentru
împiedicarea îngheþului la suprafaþa
îmbrãcãminþii din beton de ciment
poate provoca exfolieri ºi eroziuni ale
betonului, mai cu seamã când acesta
este poros la suprafaþã, situaþie
datoratã unei lipse de protecþie, unui
exces de apã la prepararea betonului,
unei stropiri a suprafeþei betonului
proaspãt sau operaþiilor de utilizare a
mortarului de ciment în exces pentru
acoperirea zonelor cu segregãri ºi
exces de agregat grosier.

Degradãrile rosturilor
Rosturile de dilataþie, prin con-

cepþia lor stau, în general, la baza
numeroaselor degradãri care apar la
îmbrãcãminþile din beton de ciment,
concretizate prin:

a) ridicarea unei dale ca urmare a
unei înclinãri a scândurii din lemn de
brad (în sensul betonãrii) din structura
sa (fig. 4a);

b) degradarea prin spargere sau
zdrobire a betonului din rost datoritã
faptului cã scândura nu a fost pusã pe
toatã lungimea rostului sau nu a fost
pusã direct pe fundaþia stratului de
beton (fig. 4b);

c) apariþia fisurilor sinusoidale
deasupra scândurii de brad, dacã
locaºul de deasupra acesteia nu a fost
tãiat si colmatat corespunzãtor (fig. 4c);

d) formarea fisurilor în beton la
capãtul gujoanelor care nu au fost
echipate cu capiºon (fig. 4d);

e) blocajul miºcãrii dalelor la
nivelul rostului dacã gujoanele nu
sunt amplasate corect;

f) exfolieri ale muchiilor rostului
din cauza prezenþei corpurilor dure
în locaºul (fanta) acestuia, ca urmare
a slabei întreþineri (fig. 4e);

g) spargerea marginilor rostului
sau expulzarea materialului de colmatare,
atunci când locaºul (fanta) acestuia
este subdimensionat (prea îngust).

Rosturile de contracþie

Posibilitatea execuþiei mecanizate ºi
amplasarea corectã a rosturilor a elimi-
nat, practic, posibilitatea degradãrii
acestora. Totuºi, uneori, pot fi întâlnite
degradãri în zona acestor tipuri de ros-
turi generate, în principal, de urmã-
toarele cauze:

a) tãierea cu întârziere a rosturilor
în betonul întãrit impusã de: duritatea
mare a agregatului grosier din beton,
temperatura atmosfericã ridicatã,
urmatã de o rãcire nocturnã, defecþi-
uni ale maºinilor cu discuri diaman-
tate pentru tãierea betonului;

b) blocajul rostului din cauza uti-
lizãrii necorespunzãtoare a gujoanelor
(neprotejate, amplasare defectuoasã,
echipare necorespunzãtoare).

Rosturile de construcþie
Se realizeazã, de regulã, la

sfârºitul zilei de lucru. Degradarea
muchiilor acestor tipuri de rosturi

Fig. 4: Dispunerea elementelor strãine în beton
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are drept cauze utilizarea mai mult a
mortarului de ciment pentru închi-
derea tronsonului respectiv ºi opera-
þiile de reluare a betonãrii în ziua
urmãtoare.

Rosturile longitudinale, în general,
nu prezintã degradãri importante:

defectele pot apãrea la mar-
ginea dalelor, din cauza decofrãrii
prea timpurii sau prost executate;

uneori, deteriorãrile provin din
manevre inoportune, de exemplu, cu
ocazia punerii în operã a benzii alã-
turate de beton. Remedierea lor poate
fi relativ costisitoare, prin tãierea unui
nou locaº (fig. 4f).

DEGRADÃRI

DATORATE TRAFICULUI

În cazuri excepþionale, se poate
întâmpla ca darea prea rapidã în
exploatare a îmbrãcãminþii din beton
de ciment sã provoace degradarea
prin fisurare, din cauza atât a acþiu-
nilor deplasãrii utilajelor pe ºantierul
respectiv, cât ºi a vibraþiilor din trafi-
cul rutier sau aeroportuar.

CONCLUZII

Anumite deficienþe minore la exe-
cuþie, fãrã consecinþe importante la
început, pot evolua rapid la un
moment dat sub acþiunea conjugatã a
traficului ºi a condiþiilor climatice
cãtre situaþii mai grave, a cãror reme-
diere necesitã intervenþii oneroase,
de mare anvergurã. De aceea, este
foarte important sã fie semnalate
la timp acele tipuri de degradãri cu
caracter evolutiv. 

Fig. 5: Dispunerea elementelor strãine în beton
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1881 – 2006 
125 de ani de învãþãmânt superior

în domeniul infrastructurii pentru transporturi 
prof. univ. dr. ing. Anton CHIRICÃ, decanul Facultãþii de Cãi Ferate, Drumuri ºi Poduri 

Pentru specialiºti ºi nu numai, iatã
câteva „frânturi“ de istorie cu scopul
de a creiona un tablou al evoluþiei
„ªcolii de Poduri ºi ªosele“ de la
jumãtatea secolului al XIX-lea pânã la
„Facultatea de Cãi Ferate, Drumuri ºi
Poduri“ de astãzi: 

Februarie 1847 – Se emite „ofisul“
de înfiinþare a Direcþiei lucrãrilor
publice cu patru „despãrþituri“: 

a. inginereascã; 
b. lucrãri de drumuri ºi poduri; 
c. arhitecturã; 
d. lucrãri hidraulice. 
1850 – Domnitorul Barbu ªtirbei

instituie o comisie alcãtuitã din Petrache
Poenaru, Constantin Brãiloiu ºi Simion
Marcovici pentru organizarea învãþã-
mântului ingineresc care sã cuprindã
ºi o ºcoalã de inginerie de poduri ºi
ºosele. 

Ianuarie 1851– S-a deschis ªcoala
de Poduri ºi ªosele cãreia i s-a con-
ferit gradul de „Facultate“. 

Iulie 1852 – Domnitorul Barbu ªtirbei
a adus în þarã pe profesorul francez
Leon Lalane, care a fost numit în frun-
tea Direcþiei centrale a lucrãrilor publice
ºi a ºcolii de conducãtori de poduri ºi
ºosele. Profesorul francez a pãrãsit þara
în iulie 1853. El a introdus sistemul de
notare de la 1 la 20 în învãþãmânt.

Iulie 1864 – Prin decizia
6939/29.07.1864 semnatã de
M. Kogãlniceanu, se afecta un buget
pentru înfiinþarea unei ºcoli cu rolul
de a forma specialiºti pentru lucrãri
publice în ramura de poduri ºi ºosele,
mine, lucrãri de arhitecturã etc. 

Octombrie 1864 – Prin Decretul
domnesc nr. 11129/01.10.1864, s-a
hotãrât ca ªcoala de Poduri ºi ªosele,
Mine ºi Arhitecturã sã înceapã cursu-
rile la 01.10.1864. 

Iulie 1866 – ªcoala de Poduri ºi
ªosele a fost închisã. 

Octombrie 1866 – Domnitorul
Carol I a dat Decretul nr. 1562 prin
care se aprobã reînfiinþarea ªcolii de
Poduri, ªosele ºi Mine. 

Aprilie 1881 – ªcoala Naþionalã
de Poduri ºi ªosele se reorganizeazã
sub conducerea ing. Gheorghe Duca
în funcþia de director. 

Octombrie 1886 – În prezenþa
regelui Carol I, s-a inaugurat noul
local al ªcolii pe terenul din strada
Polizu. 

Iunie 1920 – Regele Ferdinand a
semnat Decretul-lege nr. 2521 pe
baza cãruia s-a înfiinþat ªcoala
Politehnicã din Bucureºti cu 4 secþiuni:
Construcþii, Electronicã, Mine ºi
Metalurgie, Industrie ºi Silviculturã. 

August 1948 – Prin Decretul
nr. 175/3.08.1948 al prezidiului M.A.N.
al R.P.R., s-a legiferat reorganizarea
învãþãmântului superior în univer-
sitãþi, politehnici, respectiv institute. 

Octombrie 1948 – Prin Decizia
263327 a Ministerului Învãþãmântului
Public, este înfiinþat Institutul de Con-
strucþii Bucureºti cu 2 secþii: Construcþii
ºi Hidraulicã. 

Octombrie 1949 – Prin Hotãrârea
1050/10.10.1949 a Consiliului de Miniºtri,
s-a decis ca Institutul de Construcþii, cel
de Arhitecturã ºi cel de Drumuri ºi
Poduri sã se unifice în Institutul de Con-
strucþii ºi Arhitecturã înglobând 4 facultãþi,
pentru ca în 1967 – Institutul de Construcþii
Bucureºti sã se reorganizeze având 5
facultãþi.

Martie 1990 – Prin Ordinul Minis-
terului Învãþãmântului nr. 224/06.03.1990,
începând cu anul universitar 1990–1991
se aprobã structura Institutului de
Construcþii Bucureºti, care se com-
pune din: 

Facultatea de Construcþii Civile,
Industriale ºi Agricole; 

Facultatea de Cãi Ferate, Drumuri
ºi Poduri;

Facultatea de Hidrotehnicã; 
Facultatea de Instalaþii pentru

Construcþii; 
Facultatea de Maºini ºi Utilaje

pentru Construcþii; 
Facultatea de Geodezie. 

1994 – Prin Hotãrârea Guvernului
României nr. 458/1994, s-a schimbat
denumirea Institutului de Construcþii
Bucureºti în Universitatea Tehnicã de
Construcþii Bucureºti (UTCB) care
pãstreazã însã structura din 1990. 

Anul 1881 reprezintã un reper
important în istoria evoluþiei învãþã-
mântului superior ingineresc românesc. 

Gheorghe Duca, la numai 34 de
ani ai sãi, diplomat al ªcolii Centrale
de Arte ºi Manufacturi din Paris –
1869, a fost cel care a reorganizat,
ªcoala de Poduri ºi ªosele. 

Iatã cum îl caracteriza profesorul
universitar inginer Petre Teodorescu
pe Gheorghe Duca, omul care a reor-
ganizat ªcoala Naþionalã de Poduri ºi
ªosele, ridicând-o la nivelul ºcolilor
similare din strãinãtate: „dotat fiind
cu o voinþã de fier ºi cu o energie rar
întâlnitã, cu o deosebitã clarviziune ºi
înarmat cu frumoase cunoºtinþe în toate
domeniile de tehnicã feroviarã”. 

În septembrie 1881, Gheorghe
Duca, într-un raport fãcut cãtre Minis-
terul Lucrãrilor Publice a cerut ºi a ºi
obþinut aprobarea pentru a înfiinþa
„Diviziunea preparatorie“ unde s-au
predat: aritmetica ºi geometria ele-
mentarã, algebra elementarã ºi supe-
rioarã, trigonometria rectilinie ºi
geometria analiticã. 

Învãþãmântul tehnic superior în domeniul infrastructurii transporturilor a împlinit, în aprilie 2006, 125 de ani de
funcþionare continuã. În preajma apropierii integrãrii europene a þãrii noastre, acest eveniment capãtã conotaþii
deosebite þinând seama de volumul mare de investiþii deja anunþat în domeniul infrastructurii transporturilor. 

Ca reper al trecutului, aniversarea trebuie analizatã din punct de vedere istoric, dar, mai ales, ca un moment de
bilanþ care sã prefigureze viitorul. 

Sã reþinem cã, de fapt, prin sãrbãtorirea „ªcolii de Poduri ºi ªosele” celebrãm tot învãþãmântul tehnic de
construcþii din România.
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Marea „ofensivã” asupra reabilitãrii
infrastructurii rutiere din capitalã este în
plinã desfãºurare cu toate neplãcerile
provocate participanþilor la trafic.
Lucrãrile trebuie fãcute bine ºi într-un
interval de timp cât mai scurt.

„Întrecerea” dintre firmele câºtigã-
toare este în toi, fiecare încercând sã se
încadreze în exigenþele cerute de
administraþia localã. 

SC Han Group SA, contractor al
pachetului nr. 3 de strãzi (în numãr de
13), a fost determinat de condiþiile con-
tractuale sã iniþieze investigaþii supli-
mentare, prin unitãþi specializate, ale
stãrii tehnice, atât pentru strãzile ce
urmeazã a fi reabilitate, cât ºi pentru
cele aflate în gestiune ºi întreþinere pe
durata a cinci ani.

Aceste investigaþii vin sã le com-
pleteze pe cele furnizate de beneficiar –
Administraþia Strãzilor Bucureºti, astfel
încât planificarea lucrãrilor sã fie fun-
damentatã în concordanþã cu cerinþele
caietelor de sarcini, cât ºi cu norma-
tivele specifice ºi nu numai, dacã þinem
cont de modificãrile, ce decurg în mod

firesc, de adaptare a normativelor interne
la cele europene.

Durata mare a contractului, cu cerinþa
expusã de menþinere ºi îmbunãtãþire a
parametrilor tehnici pentru siguranþa ºi
fluenþa traficului, impune – în acelaºi
timp – o analizã pertinentã ºi fundamen-
talã pentru planificarea bugetului alocat
tipurilor de activitãþi.

Întrucât nu existã la aceastã datã un
normativ general aplicabil privind
aprecierea stãrii tehnice a strãzilor
urbane, a fost utilizat normativul CD-155-
2001 cu aplicabilitate la drumurile publice:

capacitatea portantã a comple-
xelor rutiere existente, exprimatã prin
valoarea deformaþiei elastice; 

caracteristica dc 20 determinatã
prin mãsurãtori cu DYNATEST;

planeitatea suprafeþei de rulare
exprimatã prin indicele de rulare – IRI –
mãsuratã cu BUMP INTEGRATOR;

starea de degradare a îmbrã-
cãminþii rutiere, caracterizatã prin valoarea
indicelui de degradare ID sau prin
indicele global de degradare IG;

rugozitatea suprafeþei îmbrãcãminþii
rutiere exprimatã prin valorile SRT sau HS.

Planeitatea, starea de degradare ºi
rugozitatea îmbrãcãminþii rutiere sunt
folosite pentru aprecierea stãrii tehnice
atât pentru îmbrãcãminþi rutiere suple ºi
semirigide, cât ºi pentru structuri rigide.

Prin determinãrile arãtate, starea
tehnicã a structurii rutiere este clasifi-
catã în 5 (cinci) clase, conform instruc-
þiunilor indicativului CD 155/2001, pe
baza calificativelor acordate fiecãrui tip
de clasificare. 

Pe baza determinãrilor fãcute este
clarã necesitatea adoptãrii unor soluþii
tehnice, care sã conserve cât mai bine
zestrea strãzii ºi înlocuirea pãrþii ce iese
din sfera parametrilor tehnici ceruþi prin
caietele de sarcini tehnice.

Execuþia lucrãrilor trebuie astfel
fãcutã încât aceastã diversitate de stãri
tehnice sã conducã la asigurarea
capacitãþii portante, a planeitãþii ºi
rugozitãþii, pentru a permite fluenþa ºi
siguranþa traficului rutier pe o duratã de
timp cât mai lungã, cu pãstrarea
condiþiilor de confort, oferind omoge-
nitate întregului sector. 

ing. Corneliu PICIOREA – director tehnic

Drumurile noastre….



Revista Construcþiilor mai 2006140

Dupã cum rezultã din arhiva
UTCB, în primul an ºcolar 1881–1882,
au frecventat aceste cursuri 32 de elevi
din care au promovat examenul de
diplomã 8, iar în urmãtorul an s-au
înscris iniþial 122, s-au prezentat la
examenul de admitere 27 ºi au reuºit 18.
De remarcat este faptul cã la examenul
de admitere participau ºi candidaþi care
nu urmau cursurile preparatorii. 

Din cartea profesorului Mihai Fãtu
(Istoria Universitãþii Tehnice de Con-
strucþii Bucureºti), rezultã cã ºcoala a
funcþionat în mai multe locaþii pânã
la inaugurarea, în prezenþa Regelui
Carol I, a celei din strada Polizu
(2 octombrie 1886).

La început planul de învãþãmânt
al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele
cuprindea: 

Anul I: calculul diferenþial ºi
integral, stereotomia, fizica, chimia,
desenul, topografia, mineralogia ºi
geologia; 

Anul II: mecanica raþionalã,
construcþii civile, drumuri, desen, sta-
tica, metalurgia ºi fizica industrialã; 

Anul III: rezistenþa materialelor,
hidraulica, statica graficã, maºini,
drumuri de fier, poduri, construcþii
civile ºi proiecte corespunzãtoare; 

Anul IV: rezistenþa materialelor,
hidraulica, navigaþia, economia politicã,
drept administrativ, motor cu abur, dru-
muri de fier, poduri ºi proiecte. 

Condiþiile de promovare propuse
de ing. Gh. Duca, la 16 iunie 1881,
Ministerului Lucrãrilor Publice aveau
3 reguli principale: 

notarea se fãcea în intervalul
0–20 cu nota minimã 12 la examenul
general pentru fiecare disciplinã; 

elevul care într-un an obþinea o
medie generalã mai micã decât 12
era considerat repetent;

elevul din anul I care într-un an
nu obþinea o medie generalã mai
micã de 10 urma sã dea din nou exa-
menul de admitere. 

Sã facem un salt în timp pânã în
1920, când se încheie o primã
perioadã istoricã plinã de realizãri ºi
de învãþãminte pentru actualele uni-
versitãþi tehnice. 

În perioada 1881–1921, vechea
„ªcoalã de Poduri ºi ªosele“ ca pio-
nierã a învãþãmântului ingineresc din
România a dat þãrii aproape 400 de
ingineri,  mai ales în domeniul
construcþiilor, cu o frecvenþã de
12–25 absolvenþi/an.

Diploma de inginer se conferea
acelor absolvenþi care obþineau o
medie generalã de peste 15,50 din
20, iar cei care obþineau o medie
cuprinsã între 14 ºi 15,50 dobândeau
un „certificat de capacitate”.

Mai facem un salt în timp ºi
ajungem în anul 1949, când Consiliul
de Miniºtri a emis Hotãrârea nr.1050
de înfiinþare a Institutului de Con-
strucþii Bucureºti, având în anul uni-
versitar 1949–1950, 1455 de studenþi
dintre care 213 la Poduri, 200 la Dru-
muri ºi 84 la Comunicaþii. A urmat o
etapã de peste 40 de ani în care facul-
tatea noastrã, având o singurã spe-
cializare – Cãi Ferate, Drumuri ºi Poduri,
a evoluat cãpãtând un rol constant ºi
însemnat pe scena învãþãmântului
superior tehnic românesc pregãtind
aproximativ 500 de studenþi în
medie/an universitar din care maxim
100 absolvenþi/an. Au apãrut ºi s-au
dezvoltat ºi secþiile de subingineri
„Drumuri ºi Poduri”, respectiv „Cãi
Ferate ºi Lucrãri de Artã” ºi s-a încercat,
de asemenea, ºi varianta de studii
serale la ingineri. 

Ca o consecinþã fireascã, dupã
anii ’70, mulþi absolvenþi ai facultãþii
noastre au lucrat direct pe marile ºan-
tiere naþionale, dintre care menþionez: 

Podurile Dunãrene de la Cernavodã; 
Metroul din Bucureºti; 
Canalul Dunãre – Marea Neagrã.

Dupã 1989 a urmat o perioadã
destul de lungã necesarã efectuãrii
transformãrilor absolut necesare: planuri
de învãþãmânt, programe analitice,
reorganizarea metodologiei de notare
ºi a examenului de admitere. 

