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Confort ºi... disconfort !
Sau dacã vreþi ceva ºi mai aproape
de ceea ce se întâmplã ºi în construcþii
dupã 1990 poate fi exprimat laconic în
„dupã noi potopul“. Nu, nu este nici o
exagerare într-o astfel de caracterizare
dacã avem în vedere mentalitatea hrãpãreþilor care, punând mâna (de cele mai
multe ori ilicit) pe o anumitã suprafaþã de
teren, trec nestingheriþi de nimeni la maltratarea mediului înconjurãtor „acoperiþi“
de îngãduitorul „cu banii mei fac ce vreau“.
Într-un stat ca al nostru guvernat necorespunzãtor, s-a ajuns sã se procedeze aºa
pentru cã, în primul rând, cei din conducerea administrativã, politicã ºi judiciarã
sunt pânã peste cap implicaþi în afaceri
oneroase legate de construcþia de
spaþii de locuit sau cu destinaþie
administrativã.
Banul, ochiul dracului, orbeºte pe
cei implicaþi în astfel de afaceri pentru
cã investiþiile fãcute în asemenea obiective le aduc beneficii enorme.
S-a ajuns la sume incredibile solicitate de la potenþiali beneficiari pentru cã
în þarã existã încã o realã penurie de
locuinþe ºi birouri. Dar ritmul în care
investitorii construiesc poate avea, nu
peste multã vreme, ºi un impas la vânzare din cauza ofertei bogate ºi a
preþurilor nemãsurate. Dacã s-a ajuns
ca metrul pãtrat sã nu fie mai ieftin de
500 euro, iar la limita superioarã ºi peste
3.000 euro, putem înþelege ºi goana
unora pentru profituri cât mai mari, dar
ºi imposibilitatea de a vinde spaþiile
respective. Printr-un asemenea mecanism s-a adâncit ºi se adânceºte (dacã
nu se intervine din punct de vedere economic) falia dintre nababi ºi sãraci.
Stând strâmb ºi judecând drept o
asemenea stare de lucruri, nu poþi sã nu
te întrebi cum de s-a ajuns ca unii sã se
lãfãie în zeci de camere, bãi, piscine,
terenuri de sport, sãli de întreþinere etc.,
iar alþii sã trãiascã la limita existenþei ºi
a confortului. De unde atâta pentru unii
(puþini la numãr) ºi nimic pentru alþii.
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Aici nu-i vorba de invidie cã unul are
mai mult decât altul, ci faptul cã singura
explicaþie a fenomenului rezultã din
„ingineriile financiare“ ale bãieþilor deºtepþi
îmbuibaþi pe seama statului din zestrea
cãruia au furat cât au putut (ºi au putut)
pentru cã acest „sac“ pare în continuare
fãrã fund.
Expresia „încã mai este de furat“ aflatã
în continuare în prim-plan, fie ºi dacã pornim
de la „întrecerea“ la vedere pentru dobândirea unui post de primar, consilier sau preºedinte de consiliu judeþean, loc de unde
se pot dirija în scop personal sau pentru
clientela politicã sume deloc de neglijat, fie din
bugetele locale, fie din cele alocate de UE.
Sunt sume uriaºe puse în joc ºi din
acest joc nu pot lipsi cei cu state vechi în
„valorificarea” unor asemenea posibilitãþi.
Fie cã este vorba, mai nou, de un vot
uninominal, fie de unul colectiv pe listã de
partid, scopul este cel amintit mai înainte,
sintetizat în „totul pentru noi“.
Printre cei aflaþi în cursa electoralã
sunt nume în spatele cãrora figureazã
averi deloc de neglijat ºi totuºi „grija“
pentru soarta noastrã, a celor mulþi, nu-i
lasã reci. Reci rãmânem noi ºi la propriu
ºi la figurat. Cei ce se viseazã a fi aleºi
în diferite funcþii sunt oarecum noi sau
traseiºtii care urmeazã credincioºi mai
vechiul principiu de rotire a cadrelor.
Mai plastic, la timpuri noi tot… noi.
Reiterãm, astfel, titlul materialului
de faþã: confort ºi… disconfort pentru cã
pe mai departe confortul va fi pentru cei
puþini (aceiaºi), iar dezastrul pentru cei
mulþi (tot aceiaºi). De ce o asemenea
catalogare? Pentru cã dacã privim în
urmã, cu mânie, cum se spune într-o expresie literarã, observãm de la o poºtã cã
zilele de dupã alegeri ºi intrarea în
„pâine“ a noilor veniþi (sau reciclaþi) nu
înseamnã mai nimic pentru interesul
general.
Credeþi oare cã vom avea (potrivit
promisiunilor electorale) mai multe drumuri ºi autostrãzi, aducþiuni de apã,
gaze, electricitate, canalizare etc.?
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Acestea sunt simple naivitãþi
demonstrate cu brio de aleºii noºtri în
cei 18 ani plini de dezamãgiri ºi din
acest punct de vedere.
Luaþi, drept exemplu, numai ce se
întâmplã în domeniul infrastructurii
rutiere, feroviare sau utilitare ºi inventarul „programelor“ fluturate pe la nasul
nostru cuprinde doar promisiuni însemnând nimic. Mergeþi dvs. pe un drum
nou sau modernizat, pe o autostradã în
adevãratul sens al cuvântului, zburaþi cu
160 km pe orã pe una din cãile ferate
ale þãrii?
Sã fim serioºi, banii se cheltuie (adicã
ajung în buzunarele ºi aºa doldora ale
aceloraºi „beneficiari“), iar drumurile rãmân
în continuare un vis prea îndepãrtat.
Parcurgeþi cele douã aºa-zise
autostrãzi ale României ºi veþi întâlni
aceleaºi gropi de primãvarã, hoituri ºi
fel de fel de resturi materiale care pun în
pericol traficul ºi vieþile celor ce se încumetã (pentru cã nu au încotro) sã le
parcurgã.
Ne plângem de aglomerãri de
autovehicule, dar nimeni nu încearcã sã
rezolve problema intersecþiilor, locurile
unde se produc blocajele ºi se perturbã
fluenþa traficului.
ªi atunci de ce ni se tot promite
marea cu sarea, dar în realitate avem
de-a face cu „afarã-i vopsit gardul
ºi-nãuntru nu-i... nici mãcar leopardul“,
cãci pentru unii este pe mai departe
confort, iar pentru alþii disconfort !?!
Ciprian ENACHE
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PREMII
Construct Expo Ambient ºi Cer-Glass 2008
În penultima sãptãmâna a lunii mai a.c. s-a lãsat cortina peste ediþiile din 2008 ale prestigioasei
manifestãri expoziþionale Construct Expo desfãºurate la Complexul ROMEXPO din Bucureºti, nu înainte
de a se acorda, ca de fiecare datã, premiile cuvenite celor mai reprezentativi participanþi.
Din dorinþa de a-i cunoaºte ºi dumneavoastrã, Revista Construcþiilor vã prezintã lista celor care au
primit aprecierile organizatorilor.
DIPLOME DE EXCELENÞÃ
ªI PLACHETA CONSTRUCT EXPO AMBIENT
Secþiunea Amenajãri interioare: Arabesque SRL,
Barrisol România SRL, Conmar Art SRL, Dan Serv
Trading ’96 SRL, Kenngott SCS, Orac Decor Belgia,
Rovere Mobili SRL, Sidora Metal SRL, Startonight
Industries SRL.
Secþiunea de piatrã naturalã, marmurã ºi adezivi:
Den Braven România, Comex SRL, Euro MGA Product
SRL, Henkel România, Lazaridis Marmurã ºi Granit SA,
Maer Import Export, Mapei România SRL, Resido
Industrie ºi Construcþii SRL, Selena România SRL,
Titan Mar SA.
Secþiunea vopseluri, tencuieli ºi acoperiri decorative: Daw Benþa România SRL, Ioannina Product SRL,
Köber SRL, Novachrom Industries, Policolor SA.
Secþiunea de pardoseli din lemn: Carpet & More,
Casa Bambus SRL, Ecolemn SRL.
Secþiunea pardoseli ceramice, mobilier de baie ºi
obiecte sanitare: Cersanit SA, Hidrotek International
SRL, Opoczno SA, Patriot Serv-Com SRL.
Secþiunea uºi, vitraje: Arcade Trading Serv SRL,
Oroshazaglas, Szilank Group, Valras Prod SRL.
Secþiunea feronerie: AGB Alban Giacomo SPA,
Siegenia Aubi Kft.
Secþiunea profile de tâmplãrie ºi ferestre: Alumil
Rom Industry SA, Helopal România SRL, Oltchim SA –
Divizia Materiale de Construcþii, Rehau Polymer SRL,
Veka România SRL.
Secþiunea piscine ºi amenajãri de exterior:
Felssysteme SRL, HS Hydro & Spa SRL, Kasta
Metal SRL.
Secþiunea corpuri de iluminat: Elbi Electric & Lighting,
Globo Lux SRL.
Secþiunea participãri internaþionale: Thessaloniki
International Fair.
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Distincþii: Asociaþia Producãtorilor de Materiale de
Construcþii din România, dl consilier Ioan Brezeanu, dna
prof. Ana Maria Dabija, dl prof. Horia Asanache, dl Emil
Buzea, BICAU – Banca de Informaþii în Construcþii, Arhitecturã ºi Urbanism, Universitatea de Arhitecturã ºi
Urbanism „Ion Mincu“.
DIPLOME DE EXCELENÞÃ ªI TROFEUL CER-GLASS
Pentru caracterul de unicat al colecþiei expuse:
z Topi New Glass Design
z Ion Art Glass
z Nemþoi Glass Art
Pentru consecvenþa participãrii unei firme strãine:
z Mabi
Pentru debut ºi suprafaþã de expunere:
z Pietta Glass Working
PREMIILE MASS MEDIA REPORTER ROMEXPO 2008
Presa centralã: Jurnalul Naþional, Economistul,
România liberã, Adevãrul, Ultima orã, Nine o’clock
Reviste de specialitate: Revista Construcþiilor,
Constructiv, Agenda Construcþiilor & Fereastra, Maºini ºi
utilaje, Misiunea casa, Energia, Bursa Construcþiilor,
Domus Magazin.
Agenþii de presã: Agenþia Rompres, Agenþia
Rompres – Departamentul Foto, Amos News, NewsIn.
Posturi de radio: Radio Bucureºti, emisiunea Idei în
trafic, Radio Bucureºti, emisiunea Cafeaua de
dimineaþã, Radio România Internaþional – Departamentul ªtiri, Radio România Internaþional, emisiunea
Bussines Club.
Posturi TV: TVR 1 - Departamentul ªtiri, TVR Intermaþional – emisiunea Investiþii în România – Euroeconomia, TVR Intermaþional – emisiunea Investiþii în România
– Afaceri de succes, Pro TV, Antena 1, Antena 3,
Realitatea TV, Prima TV, Naþional TV, The Money
Channel. 
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Programul „BUCUREªTIUL RESPIRÃ“
Pe zi ce trece constatãm cã mediul în care trãim ºi muncim este din ce în ce mai viciat, afectându-ne
sãnãtatea ºi randamentul în activitãþile la care participãm. În acelaºi timp, rãmânem impasibili faþã de
aceste stãri de lucruri trecând adesea nepãsãtori pe lângã actele antisociale ale celor certaþi cu ordinea,
curãþenia ºi cu respectul pe care trebuie sã-l avem faþã de ceea ce ne înconjoarã.
Munþi de gunoaie ºi resturi din cele mai diferite materiale au ajuns sã ne sufoce nu numai în marile
oraºe, ci ºi în locurile unde ar trebui sã gãsim oaze de relaxare. Cum s-ar spune, ne facem rãu singuri!
Existã, însã, oameni ºi firme care luptã pe plan educaþional pentru a demonstra cã se poate face ceva
pentru eradicarea mizeriei, a noxelor ºi a poluãrii de orice naturã.
În aceastã categorie se înscrie cu acþiuni ºi rezultate remarcabile Carpatcement Holding prin programul
„Bucureºtiul Respirã“, ajuns în acest an la cea de-a treia ediþie.
Carpatcement Holding a continuat plantarea pãdurii de protecþie
din comuna Copãceni ºi a amenajat,
în acelaºi timp, primul parc din
mediul rural în judeþul Ilfov, respectându-ºi astfel promisiunea de
refacere a Centurii Verzi a capitalei
ºi de readucere a „oazelor de verde“
în mijlocul comunitãþilor.
„Anul acesta este unul special
pentru compania noastrã. Împlinim
10 ani de existenþã pe piaþa din
România ºi am vrut sã marcãm
acest eveniment ºi în cadrul celui
mai important program de responsabilitate socialã pe care îl desfãºurãm: „Bucureºtiul Respirã“. Am
gândit programul pentru a ajuta atât
locuitorii Bucureºtiului, cât ºi pe cei
din Ilfov, care nu aveau nici un parc
amenajat pe întreaga suprafaþã
ruralã a judeþului, sã respire un aer
mai curat. Am venit în întâmpinarea
nevoilor comunitãþii din Copãceni,
amenajând pe locul unui depozit
necontrolat de deºeuri, pe malul
Argeºului, primul lor parc“, ne-a
declarat dl Mihai Rohan, Director
General Carpatcement Holding.
Ediþia din 2008 a programului
„Bucureºtiul Respirã“ este realizatã
printr-un parteneriat public-privat
între Carpatcement Holding, DHL
România, Asociaþia Experþilor de
Mediu, Primãria Comunei Copãceni,
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Ilfov ºi Agenþia Regionalã pentru
Protecþia Mediului Bucureºti.
Anul acesta, compania DHL a
ales sã se asocieze demersului
Carpatcement, aducând o contribuþie
importantã la programul „Bucureºtiul
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Respirã“: „Protecþia mediului face
parte din strategia corporatistã a
DHL ºi se concretizeazã printr-o
serie de acþiuni proprii de împãdurire, cum este programul „Salveazã
Pãdurea“, sau printr-o serie de
parteneriate cu alte companii sau
ONG-uri, de tipul celui încheiat cu
Carpatcement. Ne dorim ca o astfel
de colaborare sã reprezinte un
exemplu de urmat pentru mediul
de afaceri din România“, a declarat
dl Gian Sharp, Country Manager al
DHL International România.
În cadrul acestei ediþii a programului „Bucureºtiul Respirã“ au fost
eliminate peste 2.500 tone de deºeuri
ºi s-au plantat pe o suprafaþã de
împãdurire de peste 2,4 hectare 25 de
specii de foioase ºi conifere, însumând peste 5.000 de arbori ºi arbuºti
de diferite soiuri (salcâm, mesteacãn,
frasin, glãdiþã). De asemenea, s-au
adus peste 300 de tone de pãmânt
de împrumut pentru a asigura mediul
propice plantãrii acestora.
Tot în cadrul programului „Bucureºtiul
Respirã“, Carpatcement Holding a
construit primul parc amenajat din
judeþul Ilfov, cu o suprafaþã de peste
2.500 mp. Suprafaþa verde a parcului
este delimitatã de alei pietonale, la
construirea cãrora au fost folosiþi
peste 600 mp de pavele ºi borduri.
„Identificarea unor nevoi reale ºi
concrete, participarea ºi implicarea
comunitãþii precum ºi utilizarea
resurselor economiei locale reprezintã cheia succesului unui asemenea demers“, a declarat la rândul lui,
dl Florin Vasiliu, vicepreºedintele
Asociaþiei Experþilor de Mediu.