Spre deosebire de celelalte facul-
tãþi ale Institutului de Construcþii
transformat prin Hotãrâre de Guvern
(HG 458/1994) în Universitatea Tehnicã
de Construcþii, facultatea noastrã a
pãstrat singura specializare tradiþionalã
– Cãi Ferate, Drumuri ºi Poduri pânã
în 2005.

În iunie 1999 miniºtrii Educaþiei
din 29 de þãri europene au semnat
„Declaraþia de la Bologna”, în urma
cãreia s-a hotãrât dezvoltarea unui
„Spaþiu European al Învãþãmântului
Superior” pânã în anul 2010. 

Obiectivele acestei decizii politice
sunt: 

realizarea unei structuri comune,
europene a învãþãmântului superior
cu douã cicluri: universitar ºi post-
universitar; 

realizarea ºi generalizarea euro-
peanã a unui sistem comun de credite
transferabile; 

adoptarea unui sistem de diplome
comparabile la care sã fie ataºat un
supliment de diplomã, ca o anexã
administrativã; 

realizarea ºi generalizarea unui
sistem unificat de credite transferabile; 

promovarea ºi activarea mobili-
tãþii studenþilor ºi a celorlalte persoane
implicate în procesul educaþional; 

asigurarea calitãþii învãþãmântu-
lui superior. 

Aceste obiective au fost comple-
tate ºi îmbunãtãþite în cadrul „Confe-
rinþei de la Praga” (2001) ºi, de
asemenea, în cadrul „Conferinþei de
la Berlin” (septembrie 2003), con-
tribuind la statuarea ºi completarea
principiilor prestabilite anterior com-
pletându-se cu acþiuni concrete pen-
tru implementarea lor europeanã.
Suma tuturor acestor principii, dezi-
derate ºi acþiuni este denumitã generic
„Procesul Bologna”.

Þara noastrã, ca viitoare membrã
a Uniunii Europene aderând la aceastã
Convenþie Internaþionalã prin inter-
mediul MEC ºi al întregii comunitãþi
universitare, va trebui sã reorganizeze
tot sistemul de învãþãmânt superior
universitar prin lege. Acest lucru se ºi
întâmplã de altfel începând cu 2005 –
2006. 

În aceastã nouã viziune naþionalã
ºi internaþionalã, þinând seama de
implicaþiile integrãrii europene asupra
dezvoltãrii infrastructurii transpor-
turilor, încã din vara anului 2003 s-a
demarat procesul de pregãtire pentru
autorizarea unei noi specializãri a
facultãþii, ºi anume: Infrastructura
Transporturilor Metropolitane.

(Fotografie preluatã din cartea „Istoria Universitãþii
Tehnice de Construcþii Bucureºti” scrisã de profesorul
Mihai Fãtu) 

(Fotografie preluatã din cartea „Istoria Univer-
sitãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti” scrisã de pro-
fesorul Mihai Fãtu)
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Noua specializare are ca scop
principal pregãtirea de ingineri dedi-
caþi marilor lucrãri de infrastructurã
pentru transporturi ce vor fi atacate în
Bucureºti, respectiv în toate oraºele
mari ale þãrii noastre. Ca urmare, s-a
prezentat aceastã propunere Consiliu-
lui Facultãþii, Colegiului Academic ºi
Senatului UTCB care au aprobat-o.
A urmat o muncã intensã pentru
pregãtirea documentaþiei necesare
obþinerii autorizãrii MEC. Începând
cu anul universitar 2005 – 2006
în facultatea noastrã s-au repartizat
50 de locuri pentru aceastã nouã
specializare.

Începând cu anul universitar 2005
– 2006, în conformitate cu prevede-
rile proiectului de lege, ºi în Facul-
tatea CFDP studiile universitare se
organizeazã pe 3 cicluri: 

I. studii universitare de licenþã cu
durata de 4 ani, ca urmare numãrul
de credite transferabile corespunzãtor
este 4 x 60 = 240 credite; pentru
facilitarea recunoaºterii în Europa a
calificãrii academico-profesionale,
fiecare absolvent va primi gratuit aºa-
numita Anexã administrativã la diplomã
(Diploma supplement) care descrie
planurile ºi programele de învãþãmânt

împreunã cu tipul competenþelor
dobândite; în acest fel este facilitatã
integrarea absolvenþilor noºtri pe
piaþa europeanã în domeniul infra-
structurii transporturilor. Conform
cadrului logistic creat de lege, rezultã
cã dupã 4 ani de studii universitare
de licenþã, facultatea oferã câmpului
operaþional al „Infrastructurii trans-
porturilor” ingineri cu o pregãtire
generalã. 

În cazul noii specializãri de
licenþã „Infrastructura Transporturilor
Metropolitane” studenþii vor studia
discipline noi: „Reþele edilitare”,
„Urbanism”, „Artere de circulaþie
urbanã”, „Trasee pentru tramvaie ºi
metrou”, „Structuri pentru transpor-
turi metropolitane supraterane” etc.;

II. studii universitare de masterat cu
90–120 de credite transferabile în
funcþie de duratã; pentru ciclul I +
ciclul II se preconizeazã ca, pe plan
european, sã fie asociate 300 de credite;
rezultã indirect cã secþia de studii de
masterat „Ingineria infrastructurii
transporturilor” propusã de facultate
va funcþiona pe o perioadã de 2 ani cu
un minimum de 50 de candidaþi,
þinând seama ºi de eficienþa organiza-
torico-financiarã a acestui tip de studii;

III. studii universitare de doctorat
având o duratã de 3 ani în sistemul de

credite transferabile, urmatã de o
perioadã de maximum alþi 3 ani pânã
la susþinerea tezei de doctorat;
aceastã metodologie se ºi aplicã sub
îndrumarea ºi controlul conducerii
universitãþii.

În cadrul UTCB se renunþã com-
plet la învãþãmântul de scurtã duratã. 

Acest gen de cursuri va putea fi
organizat în viitor numai la cererea
societãþilor interesate, cu asigurarea
finanþãrii de cãtre acestea. 

Pentru anul universitar urmãtor, în
contextul deschiderii unor mari inves-
tiþii în infrastructura transporturilor,
Facultatea de Cãi Ferate, Drumuri ºi
Poduri din UTCB este gata sã
primeascã pentru cele douã specia-
lizãri de licenþã – Cãi Ferate, Drumuri
ºi Poduri, respectiv Infrastructura
Transporturilor Metropolitane, 200+75 de
viitori studenþi. 

Este necesar însã ca, aºa cum s-a
fãcut o strategie pentru pregãtirea
viitorilor funcþionari europeni, sã se
aibã în vedere, la nivel guvernamental,
ºi o strategie pentru formarea ingine-
rilor ce vor contribui la realizarea
marilor lucrãri de infrastructurã în
transporturi. Un lucru este cert ºi nu
trebuie uitat: investiþia în învãþãmânt
este cea mai sigurã! 

Fondatã în anul 1991, societatea Rapid Complex are

ca obiect de activitate forãri orizontale pe sub drumuri, cãi

ferate, cursuri de apã etc.

Firma deþine ca logisticã utilaje de forat orizontal,

importate din Germania, dupã cum urmeazã:

utilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de

protecþie din PVC ºi metalic pânã la 114 mm, care se

folosesc pentru lucrãri de branºamente;

echipamente GRUNDORAM, care pot executa

foraje orizontale, cu þeavã din oþel cu diametre pânã la

2000 mm, utilizate pentru lucrãri de canalizãri, alimentãri

cu apã, gaze etc.; 

utilaj DRILL care se foloseºte pentru lucrãri speciale

(cursuri de apã, cãi ferate, drenaje etc.). 

Rapid Complex este autorizatã AFER ºi ISO9001. 

Firma este dotatã cu utilajele necesare pentru

începerea lucrãrii, în maximum 48 ore de la semnarea

contractului în orice zonã a þãrii. 

RAPID COMPLEX
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Echipamente specializate
pentru consolidarea

terenurilor ºi a fundaþiilor

TEHNOLOGII DE LUCRU

Spri j inirea maluri lor la

excavaþii pentru clãdiri în calcan

prin piloþi de beton armaþi, acolo

unde prin proiectare se prevede

acest lucru. Soluþia eficientã adop-

tatã eliminã riscul de prãbuºire ºi

greutatea operaþiilor legate de spri-

jiniri cu panouri ºi profile. Maºinile

care efectueazã asemenea opera-

þiune sunt echipate cu elice con-

tinuã, aºa cum se vede în foto 1.

Ele sapã în terenul respectiv ºi apoi

se introduce armãtura. Urmeazã tur-

narea betonului pentru formarea

unor piloþi verticali. Tehnologia

prezentatã este folositã cu succes de

clienþii noºtri Geosond sau Sopmet.

Foraje de mare adâncime în

roca durã în cariera pentru detonãri

controlate. Maºinile destinate aces-

tor lucrãri sunt echipate cu ciocan

pneumatic în capul prãjinii princi-

pale de foraj. Pentru aceastã

tehnologie, furnizãm la comandã ºi

prãjinile de foraj de diferite lungimi

pentru a atinge adâncimea doritã.

Metoda este foarte simplã, dar efi-

cientã, INJECTOFORAJ livrând o

astfel de maºinã pentru o carierã de

calcar din Câmpulung (foto 2).

Foraje pentru stabilizarea fun-

daþiilor în loc de metoda tradiþionalã

de subzidire.

Foraje pentru stabilizarea

terenurilor prin jet-grounting. Noile

clãdiri de birouri mari cu parcãri

subterane necesitã stabilizarea

terenurilor prin piloþi de beton pentru

a suporta eforturi cât mai mari. Pentru

folosirea jet-grounting este nevoie de

pompe speciale pe care le ofertãm tot

în calitate de importatori. În acest

sens, producãtorul italian DAI PRA

este partenerul nostru (foto 3).

INJECTOFORAJ este o societate româno-italianã, înfiinþatã în anul 2003, cu capital integral privat, orientatã cãtre
un domeniu modern, dar puþin exploatat profesional în þara noastrã: consolidarea terenurilor ºi a fundaþiilor cu maºini
specializate. Societatea, în calitate de importator unic, furnizeazã maºini pentru foraj ale producãtorului italian
COMACCHIO. De asemenea, firma importã utilaje second-hand, le recondiþioneazã ºi le pune în vânzare la preþuri
atractive, beneficiind de o experienþã vastã a inginerilor italieni specializaþi în ºantierele de profil din Italia ºi Elveþia.
Cu ajutorul inginerilor instruiþi în fabrica din Italia, INJECTOFORAJ acordã asistenþã tehnicã permanentã ºi service
tuturor clienþilor sãi.

Foto 1 Foto 3Foto 2
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Ancoraje pentru consolidarea
terenurilor înclinate sau a peretelui
montan. Întrucât utilajele au capaci-
tatea de foraj sub diferite unghiuri, ele
se pot utiliza ºi pentru consolidarea
terenurilor înclinate ºi a pereþilor
tunelurilor de toate tipurile. De
asemenea, INJECTOFORAJ pune la
dispoziþia celor interesaþi maºini spe-
cializate pentru ancoraje speciale,
cum ar fi peretele montan (foto 4).

Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov
Tel./Fax: 021/468.09.24, 021/468.09.25

web: www.injectoforaj.ro, e-mail: office@injectoforaj.ro

INJECTOFORAJ participã de trei ani consecutiv la cel mai important
eveniment expoziþional al constructorilor, Construct Expo. Anul acesta am
fost, de asemenea, prezenþi cu una dintre maºinile medii ale producãtorului
italian, MC 800, care poate fora cu prãjini de pânã la 30 de cm diametru.
Maºinile de foraj COMACCHIO
pot atinge, în cazul celui mai mare
utilaj (MC 1500), diametre ale
capului de forare pânã la 420 mm
ºi o cursã utilã de pânã la 16 m. În
general, maºinile sunt pe ºenile,
dar la comandã ele pot fi montate
ºi pe camioane, pentru a lucra
acolo unde nu este posibilã
intrarea în ºantier a utilajelor pe
ºenile. În acest sens, suntem pio-
nieri pe piaþa româneascã, livrând
prima instalaþie de foraj montatã
pe camion. Foto 4

Injectoforaj la Construct Expo Antreprenor 2006
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Cofraje pentru stâlpi
SISTEMELE DOKA

Cofrarea stâlpilor se poate realiza
în douã moduri: cu cofraje dedicate,
dar ºi fãrã cofraje speciale pentru
stâlpi. De regulã, cofrarea stâlpilor
rectangulari se realizeazã cu panouri
de cofrare universale sau standard ale
sistemelor FRAMAX-Xlife sau FRAMI.

Cofrarea secþiunilor complicate,
de mari dimensiuni ºi pentru mai
multe utilizãri, unde cerinþele legate
de calitatea suprafeþei sunt deosebite,
devine mai economicã cu cofrajul
pentru stâlpi Top 50.

Cofrarea stâlpilor cu panouri uni-
versale este cel mai flexibil sistem de
cofrare al stâlpilor rectangulari. 

În cazul cofrãrii cu panouri Framax
universale, se pot obþine secþiuni de
pânã la 75x75 cm, cu variaþia oricãrei
dimensiuni din 5 în 5 cm. Presiunea
admisibilã a betonului proaspãt este
de 90 kN/m2.

Lãþimea panourilor universale
Framax este de 90 cm, cu înãlþimi de
0,90 m, 1,35 m, 2,70 m ºi 3,30 m.
Montajul stâlpilor se realizeazã cu
buloane universale ºi piuliþe super-
plate, în sistem „moriºcã”, unde
indexarea buloanelor se poate exe-
cuta în gãurile panourilor universale
din 5 în 5 cm. Se pot obþine secþiuni
pãtrate ºi dreptunghiulare pânã la
75 cm în orice direcþie.

În mod similar, cu panouri Frami
universale se pot realiza secþiuni într-un

raster de 5 cm pânã la secþiuni de
65 cm x 65 cm. La acest sistem, în
cazul turnãrii stâlpilor se admit pre-
siuni ale betonului proaspãt de pânã
la 80 kN/m2. Lãþimea acestor panouri
este de 75 cm, cu înãlþimi de panou
de 1,20 m, 1,50 m ºi 2,70 m.

Se pot obþine stâlpi rectangulari ºi
cu panouri standard Framax sau
Frami, utilizând montajul cu colþuri
exterioare. În acest caz, gama de
secþiuni realizabile este limitatã la
lãþimile acestor panouri: 0,30 m, 0,45 m,
0,60 m, 0,90 m ºi, în plus, 1,35 m
numai la Framax.

Sprijinirea cofrajelor ºi alinierea
exactã la verticalã se realizeazã cu un
sistem de 3 ºpraiþuri montate pe douã
panouri perpendiculare, care asigurã
stabilitatea sistemului în lucru ºi
condiþiile tehnice optime de reglaj.

Preasamblarea cofrajelor se reali-
zeazã în douã jumãtãþi, la sol – inclu-
siv a tuturor sistemelor de sprijin ºi
siguranþã, dupã care instalarea la
poziþie se face cu macaraua. Mutarea
cofrajelor pe urmãtoarele amplasa-
mente se realizeazã din douã miºcãri
–  pe jumãtãþi, scurtând la maximum
timpii de instalare. Mutãrile se fac cu
ºpraiþurile ºi consolele de lucru mon-
tate, asigurând de la instalare condiþii
de securitate a muncii odatã cu pro-
ductivitatea mãritã.

Sistemele de cofrare pentru stâlpi
includ scãri de acces cu dispozitive
contra cãderii pe spate, platforme de
lucru dotate cu balustrade de protecþie
ºi dispozitive de ridicare – manevrare
la nivelul standardelor de siguranþã a
muncii din Uniunea Europeanã.

Cofrajele Top 50 pentru stâlpi –
pentru secþiuni ºi forme deosebite ale
stâlpilor, se realizeazã din compo-
nente standardizate de cãtre departa-
mentul de prefabricate al Doka ºi se
livreazã pe ºantier gata de utilizare.
Proiectarea soluþiei tehnologice este
întocmitã de cãtre serviciile tehnice
de proiectare ale firmei Doka, clien-
tul beneficiind în acest mod ºi de
regulã, gratuit, de experienþa ºi know-
how-ul acumulate de decenii de cãtre
specialiºtii firmei. Se pot obþine secþiuni
de stâlp de pânã la 5 m în diametru.

Cofrajele RS pentru stâlpi se uti-
lizeazã la realizarea stâlpilor de secþi-
une rotundã. Gama de diametre
standard realizabilã cu aceste cofraje
este: 0,30 m, 0,35 m, 0,40 m, 0,45 m,
0,50 m si 0,60 m sau la comandã.

Presiunea admisibilã în cofraj a
betonului proaspãt este de 150 kN/m2.

Existã 4 înãlþimi ale modulelor de
cofrare pentru fiecare diametru,
respectiv: 0,25 m, 0,50 m, 1,00 m ºi
3,00 m. Din combinaþiile acestor
module, se poate realiza un raster pe
înãlþime de 0,50 m. Ca rezultat, se
obþin stâlpi perfect circulari cu
suprafaþã de beton aparent, pânã la
înãlþimi de 6 m. Echipamentul include
platforma de turnare de 150/90 cm,
pentru lucrul în perfectã siguranþã.

Doka România SRL furnizeazã
complementar servicii de consul-
tanþã, proiectarea soluþiei de cofrare
ºi asigurã prezenþa specialiºtilor pe
ºantier pentru asistenþa tehnicã la
instalare ºi instruirea echipelor de
utilizatori. 
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SIMPOZION INTERNAÞIONAL 
Betoane de înaltã ºi foarte înaltã rezistenþã

BUCUREªTI 23–25 MAI 2007

TEME PRINCIPALE
• Materiale utilizate la proiectarea

compoziþiilor de BIR, betoane de
foarte înaltã rezistenþã (BFIR) ºi a
betoanelor confinate în tuburi metalice
(relaþia calitate – material, tehnolo-
gie – performanþã în domeniul BIR,
BFIR etc. lianþi, agregate, pulberi
minerale fine, aditivi, fibre metalice,
tuburi metalice);

• Tehnologii adecvate realizãrii
BIR, BFIR, a betoanelor confinate în
tuburi metalice ºi a structurilor de
construcþii din BIR, BFIR ºi betoane
confinate în tuburi metalice;

• Performanþe obþinute în
realizarea BIR, BFIR, a betoanelor
confinate în tuburi metalice, în labo-
rator ºi in situ. Metode adecvate pen-
tru proiectarea compoziþiilor;

• Metode de calcul ºi dimensio-
nare a elementelor ºi structurilor din
BIR, BFIR ºi din betoane confinate în
tuburi metalice, inclusiv elemente ºi
structuri expuse acþiunilor seismice;

• Elemente ºi structuri de con-
strucþii performante, realizate de BIR,
BFIR ºi/sau confinate în tuburi me-
talice ºi comportarea acestora în
diferite condiþii de exploatare.

Lucrãrile simpozionului vor avea loc
la Universitatea Tehnicã de Construcþii
(UTCB), Bdul Lacul Tei nr. 124,
Bucureºti RO-020396 România.

Limbile oficiale ale simpozionului
sunt româna ºi engleza ºi se va
asigura traducerea simultanã.