Carpatcement Holding a iniþiat
programul „Bucureºtiul Respirã“ ca
rãspuns faþã de diminuarea drasticã
din ultimii ani a Centurii Verzi a capitalei, formatã din pãduri de protecþie
care au menirea de a reîmprospãta
aerul ºi de a împiedica praful sã intre
în oraº.
Programul a fost iniþiat în 2006,
când s-au plantat copaci pe o
suprafaþã de 2 hectare în comuna
Cornetu (judeþul Ilfov); pentru cel
de-al doilea an de implementare a
programului, s-a ales un teren de
28.000 de metri pãtraþi în comuna
Copãceni (judeþul Ilfov).
Bucureºtiul s-a schimbat foarte
mult în ultimii ani – sunt din ce în ce
mai multe construcþii în zona limitrofã în detrimentul spaþiilor împãdurite ºi în dauna Centurii Verzi de
protecþie a capitalei. Acest fapt a dus
automat la creºterea nivelului poluãrii
în oraº ºi la scãderea calitãþii aerului.
Conform normelor europene, fiecare
persoanã ar trebui sã beneficieze de
12-16 metri pãtraþi de spaþiu verde.
Cu toate acestea, populaþiei din
Bucureºti ºi din judeþul Ilfov îi revin
numai 2,5 metri pãtraþi. Praful, zgomotul ºi poluarea aerului ameninþã
calitatea vieþii în Bucureºti ºi în
zonele limitrofe.
De aceea Carpatcement a iniþiat
programul de responsabilitate socialã
„Bucureºtiul Respirã“, un program
special gândit pentru reconstrucþia
ecologicã a pãdurii care înconjoarã
capitala, tocmai pentru a contribui la
o viaþã mai bunã a locuitorilor
Bucureºtiului ºi zonelor limitrofe. 
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Normativul NE 012/1-2007 intrã în vigoare
În Uniunea Europeanã sunt în vigoare standarde care stabilesc regulile generale de producere ºi utilizare a
cimenturilor ºi betoanelor. Aderarea României la UE impune alinierea reglementãrilor naþionale la cele europene,
inclusiv în acest domeniu.
Începând din 2002 fabricile noastre din Bicaz, Deva ºi Fieni s-au adaptat exigenþelor europene de calitate.
Cimenturile noastre, comercializate sub denumirea CARPATCEMENT®, sunt fabricate cu respectarea deplinã a
normelor europene în ceea ce priveºte calitatea produselor ºi protecþia mediului înconjurãtor.
În data de 29.04.2008, ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi locuinþei, domnul László BORBÉLY, a semnat
Ordinul nr. 577 din 29.04.2008 „Normativ pentru producerea betonului ºi executarea lucrãrilor din beton,
beton armat ºi beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007“, elaborat de
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Construcþii ºi Economia Construcþiilor ºi publicat în Monitorul Oficial
374 din 16 mai 2008.
Producãtorii de beton din România au la dispoziþie 60 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial pentru a se
conforma acestei legislaþii.
NE 012/1-2007 specificã cerinþe pentru materialele componente ale betonului, proprietãþile betonului proaspãt ºi
întãrit ºi verificãrile lor, limitãrile impuse compoziþiei betonului, specificaþiile betonului, livrarea betonului proaspãt,
procedurile de control al producþiei precum ºi criteriile de conformitate ºi evaluare a conformitãþii betonului.
Standardul european de betoane EN 206-1, pentru a putea fi aplicat pe teritoriul naþional, are nevoie de o anexã
de aplicare care sã þinã cont de particularitãþile României cel puþin în ceea ce priveºte agresiunea mediului înconjurãtor asupra betonului. În prezent este în vigoare SR 13510 (Anexa naþionalã de aplicare a SR EN 206-1) care
cuprinde, faþã de cele prezentate în acest standard, prevederi suplimentare adaptate particularitãþilor naþionale.
În aceastã anexã se regãsesc: modul de alegere a cimenturilor pentru diferite medii de expunere la acþiunea mediului,
parametrii betonului, modul de tratare a acestuia etc. Aceastã anexã naþionalã a reprezentat un prim dar important
pas în ceea ce priveºte elaborarea Normativului NE 012-1:2007.
Pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului
ordin, Direcþia Generalã Tehnicã în Construcþii va
coordona elaborarea unui „Cod de practicã pentru
producerea betonului, indicativ CP 012/1-2007“,
rezultat prin comasarea textelor urmãtoarelor
documente tehnice:
z reglementarea tehnicã „Normativ pentru producerea betonului ºi executarea lucrãrilor din
beton, beton armat ºi beton precomprimat –
Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE
012/1-2007“;
z standardul SR EN 206-1:2002 „Beton.
Partea 1: Specificaþie, performanþã, producþie ºi
conformitate“ cu amendamentele A1:2005 ºi
A2:2005 ºi erata SR EN 206:2002/C91:2008;
z standardul SR 13510:2006 „Beton. Partea 1:
Specificaþie, performanþã, producþie ºi conformitate.
Document naþional de aplicare a SR EN 206-1:2002“
ºi SR 13510:2006/C91:2008.
Intrarea în vigoare a Normativului NE 012/1-2007 reprezintã un pas deosebit de important pentru implementarea
în România a „betonului european“, UN BETON DURABIL ªI EFICIENT.
HeidelbergCement Group, producãtor de ciment, betoane ºi agregate este lider mondial în domeniul
materialelor de construcþie ºi unul dintre cei mai importanþi investitori germani din România. Prin diviziile
sale Carpatcement Holding, Carpat Beton ºi Carpat Agregate, grupul pune la dispoziþia clienþilor sãi materiale
de construcþii la un standard de calitate recunoscut la nivel internaþional. Grupul acoperã întreaga gamã de
cerinþe ale clienþilor, de la consultanþã în domeniul de aplicare, pânã la oferirea de soluþii eficiente de
finalizare a proiectelor.
 Revista Construcþiilor  iunie 2008
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Dezvoltarea lucrãrilor
de construcþii în antreprizã
dr. arh. Gheorghe POLIZU
În ultimul deceniu, activitatea de construcþii ºi de dotare tehnicã a economiei româneºti a evoluat în
mod deosebit, construcþiile fiind considerate o adevãratã locomotivã. Aceastã evoluþie va continua încã
mulþi ani, þinând seama de þintele privind apropierea de nivelul de echipare a statelor membre UE ºi de
susþinerea financiarã a efortului pentru materializare.
Aceastã dezvoltarea se confruntã însã de ceva vreme cu unele „frâne“ care, ignorate, pot limita
realizarea în timp a programelor ºi proiectelor. Din punctul de vedere al Patronatului Societãþilor din
Construcþii, pentru atenuarea efectelor este necesarã o atentã ºi urgentã reevaluare a modului de pregãtire
ºi asigurare a forþei de muncã calificatã la toate nivelurile, de la muncitori la ingineri ºi pânã la arhitecþi.
Iatã o schiþã a evoluþiei în viitorii

pânã în urmã cu câteva luni o

Pornind de la nevoia strategicã

15 ani a lucrãrilor de construcþii din

asemenea apreciere era de necon-

naþionalã de modernizare ºi apro-

România, realizate în antreprizã,

testat, în ultimul timp au apãrut

piere a nivelului de dezvoltare ºi

concluziile desprinse constituind o

îndoieli. Ele sunt determinate de

echipare a þãrii de cerinþele civilizaþiei

propunere

apariþia în România a unei presante

europene, consider cã acþiunile viitoare

crize a forþei de muncã asociatã unei

se vor baza pe:

pentru

dezbatere

la

nivelul specialiºtilor.
În media, în ultimii ani, sunt

incapacitãþi de accesare a fondurilor

prezentate aproape zilnic informaþii

comunitare – sperãm momentanã –

voltarea ºi echiparea þãrii, pe cali-

legate de activitatea din construcþii.

ºi a unor posibile reþineri ale investi-

tatea, încã, precarã a locuirii vizavi

Dinamica privind dezvoltarea sec-

torilor strãini ca urmare a unor

de cerinþele ºi aspiraþiile privind dez-

torului de construcþii, începând cu

reflexe ale crizei din Statele Unite ºi

voltarea urbanã;

anul 2000, înregistreazã în fiecare

unele þãri din Europa occidentalã.

an o creºtere cu 20-30%, practic
dublându-se practic în doi-trei ani.
Astfel, consultând anuarul statistic
2007, acesta ne confirmã creºterea
din 2001 ºi pânã în 2006 inclusiv
(când investiþiile au crescut de peste
4,5 ori) de la 6,8 la peste 31 miliarde lei.
Privind viitorul, majoritatea spe-

z

z

nivelul moºtenit privind dez-

potenþiala existenþã a surselor

Totuºi, se pare cã, în anul 2008

de finanþare din fonduri interne ºi

lucrurile merg bine. La mijlocul anu-

internaþionale a programelor de dez-

lui se estimeazã un volum de lucrãri

voltare, pe rentabilitatea economicã

de 16-17 miliarde euro, în creºtere

a acestor programe ºi capacitatea

cu circa 30% faþã de 2007. Dar ºi în

constructorilor de a dezvolta ºi ges-

legãturã cu aceste cifre este ceva de

tiona programe ºi proiecte;

spus: ele se referã la valori înregis-

z

schimbarea mentalitãþii ca urmare

trate statistic drept lucrãri executate.

a creºterii nivelului profesional, a

Nu cuprind deci lucrãrile fãcute la

experienþei ºi educaþiei celor impli-

dezvoltare sãnãtoasã este ºi dura-

negru care ar mãri valorile din aceºti

caþi în luarea deciziilor ºi înþelegerea

bilã, pariind cã evoluþia va continua

ani. Pe de altã parte, mai ales pentru

de cãtre aceºtia a cãilor de acþiune

încã mulþi ani. Acest lucru va trebui

anii 2007 ºi 2008, valoarea lucrãrilor

pentru creºterea atractivitãþii þãrii

sã determine, dacã fenomenul este

executate este afectatã de penuria

pentru investitorii strãini ºi oferirea

înþeles corect de factorii de decizie,

forþei de muncã, fapt ce i-a împiedi-

condiþiilor pentru implicarea inteligenþei

o altã apreciere privind statutul con-

cat pe unii antreprenori sã angajeze

naþionale în problematica de vârf cu

strucþiilor ºi constructorilor. Dacã

lucrãri noi.