SECRETARIATUL SIMPOZIONULUI
dr. ing. Radu Pascu

Universitatea Tehnicã de Construcþii
(UTCB),

Bd. Lacul Tei nr. 124, Bucureºti RO-
020396, România

Tel./Fax: +(40) 21 242.00.75
E-mail: r_pascu@utcb.ro

DATE IMPORTANTE
15 mai 2006 – Acceptarea pre-

liminarã a rezumatelor
31 august 2006 – Primirea

lucrãrilor
15 octombrie 2006 – Acceptarea

lucrãrilor
15 decembrie 2006 – Primirea

manuscriselor finale pentru publicare
în volumele simpozionului

Lucrãrile sosite dupã 15 decem-
brie 2006 nu vor mai putea fi incluse
în volumele simpozionului.

SPONSORIZAREA SIMPOZIONULUI

Instituþiile/Societãþile din România
ºi din alte þãri, care sponsorizeazã
lucrãri le s impozionului ,  s u n t
rugate sã remitã sumele oferite

d r e p t  sponsorizare în lei  sau
v a l u t ã  î n  c o n t u l  A D S T B
nr. RO64BTRL04401205843650XX,
deschis la Banca Transilvania –
Sucursala Bucur Obor – Bucureºti,
România, cu menþiunea „spon-
sorizare simpozion internaþional”.

O copie a ordinului de platã,
vizat de banca finanþatoare, va fi
remis ºi secretariatului simpozionu-
lui, având în vedere urmãtoarele:

• Sponsorizãrile primite pânã la
30.06.2006 vor fi prezentate în pro-
gramele preliminar, final ºi în volu-
mul simpozionului;

• Sponsorizãrile primite dupã
01.07.2006 vor fi prezentate în
programul final ºi în volumele
simpozionului;

• Cu ocazia simpozionului pot fi
organizate expoziþii sau micro expo-
ziþii de prezentare de produse, utilaje
ºi tehnologii. Cei interesaþi în organi-
zarea unor astfel de evenimente sunt
rugaþi sã adreseze o cerere la secre-
tariatul simpozionului, cel mai târziu
pânã la 15 septembrie 2006, pre-
cizând spaþiul solicitat ºi numele
delegatului care va trata organizarea
evenimentului cu reprezentantul
comitetului de organizare.

Reuniunea îºi propune sã prezinte ultimele progrese în tehnologia betoanelor de înaltã rezistenþã ºi în proiectarea structurilor
din betoane de înaltã rezistenþã (BIR), ca urmare a cererii de construcþii înalte în Bucureºti ºi a programului de autostrãzi din Româ-
nia. Ele au deschis un câmp larg de aplicare pentru betonul de înaltã rezistenþã.

Simpozionul este organizat de Academia de ªtiinþe Tehnice din România, Secþia Construcþii, Universi-
tatea Tehnicã de Construcþii, Catedra de Beton Armat, în colaborare cu Asociaþia pentru Dezvoltarea ªtiinþei
ºi Tehnologiei Betonului (ADSTB) ºi Metroul SA.

TAXA DE PARTICIPARE
înainte dupã

01.01.2007           01.01.2007
Participanþi 450 euro 550 euro
Studenþi 175 euro  275 euro
Participanþi
(din þarã)
sponsorizaþi 50 euro 60 euro
Persoane însoþitoare      175 euro 275 euro
Ta x e l e  d e  p a r t i c i p a r e  v o r  f i  a c h i t a t e  î n  c o n t u l  A D S T B

nr. RO64BTRL04401205843650XX, deschis la Banca Transilvania – Sucursala
Bucur Obor – Bucureºti, România, cu menþiunea „taxã participare simpozion
internaþional” (nume participant).
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1. Construcþiile din Ungaria se confruntã, în prezent,
cu o lipsã de capacitate, fapt care provoacã imposibili-
tatea consumãrii a circa 30% din fondurile alocate de UE
dupã aderare. Problema va trebui rezolvatã pânã la
sfârºitul anului 2006, eventual prin cooptarea unor firme
româneºti pentru colaborare la obiectivele din Ungaria.
Se considerã cã va fi necesarã o capacitate dublã de con-
strucþii pentru consumarea fondurilor europene. Industria
româneascã de construcþii este apreciatã în Ungaria, în
special în domeniul lucrãrilor în lemn (în Ungaria lemnul
este deficitar ca material de construcþie).

Ungaria a fãcut eforturi substanþiale, chiar la nivel
guvernamental, ca toate standardele euro-armonizate,
precum ºi toate licitaþiile care se publicã sã fie în limba
maghiarã (de altfel, maghiara este o limbã oficialã a UE!).

În prezent, se lucreazã foarte mult la reabilitarea ener-
geticã ºi termicã a celor peste 700 mii de apartamente de
bloc. În aceste lucrãri sunt angajate ºi multe firme strãine. 

Orice tehnologie sau materiale utilizate trebuie sã fie
standardizate sau atestate în UE. Institutul de Stat pentru
Calitate în Construcþii emite atestãri ºi certificãri (acestea
din urma sunt facultative).

EVOSZ analizeazã periodic situaþia de piaþã a între-
prinderilor de construcþii. În Ungaria, existã circa 96.000
de firme de construcþii, din care 50% sunt antreprenori
individuali, în timp ce în Austria sunt numai 12.000 de
firme cu o producþie totalã mai mare decât cea din Ungaria.

2. Licitaþii. În Ungaria, organele locale sunt obligate sã
anunþe licitaþii pentru obiectivele de peste 30 de milioane HF.
Sub aceastã valoare, obiectivele pot fi contractate fãrã
licitaþie, indiferent de naþionalitatea ofertantului.

Se remarcã faptul cã ºi în UE se produc fenomene de
avantajare a unor firme indigene faþã de firmele din cele-
lalte þãri UE. De exemplu, la licitaþiile pentru autostrãzi
din Franþa nu au putut avea succes firmele germane. La fel
s-au petrecut lucrurile ºi în ceea ce priveºte autostrãzile
din Germania, la care n-au avut succes firmele franceze.
Impedimentele, bineînþeles neoficiale, se instaleazã prin
caietele de sarcini.

În general, o prefinanþare de 18 luni, cum cer unele
caiete de sarcini, nu poate fi îndeplinitã decât de firme
foarte mari.

Redactarea textelor licitaþiei în limba naþionalã este
esenþialã pentru evitarea confuziilor sau erorilor de
traducere.

3. Clusterul maghiar de construcþii este format din
primele 6 firme, ca mãrime, din Ungaria. În cluster nu
participã firme strãine, deºi în patronatul maghiar
(EVOSZ) existã unele firme strãine. Clusterul cautã sã facã
o protecþie a firmelor maghiare care sã nu fie în con-
tradicþie cu UE, dar sã prezinte unele avantaje pentru
firmele locale. Uneori guvernul a intervenit în activitatea
clusterului ºi chiar au existat diferenþe de pãreri atunci
când s-a schimbat puterea politicã.

În ultimii 6 ani, guvernul (prin ministrul delegat Kolber)
a transferat cãtre cluster unele activitãþi care erau fãcute
de minister. Ministerul sprijinã clusterul cu circa 30% din
necesarul financiar pentru funcþionarea administrativã.
Aceasta se întâmplã deoarece guvernul este interesat de
realizarea unor noi obiective care, în final, sã adauge
venituri la buget sub formã de taxe ºi impozite.

În Ungaria, organizarea clusterului a început cu circa
trei ani înainte de aderare, prin realizarea unui studiu
amplu care a înregistrat capacitãþile de construcþii exis-
tente ºi a proiectat activitatea viitoare a clusterului sub
toate aspectele. De asemenea, acest studiu cuprinde analiza
funcþionãrii clusterelor din þãrile europene.

4. Organizarea ºi funcþionarea clusterului maghiar.
Clusterul reprezintã colaborarea organizatã dintre între-
prinderi ºi instituþii strâns legate între ele, concentrate
geografic, pe parcursul procesului de producþie, care
reuºeºte sã mãreascã valoarea produsului. 

Pe lângã cele 6 firme principale, în cluster pot fi aso-
ciate ºi orice alte firme mai mari sau mai mici, în funcþie
de obiectivul pentru care se va licita.

De asemenea, se pot asocia pentru diferite obiective
unitãþi de învãþãmânt ºi cercetare.

Fiecare firma contribuie cu o parte de competenþã în
realizarea unui obiectiv, la nivelul preþurilor stabilite.

ARACO
Din experienþa altora!

CREAREA ÎN ROMÂNIA A UNUI CLUSTER PENTRU CONSTRUCÞII
Recent s-a desfãºurat la Sovata, în organizarea MTCT, o întâlnire de lucru cu domnul Bacsarszki Pal, directorul

general al Societãþii Maghiare de Construcþii (SMC) care este organul conducãtor al clusterului de construcþii din
Ungaria.

Din partea românã au participat delegaþi ai MTCT, reprezentanþi din cinci firme mari de construcþii, precum
ºi delegatul ARACO.

Întâlnirea a avut ca scop cunoaºterea experienþei maghiare în crearea, organizarea ºi funcþionarea clusterului
pentru construcþii din Ungaria ºi modul cum aceastã experienþã poate fi utilã industriei construcþiilor din România.

Informaþiile obþinute vor fi sintetizate în cele ce urmeazã.

continuare în pagina 150
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În cadrul unui plan anual, se poate defini ce partici-
pare are fiecare firmã, un necesar total de produse ºi un
nivel de preþ minim pentru o cantitate maximã (colaborare
în aprovizionare cu cantitãþi mai mari la preþuri mai mici).

Clusterul propriu-zis (firmele asociate) nu are per-
sonalitate juridicã. Clusterul este condus de o societate de
management (SMC) special organizatã ºi clasificatã ca
„societate de utilitate publicã”. SMC este o societate fãrã
profit. Aceastã societate de management are un personal
foarte redus (în Ungaria are 3 persoane salariate), este
condusã de un director general care este directorul uneia
dintre firmele asociate, dar nu este salariatul societãþii de
management.

Societatea de management, de utilitate publicã, este
finanþatã din urmãtoarele surse: contribuþia societãþilor
asociate în cluster (30%), subvenþia de la minister (30%),
alocaþie de la UE ( circa 30 %) ºi o cotã din valoarea
lucrãrilor efectuate de asociaþi prin cluster ( circa 10%).

Sistemul de atestare a întreprinderilor a fost extins ºi
este acum efectuat de societatea de management a clus-
terului (SMC) în colaborare cu patronatul EVOSZ.
Acreditarea este o cerinþã la licitaþii, devenind astfel
obligatorie pentru ofertanþi. Aceastã mãsurã a fost luatã ca
protecþie a firmelor maghiare în faþa firmelor strãine.
Existenþa acreditãrii denumite „Atestare aptã pentru
licitaþie“ poate reprezenta un avantaj de plus 10 puncte în
clasificarea ofertei. Sistemul de certificare efectuat de
Institutul de Stat de Calitate în Construcþii a rãmas un
document facultativ.

Pentru participarea la licitaþii, SMC face investigaþii
ºi propune membrilor clusterului participarea la o anu-
mitã licitaþie într-o structurã de firme. Prezentarea efectivã
la licitaþie se face direct în numele grupului de firme
(în genul consorþiului) ºi nu în numele SMC. Participarea
în grup poate asigura toate cerinþele tehnico-tehnologice,
dar ºi pe cele financiare prin unirea puterii financiare a
participanþilor.

5. Ce se poate face în România? Partenerul maghiar a
relevat necesitatea creãrii unui cluster român în con-
strucþii încã înainte de aderare, deºi termenul este
deosebit de scurt.

Etapele unei astfel de acþiuni ar putea fi urmãtoarele:
realizarea unui inventar al constructorilor ºi capa-

citãþilor de construcþii din România;
inventarierea utilajelor existente ºi, eventual, a unui

lot minim necesar de utilaje generale; se poate apela la
piaþa europeanã care este în supraofertã atât de utilaje
amortizate ºi noi, cât ºi de tehnologii;

este necesarã o organizare rapidã a unui cluster pen-
tru a putea asigura forþa tehnicã, dar ºi financiarã pentru
cã, altfel, vom fi în situaþia ca firmele strãine sã acapareze
toate comenzile asigurând o finanþare pe termen mai lung.

patronatul reprezentativ la nivel naþional al con-
structorilor (ARACO) ar trebui sã se implice direct în orga-
nizarea ºi funcþionarea clusterului ºi sã cearã ministerului
de resort sprijin financiar pentru organizarea societãþii de
management chiar în cadrul patronatului, pentru efectu-
area cercetãrii pieþei ºi pentru traducerea din limba
maghiarã a studiului specific elaborat în Ungaria (214 pagini
în format A5);

acordarea funcþiei de utilitate publicã societãþii de
management sau patronatului care preia aceastã funcþie,
cãreia ministerul (MTCT) ar putea sã-i transfere unele

sarcini de dezvoltare cu privire la asigurarea competiti-
vitãþii firmelor româneºti. Finanþarea de la fondurile cen-
tralizate este mai accesibilã dacã ministerul coparticipã la
toate acþiunile de construire ºi funcþionare a acestui organism;

planul de activitate al clusterului în construcþii tre-
buie structurat pe baza obiectivelor din planul naþional de
dezvoltare pentru care se vor primi fonduri europene. Prin
volumul lor mare, aceste fonduri sunt greu de consumat.

6. Colaborare româno-maghiarã. Partenerul maghiar a
insistat asupra faptului cã se poate demara o colaborare
între constructorii din cele douã þãri pentru participarea în
comun la licitaþii, iniþial în regiunea transfrontalierã.
În perioada 2007-2013 se aºteaptã un fond european de
peste 100 mil. euro pentru zona de frontierã. Pentru
aceasta s-ar putea crea un cluster comun în zona de fron-
tierã (Bihor H+RO) care ar putea fi finanþat de UE.

În Ungaria existã societatea guvernamentalã CORVINUS,
care oferã capital pentru cumpãrarea de firme din afara UE
(aceastã societate a furnizat fonduri pentru cumpãrarea
hotelurilor din Sovata).

O fuziune între societãþi române ºi maghiare, cu capi-
taluri reunite, ar putea avea succes pe piaþa europeanã. Din
Ungaria, cel puþin 10 firme sunt gata pentru acest aranjament.

Propuneri
Având în vedere toate informaþiile ºi recomandãrile

partenerilor maghiari, Comitetul Director ARACO trebuie
sã aprobe unele acþiuni absolut necesare:

Prezentarea temei „cluster” în faþa Comitetului
Director al ARACO cu propunerea ca ARACO sã-ºi
creeze posibilitãþile de a îndeplini funcþia de organ de
management al clusterului român în construcþii, primind
ºi statutul de societate de utilitate publicã. Acordarea
funcþiei de SMC Asociaþiei Române a Antreprenorilor din
Construcþii are avantajul cã ARACO existã deja ºi va fi
necesarã numai o completare la statut.

Obþinerea acordului de principiu al unor firme
importante de construcþii pentru formarea clusterului,
precum ºi a contribuþiilor bãneºti ale acestora.

Pe baza experienþei maghiare, propunem ca grupul
de management al clusterului, care se poate crea în cadrul
ARACO, sã aibã funcþia executivã ºi sã fie condus de unul
dintre directorii generali ai unei mari companii de con-
strucþii care va intra în formarea clusterului.

În funcþie de acordul CD-ARACO, prezentarea
propunerii respective domnului ministru delegat L. Borbely
ºi solicitarea sprijinului pentru obþinerea de:

- statut de utilitate publicã pentru ARACO, reprezentant
la nivel naþional pentru ramura construcþiilor;

- finanþare acordatã cãtre ARACO pentru demararea
activitãþii ºi funcþionarea clusterului.

Selectarea ºi angajarea la ARACO a unui personal
minimal suplimentar necesar activitãþii clusterului.

Având în vedere propunerea pãrþii maghiare, expe-
rienþa acesteia, precum ºi necesitatea de acþiune rapidã,
recomandãm ca în prima etapã sã se organizeze un cluster
comun româno-maghiar în zona de frontierã (Cluj -
Debrecen), în special cu participarea firmelor din zona de
vest a þãrii. Acest cluster ar putea fi deservit ca grup de
management de cãtre ARACO, în condiþiile de mai sus, ºi
condus de unul dintre directorii generali ai firmelor din
zona de vest, participante la acest cluster.

urmare din pagina 148 
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• PM SERIA 2,3-6 – pentru a fi montate pe vehicule Mercedes Sprinter, Iveco Daily, Ford Transit, Renault Master ºi
Mascott etc.

• PM SERIA 8-27S – pentru a fi montate pe autoºasiuri cu 2 sau 3 axe, ca MAN, Renault, Volvo, Iveco, Scania etc.,
adecvate solicitãrilor mari ºi zonelor înalte (la cerere se pot furniza ºi extensii de braþ!).

• PM SERIA 30 SP-47 P – pentru montarea pe autoºasiuri cu 3 sau 4 axe,
în spatele cabinei. Este construitã pentru încãrcãturi mari.

EuroBody a început în forþã acest an, acoperind nevoile pieþei de echipamente hidraulice de construcþii, de la
macarale hidraulice montate pe autoºasiuri pentru vehicule cu sarcini mici, la automacarale de mare tonaj, utilaje cu
cârlig hidraulic ºi caroserii interschimbabile! Produsele PM, MEC, Tadano-Faun, pe care EuroBody le reprezintã, au
putut fi vãzute la Construct Expo în Bucureºti, în perioada 25–28 martie, apoi la expoziþiile specifice din þarã,
pregãtindu-se în continuare pentru cele ce vor urma în vara aceasta.

Sub semnul expoziþiilor!

Produsele (dintre care unele sunt prezentate publicului la expoziþii) acoperã, în special, gama macaralelor
PM, împãrþite pe serii, astfel:
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• PM SERIA 48 SP-80 SP – pentru montarea pe autoºasiuri cu 4 axe, numai în spatele cabinei. Este construitã
pentru încãrcãturi mari ºi acþionabilã prin radio-comandã.

Macarale MEC (Meccanidraulica) 

Macaralele Mec, împreunã cu benele interschimbabile (acþionate de cârlig hidraulic sau doar basculabile), sunt des
folosite în transportul deºeurilor ºi în construcþii.

De asemenea, un nou segment de piaþã este reprezentat acum de EuroBody ºi prin comercializarea automacaralelor
Tadano-Faun. Sunt maºini specializate, macaralele putând ridica încãrcãturi de la 35 la 230 tone!

ARGEª
Str. Depozitelor,
Aleea ACH 20A,
Piteºti
Tel./Fax: 0248 214 405
pitesti@cefin.com

TIMIª
Calea ªagului DN 59,
km 8+700, Timiºoara
Tel./Fax: 0256 295 895
timisoara@cefin.com

PRAHOVA
Comuna Bãrcãneºti,
sat Tãtãrani, DN 1,
km 57, Ploieºti
Tel./Fax: 0244 277 511
ploiesti@cefin.com

GALAÞI
Str. Combinatului nr. 2,
Galaþi
Tel./Fax: 0236 492 091
galati@cefin.com

BRAªOV
Bd. Gãrii nr. 1,
Braºov
Tel./Fax: 0268 411 250
brasov@cefin.com

CLUJ
Calea Baicului nr. 2-4
Tel.: 0264 206 522
Fax: 0264 206 523
cluj@cefin.com
marius.redai@cefin.com

CEFIN ROMÂNIA
Str. Italia nr. 1-7, comuna Chiajna, jud. Ilfov
(autostrada Bucureºti-Piteºti, km 13,2)
077040 – ROMÂNIA
Tel.: +40 741 841 000; +40 741 841 226;

+40 742 358 653
Fax: +40 741 841 222; +40 241 936 000;
E-mail: Ovidiu.Vlad@cefin.com







...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Peste 12 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România
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Seria 8 KOMATSU

În virtutea bunului sãu „obicei” de
înnoire permanentã a ofer tei
lansate pe piaþa utilajelor pentru con-
strucþii, Komatsu a pus în circuitul
comercial de specialitate trei noi
excavatoare din gama de 20–30 de
tone, cu o cabinã unicã, conceputã
sã protejeze operatorul în cazul
rãsturnãrii. Excavatoarele PC210-8,
PC240-8 si PC290-8 sunt dotate, de
asemenea, cu sistemul de monito-
rizare KOMTRAX. Aceste excavatoare
hidraulice au un consum de com-
bustibil extrem de redus ºi un nivel de
zgomot în interiorul cabinei similar
cu al unui autoturism de familie.

Noile excavatoare hidraulice sunt
dotate cu o cabinã complet nouã,
conceputã special pentru acestea.
Structura este realizatã dintr-un cadru
tubular din oþel, deosebit de durabil ºi
proiectat pentru a asigura maxima
protecþie a operatorului, în eventuali-
tatea rãsturnãrii excavatorului. Testele
au dovedit cã, dacã excavatorul se
rãstoarnã, operatorul nu este afectat
absolut deloc. În completare, cabina
include toate caracteristicile standard
„SpaceCab”, precum ºi un mediu de
lucru extrem de spaþios, scaun ajustabil
pe pernã de aer, amortizor de vibraþii
ºi instalaþie de aer condiþionat.

Noua concepþie a cabinei con-
tribuie, de asemenea, la atenuarea
zgomotului din interiorul sãu. Pentru
cã nivelul de zgomot mãsurat la urechea

operatorului este de doar 69 dB(A),
excavatorul PC210-8 este apreciat ca
cel mai silenþios utilaj din clasa sa,
diminuând considerabil oboseala
operatorului.

Nivelul de combustibil este, de
asemenea, redus, mulþumitã unui motor
deosebit de eficient ce se completeazã
perfect cu sistemul hidraulic. Operatorul
poate opta între douã moduri de lucru,
în funcþie de aplicaþia pe care o are.
Acest lucru oferã posibilitatea de a
furniza putere maximã pentru apli-
caþii grele, dar ºi minimizarea con-
sumului de combustibil în timpul
aplicaþiilor uºoare.

Excavatoarele din seria 8 sunt
dotate cu un monitor cu LCD cu
diagonala de 18 cm. Acest monitor
de dimensiuni mari, care poate afiºa
date în 10 limbi, permite operatorului
sã monitorizeze toate funcþiile utilajului.
El este compatibil video ºi poate fi
folosit împreunã cu un sistem opþional
de camere  pentru o vizualizare  facilã
a pãrþii posterioare a utilajului.

Pentru a veni în sprijinul opera-
þiilor de întreþinere, excavatoarele
prezintã sistemul de monitorizare
KOMTRAX. Sistemul permite moni-
torizarea ºi localizarea utilajelor în
timpul operãrii; de asemenea, acesta
faciliteazã sosirea echipelor de service,
complet pregãtite de intervenþie, la
locul unde se aflã utilajul, fie cã e
vorba de operaþie de întreþinere, fie
cã e vorba de reparaþie.

Toate cele trei noi tipuri de exca-
vatoare sunt dotate cu motoarele
ECOT 3, motoare care reduc emisiile
de noxe ºi sporesc eficientizarea con-
sumului de combustibil, fiind conforme
cu normele europene STAGE III A în
privinþa emisiilor de noxe.

PC290-8 este dotat cu un tren
de rulare mai lung pentru creºterea
stabilitãþii. Primul efect este creºterea
productivitãþii.

Tabelul 1: Specificaþii tehnice
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Numele Casagrande este cunoscut în lumea întreagã
pentru utilajele sale specializate în execuþia fundaþiilor ºi
a echipamentelor geotehnice. Firma a fost fondatã în
1963 de cãtre domnul Bruno Casagrande, iar în anul 1994
a fost certificatã ISO 9001. Cu o istorie de 43 de ani, firma
produce: macarale hidraulice pe ºenile, utilaje pentru
piloþi ºi micropiloþi, echipamente pentru pereþi-diafragmã,
utilaje de prelucrat noroiuri bentonitice, foreze (CFA), uti-
laje pentru forat tuneluri. Casagrande doreºte sã creeze
valoare prin satisfacþia clienþilor sãi, protejând prin toate
metodele mediul ambiant.

Utilajele sunt foarte versatile, cu module diferite, cu
echipãri suplimentare, obþinându-se configuraþii total
diferite faþã de utilizarea iniþialã. Motoarele folosite sunt
Deutz, iar hidraulica poartã mãrcile celor mai cunoscute
firme din lume.

Prin absorbþia de cãtre Casagrande a firmei germane
Hutte, gama s-a mãrit considerabil cu utilaje pentru
ancorãri ºi foraje în unghi ca echipament geotehnic.

Gama de macarale este formatã din patru modele:
C 200 – 24 tone la o sãgeatã de 3 m, C 400 – 40 tone,
C 600 – 67 tone ºi C 800 – 82 tone (foto 1). Macaralele au
ºenilele deplasabile hidraulic pentru obþinerea unei pre-
siuni mai mici asupra terenului pe care se deplaseazã.
Macaralele au, de asemenea, conexiuni hidraulice pentru
acþionarea suplimentarã a oscilatoarelor hidraulice
pentru rotirea ºi înfigerea protecþiilor de þeavã în pãmânt.

Echipamentele hidraulice pentru piloþi sunt reprezen-
tate de modelele: B 80, B 125, B 135, B 170, B 180,
B 250, B 300, C 600 ºi C 800. Diametrele de foraj sunt
între 60 cm ºi 2,7 m ºi adâncimea maximã de 87 de
metri (foto 2, 3). Pe aceeaºi structurã pe ºenile, modelele

mai mari de B 125 pot fi utilate cu echipamente pentru
pereþi-diafragmã sau cu foreze cu elice continuã (CFA)
(foto 4, 5). Modelul B 80 este uºor transportabil, prin pliere
putând fi încãrcat pe un trailer obiºnuit, greutatea maximã
nedepãºind 27 tone. Toate modelele se pot instala rapid la
punctul de lucru prin simpla ridicare. Cabina operatorului
este izolatã împotriva prafului ºi a zgomotului, creând
condiþii deosebite de lucru. 

Modelele pentru micropiloþi (diametre pânã în 600 mm)
sunt M3 E/D, C6, C8, M6, M9, C14 (foto 6). Aceste maºini se
remarcã prin versatilitate, unghi de lucru ºi uºurinþa cu care
pot fi transportate, greutatea proprie pornind de la 5 tone.
Ele pot accesa spaþii cu înãlþime micã, putând fi astfel
folosite ºi pentru întãrirea fundaþiilor clãdirilor vechi.
Maºinile sunt foarte indicate pentru ancoraje în unghi,
comenzile fiind deosebit de simple ºi intuitive.

Casagrande produce, de asemenea, o gamã largã de
accesorii, cum ar fi: freze hidraulice (foto 7), graifere
pentru sãpat în interiorul þevilor de protecþie introduse cu
ajutorul oscilatoarelor (foto 8), echipamente pentru pro-
ducerea noroaielor bentonitice, malaxoare ºi echipa-
mente pentru Jet Grouting. Oricât de dure ar fi condiþiile
de sol, frezele hidraulice produse de Casagrande pot
realiza orice dimensiune de pereþi-diafragmã, lanþurile
de tãiere putând produce o îmbinare perfectã ºi etanºã a
pereþilor. Graiferele sunt hidraulice sau mecanice, cu o
productivitate deosebitã ºi o fiabilitate remarcabilã.
Montajul este rapid, fãrã a se utiliza o macara auxiliarã.
Cererea de a excava eficient în soluri tari ºi medii a dus la
dezvoltarea modelului Kelly KRC2 HD combinatã cu un
graifer de tip K. Pentru a intra în toate colþurile sãpãturii
se utilizeazã o rotire între 45 ºi 180 de grade.

Romned
Dealer autorizat CASAGRANDE

Foto 1 Foto 2 Foto 4 Foto 5Foto 3
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Jet Grouting este o metodã nouã de îmbunãtãþire a

portanþei solului ºi de impermeabilizare. Metoda distruge

în totalitate structura solului, prin amestecul particulelor

cu un lapte de ciment introdus sub presiune care duce în

scurt timp la solidificarea omogenã. Deºi nouã, metoda

este din ce în ce mai folositã, Casagrande având o expe-

rienþã deosebitã în acest domeniu. Este astfel posibil a

trata cele mai multe soluri, de la argile moi ºi nisipuri

pânã la soluri de pietriº.

Maºinile pentru tuneluri sunt cu cap dublu rotativ ºi

pot fi echipate cu motor diesel sau electric cu foreze pen-

tru sol dur. Productivitatea

este foarte mare, echipa-

mentele fiind specifice

acestui gen de lucrãri (foto 9).

Se pot produce ºi la comandã pentru diametre ºi condiþii

de sol specifice.

Casagrande se bazeazã pe experienþa acumulatã în

decenii pentru a rãspunde necesitãþilor clientului,

reþeaua de dealeri din aproape toate þãrile lumii

ocupându-se de întreþinerea acestor utilaje.

În România, f irma Romned rãspunde cerinþelor

beneficiarului, asigurând un sprijin rapid pentru utilaje

noi sau second-hand Casagrande. 
Împreunã cu celelalte firme pe care le reprezintã,

Romned poate da soluþii pentru cele mai complexe
lucrãri de fundaþii sau
construcþii speciale care
pot apãrea în activitatea
beneficiarilor sãi. 

Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9
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Centrale moderne
pentru prepararea betoanelor

Cerinþele actuale din domeniul preparãrii betoanelor au condus, inevitabil, la o anumitã structurare a ofertei pro-
ducãtorilor de instalaþii ºi echipamente pentru prepararea ºi punerea în operã a betoanelor, atât din punct de vedere
tehnologic, cât ºi al valorii adãugate prin „pachetele” de oferte ºi/sau servicii.

Firma Teka – Germania are o
experienþã de aproximativ 45 de
ani în proiectarea ºi fabricaþia sta-
þiilor ºi a malaxoarelor pentru
prepararea betoanelor, fiind o
prezenþã consacratã, dar ºi activã
în peste 44 de þãri de pe 5 conti-
nente, cu referinþe de vânzãri de
ordinul zecilor de mii de unitãþi.

Pornind de la aceastã experienþã
deosebitã, specialiºtii firmei Teka au
structurat portofoliul de produse dupã
mai multe criterii obiective.

Primul criteriu aplicat a fost cel al
produsului finit, rezultând astfel trei
game principale de malaxoare,
fiecare dintre ele cu multiple variante
dimensionale ºi de echipare:

Malaxorul tip „farfurie“ – la care
braþele purtãtoare ale ºapelor
amestecãtoare sunt antrenate direct
din rotorul central, cu posibilitatea
reglãrii pe verticalã ºi orizontalã a
acestora. Acest tip de malaxor este
destinat, în principal, preparãrii
betonului transportabil ºi industriei
fabricãrii sticlei, dar ºi altor aplicaþii
diverse.

Prin introducerea (opþionalã) a
unui agitator mecanic sau electro-
hidraulic, numãrul aplicaþiilor
posibile devine foarte mare ºi poate fi
folosit inclusiv la cele mai preten-
þioase operaþiuni de preparare a
elementelor prefabricate.

Malaxoarele cu axe planetare în
contracurent sunt dezvoltate special
pentru aplicaþiile din industria pre-
fabricatelor din beton, capitol la care
firma Teka exceleazã, fãrã a neglija ºi
celelalte produse finite. 

Malaxoarele cu dublu ax ori-
zontal sunt proiectate pentru aplica-
þiile de malaxare în regim de mare
uzurã, cum ar fi betoanele rutiere.

În aceste reþete intrã de obicei
multã piatrã concasatã, ceea ce
sporeºte foarte mult gradul de uzurã
la celelalte tipuri de malaxoare,
determinând înlocuirea înainte de
termen a elementelor de uzurã
(cãptuºeala malaxorului, braþele,
ºapele).

În fine, al doilea criteriu important
este cel al valorii investiþiei pentru
clientul final. Conform acestuia,
pentru fiecare nivel de productivi-
tate, existã variante considerate „de
lux”, dar ºi variante „economice”.
Ele diferã atât structural – structura
„grea” cu 2 etaje sau structura
„uºoarã” pe un etaj, cât ºi prin
nivelul dotãrilor, fiind însã posibile
ºi destule variante intermediare.

Modul de alimentare cu agregate
are o influenþã semnificativã asupra
preþului unei centrale, variantele cu
draglinã fiind, în general, mai ieftine
decât cele cu buncãr liniar ºi bandã
predozatoare.

Indiferent însã de varianta tipo-
dimensionalã, toate centralele Teka
sunt de cel mai înalt nivel tehnologic,
automatizate ºi complet ecologice.

Valeriu DECIU – director general TEKA România
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Teka este lider al nivelului tehno-
logic din domeniu, stãpânind de
mulþi ani, cu succes de necontestat,
tehnologii precum determinarea con-
sistenþei betonului la fiecare ºarjã sau
a umiditãþii atât în agregate, cât ºi în
malaxor, prin metoda conductivã sau
prin cea cu microunde. Sunt elemente
esenþiale în prepararea prefabri-
catelor din beton, procese care, alã-
turi de controlul temperaturii ºi al
culorii, sunt primordiale pentru satisfa-
cerea cerinþelor moderne la standar-
dele actuale.

Diferitele niveluri de echipare a
sistemelor de comandã nu înseamnã
niveluri diferite de automatizare, ci
un numãr diferit de procese contro-
late de computer sau, dupã caz, faci-
litãþi suplimentare de vizualizare
sinopticã, de evidenþã a ºantierelor ºi
cl ienþi lor,  de gest iune ºi  factu-
rare/contabilitate.

De altfel, toate sistemele de
comandã au încorporate modemuri
pentru diagnosticare on-line, precum
ºi pentru asistenþã service software.

Complet ecologice, pachetele de
echipare a silozurilor de ciment
previn deversãrile de orice fel în
atmosferã; iar pentru reciclarea
apelor uzate, se recomandã sistemele
Bibko în douã trepte, cu recuperarea
apei uzate ºi a nisipului ºi reintro-
ducerea lor în reþetã pentru o
preparare perfect ecologicã a
betonului.

Adevãrata mãsurã a nivelului
tehnologic al firmei Teka este datã
însã de referinþele deosebite în apli-
caþiile pentru beton prefabricat,

unde tehnologia este mult mai
pretenþioasã, procedeele sunt mai
anevoioase ºi solicitã mãsurãtori mult
mai exacte. În acest domeniu, firma
Teka exceleazã, dupã cum se poate
constata ºi din proiectele realizate
pentru firma Elpreco – Craiova, con-
stând din linii complet automate
pentru fabricarea pavelelor, împre-
unã cu firma Zenith din Germania, ºi
pentru fabricarea þevilor din beton ºi a
cãminelor, cu firma Pedershaab din
Danemarca.

Gama dimensionalã a centralelor

de beton Teka cu un singur malaxor

porneºte de la 26 mc/orã ºi merge
pânã la 120 mc/orã, capacitãþi mai
mari fiind, de asemenea, posibile prin
combinaþii de câte douã malaxoare.

Nu în ultimul rând, soluþiile pro-
puse de firma Teka sunt flexibile,
croite dupã necesitãþile obiective
ale clientului ºi în considerarea
particularitãþilor fiecãrui proiect în
parte, iar asistenþa postgaranþie,
inclusiv furnizarea pieselor de
schimb se practicã la preþuri mai
mici decât media pieþei, clienþii
fiind consideraþi membri ai marii
familii Teka. 



Revista Construcþiilor mai 2006166

Situaþia locuinþelor din România
ANALIZÃ CRITICÃ

ºef lucrãri ing. Cristina IACOBOAEA – Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

Aspectul cantitativ al fondului de
locuinþe existent în România, conform
recensãmântului populaþiei ºi locu-
inþelor din 18 martie 2002, se prezintã
astfel: erau, la acea datã, 8.107.114
locuinþe, din care în mediul urban
4.259.574, reprezentând 52,5% din
totalul locuinþelor (graficul 1).

Numãrul clãdirilor de locuit era de
4.848.100 (prezentând o creºtere de
7,9% faþã de recensãmântul din
1992), din care în mediul urban
1.142.636, reprezentând 23,6% din
totalul clãdirilor. De asemenea,  a
fost  înregistratã o populaþie totalã
de 21.680.974 persoane, 20.791.258
camere, însumând 304.453.058 m2

arie locuibilã, cu o medie de 1108
locuinþe la 1000 de gospodãrii,
374 locuinþe la 1000 de locuitori;
2,56 camere/locuinþã, 2,7 persoane/locuinþã,
37,5 m2/locuinþã, 14,6 m2/camerã ºi
14 m2/locuitor.

Ca formã de proprietate, locuin-
þele proprietate privatã reprezintã
97,2% din totalul locuinþelor
(7.867.453 locuinþe), iar cele  propri-
etate de stat 2,7% din totalul locu-
inþelor (220.856), situând România
pe locul doi între statele europene
din acest punct de vedere (vezi
graficul 2). Aceastã situaþie se explicã

prin privatizarea masivã adoptatã de
statele foste socialiste dupã cãderea
regimurilor comuniste.

Procesul de privatizare în masã a
locuinþelor, început în anul 1990,
a determinat reducerea numãrului
celor proprietate pu-
blicã de la 1.634.000 în
1990 la 220.856 în 2002
ºi, implicit, creºterea
ponderii  sectorului
privat în fondul de
locuinþe de la 67,35%
în 1990 la 97,2% în 2002.

Problemele principale pe care un
asemenea transfer masiv de propri-
etate le ridicã sunt:

condiþiile fizice precare în
care se gãseºte o mare parte a
fondului de locuinþe transferat în
proprietate privatã;

În România ºi în lume, locuinþele constituie un sector deosebit de important, sub aspect economic ºi social,
cunoaºterea exactã a situaþiei fiind necesarã pentru elaborarea politicilor din domeniul habitatului. Condiþiile de
locuit influenþeazã, direct ºi într-o mare mãsurã, componentele esenþiale ale potenþialului biologic ºi intelectual al
populaþiei, capacitatea de efort a acesteia, starea de sãnãtate, condiþiile de creºtere ºi educare a copiilor ºi tineretului,
liniºtea ºi siguranþa vieþii de fiecare zi a persoanelor vârstnice, evoluþia demograficã (nupþialitatea, natalitatea,
mortalitatea infantilã ºi generalã, evoluþia sporului natural ºi migrator). Acþionând asupra condiþiilor de locuit, se
poate obþine cu o eficienþã crescutã, îmbunãtãþirea sigurã ºi nemijlocitã a parametrilor condiþiilor generale de viaþã,
cu consecinþe directe ºi indirecte importante asupra evoluþiei economice ºi sociale, la nivel naþional ºi local.