care se confruntã lumea.

cialiºtilor din construcþii ºi a comentatorilor sunt de pãrere cã aceastã

continuare în pagina 14 ®
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ªi totul ar fi în regulã dacã eveni-

lucru constituie o soluþie imediatã pen-

16.15 ºi 16.14 din Anuarul Statistic

mentele ar evolua fãrã conflicte. Dar

tru continuarea proiectelor începute.

al României 2007, pânã în anul

viitorul ne poate face surprize. În

În altã ordine de idei, propun spre

2021. În anuar, lucrãrile în antreprizã

primul rând pentru cã nu ne dez-

analizã o digresiune. Dacã construc-

voltãm autarhic. Acum suntem o

torii români – muncitori, dar ºi

parte a Europei. ªi problemele

ingineri ºi arhitecþi au o bunã repu-

clãdiri individuale, clãdiri colective

Europei ne influenþeazã. Dacã

taþie în Europa, nu ar trebui sã

(tip bloc) ºi clãdiri de rezidenþã pen-

înainte nimeni nu se supãra dacã un

folosim mai bine acest atu? Pe vre-

tru comunitãþi;

individ din Craiova pleacã sã lucreze

muri, cele douã principate ºi apoi

în Suceava, acum, ca cetãþeni ai

România erau supra-numite „grâ-

hoteluri ºi clãdiri cu funcþiuni simi-

UE, trebuie sã ne obiºnuim cu gân-

narul Europei“. Dacã acum un secol

lare, clãdiri administrative, clãdiri

dul cã acelaºi om poate pleca sã

eram grânarul, nu am putea deveni

pentru comerþ cu ridicata ºi cu amã-

lucreze ºi în Europa. Apoi, tot ce se

în aceºti ani „constructorul Europei“?

nuntul, clãdiri pentru trafic ºi comuni-

întâmplã pe piaþa muncii din Europa,

Nu ar putea constitui aceasta o

caþii (staþii, garaje etc.), clãdiri

legat chiar de saturarea sau crizele

premisã pentru a revigora învã-

industriale ºi depozite, clãdiri pentru

de pe unele pieþe poate influenþa

þãmântul din construcþii – de la

recreere, învãþãmânt, spitale ºi clinici

deciziile forþei de muncã ºi a pieþei

muncitori ºi maiºtri pânã la ingineri ºi

ºi alte clãdiri nerezidenþiale;

construcþiilor din þara noastrã.

arhitecþi – pentru a rãspunde calitativ

sunt împãrþite în ºase categorii:
z

z

z

clãdiri rezidenþiale, cuprinzând

clãdiri nerezidenþiale, cuprinzând

infrastructurã de transport

Acum, mai mult ca altã datã, este

ºi numeric cerinþelor pieþei europene?

cuprinzând ºosele, strãzi ºi drumuri,

necesar sã ne gândim cum putem

Când scriu aceste lucruri, mã gân-

cãi ferate, piste pentru aeroporturi,

acþiona pentru a-i satisface pe con-

desc cã ºi acum, mai multe mii de

structorii români, comparabil cu ce li

arhitecþi ºi ingineri români, formaþi de

se oferã în alte pãrþi. Dacã reuºim,

ºcoala româneascã, lucreazã cu

este bine. Dacã nu, nu!

succes în Europa, la fel ca ºi peste

Totodatã, condiþiile de muncã în

100.000 de muncitori. Nu am putea

construcþii din þara noastrã pot con-

folosi mai inteligent aceastã oportu-

stitui tentaþii pentru muncitorii din

nitate în avantajul constructorilor

alte pãrþi, în general din Est, care îºi

români?

pun capacitatea de muncã ºi pri-

Încheind aceastã digresiune,

ceperea la dispoziþia antreprenorilor

prezint o ipotezã optimistã pentru

români sau a celor strãini ce acþio-

evoluþia lucrãrilor de construcþii în

neazã pe piaþa româneascã. Acest

antreprizã,

dezvoltând

tabelele

Tabel 1: Lucrãri de construcþii în antreprizã pe categorii de obiecte ºi tipuri de lucrãri (miliarde lei)

poduri, ºosele suspendate, tunele ºi
subterane, cãi navigabile, construcþii
portuare ºi alte construcþii hidrotehnice;
z

conducte, linii electrice ºi de

comunicaþii, cuprinzând conducte
de lungã distanþã, linii electrice ºi de
comunicaþii;
z

construcþii complexe în zone

industriale;
z

alte lucrãri de inginerie civilã,

cuprinzând construcþii pentru sport ºi
recreere, precum ºi alte lucrãri de
inginerie civilã neclasificate în altã
parte.
Plecând de la certitudinea datelor
statistice pentru anii 2001 ºi seria
pânã în 2006, a fost estimatã dezvoltarea pânã în 2021. În aceastã
dezvoltare, am apreciat cã pe
ansamblul lucrãrilor de construcþii în
antreprizã, efortul principal s-a consumat în perioada 2001-2006, în

(1)
(2)

ASR 2007 Tabel 16.14/663
Idem Tabel 16.15/664

care creºterea a fost de 3,78 ori
(date statistice).
continuare în pagina 16 ®
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Pentru perioadele urmãtoare au

Tabel 2: Populaþia ocupatã în construcþii ºi productivitatea muncii (mii persoane, lei)

fost estimate creºteri de 1,876 ori
(2011/2006), 1,75 ori (2016/2011) ºi
1,384 ori (2021/2026). Astfel, în douã
decenii, totalul lucrãrilor în antre(1)

prizã creºte de la 11,267 miliarde lei
la 194 miliarde lei, adicã de peste
17 ori. Sau, considerând valoarea
unui euro 3,65 lei, de la 3,09 miliarde euro la 53,15 miliarde euro!
Oricât de optimiºti am fi, cred cã
este greu de imaginat o asemenea
evoluþie.
În perioada 2006-2021 clãdirile
rezidenþiale cresc de aproape 3,5 ori,
stocul de locuinþe fiind estimat la
9.113 mii unitãþi, ridicând indicatorul
numãr de locuinþe la 1.000 locuitori
la peste 454, faþã de valoarea 360,9
înregistratã în 2001. Clãdirile nerezidenþiale, ignorate pânã în 1989, s-a
apreciat cã vor creºte de circa 3 ori,
faþã de 2006, de la 20,537 miliarde