Graficul 1: Repartiþia locuinþelor ºi a clãdirilor în
mediul urban ºi rural

Sursa: Recensãmântul populaþiei ºi clãdirilor 2002

Graficul 2: Distribuþia locuinþelor dupã forma de proprietate în câteva þãri
europene

Sursa: Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America 2004 UN
Economic Commission for Europe

continuare în pagina 168
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condiþiile socio-economice difi-
cile în care se gãsesc noii proprietari,
în special în ceea ce priveºte capaci-
tatea de a investi în locuinþele lor;

capabilitatea redusã a guvernului
de a oferi locuinþã socialã grupurilor
defavorizate din cauza reducerii
acestui fond.

Analiza comparativã cu alte þãri
europene ne ajutã la creionarea situ-
aþiei locuirii din þara noastrã în con-
textul european, România aflându-se
pe ultimele locuri la cei mai impor-
tanþi indici: numãr mediu de locuinþe
la 1.000 de locuitori ºi numãr mediu
de persoane pe locuinþã.

La recensãmântul din 2002 au fost
înregistrate 7.165.792 locuinþe ocu-
pate din 8.107.114 locuinþe existente,
deci o diferenþã de 941.332 locuinþe
neocupate (11,6% din total), apre-
ciate ca fiind „libere”. Acest lucru ar
putea fi considerat un factor favora-
bil, de naturã sã faciliteze mobilitatea
într-un mediu de piaþã stabil, dar nu
este valabil în contextul românesc
unde majoritatea acestor locuinþe fie
sunt case de vacanþã (reºedinþe
secundare), fie sunt locuinþe substan-
dard (în cele mai multe cazuri), fie
sunt locuinþe neterminate, fie sunt
situate în localitãþi unde pieþele de
locuinþã nu funcþioneazã.

O trãsãturã caracteristicã a fondului
de locuinþe din România o reprezintã
ponderea predominantã a clãdirilor
individuale cu o locuinþã sau mai
multe de 98,3% faþã de clãdirile de
tip bloc (în numãr de 83.799 repre-
zentând 1,73% din totalul clãdirilor).
În mediul urban sunt 79.077 de
clãdiri tip bloc, reprezentând 7% din
totalul clãdirilor din mediul urban,
având aproximativ 2,9 milioane
locuinþe ºi reprezentând 39,2% din
totalul locuinþelor. 

Dimensiunea spaþiului locativ
poate fi analizatã dupã numãrul
de camere ºi suprafaþa locuibilã.
Aceste caracteristici sunt direct

legate nu numai de standardele
directe de consum ºi de aspectele de
distribuþie, ci ºi de capacitatea fondu-
lui de locuinþe de a face fa þã
nevoilor viitoare ale gospodãriilor.

Repartiþia locuinþelor dupã numãrul
de camere era în 2002 de 12,2% cu o
camerã, 41,4% cu douã camere,
30,8% cu trei camere, 11,3% cu
patru camere ºi 4,3% cu 5 sau mai
multe camere. Se remarcã o nepotri-
vire între numãrul de camere disponi-
bile ºi cele necesare pentru familii de
diferite mãrimi. Existã 18,9 % gospodãrii
cu o singurã persoanã, 26,7% gos-
podãrii cu 2 persoane, 22,8% gospo-
dãrii cu 3 persoane, 17,8 % gospodãrii
cu 4 persoane ºi 13,8 % gospodãrii
cu mai mult de 5 persoane. 

Existã astfel aproximativ 137.000
de locuinþe cu o camerã (61.200 în
urban) locuite de mai mult de 4 per-
soane – dintre acestea 2.200 locuinþe

Graficul 3: Utilizarea locuinþelor în þãrile analizate (locuinþe/1.000 locuitori)
Sursa: Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America 2004 UN Economic Com-

mission for Europe

Graficul 5: Distribuþia locuinþelor în funcþie de numãrul de camere pentru câteva
þãri din Europa

Sursa: Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America 2004 UN Economic
Commission for Europe

Graficul 4: Distribuþia locuinþelor în
funcþie de numãrul de camere ºi a gospodãri-
ilor în funcþie de numãrul de persoane

Sursa: Recensãmânt 2002
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(720 în urban) au mai mult de 10 per-
soane; 28.800 de locuinþe cu douã
camere (8.100 în urban) locuite de
familii/gospodãrii cu mai mult de
8 persoane – dintre care 8.200
(2.400 în urban) au mai mult de
10 persoane.

Analizând distribuþia locuinþelor
dupã numãrul de camere (în %) (vezi
graficul 5) din datele Comisiei Eco-
nomice pentru Europa (bucãtãria este
consideratã camerã), constatãm cã
locuinþele formate dintr-o singurã
camerã nu depãºesc 6% în þãrile vest-
europene (Danemarca ºi Franþa – 6%,
Portugalia, Olanda – 1%) – România
deþinând 4,4%, însã existã þãri cu pro-
cente mult mai mari (Bulgaria –
11,7%, Ungaria – 12,7%.

De asemenea, locuinþele formate
din douã camere deþin un procent
maxim în Ungaria, Bulgaria, Belarus
(41%, 33%, 39%), în timp ce în
România proporþia corespunzãtoare
este de 15%. Ponderea cea mai mare
a locuinþelor din România o deþin
cele formate din 3 camere, dar se
observã un procent mic al locuinþelor
cu mai mult de 5 camere (14%), spre
deosebire de Portugalia ºi Belgia care
deþin 51%, respectiv 55% din locuinþe
cu mai mult de 5 camere.

Dacã la repartiþia pe camere situ-
aþia este relativ bunã, nu se poate
spune acelaºi lucru privind suprafaþa
medie a locuinþelor în funcþie de
numãrul de camere, dimensiunile
camerelor sunt mult mai mici decât în
celelalte þãri europene.

Se disting mai multe moduri de a
calcula supraaglomerarea: fie ca
numãr de persoane pe camerã, fie ca
numãr de nuclee familiale într-o
gospodãrie, sau ca suprafaþã locuibilã
pe persoanã. Din punctul de vedere
al indicelui numãr mediu de per-
soane / 1 camerã nu sunt probleme
majore, acesta înregistrând o scãdere
de la 1,53 în 1977 la 1,15 în 2002 ºi
are aceeaºi tendinþã în perioada

urmãtoare (una din cauze fiind ºi
scãderea populaþiei). Raportat la
indicele mediu de aglomerare de
2 persoane/1 camerã, acceptat ca nor-
mal, în prezent, pe plan internaþional,
numai aproximativ 1/10 din totalul
locuinþelor (7,4% din populaþie,
respectiv 48,6% populaþia de rromi)
erau supraaglomerate în 2002.
O jumãtate din locuinþele clasificate
drept supraaglomerate au 2 camere
pe locuinþã, dar existã locuinþe
supraaglomerate în proporþii mai mici
ºi la locuinþe cu mai multe camere,
procentul lor diminuându-se pe
mãsura creºterii indicelui numãr de
camere/1 locuinþã. 

Numãrul familiilor este cu puþin
mai mare decât numãrul locuinþelor
ocupate, ceea ce indicã un grad redus
de co-locuire (utilizarea de cãtre
douã familii a unei aceeaºi locuinþe,
de regulã cu acces comun la baie ºi
bucãtãrie); acest indice de co-locuire
(procentul de familii care co-locuiesc
raportat la numãrul total de familii),
reprezintã 1,05% ºi se înscrie în
limita unor valori normale pentru cea
mai mare parte a þãrilor europene.

La nivelul întregii populaþii,
suprafaþa locuibilã/ persoanã este de
14 m2 (Recensãmânt 2002), dar
42,8% din populaþie se aflã sub
aceastã medie, în timp ce situaþia
populaþiei de rromi este ºi mai difi-
cilã: 80,3%. De asemenea, pentru
aproximativ 6,2% din populaþia þãrii
(1,39 milioane persoane) suprafaþa de
locuit pe o persoanã era sub 4 m2, iar
pentru circa 77.000 de persoane
suprafaþa repartizatã era sub 2 m2.

Vechimea fondului de locuinþe
reprezintã un alt element al analizei
de faþã.

Fondul de locuinþe din România
este relativ nou, în comparaþie cu
media þãrilor vest-europene ºi similar
cu multe alte þãri în tranziþie în ceea
ce priveºte vechimea. Se observã un
procent mare în perioada 1946–1970
ºi 1971–1980.

Perioada în care s-au construit
clãdirile de locuit este importantã din
punctul de vedere al ingineriei struc-
turale ºi al protecþiei termice (graficul 6). 

Materialele de construcþie sunt
cele care, în cea mai mare parte a
cazurilor, determinã structurile de
rezistenþã ale construcþiilor (tabelul 1).

Tabelul 1: Clasificarea construcþiilor din România dupã materialul ºi perioada de construcþie

Sursa: Recensãmânt 2002

Graficul 6: Perioada de construcþie a locuinþelor
Sursa : Bulletin of Housing Statistics for Europe and North America 2004 UN Economic

Commission for Europe
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Râmnicu Vâlcea Erhan SRL 0250 – 731.725
Satu Mare Armand SRL 0261 – 758.211
Sibiu Unimat SRL 0269 – 560.216

Ambient SRL 0269 – 229.630
Sinaia Intermont SRL 0244 – 313.700
Slatina Confort 2000 SRL 0249 – 438.957
Suceava Dedeman SRL 0230 – 206.341

Lider SRL 0230 – 526.534
Târgoviºte Falcor SRL 0245 – 211.013
Târgu Mureº Turbo Trans SRL 0265 – 161.941
Timiºoara Egeria Sistem SRL 0256 – 286.004
Tulcea Total Ambiant SRL 0240 – 534.754
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Pentru a evalua necesarul de
înlocuire/renovare, fãrã a lua în con-
siderare managementul ºi întreþinerea,
vârsta fondului de locuinþe trebuie rela-
þionatã cu materialele de construcþie.
Perioadele tehnice de amortizare pen-
tru diferitele structuri – considerate
100 de ani pentru beton armat ºi
zidãrie de cãrãmidã cu planºeu de
beton armat, 50 de ani pentru zidãrie
de cãrãmidã cu planºeu de lemn,
respectiv lemn ºi 30 de ani pentru
paiantã, chirpici – pot fi prelungite sau
scurtate în funcþie de modul cores-
punzãtor sau necorespunzãtor de
întreþinere.

Clãdiri din materiale slabe 
În prezent, conform recensãmân-

tului din 2002, în þarã se gãsesc
2.008.817 locuinþe realizate din
paiantã sau chirpici, reprezentând
24,8% din totalul locuinþelor, din
care 332.933 locuinþe sunt amplasate
în mediul urban (circa 35% din
totalul locuinþelor în clãdiri P-P+1E).
Acest procent covârºitor va trebui
redus la maximum în urmãtorii ani,
constituind o prioritate a politicii de
locuire din România.

Clãdiri din lemn
Conform recensãmântului din

2002, existau 684.515 locuinþe din
lemn (reprezentând 8,4% din totalul
locuinþelor). În mediul urban acest tip
de clãdiri reprezintã 2,1%. 

Clãdiri cu pereþi structurali din zidãrie 
Recensãmântul din 2002 aratã cã în

aceastã categorie, existau 2.856.813
locuinþe, reprezentând 35,2% din
totalul locuinþelor. În mediul urban,
se gãsesc 1.403.542 locuinþe – 32,9%
din totalul locuinþelor din mediul
urban (dintre care circa 700.000
locuinþe cu regim de înãlþime mai
mare sau egal cu P+2E). 

Clãdiri de locuit cu structura din
beton armat 

Conform recensãmântului din
2002, existau 2.556.969 de locuinþe
în clãdiri cu structura din beton armat
(reprezentând 32,5% din totalul
locuinþelor). 

Clãdiri realizate înainte de 1950 
În prezent, aceste construcþii

necesitã eforturi materiale uriaºe pen-
tru punerea lor în siguranþã minimalã,
pentru evitarea prãbuºirii ºi a pierde-
rilor masive de vieþi omeneºti. 

Clãdiri realizate dupã 1950
Dupã cel de-al II-lea Rãzboi Mon-

dial, conducerea politicã a României
a iniþiat un program de rapidã indus-
trializare, proces care a generat o
cerere crescutã de locuinþe, mai ales

în mediul urban. Deoarece cererea
era mare, iar posibilitãþile de satis-
facere a acesteia erau limitate, dar era
imperios necesar a fi satisfãcutã, s-a
fãcut un compromis: scãderea cali-
tãþii locuinþelor nou-construite în
favoarea numãrului, rapiditãþii ºi a
înregistrãrii unor costuri cât mai
scãzute în procesul de construcþie.

Cele mai importante aspecte refe-
ritoare la locuinþe în perioada
1950–1989 (graficul 7) au fost:

Graficul 7: Dinamica construcþiilor de locuinþe în perioada 1951–1989
Sursa: Comisia de statisticã

Graficul 8: Dinamica construcþiilor de locuinþe în perioada 1990-2002
Sursa: Comisia de statisticã
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Captarea ºi evacuarea apelor superficiale, obþinute din
precipitaþii meteorice sau din lucrãri industriale ºi agricole,
au reprezentat mereu o prioritate în activitatea omului.
Aceste necesitãþi, în ultimii ani, au fost mãrite în mod clar
din cauza schimbãrilor climatice ºi morfologice în terito-
riu (de ex.: calamitãþile anului 2005). MUFLE Drain este
soluþia idealã cerutã de proiectanþi, deoarece combinã
caracteristici tehnice, practice ºi economice pentru
punerea în operã, care este indispensabilã pentru instalatori.
MUFLE spa, producãtor italian al produselor de drenaj al
apelor de suprafaþã, deþine o gamã vastã de produse pentru
a drena apele pluviale ºi consolideazã locurile cu situaþii
problematice la dren. 

MUFLE Drain dispune de mai multe sisteme de drenaj,
cum ar fi: 

Drenajul punctual – compus din capace ºi grãtare de
canalizare cu ramã din fontã nodularã 500–7, de la
dimensiunile minime de 300 x 300 mm pânã la 850 x 850 mm,
de ex.: seria OMEGA în clasa D 400, 850 x 850 cu 600,
dispune de unele opþiuni: garniturã anti-zgomot, greutate
de numai 57 kg, balama ºi un sistem de încuietoare cu
cheie a capacului (cheie specialã anti-furt) mai sigur decât
cele obiºnuite.

Drenajul liniar – compus din rigole ºi grãtare rezistente
pentru toate clasele de greutate potrivit încãrcãturii, con-
form normativelor în vigoare (A15, B125, C250, D400,
E600, F900). Rigola realizatã din HD-PE (polietilenã de
înaltã densitate) rezistentã la lovituri ºi salturi termice,
conservã aceleaºi caracteristici de robusteþe ºi elasticitate
de la –50 0C pânã la +100 0C. Inatacabilã de agenþii
chimici ºi atmosferici HD-PE, rezistã perfect la o vastã
gamã de acizi, sãruri ºi baze, uleiuri minerale ºi petrol.
Rigola MUFLE Drain poate fi instalatã cu siguranþã în insta-
laþii chimice, staþiuni de serviciu sau sãli de lucru, dru-
muri cu un ridicat uz de sãruri anti-îngheþ. În toate
situaþiile este necesar ca substanþele chimice sã nu poatã
compromite structura ºi eficienþa sistemului de drenaj.
Suprafaþa netedã ºi impermeabilã favorizeazã scurgerea
apei, nu permite formarea depunerilor. Rigola MUFLE
Drain poate fi folositã în sectoarele industriei alimentare
ºi, de asemenea, în restaurante. Sistemul practic de
cuplare rapidã între rigole este prevãzut cu nut ºi feder.

Avantajos de transportat ºi montat, instalarea rigolelor
nu necesitã folosirea unor unelte speciale, ieºirile de
conectare preinstalate pentru evacuare favorizând
conectarea simplã ºi rapidã în reþelele de canalizare.

Drenaj din oþel inox – gama de cãmine ºi rigole de
colectare a mãrcii ASVOX este complet realizatã din oþel
inox AISI 304, fiind în mãsurã de a satisface toate exigen-
þele în materie de rezistenþã mecanicã, chimicã ºi termicã.
Calitatea sistemelor noastre de drenaj este optimã garan-
tând caracteristicile de curãþenie ºi igienã, în deplin
respect faþã de normativele comunitare europene. Linia
ASVOX, compusã din sifoane pietonale ºi carosabile,
rigole cu fisurã ºi grãtare, este destinatã sectoarelor agro-
alimentare, abatoarelor, spitalelor, laboratoarelor, industriei
chimice ºi farmaceutice, oriunde este necesar drenajul
unor cantitãþi mari de apã în timp record. 

Drenaj gazon Prato – realizat din PE-HD; sistemul
Prato reprezintã un produs inovator în vederea transfor-
mãrii oricãrei suprafeþe într-un spaþiu verde cu caracteris-
tici optime pentru un trafic lejer, asigurând totodatã ºi
drenajul apelor pluviale.

Acesta este indicat ºi adaptat pentru: parcãri, spaþii
de staþionare, grãdini, parcuri sportive, terenuri de golf,
consolidarea terenurilor cu risc, amenajãri de spaþii
platformã.

Angajaþii firmei formeazã o echipã de profesioniºti ce
vor reprezenta un real spijin în atingerea obiectivelor pe
care vi le propuneþi, oferindu-vã consultanþã de la primele
faze de proiectare pânã la punerea în operã a produselor,
succedându-se cu un raport de asistenþã.

Sisteme de drenaj al apelor de suprafaþã

Reprezentant oficial în România SC Gimani & Mufle
Tel.: 0726-622.615; Fax: 0248- 510.780;

info@mufle.ro; www.mufle.ro.

Distribuitori MUFLE autorizaþi:
• zona Moldovei: hipermarketuri Dedeman; 
• zona Transilvaniei: magazinele Ambient;
• zona Bucureºti: SC Baduc, SC Rom Vest ªos. Pipera Tunari 

0724.564.230; SC Picollo Com, magazin Bãneasa 0723.501.120;
• zona Braºovului: SC Recobol 0722-133.004.
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scãderea continuã a numãrului
locuinþelor construite cu fonduri par-
ticulare, cu o perioadã de stagnare în
1966–1970;

în perioada 1971–1982 s-a
înregistrat cea mai ridicatã ratã a con-
strucþiilor noi de locuinþe;

dupã 1982 criza generalã prin
care trecea economia româneascã a
avut un impact direct asupra politicii
din domeniul locuinþelor, atât din
punct de vedere cantitativ, cât mai
ales din punct de vedere calitativ
(vezi distribuþia ariilor locuibile,
utile ºi construite în funcþie de
numãrul de camere conform Decre-
tului nr. 216/2001).

Dinamica construcþiei de locuinþe
dupã 1990 (graficul 8), a cunoscut
transformãri în privinþa ritmului, a
posibilitãþilor de realizare, a mediului
de amplasare, a materialelor folosite etc.

Statul s-a retras aproape complet
din finanþarea ºi construcþia de
locuinþe, de la 8,7% investiþii din
bugetul de stat în 1989, la mai puþin
de 1% în mod constant în urmãtorii
ani. Aceasta a fãcut ca ponderea
medie a locuinþelor nou-construite
din fonduri publice sã scadã dra-
matic în intervalul 1998–2001
(circa 2100 locuinþe construite pe an),

numai în ultimii ani fiind în creºtere
(în 2003 – 6.848 de locuinþe construite).