(2)

ASR 2007, Tabel 16.14/662
ASR 2007, Tabel 16.15/663

Importante creºteri au fost reþinute ºi

2. O a doua limitã o constituie

pentru ultimele trei categorii, care au

productivitatea

fost prezentate în ansamblu, de la

optimist cã va creºte între 2006 ºi

muncii

apreciatã

7,501 miliarde lei în 2006 la 35 mili-

2021 de 2,23 ori, dupã ce din 2001

arde lei în 2021. Este probabilã

pânã în 2006, conform datelor statis-

sporirea importantã a valorilor alo-

tice, a crescut de 2,51 ori. În 2021

cate pentru modernizarea bazei

productivitatea muncii va ajunge la

sportive pentru a face þara noastrã

peste 53.000 euro sau 70-75.000 USD,

capabilã sã organizeze manifestãri

comparabilã cu valorile de vârf care

la nivel european sau mondial.

se realizeazã în prezent în lume. O

Menþionez, în final, câteva concluzii:

frânã în creºterea productivitãþii la

1. Dezvoltarea prognozatã a

noi este reprezentatã de volumul

lucrãrilor de construcþii în antreprizã

mare al lucrãrilor de reparaþii, con-

este limitatã de numãrul populaþiei

solidãri, reabilitãri termice care se

ocupate în acest sector, care nu poate

desfãºoarã pe fronturi mici, mai difi-

creºte oricât. A fost imaginatã o

cil de industrializat.

creºtere de la circa 1,5% din populaþia

3. Altã limitã o constituie calitatea

þãrii în 2001 la aproximativ 5% în

managerialã privind capacitatea de

2021. Aceste proporþii înseamnã o

asigurare logisticã a cerinþelor privind

creºtere de la aproximativ 4,25% din

materialele, elementele de con-

de necesitatea apropierii nivelului de

populaþia ocupatã a þãrii la peste 17%.

strucþii, noile produse ºi tehnologii

dotare cu autostrãzi, ºosele, poduri,

Din acest punct de vedere subli-

pentru spaþiile nou construite cât ºi a

cãi ferate – poate TGV – aeroporturi,

niez încã o datã necesitatea ca

importantului volum de reparaþii ºi

canale etc. Astfel, valoarea pentru

lei la 62 miliarde lei. Cea mai mare
creºtere a fost apreciatã pentru
infrastructurã-transport, justificatã

Patronatul Societãþilor din Construcþii

întreþinere a clãdirilor ºi a lucrãrilor de

aceastã categorie de lucrãri creºte de

sã acorde o atenþie deosebitã pregãtirii

infrastructurã.

la 8,23 miliarde lei la 75 miliarde lei

profesionale a forþei de muncã prin

4. Desigur, însã, cã nimic nu este

(adicã de la 2,25 miliarde euro la

revigorarea sistemului de ºcolarizare

posibil fãrã bani. Gândurile privind

20,55 miliarde euro). Creºterea în 15 ani

ºi simplificarea importului de forþã de

viitorul impun promovarea unor noi

a categoriei este de peste 9 ori.

muncã calificatã.

generaþii de finanþiºti, dezvoltatori de

Tabel 3: Numãr locuinþe terminate, stocul de locuinþe, populaþia probabilã
ºi numãrul de locuinþe la 1.000 locuitori

programe ºi proiecte capabile sã
mobilizeze fonduri, care în 2021 sã
ajungã la peste 53 miliarde euro,
sau peste 72 miliarde USD.
5. Efectele demersului în acest
interval de 15 ani sunt tentante:
rezolvarea în principiu ºi în linii mari
a calitãþii habitatului ºi modernizarea

(1)
(2)
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Construiesti CA SÃ traiesti în armonie cu natura
Acum peste 100 de ani, mai exact în anul 1907, pe actualul amplasament al SICERAM SA Sighiºoara ºi-a început
producþia prima fabricã de cãrãmizi ºi þigle. Fabricaþia artizanalã a acestor produse a început însã cu multe secole
în urmã. Sãrbãtorirea celor 100 de ani de activitate a fost amânatã pentru acest an din cauza investiþiilor în curs.
Odatã cu începutul noului mileniu, firma a cunoscut o adevãratã renaºtere, remarcându-se într-un mediu foarte
concurenþial ca unul din competitorii importanþi la nivel naþional ºi se sperã cã va deveni un competitor chiar la nivel
regional. La baza tuturor realizãrilor a stat munca unui colectiv deosebit, precum ºi orientarea în ultimii ani a majoritãþii
resurselor financiare cãtre investiþii.
Astfel, în anul 2004 a început prima
investiþie de amploare, lansându-se cu
aceastã ocazie pe piaþã un sistem de
zidãrie modern denumit TERMOBLOC®.
Aceastã marcã a devenit una dintre cele
mai cunoscute de pe piaþã, în condiþiile
în care producþia a ajuns în acest an la
nivelul maxim de 850 tone/zi, cea mai
mare realizatã într-o singurã fabricã de
un producãtor pe teritoriul României.
În anul 2007, s-a demarat o nouã
investiþie de peste 16 milioane euro la un
nivel de top pe plan european, de data
aceasta la produsele pentru învelitori. La
baza acesteia au stat studii de peste doi
ani ale argilelor, concretizate în deschiderea unei noi cariere.
Practic, începând cu luna mai a acestui an, se vor produce, sub denumirea

de TERRA ROSA, trei sortimente de
mãrime medie, respectiv 15-16 buc/mp, un
sortiment de mãrime micã (30 buc/mp) ºi,
pentru prima datã în România, douã
tipuri de þiglã ceramicã de dimensiune
mare, 10 buc/mp, care vor fi prezentate
pe piaþã sub denumirile de Baltica,
respectiv Carpathia.
Începând cu luna septembrie a.c. va
fi lansat un nou model de þiglã, de asemenea de 10 buc/mp.
Totate produsele noi sunt realizate,
de asemenea, pentru prima datã în
România, în matriþe de ipsos, aceasta
asigurând o mult mai mare acurateþe a
suprafeþelor. Întreaga gamã de produse
va avea o largã accesorizare.
Calitatea va fi de excepþie în condiþiile
în care, din probele de laborator, reiese

cã þigla rezistã la peste 700 cicluri de
îngheþ-dezgheþ, standardele în domeniu
prevãzând minim 50.
Producþia estimatã este de minimum
1 milion mp învelitoare pe an.
Se prefigureazã de asemenea o
nouã investiþie, de data aceasta mai mult
în partea de finisaje ºi produse de
zidãrie de mãrime micã.
Pe lângã produsele menþionate, la
Siceram se mai produc elemente de
planºeu, coºuri de fum, pardoseli, elemente ornamentale ºi vase de flori.
Nu uitaþi, dacã vreþi sã trãiþi sãnãtos,
înconjuraþi de produsele cu cea mai
mare biocompatibilitate cu organismul
uman „Construiþi CA SÃ trãiþi în armonie
cu natura“ – utilizând produsele fabricate
de SICERAM SA. 