Ritmul scãzut al construcþiei de noi
locuinþe pe toatã perioada tranziþiei,
situeazã România pe unul dintre
ultimele locuri între þãrile Europei
(România cu 6,1 % locuinþe construite
în perioada 1991–2000, spre deosebire
de Franþa – 10%, Olanda – 11,4,
Norvegia – 16,7 %, Portugalia – 21,7%).

Dificultãþile economice crescute ºi
preþul mare al terenurilor din mediul
urban sunt doi dintre factorii care au
determinat în ultimii ani ca majori-
tatea locuinþelor (74%), construite din
fondurile populaþiei, sã fie realizate în
mediul rural sau la periferia oraºelor.
Materialele tradiþionale, utilizate în
multe cazuri, au o rezistenþã slabã, iar
locuinþele construite au un grad
scãzut de adecvare din punctul de
vedere al dotãrilor edilitare.

Infrastructura tehnico-edilitarã joacã,
în continuare, un rol hotãrâtor pentru
soarta construcþiilor de locuinþe.

Gradul de dotare cu utilitãþile de
bazã reprezintã aspectul cel mai
critic al calitãþii fondului de locuinþe
din România, îin special în mediul
rural (tabelul 2).

Diferenþele dintre localitãþi þin în
bunã mãsurã de dimensiunea acestora.

Localitãþile mari tind sã aibã mult mai
multe locuinþe cu acces la infrastruc-
tura tehnico-edilitarã (alimentare cu
apã, canalizare, termoficare, gaze).
În plus, cu cât localitatea este mai
micã, creºte ponderea celor care îºi
asigurã singuri accesul la utilitãþi, prin
instalaþii proprii, fãrã a utiliza sis-
temul public de alimentare.

Blocurile din mediul urban benefi-
ciazã prin construcþie de utilitãþi din
sistemul public. Problemele care apar
sunt date de vechimea sau calitatea
proastã a conductelor, de costul ridi-
cat al serviciului ºi de imposibilitatea
proprietarilor de a-ºi achita facturile,
fapt ce a dus la debranºarea forþatã a
unor blocuri.

Creºterea tarifelor la utilitãþile
publice a fãcut ca o parte a populaþiei
sã recurgã la soluþia debranºãrii, ca
urmare a incapacitãþii de platã a servi-
ciilor asociate cu locuinþa sau la
întârzierea plãþii pânã la debranºarea
de cãtre furnizor a întregului bloc în
care se aflã respectiva locuinþã. În 2002,
aproximativ o treime dintre gospo-
dãriile din mediul urban nu au putut
plãti în mod repetat cheltuielile pen-
tru întreþinerea locuinþei (apa, gazul,
cãldura), fãcând ca 15,5% din blocuri
sã fie debranºate de la sistemul cen-
tralizat de termoficare, dar ºi de la ali-
mentare cu apã (tabelul 3).

Concluzionând, în medie, locu-
inþele din România nu corespund cerin-
þelor populaþiei în ceea ce priveºte
calitatea, cantitatea ºi standardele
decente de locuire; la toþi indicatorii ºi
indicii cu ajutorul cãrora s-au evaluat,
calitativ ºi cantitativ locuinþele, se înre-
gistreazã rãmâneri în urmã faþã de alte
þãri europene, occidentale sau vecine.
Cea mai deficitarã este echiparea
tehnico-edilitarã (alimentarea cu apã,
canalizarea, alimentarea cu energie,
apã caldã, alimentarea cu gaze), în spe-
cial în mediul rural. 

Tabelul 2: Nivelul de dotare a locuinþelor în România  (%, 2002)

Sursa: Recensãmânt 2002

Tabelul 3: Gospodãrii care în ultimele 12 luni nu au putut plãti, în mod repetat,
cheltuielile pentru întreþinerea locuinþei, dupã mediul de rezidenþã (%, 2002)

Sursa: Prelucrãri CASPIS, dupã anchete de profil ale INSSE, 2002.
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Cogenerare prin GERMAN POWER SYSTEMS cu ajutorul
DEUTZ POWER SYSTEMS MANNHEIM GERMANIA

Principalii clienþi/posibili beneficiari ai unor astfel de
grupuri de cogenerare sunt din toate domeniile: persoane
private, firme, fabrici etc.

ªi de fapt, cine nu are nevoie de curent ºi energie ter-
micã la preþuri cât mai mici sau cine nu îºi doreºte sã fie
independent de furnizorii de energie electricã ºi termicã?

Aceastã necesitate este valabilã începând cu orice
firmã care are consum de energie termicã ºi electricã (spi-
tale, hoteluri, azile de bãtrâni, sãli de agrement unde este
construit un bazin sau o piscinã care necesitã încãlzire,
pânã la puncte termice ºi electrice de cartier sau  de oraº). 

Odatã cu creºterea continuã a preþurilor materiilor prime,
inclusiv a preþurilor combustibililor, mãrirea eficienþei
sistemelor producãtoare de energie a devenit primordialã.

Grupurile de cogenerare, adicã sistemele producã-
toare simultan a douã forme de energie, utilizeazã cu

o eficienþã mai  ridicatã combustibilul. Principalul atu al
grupurilor de cogenerare este producþia energiei elec-
trice cu ajutorul unui generator ºi recuperarea cãldurii
degajate de acesta, energie termicã ce poate fi folositã
chiar ºi pentru climatizare.
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Grupurile de cogenerare produse de Deutz Power
Systems pot utiliza drept combustibil gazul metan, moto-
rina sau orice gaz special: biogaz, gazele de minã etc. 

În domeniul folosirii gazelor speciale, producãtorii
germani oferã soluþii complete pentru diferite aplicaþii:
utilizarea gazelor de minã nu numai cã diminueazã riscul
de accidente datorate acumulãrilor de gaz din minã, dar
conduc ºi la o protecþie a mediului înconjurãtor.

Folosirea grupurilor de cogenerare în astfel de zone
este idealã pentru siguranþa locuitorilor ºi pentru redu-
cerea costurilor la energia electricã ºi termicã.

Un alt gaz special este cel obþinut din zonele limitrofe
oraºelor mari, unde au fost depozitate deºeurile (gropile
de gunoi). Dupã anumite procese, în aceste zone se
formeazã un gaz special care poate fi folosit de cãtre o
instalaþie de cogenerare Deutz pentru producþia de
energie electricã sau termicã.

Avantajul Deutz este cã vã punem la dispoziþie
motorul termic echipat complet ºi livrat într-un container.
Astfel, dupã ce a fost folosit tot gazul din acea groapã de
gunoi, agregatul poate fi mutat în altã locaþie.

De asemenea, reducerea emisiilor de noxe faþã de sis-
temele convenþionale producãtoare de energie termicã
sau electricã cu pânã la 30%, cât ºi independenþa totalã
sau parþialã faþã de furnizorii ºi producãtorii naþionali de
energie electricã ºi termicã au obligat piaþa din România
sã ia în considerare, din ce în ce mai mult, sistemele de
cogenerare.

Un avantaj important al sistemelor de cogenerare este
cã pot fi folosite de cãtre societãþile cu  o activitate de pro-
ducþie care nu poate fi  întreruptã  din cauza unor pene de
curent. Spitalele, de pildã, pe lângã faptul cã au nevoie

permanent de energie electricã, au ºi consum de energie
termicã mai ridicat pe întreaga perioadã a anului.

Intuindu-se aceastã tendinþã a pieþei, în cadrul târgului
internaþional Romtherm din acest an, s-a anunþat înfi-
inþarea firmei German Power Systems, reprezentant al
producãtorului de sisteme de cogenerare Deutz Power
Systems GmbH & Co. Kg din Mannheim, Germania. 

Având o tradiþie de peste 142 de ani ºi ca fondatori
nume mari, precum N.A. Otto ºi E. Langen, K. Benz ºi
G. Daimler, W. Maybach ºi Ettore Bugatti, firma Deutz a
început producþia de grupuri de cogenerare încã din anii ’70.
Unul dintre partenerii concernului Deutz în Germania
este ºi firma EMS Energy care adapteazã motoarele termice
necesarului ºi cerinþelor fiecãrui client. 

Împreunã cu aceste douã firme – având în vedere
potenþialul pieþei din România pentru asemenea sisteme –
s-a hotãrât înfiinþarea firmei German Power Systems.
Astfel, se vor putea implementa grupuri de cogenerare
începând cu o putere electricã produsã de 20  kW (putere
termicã produsã de aproximativ 38 kW) pânã la puteri
electrice ce ating 4 MW, într-un singur motor.

Având deja 3 grupuri de cogenerare de 1,5 MW
fiecare, puse în funcþiune în Cluj, Deutz prin German
Power Systems doreºte sã se implice mai mult pe piaþa din
România. Pe lângã aceste 3 grupuri din Cluj, mai existã
grupuri de puteri mai mici, unul dintre ele – instalat chiar
la sediul firmei din Bucureºti – produce 20 kW electrici,
respectiv 38 kW termici.

Pornind de la  avantajul acestor sisteme deja în funcþi-
une, dar ºi a celor peste 350 MW instalaþi în anul 2005 în
întreaga lume, Deutz împreunã cu German Power Systems
aºteaptã propunerile dvs. de colaborare.

În perioada 08–12 mai 2006, German Power Systems
împreunã cu partenerii sãi de la Deutz ºi Ems Energy vor
susþine o serie de seminarii de prezentare în þarã, unde
vã aºteptãm. 
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CARACTERISTICI TEHNICE

ªI FUNCÞIONALE
Noua distribuþie de 6 KV (substaþia electricã 520 –

Quadruplex, boxele celor patru transformatoare 1.600 KVA
– 6/0,4 KV, camera tablourilor de joasã tensiune,
dulapurile cu filtre) este realizatã într-o clãdire nouã,
independentã, alipitã halei.

Lucrarea a constat în:
modernizarea celulelor de 6 KV cu întrerup-

tor în vid tip – EVOLIS –  1.250 A, din Staþia – A – 6 KV,
din care se alimenteazã substaþia electricã 520 –
Quadruplex ºi releul multifuncþional tip SEPAM – 1000
pentru realizarea protecþiilor;

racordul LES 6 KV (linii electrice subterane 6 KV);
montajul ºi racordul distribuþiei 6 KV tip SM6,

pentru alimentarea substaþiei Quadruplex, prevãzutã
cu douã celule linie ºi patru celule transformator;

racordul de 6 KV la transformatoarele de 6/0,4 KV
tip TMC în rãºinã;

racordul de 0,4 KV la tabloul de distribuþie de 0,4 KV
tip OKKEN – 2.500A, Isc = 40 KA, IP31;

montajul ºi racordul tabloului de distribuþie 0,4 KV;
montajul ºi racordul tabloului de compensare,

UPS, iluminat ºi prize, climatizare;

TIAB S.A.
CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

Antreprenor: TIAB SA Bucureºti
Beneficiar: Michelin România
Proiectant: TIAB SA Bucureºti

Subantreprenori: Maconz Construct Bucureºti; Industrial Montaj Ploieºti

Substaþie electricã 520 – QUADRUPLEX,
VICTORIA –  FLOREªTI

Trofeul calităţii ARACO - 2005

Cine este harnic ºi munceºte bine ºi eficient este rãsplãtit pe mãsura activitãþii prestate. În aceastã categorie
intrã ºi unele societãþi din construcþii ale cãror merite sunt recunoscute de cea mai mare breaslã din domeniu –
ARACO. Aprecierea a devenit de acum tradiþionalã, stârnind o adevãratã emulaþie printre arhitecþi, proiectanþi
ºi constructori, oferindu-le acestora posibilitatea punerii în operã a unor lucrãri reprezentative.

ªi în 2005 asemenea edificii n-au scãpat specialiºtilor comisiei desemnate de ARACO sã hotãrascã premiile
ce se cuvin celor mai buni.

Printre ei, TIAB reprezintã una dintre societãþile de instalaþii cunoscutã pentru performanþele sale.
Vã prezentãm lucrarea executatã de TIAB ºi premiatã pe anul 2005.
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montajul ºi racordul tabloului pentru consumatori
0,4 KV pentru alimentarea liniilor tehnologice
Quadruplex.

Pentru realizarea instalaþiilor electrice s-au folosit
echipamente Schneider.

Selectarea produselor care sã asigure o protecþie
zonalã ºi individualã s-a realizat astfel încât sã se
obþinã:

siguranþa în funcþionare în orice condiþii;
identificarea ºi excluderea rapidã a zonei cu

defect, fiind asiguratã funcþionarea continuã a
instalaþiei;

reducerea efectelor datorate defectului cãtre alte
pãrþi ale instalaþiei (reducerea valorii tensiunii,
pierderea stabilitãþii maºinilor);

reducerea consumurilor energetice.
Prin realizarea investiþiei Quadruplex, care are

linii tehnologice acþionate electric, societatea
Victoria Floreºti a putut sã producã, în luna sep-
tembrie 2005, prima anvelopã marca MICHELIN. 

SOCIETATE PE ACÞIUNI CU CAPITAL
PRIVAT, OFERÃ CLIENÞILOR
ÎN CONDIÞII AVANTAJOASE:
•     montaj
•     punere în funcþiune
•     service în perioada de 

garanþie ºi post garanþie
•     proiectare
•     pregãtire tehnologicã
•     software

PENTRU INSTALAÞII:
•     electrice
•     automatizare
•     termice
•     ventilaþie, condiþionare aer
•     antiefracþie, antiincendiu, 

semaforizare
- mediu normal 
- mediu cu pericol de explozie

PRODUSE INDUSTRIALE:
•    confecþii metalice
•    tablouri electrice
•    joncþiuni ºi terminale pentru

cabluri de joasã ºi medie tensiune
•    accesorii de montaj
•    tubulaturã metalicã, PVC, ALP,

pentru ventilaþii, condiþionare aer

SERVICII DE ZINCARE TERMICÃ
ªI ELECTROCHIMICÃ, pentru
protecþia anticorosivã a produselor

CALITATE • EFICIENÞÃ • TRADIÞIE

SUBUNITÃÞI TERITORIALE
Piatra-Neamþ • Oneºti • Brãila • Constanþa • Bucureºti • Ploieºti • Piteºti • Craiova • Slatina • Arad • Târgu Mureº • Tulcea • Timiºoara • Prefin

Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1
010312 - Bucureºti, ROMÂNIA

Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52,
316.20.21, 316.76.58;

Fax: (+4021) 316.22.54
E-mail: tiabsa@pcnet.ro;

http://www.tiab.ro
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ROMTHERM 2006
TRADIÞIE ªI CONTINUITATE

Având o amenajare proprie, pe o

suprafaþã de 65 mp, bazatã pe o struc-

turã deja consacratã (portal semicir-

cular KESTON, suporþi fixare centrale

faþã-spate Keston catarg Celsius 2000,

suport fixare Keston etc.), dar cu un

design nou, refinisat, standul Celsius

2000 a reuºit, dupã pãrerea noastrã ºi

a organizatorilor, sã atragã atenþia vizi-

tatorilor ºi a specialiºtilor, prin moda-

litatea de aºezare ºi etalare deosebitã

a gamei complete de centrale termice

în condensare, cu puteri cuprinse

între 25 kW ºi 220 kW.

La acest târg, ne-am

prezentat cu centrale

murale de 25 kW,

40 kW, 55 kW, C 36

Combi, C 90/110kW,

precum ºi cu modulele

consacrate de par-

dosealã: 2 MC în douã

variante (colector ori-

zonta l  º i  ver t ica l ) ,

3 MC, precum ºi 4 MC

(220 kW).

Carcasele transpa-

rente – tip expo – la toatã

gama de centrale prezentate au dat

posibilitatea vizitatorilor sã vadã, în

structura centralelor Keston,  îmbina-

rea componentelor de ultimã gene-

raþie ale unor firme de mare prestigiu

de pe piaþa centralelor termice

(Honeywell, EBM-Papst, Grundfos,

Alfa Laval, Zilmet etc.), totul încor-

porat în creaþia româneascã a cen-

tralelor Keston, dupã o tehnologie

britanicã. 

Afiºarea pe centralã – „banda A de

eficienþã energeticã” – dupã clasa-

mentul SEDBUK din Marea Britanie

(Seasonal Efficiency of Domestic

Ioan ANDRONACHE, Cristian CÂRSTEA

Participarea SC Celsius 2000 SRL –  producãtorul român de centrale termice în condensare Keston – la cel mai
titrat Târg Internaþional de echipamente ºi instalaþii de încãlzire ºi condiþionare a aerului din România, Romtherm
2006, Bucureºti, reprezintã  deja o tradiþie. Un argument în acest sens este participarea noastrã la toate ediþiile
acestei manifestãri.

Ediþia din acest an a constituit a douãsprezecea prezenþã ºi pentru compania Celsius 2000 SRL,
(12 prezenþe din tot atâtea posibile).
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Boilers in the UK) a permis vizitato-

rilor –  specialiºti ºi/sau utilizatori – sã

aprecieze înalta eficienþã energeticã

ºi consumul redus de combustibil al

centralelor Keston. 

Folosirea pe toatã durata timpului

de vizitare a ansamblului laptop –

videoproiector – ecran de proiecþie a

oferit vizitatorilor posibilitatea sã

cunoascã SC Celsius 2000 SRL

îndeaproape: anul înfiinþãrii, dome-

niul de activitate, „istoria” firmei,

familia centralelor produse, lucrãri de

referinþã cu centralele Keston etc.

Spotul publicitar audio la Radio Delta

RFI, din cadrul târgului, a completat,

în mod fericit, prezenþa Celsius 2000

la Romtherm 2006. 

Deºi nu mai este o noutate abso-

lutã a companiei, centrala C36

Combi, o centralã superperformantã,

inteligentã, ecologicã, idealã pentru

spaþii unifamiliale de maximum 250 mp,

care se poate monta mural în spaþii

reduse ºi care asigurã un debit exce-

lent al apei calde de consum (a.c.c.)

de 17 l/min, a fost magnetul stan-

dului, în special pentru vizitatorii –

persoane fizice care locuiesc în

apartamente de bloc.

Considerãm cã prezenþa celor trei

drapele – România, UE ºi Marea Bri-

tanie – precum ºi þinuta impecabilã a

personalului standului nostru – au

constituit puncte de atracþie pentru

standul Keston, certitudinea clienþilor

în seriozitatea unei firme – Celsius

2000, care produce în România ºi

exportã în Marea Britanie produse de

înaltã calitate ce poartã sigla CE.

Nu trebuie omisã nici superoferta

firmei Celsius 2000 pe toatã perioada

târgului, cu extensie pânã la 15 aprilie

2006, superofertã anunþatã atât prin

reviste de specialitate (cu un mare

impact în masa largã a specialiºtilor):

„Tehnica Instalaþiilor”, „Revista
Construcþiilor” º.a.: „Keston vã
aºteaptã cu o super ofertã valabilã
pânã la 15 aprilie 2006, prin care
puteþi achiziþiona o centralã în con-
densare de ultimã generaþie la un preþ
excepþional, similar cu al unei cen-
trale convenþionale. Astfel, pe lângã
un discount de 15%, primiþi gratuit
kitul standard de admisie/evacuare ºi
garanþie nelimitatã pentru termostatul
de camerã.” 