NOILE GLETURI DE IPSOS BAUMIT
Odatã cu punerea în funcþiune a noii linii de ipsos a Fabricii de Mortare Uscate din Teiuº, Baumit România
îºi lãrgeºte gama de produse cu douã gleturi de ipsos: Baumit FINO BELLO ºi Baumit FINO G.
Cele douã gleturi reprezintã soluþia optimã pentru o
finisare perfectã, constituind astfel o bazã durabilã
pentru zugrãveli, vopsiri sau tapetãri.
Gleturile de ipsos Baumit pot fi aplicate pe tencuieli
de var, var-ciment, ipsos ºi beton. În plus, gletul de ipsos
FINO BELLO poate fi aplicat ºi pe plãci de gips-carton.
Timpul mare de lucru (90 ºi respectiv 60 de minute)
permite obþinerea unor suprafeþe perfect netede.
Folosirea gleturilor de ipsos Baumit reprezintã un suport
excelent pentru zugrãvirea definitivã, iar culoarea albã a
acestora permite economisirea de vopsea.
FINO BELLO poate fi aplicat într-un strat de maximum
3 mm, iar cel de al doilea strat (dupã uscarea primului)
poate fi foarte subþire (0-1 mm).
Al doilea glet de ipsos, Baumit FINO G, poate fi aplicat într-un strat de maximum 2 mm, iar al doilea strat
(dupã uscarea primului) poate fi de 1 mm.
Cele douã gleturi de ipsos Baumit se vor livra în
ambalaje de 10 kg ºi respectiv 20 kg.
Produsele sunt conforme prevederilor standardului
SR EN 13279-1 „Ipsos ºi tencuieli pe bazã de ipsos“.

CARACTERISTICI
FINO BELLO
FINO G
 Finisarea pereþilor ºi tavanelor
 Uºurinþã în aplicare ºi preparare
 Lucrabilitate foarte bunã
 Obþinerea unor suprafeþe perfect netede

www.baumit.ro
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Aditivi ºi produse chimice
pentru industria construcþiilor
Ading Ad este o companie care funcþioneazã din anul 1969 la Skoplije, Republica Macedonia.
Domeniul principal de activitate al firmei este producþia ºi vânzarea de aditivi ºi produse chimice
pentru industria construcþiilor.
Datoritã proprietãþilor ºi calitãþii lor, produsele Ading ºi-au gãsit aplicaþii ºi parteneri în aproape toatã
regiunea Peninsulei Balcanice, compania ºi numele Ading devenind o marcã regionalã bine cunoscutã.
Astãzi Ading este prezentã pe pieþele din Rusia, Serbia, Kazakhstan, Grecia, Croaþia, Ucraina, Muntenegru,
Ungaria, Albania, Bosnia ºi Herzegovina, Bulgaria, Macedonia iar în ultimii doi ani ºi în România.
BETON IEFTIN ªI DE CALITATE
FOLOSIND ADITIVUL FLUIDING
Nu este nici o noutate faptul cã, ºi dupã 1990, în
România sectorul construcþiilor a cunoscut un trend
ascendent. Acest lucru a solicitat dezvoltarea cu prioritate îndeosebi a industriei cimentului, produs de bazã
pentru majoritatea lucrãrilor din domeniul investiþiilor.
Semnificative sunt tehnologiile noi implementate pentru
a se asigura productivitate, calitate ºi eficienþã atât la
producãtor cât ºi la beneficiar. Printre produsele care
contribuie la obþinerea unui beton ieftin ºi de calitate, se
numãrã ºi Fluiding, aditiv adus pe piaþa româneascã de
firma Ading Ad, prin Kralex Com.
CE ESTE DE FAPT FLUIDINGUL?
Fluiding este un aditiv pentru betoane din grupa
materialelor plastifiante, produse pe baza de naphthalene ºi lignosulphonate.
De la început se pune întrebarea de ce ar trebui sã
folosim Fluidingul în producþia de betoane?
Pur ºi simplu pentru cã astfel betonul rezultat este
mai ieftin, economisindu-se cel putin 1 euro/metru cub,
iar producþia de beton este de calitate ridicatã (cu rezistenþa la coroziune asiguratã).
Concret, folosind Fluiding, se produce un beton mai
ieftin ºi de calitate superioarã.
Pentru obþinerea avantajelor de mai sus sunt câteva
condiþii care trebuie respectate atunci când se
foloseºte Fluiding.
24

Transportul betonului este bine sã se facã la temperaturi sub 25 0C.
La temperaturi de peste 25 0C este recomandat a se
folosi Fluiding M ºi Fluiding M1M, în funcþie de durata
transportului.
Fluiding se foloseºte ºi pentru orice fel de beton
pompabil (cu rezistenþe de peste 35 MPa, sau în concordanþã cu EN206-1 pentru clase de beton de pânã la
C25/30 ) sau pentru turnarea betoanelor în zone cu densitate mare de armãturi, pentru a asigura fluidizarea
betonului.
CUM POT ECONOMISI 1 EURO FOLOSIND FLUIDING?
Simplu!
Se reduce cantitatea de ciment cu 30 kg/m3, care ar
costa aproximativ 2,5 euro; se reduce cantitatea de apã
cu 8%, cu menþinerea aceluiaºi raport A/C, la care adãugaþi Fluiding (0,8% – din cantitatea de ciment), care ar
costa 1,5 euro (aproximativ 2,6 kg/m3, pentru 330 kg ciment).
De reþinut ºi faptul cã aditivul Fluiding menþine sau,
mai mult, îmbunãtãþeºte fluiditatea betonului ºi reduce
apa din amestecul de beton.
Economia la care ne referim rezultã din diferenþa de
preþuri 2,5 euro – 1,5 euro = 1,0 euro.
Am obþinut astfel un beton mai fluid, cu tasare ºi
lucrabilitate pe o perioadã mai lungã de timp.
Economia de 1 euro de care aminteam este confirmatã din urmãtorul document.
Cantitatea propusã de Fluiding – 8% din masa
ciment, ca ºi interdependenþa între reducerea apei ºi
dozajul Fluiding, rezultã din diagrama 1.
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Diagrama 1

Tabelul 1

De asemenea, 8% reducere a apei corespunde
pentru 0,6% Fluiding; analiza este fãcutã cu dozaj de
0,8% Fluiding. În acest caz, betonul produs are o mai
mare fluiditate ºi o mai mare consistenþã.
Betonul va avea aceleaºi caracteristici ca ºi
amestecurile fãrã aditivi ºi se economiseºte 1 euro la
fiecare metru cub de beton dacã dozajul de Fluiding
este de 0,6%, ºi cel pentru reducerea apei din beton
de 8%.