Apreciere generalã unanimã:
Keston –  un produs englezesc fabri-
cat în România – va cuceri într-un

viitor apropiat, definitiv ºi piaþa din
România prin tehnologie - calitate -
preþ, iar diploma de excelenþã însoþitã
ºi de medalia „Romtherm 2006”
încununeazã eforturile firmei Celsius
2000 pentru prezenþa de excepþie la
aceastã manifestare. În acelaºi timp,
continuitatea participãrii societãþii
noastre la toate ediþiile Romtherm a
permis constatarea rezultatelor
deosebite obþinute de organizatori –
Romexpo SA – în îmbunãtãþirea de la
an la an a modului de organizare ºi a
calitãþii serviciilor oferite expo-
zanþilor ºi vizitatorilor. 
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Calculul simplificat
al instalaþiilor de încãlzire

prin radiaþie cu tubulaturã radiantã „OHA“
(urmare din numãrul 14)

În continuarea articolului publicat
în nr. 14 (aprilie) al Revistei Con-
strucþiilor, sunt prezentate câteva
modalitãþi de alegere a tubulaturii
radiante necesare pentru încãlzirea
unei hale industriale. Economia de
combustibil, realizatã într-un sezon
de încãlzire cu sistemul prin radiaþie,
este de circa 30%. Mai precis, în situ-
aþia în care se opteazã pentru tuburile
radiante modulare, la o halã nouã,
bine izolatã, cu dimensiunile
menþionate în fig.1, se economisesc
25,6% faþã de consumurile obþinute
cu un sistem clasic de încãlzire cu
cazan ºi aeroterme. Dacã se opteazã
pentru tubulatura radiantã cu recircu-
larea gazelor de ardere, se economi-
sesc circa 31% faþã de consumurile
unui sistem clasic de încãlzire cu
cazan ºi aeroterme. Cu cât înãlþimea
halei este mai mare sau gradul de izo-
lare mai precar, cu atât aceste valori
sunt mai ridicate, ajungându-se la
circa 62%. 

În cele ce urmeazã, sunt recoman-
date câteva elemente de dimensio-
nare a tubulaturii radiante.

Înãlþimea de instalare: alegerea
înãlþimii de instalare a circuitului
tubulaturii radiante este fundamental
legatã de înãlþimea spaþiului care
urmeazã a fi încãlzit ºi de constrân-
gerile privitoare la poduri rulante,
instalaþia de iluminat, niºe, alte tipuri
de tubulaturã, cabluri electrice etc.
Este importantã ºi poziþia grupului de
combustie (în exterior: la perete sau
la acoperiº) ºi, de asemenea, traseul
conductei de alimentare cu gaz a
arzãtorului. În mod normal, circuitele
de tubulaturã radiantã sunt poziþio-
nate în vecinãtatea tavanului, la o
înãlþime minimã de 4 metri între
partea inferioarã a tubulaturii radi-
ante ºi pardosealã.

Fig. 1: Exemplu de calcul: Halã industrialã cu dimensiuni 50 x 20 x 8 metri. Ipoteze de
calcul: temperaturã externã = – 5 0C, mediu izolatã, nr. de schimburi de aer orare < 0,5 vol/h.

Diagrama 1



Distanþa între partea externã a
tubulaturii radiante ºi eventualele
materiale combustibile trebuie sã fie
suficientã, pentru a nu se ajunge, pe
suprafaþa acestora, la temperaturi
periculoase, care sã genereze
incendii ºi/sau reacþii combustibile.
Distanþa minimã sub tubulatura
radiantã este de 1,5 metri. 

În exemplul de calcul din figura 1
sunt specificate:

o primã verificare bazatã pe
calculul pierderilor de cãldurã;

cea de-a doua verificare bazatã
pe dispoziþia geometricã a tubulaturii
radiante (acoperirea geometricã a
suprafeþelor):

- traseul tubulaturii radiante
depinde de diverºi factori, între care
cei mai importanþi sunt dimensiunile
spaþiului de încãlzit (înãlþime, lãþime
ºi lungime);

- odatã individualizatã înãlþimea
de montaj a tubulaturii radiante (H)
din tabelele 1, 2 ºi 3, pentru încãl-
zirea totalã a spaþiului, se determinã
interaxa maximã (I) a liniilor radiante

ºi distanþa (D) dintre tubulatura radi-
antã ºi pereþii perimetrali. 

Tabelele 1, 2 ºi 3 sunt valabile
atunci când este vorba de încãlzirea
totalã a spaþiului. Pentru încãlzirea
zonalã, valorile parametrilor H, I
trebuie sã fie reduse pentru diminuarea
raportului dintre suprafaþa de încãlzit
ºi suprafaþa totalã a halei.

De asemenea, trebuie luatã în
considerare prezenþa pereþilor interiori,
a maºinilor ºi a gradului de ventilare
a zonei respective.

SYSTEMA ROMÂNIA vã stã la
dispozi þ ie  cu or ice informaþ ie
din domeniu, consultanþã ºi studii
de fezabilitate. 

Tabelul 1: Tubulatura radiantã – 300 mm mod. U cu 2 tuburi /00/
(pentru OHA 20, OHA 50/100, OHA 150/200, OHA 300)

Tabelul 2: Tubulatura radiantã – 300 mm
mod. M cu 1 tub /0/ (pentru OHA 20,

OHA 50/100, OHA 150/200, OHA 300)

Tabelul 3: Tubulatura radiantã – 200 mm
mod. U cu 2 tuburi /00/ ºi mod. M cu

1 tub /0/ (doar pentru OHA 20)
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Combustibili ecologici pentru energetica ruralã

drd. ing. Andrei-Petre PÃNOIU, prof. dr. ing. Lucian MIHÃESCU, prof. dr.  ing. Nicolae PÃNOIU,
ing. Radu POPESCU, ing. Cãtãlina MARINESCU, dr. ing. Elena POPA, drd. ing. Ionicã OROIANU 

În energetica ruralã se utilizeazã o
mare diversitate de combustibili sub
toate formele de agregare, în funcþie
de disponibilitãþi, preþul de cost ºi
pretenþiile consumatorilor. În princi-
piu, cu ajutorul energiei primare, se
acoperã urmãtoarele necesitãþi:
încãlzitul, prepararea apei calde ºi a
hranei, mica industrie ºi serviciile.
În domeniul pregãtirii hranei ºi al
micii industrii, o sursã eficientã o
reprezintã combustibilii gazoºi sau
echivalentul lor – gazele lichefiate –
care suplinesc cu succes combus-
tibilii gazoºi în zonele unde nu existã
reþele de distribuþie ºi transport.

Dimetileterul (DME) este un com-
bustibil ecologic cu largi posibilitãþi
de fabricaþie ºi utilizare, un produs
chimic de sintezã, stabil, incolor, cu
miros caracteristic slab eteric. Este
uºor lichefiabil la - 25 0C la presiunea
atmosfericã ºi la 0,6 MPa, la tempe-
ratura normalã.

DME lichefiat poate fi transportat
ºi depozitat în aceleaºi condiþii cu
gazul petrolier lichefiat. Prezintã însã
dezavantajul agresivitãþii faþã de cau-
ciuc, implicând necesitatea unor
legãturi dintre instalaþiile de stocare
ºi cele de utilizare, prin conducte
metalice.

Fiind un gaz de sintezã, se poate
produce din combustibili fosili,
deºeuri menajere ºi lemn.

Proprietãþi le energetice ale
DME, comparativ cu cele ale altor
gaze l ichefiate,  se prezintã în
tabelul 1.

Caracteristicile fizico-chimice ºi
energetice ale DME, comparativ cu
cele ale metanului ºi propanului, sunt
menþionate în tabelul 2.

Din analiza acestora, se observã
cã DME, fiind uºor lichefiat, se poate
transporta fãrã dificultãþi ºi poate
reprezenta o sursã de energie primarã

Tradiþionala încãlzire ruralã cu lemne ºi alte resturi vegetale ar putea fi înlocuitã cu unele  produse chimice mai
eficiente ca randament. Sigur, este deja bine cunoscutã ºi utilizatã pe o scarã destul de rãspânditã „clasica” butelie de
aragaz. Dar a apãrut recent ºi un produs concurent, cu proprietãþi similare sau superioare, care reprezintã o nouã
sursã de energie ce poate fi utilizatã ºi în mediul rural, acolo unde infrastructura alimentãrii cu gaz metan nu existã.
Produsul la care ne referim poartã denumirea de DIMETILETER ºi este un combustibil ecologic.

Dupã cum se ºtie, România va înmulþi, în curând,  numãrul membrilor Uniunii Europene, ceea ce ne va obliga ca,
mai devreme sau mai târziu, sã aducem nivelul civilizaþiei rurale la standardele urbane, între ele fiind ºi cel al
asigurãrii de surse energetice ieftine ºi eficiente pentru multe localitãþi vãduvite de asemenea posibilitãþi.
Dar DIMETILETERUL trebuie luat în seamã de arhitecþi, proiectanþi, constructori ºi beneficiari.

Ce este ºi ce trebuie sã ºtiþi despre DIMETILETER încercãm sã vã prezentãm în cele ce urmeazã.

Tabelul 1: Proprietãþile dimetileterului comparativ cu cele ale altor gaze lichefiate [1].

Tabelul 2: Caracteristicile fizico-chimice ºi energetice ale DME.

continuare în pagina 186
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foarte indicatã pentru energetica
ruralã. Temperatura de aprindere
redusã a DME (350 0C) prezintã o sta-
bilitate ridicatã a arderii, iar existenþa
oxigenului în compoziþie scade
emisia de Nox. Este un combustibil
superior, cu putere caloricã ridicatã ºi
fãrã impuritãþi.

În laboratorul de cazane ºi instalaþii
de ardere, din cadrul Catedrei de
Echipament Termomecanic Clasic ºi
Nuclear din Universitatea Politehnicã
Bucureºti, s-au efectuat cercetãri de
determinare a vitezei de ardere ºi a sta-
bilitãþii flãcãrilor pentru DME pur ºi
pentru DME în amestec cu gaz natural.
Au mai fost efectuate probe, privind
emisiile poluante ºi temperaturile dez-
voltate în flacãrã. Pânã în momentul
de faþã, cercetãrile au cuprins ºi teste
privind valorificarea DME prin ardere
la un aragaz de bucãtãrie.

În fig. 1 se prezintã standul experi-
mental de ardere. Acest stand a fost
echipat cu aparate de determinare a
debitelor, temperaturilor ºi compo-
ziþiei chimice a gazelor de ardere.
Pentru analiza gazelor de ardere, s-a
utilizat analizorul HORIBA, care per-
mite determinarea NOx, SO2, CO,
CO2 ºi O2.

Primele cercetãri au fost efectuate
utilizând un arzãtor Bunsen, apoi un
arzãtor cu autoaspiraþie ºi unul tur-
bionar, în aºa fel încât sã fie acoperitã
toatã gama de arzãtoare uzuale pen-
tru combustibilii gazoºi.

În fig. 2 se poate vedea flacãra
liberã dintr-un ajutaj cu 0,19 cm, o
flacãrã stabilã cu o temperaturã de
840 0C ºi o lungime de 200 mm, la un
debit de DME de 84 litri/orã. 

Pe baza acestor rezultate, s-a tre-
cut la alimentarea cu DME a unei
maºini de gãtit (aragaz cu trei ochiuri
ºi cuptor), destinatã arderii gazului
natural,  fãrã a face vreo modificare
constructivã sau funcþionalã (s-au
menþinut duzele pentru gaz natural).

În fig. 3 se observã flãcãrile celor
trei arzãtoare ale maºinii. Ele sunt sta-
bile ºi bine alimentate cu comburant,
fapt dovedit de culoarea albastrã a
flãcãrii. În gazele de ardere se gãsesc
cantitãþi reduse de NOx, cu mult sub
normele de la arderea combustibililor
gazoºi; de asemenea, nu s-a observat
formarea de particule de carbon în
flacãrã.

În cazul în care cu reglajele posi-
bile de alimentare cu aer, flacãra nu
este corespunzãtoare, este necesarã
modificarea dimensiunilor duzelor
arzãtorului.

Dacã se înlocuieºte GPL cu DME,
este necesarã schimbarea duzelor de
GPL cu duze de gaze naturale,
fãcându-se reglajele de aer necesare.

Din punctul de vedere al cos-
turilor, acestea sunt influenþate de
puritatea cerutã de consumator ºi de
nivelul producþiei.

Mãrirea capacitãþii de producþie,
precum ºi scãderea puritãþii admise la
utilizatori în scopul creºterii produc-
tivitãþii vor conduce la un preþ com-
parabil cu al metanolului, ºi anume
500 – 1000 EU/t. Dacã se raporteazã
costul DME la cãldura degajatã prin
ardere, acesta tinde sã devinã com-
petitiv cu propanul ºi gazul metan la
preþul minim de 500 EU/t.

Din cercetãrile proprii ºi din rezul-
tatele obþinute ºi publicate în litera-
tura de specialitate, se desprind
urmãtoarele concluzii:

putând fi produs din com-
bustibili fosili, lemn ºi deºeuri, DME
reprezintã o importantã sursã de
energie primarã, ca alternativã la
gazele naturale;

având o temperaturã redusã de
aprindere (350 0C), DME poate fi uti-
lizat ºi pentru îmbunãtãþirea arderii
altor combustibili, ca de exemplu,
GPL, gazul de gazogen, biogazul sau
chiar gaze naturale;

datoritã prezenþei oxigenului în
structura sa chimicã, DME are o sta-
bilitate ridicatã de ardere ºi necesitã
cel mai redus consum de aer
0,241 m3N/MJ faþã de gazul metan
cu 0,267 m3N/MJ ºi propan 0,261 m3N/MJ.

Rezultatele pozitive ale cercetãrilor
deschid noi direcþii de utilizare a DME
în afara transporturilor, ºi anume în
energeticã. Datele obþinute trebuie însã
completate cu elemente privind sto-
carea, transportul ºi modul de folosire
în condiþii de siguranþã. Înainte de uti-
lizarea produsului pentru un nou pro-
ces, se întocmeºte un studiu complet
de securitate a instalaþiei ºi a perso-
nalului, precum ºi pentru compatibili-
tatea materialelor utilizate.

Având în vedere cã DME a
început sã fie utilizat drept com-
bustibil la motoarele cu comprimare
(Diesel) cu rezultate mult superioare
GPL-ului, considerãm cã acest nou
combustibil poate deveni o alterna-
tivã în domeniul energeticii rurale.
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Fig. 1: Stand experimental de ardere

Fig. 3: Flacãra arzãtoarelor de dimetileter
la un aragaz.

Fig. 2. Flacãra liberã stabilã: a - gaz
natural; b - amestec gaz natural DME;

c - dimetileter

urmare din pagina 184 
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Microstaþia de epurare Inno-Clean
Pentru metoda de vidanjare

biologicã, existã acum noua fosã
Inno-Clean. 

Doar în Germania s-au montat
aproximativ 100.000 de ministaþii de
tratare.

Se estimeazã cã, în România, 40%
din case nu sunt racordate la sistemul
de canalizare. 

Kessel a adus ºi în România
modalitãþi biologice de tratare a apei
menajere, produse realizate în con-
formitate cu normele Comunitãþii
Europene. 

Aceste ministaþii de epurare se pot
folosi pentru epurarea apelor mena-
jere ºi eliminarea lor prin drenaj în sol
sau în apele curgãtoare.  

Specialistul  Kessel vã oferã un sis-
tem avansat de microstaþie de tratare
Inno-Clean, construit compact
îngropat, care poate corespunde
oricãror cerinþe ale utilizatorului.

Existã 11 variante de staþii Inno-
Clean la dispoziþia dumneavoastrã. 

În produsul pe care îl livrãm, sunt
cuprinse garnituri, manºetã etanºe,
elemente de aducere la cotã ºi
capace care asigurã protecþia
copiilor. Staþia de epurare Inno-Clean
se poate livra opþional ºi cu un cãmin
de drenaj de diametru nominal de
1.000, care se monteazã îngropat.
Rezervorul din material plastic se
instaleazã uºor, se curãþã fãrã
probleme ºi, datoritã construcþiei
monolitice, este etanº pe întreaga

duratã de viaþã. Inno-Clean utilizeazã
tratarea în trepte ºi, de aceea, este
necesarã vidanjarea fosei doar de
douã ori pe an.

Noua staþie de tratare are nevoie
doar de puþinã energie ºi se adap-
teazã automat, în funcþie de canti-
tatea de ape uzate ce intrã în ea.

Informaþii detaliate puteþi obþine
de la Kessel România SRL.

KESSEL ROMÂNIA SRL

Bucureºti, Str. Matei Basarab nr. 83,
Bl L117, Ap. 17, Sector 3;

Tel.: 021/326.17.00;
Fax: 021/326.17.01;

E-mail: radu.toma@kessel.de
www.kessel.de



Profesii ºi profesionalism

12-16.06.2006.
Curs de pregãtire intensivã pentru „VERIFICATORI

PROIECTE ªI EXPERÞI TEHNICI” în domeniul instalaþiilor.
Cursurile sunt organizate de SIEAR în colaborare cu AIIR.
Cursanþii primesc în funcþie de domeniul solicitat broºurile
cu criteriile de performanþã pentru: Is (Instalaþii sanitare),
Ig (Instalaþii gaze ºi petroliere lichefiate), Iî (Instalaþii încãlzire
centralã), Iv (Instalaþii de ventilare ºi climatizare), Ie (Instalaþii
electrice). În afarã de acestea, toþi cursanþii primesc broºura
„Atestarea verificatorilor de proiecte ºi experþilor pentru
instalaþii”.

Pe parcursul desfãºurãrii cursului, mai primesc ºi alte
materiale informative (Extras din legislaþia referitoare la veri-
ficatorii de proiecte ºi experþii tehnici; Regulament de verifi-
care ºi expertizare tehnicã de calitate a proiectelor, a
execuþiei lucrãrilor ºi a construcþiilor; Extras îndrumãtor pen-
tru atestarea tehnico-profesionalã a specialiºtilor cu activitate
în construcþii etc.).

Responsabil de curs: conf. univ. dr. ing. Nicolae Ivan,
tel. 252.42.80/135, 0721.932.632.

Înscrierile se fac pânã la 01.06.2006 inclusiv.

19-23.06.2006.
Societatea de Instalaþii Electrice ºi Automatizãri din

România (SIEAR) organizeazã cursul de specializare „AUTOMATE
PROGRAMABILE” adresat specialiºtilor care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul instalaþiilor electrice ºi de automatizãri.
Cursurile sunt prezentate de specialiºti de la Catedra de
Electrotehnicã a Facultãþii de Instalaþii ºi de la firmele Moeller
Electric ºi PRATCO. 

Responsabil de curs: conf. univ. dr. ing. Daniel Popescu,
tel. 021-252.42.80/134, 0723.850.068. 

Programa poate fi consultatã la adresele: www.siear.ro,
http:/instalatii.altfactor.ro. Cursanþii primesc suportul de curs
tipãrit ºi alte materiale informative. 

Înscrierile se fac pânã la 12.06.2006.

26-30.06.2006.
Curs de „PROIECTARE ASISTATÃ DE CALCULATOR” 
Responsabil de curs: º. l. univ. drd. ing. Silviu Gheorghe,

tel. 021-252.42.80/147, 0722.299.055.
Înscrierile se fac pânã la 15.06.2006.

Pentru informaþii ºi înscrieri, persoanele interesate se pot
adresa dnei Cornelia Popovici, la telefoanele: 252.42.80/136,
mobil 0723.384.534. 

Pregãtirea profesionalã la nivel competitiv este una dintre cerinþele impuse oricãrui participant la lucrãrile de
construcþii, cu atât mai mult cu cât, odatã intraþi în UE, piaþa forþei de muncã devine liberã. Aici, cine are la „mânã” o
atestare a pregãtirii profesionale poate spera la un loc de muncã în þarã sau peste hotare.

De aceea sunt lãudabile iniþiativele Societãþii de Instalaþii Electrice ºi Automatizãri (SIEAR) de a veni în sprijinul celor interesaþi.

Cursuri SIEAR



Non-stop la dispoziþia dvs!
Se ºtie cã instalaþiile reprezintã pentru construcþii

sistemul circulator al tuturor utilitãþilor care asigurã
funcþionalitatea acestora.

De performanþele pieselor ºi subansamblelor care
compun instalaþiile depind în mod hotãrâtor fiabilitatea ºi
eficienþa în exploatare pentru orice gen de construcþie.

Defecþiunile apãrute într-un asemenea sistem de insta-
laþii provoacã un imens deranj.

Pentru a preîntâmpina ºi elimina astfel de situaþii, au
apãrut firme specializate în oferta de materiale pentru
instalaþii, precum INDUSTRIAL PLAST SRL Braºov. Aceasta
este organizatã ca depozit de materiale metalurgice,
produse mult utilizate în construcþiile industriale ºi social-
gospodãreºti.

De remarcat faptul cã INDUSTRIAL PLAST din Braºov
a reuºit prin raportul preþ/calitate ºi printr-o flexibilitate ºi
uºurinþã de lucru cu beneficiarii sãi sã se adapteze
nevoilor firmelor de instalaþii care activeazã în domeniul
gazelor, al încãlzirilor ºi alimentãrilor cu apã.

Dacã vreþi sã nu întâmpinaþi greutãþi în aprovi-
zionarea cu materiale pentru instalaþii, formaþi numãrul
0268/311.562 sau scrieþi-ne pe adresa de e-mail:
indplast@rdslink.ro, iar INDUSTRIAL PLAST Braºov
vã trimite la adresa dvs. orice produs de care aveþi
nevoie.

Sediul firmei: Braºov, Str. Târnavei nr. 13. 

Pentru comenzi, contactaþi-ne la tel: 0268-311.562 sau e-mail: indplast@rdslink.ro. Transportul este asigurat.



CARACTERISTICI TEHNICE

ªI FUNCÞIONALE

Centrul tehnic de pregãtire al FRF,
amplasat în comuna Mogoºoaia,
judeþul Ilfov, face parte dintr-un
Complex multifuncþional, care mai
cuprinde baza de agrement pentru
refacerea sportivilor, douã terenuri de
tenis ºi unul de fotbal.

Clãdirea are regim de înãlþime
S+P+2E,  cu  Sc  =  1 .025 mp º i
Sd = 4.410 mp; capacitatea de
cazare: 144 de persoane.

Funcþiunile construcþiei sunt
urmãtoarele:

subsol – salã de sport cu spaþii
anexe; spaþii tehnice (birou adminis-
trativ, centralã termicã, centralã de
ventilaþie etc.);

parter – în holul principal se aflã
recepþia ºi sala de aºteptare, sãlile de
instruire, sala de mese, bucãtãria;

etajele I ºi II – spaþii de cazare
cu o scarã principalã la interior.

Atriumul dezvoltat pe toate cele
4 nivele conferã construcþiei moderni-
tate ºi eleganþã.

Structura de rezistenþã este reali-

zatã din cadre, diafragme ºi plãci de

beton armat.

Închiderile au fost executate din

zidãrie de cãrãmidã ºi placaj parþial

cu piatrã naturalã ºi perete cortinã –

tâmplãrie din aluminiu cu rupere de

punte termicã ºi geam termopan.

Pardoselile în spaþiile comune ºi

sãlile de conferinþã sunt din piatrã

naturalã, gresie în grupurile sanitare

ºi bucãtãrie, mochetã în spaþiile de

cazare.

Pereþii au fost finisaþi cu vopsea

lavabilã, placaþi cu lambriu de lemn

ºi alucobond.

Scara interioarã în colimason este

realizatã din profile metalice placate

cu piatrã naturalã.

Graþie profesionalismului con-

structorului, soluþiilor competitive

adoptate ºi calitãþii execuþiei, FRF dis-

pune acum de un Centru de Pregãtire

al Sportivilor modern, executat

impecabil. 

Centrul tehnic de pregãtire al FRF la Mogoºoaia

Antreprenor: Aedificia Carpaþi SA
Proiectant general: Context Design SRL

ªef proiect complex: prof. dr. arh. E.M. Popescu
Beneficiar: Federaþia Românã de Fotbal

Trofeul calităţii ARACO - 2005
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Un nou standard de calitate
Înfiinþatã în anul 1994, Conmet Slobozia debuteazã în

sfera comerþului prin comercializarea produselor
metalurgice provenite, în special, din producþia externã.

Insistând pe promovarea calitãþii produselor, am
câºtigat un segment important din sectorul comerþului cu
produse destinate instalaþiilor de apã ºi gaze naturale, în
special al þevilor negre ºi zincate, al þevilor ºi fitingurilor
din polipropilenã. Am realizat, astfel, un portofoliu impor-
tant de clienþi consacraþi pe piaþa instalaþiilor ºi am înlã-
turat, totodatã,  produsele similare cu cele comercializate
de noi, dar care erau de provenienþã dubioasã ºi calitate
îndoielnicã.

Printr-o politicã de consolidare a relaþiilor cu parteneri
externi importanþi, s-a reuºit crearea unui teren favorabil
obþinerii unor rezultate financiare bune.

Conmet a reuºit, în felul acesta, acumularea capitalului
necesar dezvoltãrii ºi în alte direcþii, precum ºi înfiinþarea
unui parc auto propriu de transport marfã care a determi-
nat eficientizarea miºcãrii mãrfurilor ºi, totodatã, redu-
cerea cheltuielilor aferente procurãrii lor, toate acestea
ducând la posibilitatea menþinerii unei oferte competitive,
în condiþiile creºterii concurenþei pe piaþa internã. S-a creat,
astfel, o reþea de distribuþie eficientã care a dus la mãrirea
portofoliului de clienþi adepþi ai calitãþii.

Respectând legislaþia în vigoare, produsele au fost
agrementate tehnic, consolidându-se încrederea în cali-
tatea produselor comercializate de Conmet ºi înlãturându-se
eventualele suspiciuni datorate existenþei pe piaþa
româneascã a unor produse neconforme din punct de
vedere calitativ. 

Oferim din stoc dimensiunile uzuale de þevi pentru
instalaþii din oþel, negre ºi zincate, de la 3/8’’ pânã la 4’’,
în gama de execuþie medie ºi uºoarã, þevi pãtrate ºi rectan-
gulare, þevi ºi fitinguri din polipropilenã (PPRC).

Aprovizionãm la comandã:
• þevi negre ºi zincate cu dimensiuni mai puþin uzuale:

5, 6, 7... þoli.
• þevi din oþel sudate acoperite cu polietilenã în 3 stra-

turi recomandate pentru transportul gazelor naturale ºi al
produselor petroliere.

Produsele de bazã comercializate în sistem en gros de
Conmet sunt:

• þevi negre pentru instalaþii de apã ºi gaze;
• þevi zincate;
• þevi pãtrate ºi rectangulare.
• þevi ºi fitinguri din polipropilenã pentru instalaþii ter-

mice ºi sanitare, agrementate tehnic.

Acest tip de produse prezintã o serie de avantaje în
detrimentul celor clasice, din oþel. Produsele din
polipropilenã au o duratã de viaþã lungã, 50 de ani în
condiþii normale de exploatare, au suprafaþa interioarã
lisã nepermiþând acumularea de depuneri, lipsa pierde-
rilor de presiune datoritã sistemului de îmbinare-polifuzi-
une, au o rezistenþã chimicã ºi electricã ridicatã, precum
ºi un grad superior de izolare termicã ºi fonicã. Îmbinarea
se face prin sudurã prin polifuziune, procedeu ce deter-
minã un montaj simplu ºi rapid, ducând astfel la redu-
cerea cheltuielilor cu manopera ºi la un interval redus de
punere în operã a reþelei. Polipropilena este un material
netoxic pentru mediu ºi apã ºi, astfel, nu afecteazã sãnã-
tatea utilizatorilor. De asemenea, aceasta prezintã un
grad de elasticitate ridicat, determinând o bunã rezistenþã
la variaþii de temperaturã ºi la manipulare sau ºocuri, iar
greutatea redusã determinã o mai mare uºurinþã în
manipulare ºi montaj.
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Materiale compozite polimerice armate
„PLÃCI DE CONSTRUCÞIE DIN PAFS TIP BD“ SAU „PLÃCI CLASICE GALAÞI“

ing. Dãnuþ BUSUIOC

Dintre materialele compozite polimerice armate ale
ultimilor 50 de ani, se evidenþiazã ca procent de utilizare
rãºinile polimerice armate cu fibre de sticlã, respectiv
PAFS-ul – poliesterii armaþi cu fibre de sticlã.  

Ca aplicaþii mai cunoscute ale PAFS-ului amintim:
barele de protecþie de la maºini, scaunele din parcuri ºi
stadioane, bãrcile de salvare ale navelor, ambarcaþiuni,
luminatoare în hale ºi pieþe, cãºti de motociclist, butoaie,
rezervoare, chioºcuri de presã ºi comerciale.

Calitãþile speciale ale materialului au fãcut ca acesta sã
fie folosit iniþial în domeniul militar ºi în industriile navalã
ºi aeronauticã. Treptat, domeniul de aplicare al PAFS-ului
s-a deplasat spre sectorul civil.

Pânã în prezent, pentru piaþa româneascã, penetratã
de toþi ºi de toate materialele, slab supravegheatã, PAFS-ul
este considerat un material prea bun, fiind folosite materi-
alele aparent mai ieftine, chiar dacã neconforme
destinaþiei. S-a ajuns ca unele mansarde ale blocurilor de
locuit din mari oraºe ale României sã aibã pereþii din
materiale „uºoare“, spre exemplu pereþii exteriori cu
elementul de bazã din PAL nemelaminat, placat la
exterior cu PVC ºi la interior cu plãci de gips-carton.

Dar mucegaiul, dar durata de viaþã, dar conformitatea
peretelui, dar agrementul tehnic? Care agrement? Sub
masca grijii de a fabrica locuinþe ieftine pentru cetãþeni,
se construiesc locuinþe cu orice materiale. Vezi
blocurile ANL. Autoritãþile de toate soiurile se prefac cã
nu pricep ºi îi sprijinã pe ai noºtri sã facã ºi ei, sãracii, o
lucrare, pe ultima sutã de metri, cã, dacã vine UE-ul ºi
apare o supraveghere pe bune, adio afaceri în construcþiile
de locuinþe. ªi autoritãþile în construcþii tac mâlc.

Pe aceastã niºã a materialelor de construcþie, o firmã
din Bucureºti a încercat în 2002-2003 sã vândã în þarã
plãci din import Italia din PAFS pentru placarea pereþilor,
plãcile având încorporate modele cu aspect de piatrã
naturalã, de cãrãmidã aparentã º.a., dar la preþuri chiar
mai mari ca în vest. Piaþa autohtonã a reacþionat negativ.
O altã firmã, din Timiºoara, executã plãci de faþadã din
PAFS, mai ales cu modelul „cãrãmidã aparentã”, dar
numai pentru export.

INFO-ACI SRL a realizat încã din iunie 1993, în can-
titãþi mici, plãci din PAFS cu modelul „cãrãmidã
aparentã”. Tot din 1993 s-au protejat la OSIM ºase
desene/modele industriale cu aspect de: cãrãmidã
aparentã, piatrã cubicã, þiglã etc., 1993 fiind chiar anul
apariþiei în Monitorul Oficial a Legii 129/1992 – privind
desenele/modelele industriale. 10 ani mai târziu, în 2003,
s-au protejat la OSIM alte ºase desene/modele industriale
cu aspect de placaje natur încorporate în mase plastice.
Plãcile cu asemenea desene/modele industriale sunt agre-
mentate pentru construcþii.

Dintre cele trei variante posibile de realizare: serie
micã – artizanalã, serie mijlocie – semiautomatizatã ºi
serie mare – automatizatã, prima este finalizatã, iar vari-
anta a doua parþial. Varianta artizanalã are specificul ei:
diversitate maximã prin schimbarea aspectului la serii mici.

Precizãm cã produsele realizate de INFO-ACI SRL sunt
100% de origine româneascã, de la protecþia
desenelor/modelelor industriale încorporate în plãci
(1993) pânã la realizarea matriþelor ºi agrementarea
produselor. În plus, la INFO-ACI SRL, s-au realizat ºi alte
materiale de construcþie din PAFS, cum sunt: plãcile din
PAFS cu izolaþie, panourile din PAFS, plãcile cu vitralii ºi
altele. În ceea ce priveºte preþul, dacã se comparã materi-
alele + manopera în cele douã cazuri, el este rezonabil.

Numai cã autoritãþile locale din România nu sprijinã
producþia internã de top. 

La expoziþia anualã de profil din mai 2005, de la
Bucureºti, au lipsit produsele româneºti de niºã complexe
ºi complete din domeniul materialelor de construcþii ºi
amenajãrilor. Cu toate acestea, pânã în prezent, autorul,
proiectantul ºi producãtorul, INFO-ACI SRL, deºi s-a
prezentat la trei expoziþii interne, nu a fost contactat de
nicio autoritate. Doar presa de specialitate ºi-a fãcut
datoria ºi a semnalat produsele noi, unele inedite,
realizate de INFO-ACI SRL.

În prezent, f irma INFO-ACI SRL Galaþi cautã
variante de colaborare ºi asociere pentru aceste
produse 100% româneºti. 
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În premierã pentru dvs.
SOCIETÃÞILE DE CONSULTANÞÃ ÎN CONSTRUCÞII

Euro House Construct este o firmã
care reprezintã interesele beneficia-
rului ºi/sau ale investitorului care nu
are timpul sau pregãtirea specificã
pentru a derula investiþiile în construcþii.
Astfel, de la faza proiectului de
prefezabilitate sau fezabilitate, con-
tinuând cu pregãtirea ºi desfãºurarea
licitaþiei pentru faza de proiectare ºi
apoi pentru faza de execuþie a con-
strucþiei, asigurãm consultanþa speci-
ficã de specialitate conform legilor în
vigoare sau/ºi  legislaþiei europene
în domeniu (regulamentul FIDIC).

Noi ne ocupãm de oricare etapã a
investiþiei, de la alegerea ºi cumpãrarea
terenului, la alegerea proiectantului ºi
a executantului, la dobândirea auto-
rizaþiilor necesare desfãºurãrii inves-
tiþiei, plata taxelor legale cãtre organele
ºi organismele autorizate ale statului,
inclusiv reprezentarea intereselor bene-
ficiarului ca firmã de dirigenþie de
ºantier, conform Legii 10/1995, legea
calitãþii în construcþii – asigurând,
astfel, inclusiv managementul proiec-
tului prin Project Manager.

Prin specialiºtii noºtri atestaþi –
inspectori de ºantier în specialitãþile:
construcþii, instalaþii, reþele interioare
ºi exterioare, gaze, apã, telecomuni-
caþii, edilitare, materiale de con-
strucþii, consolidare – asigurãm
clientului buna desfãºurare a
investiþiei, cantitativ ºi calitativ,
atestând conform legii respectarea
normelor ºi normativelor specifice ºi
a legilor în vigoare, prin contra-
semnarea Proceselor-Verbale de lucrãri

Ascunse, a Proceselor-Verbale de
Recepþie Calitativã, a Proceselor-Ver-
bale de Faze Determinante, pentru
fiecare domeniu în parte: construcþii,
instalaþii, edilitare, calitatea materi-
alelor, reþele interne ºi externe, con-
solidãri ºi lucrãri de artã, colaborând
astfel cu reprezentanþii proiectãrii, ai
constructorilor ºi ai Inspecþiei de Stat
în Construcþii.

În mãsura în care investitorul
doreºte, asigurãm reprezentarea inte-
reselor acestuia în faþa terþilor, la
semnarea procesului-verbal de recepþie
la terminarea lucrãrilor ºi a Proce-
sului-Verbal de Recepþie Finalã, pânã
la plata taxelor ºi impozitelor cãtre
Primãrie ºi Administraþia Financiarã
de sector/judeþeanã.

Întocmim Cartea Tehnicã a Con-
strucþiei pe baza documentaþiilor de
la proiectant ºi de la constructor ºi o
predãm investitorului.

Asigurãm Consultanþã în orice
domeniu al activitãþilor de construcþii,
inclusiv pentru firmele ºi/sau bãncile
care oferã credite pentru construcþiile
de orice tip: civile – rezidenþiale sau
birouri –, industriale sau agricole.
În acest sens, prin specialiºtii noºtri
atestaþi, realizãm expertize tehnice
inginereºti în toate cazurile în care
lipseºte proiectul de bazã ºi expertize
tehnice judiciare sau extrajudiciare
pentru evaluarea creditelor bancare,
inclusiv consiliere tehnicã judiciarã
acolo unde se dovedeºte necesar.

Pentru firmele de construcþii
româneºti sau multinaþionale, asigu-
rãm responsabili tehnici cu exe-
cuþia în domeniul construcþiilor ºi
telecomunicaþiilor.

De asemenea, asigurãm controlul
calitãþii prin realizarea procedurilor
de execuþie ºi/sau control, a Rapoartelor
de Neconformitate ºi a Rapoartelor
Rectificatoare. Prin colaboratorii
noºtri atestaþi, putem întocmi Manu-
alul Calitãþii ºi procedurile specifice
de calitate.

La cererea firmelor de construcþii,
putem executa antemãsurãtori, caiete
de sarcini, situaþii de lucrãri pe bazã
de proiect sau dupã stadiile fizice
existente, punând la dispoziþie
devize-ofertã – pe baza cãrora firmele
pot sã participe la licitaþii.

Tot pentru licitaþii, la cererea
firmei de construcþii, putem întocmi
dosarul de participare la licitaþii –
pentru Agenþia Naþionalã de
Locuinþe, Compania Naþionalã de
Investiþii sau pentru Banca Mondialã
ori pentru oricare alt derulator de
contracte – sau putem întocmi oferte
dupã caietele de sarcini primite,  pen-
tru licitaþii internaþionale din fonduri
ISPA ºi PHARE.

Procentele percepute pentru servi-
ciile prestate sunt între 1% ºi 7% din
valoarea totalã a investiþiei, consoli-
datã în euro. Suma depinde de com-
plexitatea ºi durata contractului de
consultanþã pe care firma noastrã îl
încheie cu investitorul/beneficiarul
investiþiei.

Vrem nu vrem a sosit, în sfârºit, ºi la noi momentul de a pune în prim-plan, în activitatea de construcþii, sistemele
noi de management care sã asigure eficienþa actului investiþional. Cu alte cuvinte, este vorba despre apelul la
inteligenþã în abordarea, conducerea ºi execuþia oricãrui tip de construcþie. Exigenþele impuse în acest domeniu sunt
soluþionate de firme specializate în consultanþã.

Despre rostul ºi necesitatea acestor societãþi ne înºtiinþeazã dl ing. Mircea Radu, director general Euro House Construct.
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