Dacã dozajul de Fluiding este 0,8%, betonul va fi
îmbunãtãþit sub orice aspect, ºi, foarte important, se
evitã riscul de adãugare a apei în beton pe ºantier.
Din tabelul 1, care conþine datele analizei anterioare
ale betonului, cu sau fãrã Fluiding, putem sã ne
convingem concret de beneficiile folosirii în producþia de
betoane a aditivului Fluiding.

Importatorul ºi distribuitorul Ading în România este Kralex Com Bucureºti, companie care dispune de depozite
în Bucureºti, Braºov, Suceava ºi Baia Mare.
Acest lucru îi conferã posibilitatea sã distribuie produsele Ading oriunde în România odatã cu suportul tehnic
oferit de o echipã de specialiºti bine pregãtiþi ºi cu rãspunsuri adecvate la solicitãrile clienþilor.
Nu ezitaþi sã contactaþi specialiºtii Kralex!

Finanþarea din Fonduri Structurale
ºi de Coeziune – FSC
Aderarea la Uniunea Europeanã a presupus închiderea liniilor de finanþare de preaderare ºi trecerea la
finanþarea din Fondurile Structurale ºi de Coeziune (FSC). În acest context, în mediul public ºi privat din
România s-a distins clar o nevoie acutã de informare asupra metodologiei de accesare a acestor fonduri.
Cursurile introductive în problematica accesãrii FSC au devenit, astfel, o necesitate pentru multe organizaþii interesate de absorbþia fondurilor comunitare.
EuroFinanþãri, companie ce oferã
consultanþã partenerilor publici ºi privaþi în managementul proiectelor cu
finanþare europeanã, organizeazã
sesiunile de pregãtire „Fondurile
Europene pe înþelesul tuturor“.
Training-ul constã în 3 module,
ce abordeazã din ce în ce mai
detaliat problematica asociatã
accesãrii fondurilor structurale de
cãtre partenerii din mediul public
sau privat.
Sesiunile EuroFinanþãri oferã
oportunitatea de a afla într-un timp
scurt toate informaþiile relevante
despre fondurile europene care pot fi
accesate în perioada imediat urmãtoare (fondurile structurale ºi de
coeziune).
Sesiunile sunt interactive, bazate
pe discuþii libere, lucru în grupe, pe
studii de caz ºi prezentarea unor
exemple concrete.
Scopul acestor sesiuni de
pregãtire este de a oferi funcþionarilor publici sau reprezentanþilor
firmelor private bagajul de informaþii
absolut necesare în vederea
depunerii ºi implementãrii propriilor
proiecte finanþabile din fonduri
europene nerambursabile.
Participarea la Modulul I – „Noþiuni
introductive“ asigurã:
z cunoaºterea principiilor, legislaþiei ºi procedurilor prin care pot fi
accesate Fondurile Structurale ale
Uniunii Europene în România;
z înþelegerea conceptului de fonduri structurale precum ºi a condiþiilor ce trebuie îndeplinite pentru
accesarea lor;
z dobândirea abilitãþii de a
încadra corect o idee de proiect într-o
axã prioritarã ºi într-un domeniu
major de intervenþie;
z cunoaºterea etapelor ºi tehnicilor Ciclului Managementului de
Proiect;
z dobândirea cunoºtinþelor ºi
abilitãþilor de scriere ºi implementare
26

de proiecte cu finanþare din fonduri
structurale;
z completarea corectã a unei fiºe
de proiect, care sã poatã fi transformatã într-o aplicaþie de succes.
Participarea la Modulul II – „Cererea
de finanþare“ asigurã:
z cunoaºterea regulilor ajutorului
de stat;
z înþelegerea mecanismelor de
completare a cererilor de finanþare
POSDRU, POR, POSCCE ºi a
grilelor de selecþie pentru aceste
programe;
z dobândirea abilitãþii de a completa corect o cerere de finanþare
pentru proiectele proprii;
z cunoaºterea regulilor financiare ºi de redactare a bugetelor;
z dobândirea cunoºtinþelor ºi
abilitãþilor de evaluare ºi analizã a
studiilor de fezabilitate, a planurilor
de afaceri ºi a analizelor de sensitivitate sau de impact asupra mediului.
Pentru Modulul III – „Redactarea
proiectelor finanþabile prin POS
DRU“, EuroFinanþãri propune un
concept inovativ de workshop: cele
2 zile vor fi dedicate prezentãrii
proiectelor POS DRU ale participanþilor (ideile de proiect se trimit în
prealabil organizatorilor pentru a fi
analizate de traineri), exerciþii ºi discuþii privind întocmirea dosarului de
licitaþie. Acest sistem inovativ va
spori considerabil ºansele unui
proiect de a obþine finanþare prin
POS DRU.
Sesiunile EuroFinaþãri sunt
susþinute de traineri certificaþi de
Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse ºi de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
participanþi la numeroase programe naþionale ºi internaþionale
în domeniu, având o experienþã
îndelungatã în scrierea ºi implementarea de proiecte finanþate de
Uniunea Europeanã.

Pânã în prezent, la cursurile
organizate de EuroFinanþãri au participat, în total, peste 100 de persoane, provenind atât din mediul
public, cât ºi din cel privat. S-a
lucrat cu reprezentanþi ai Prefecturii
Bucureºti, ai Camerei de Comerþ
ºi Industrie Hunedoara sau ai
Camerei de Comerþ Româno-Italianã,
dar ºi cu participanþi din cadrul unor
companii private de renume, printre
care: Petrom, ING Bank, UTI Systems,
Siveco România, Fijitsu-Siemens
Computers etc.
În urma acestor interacþiuni, s-a
observat existenþa unor preconcepþii
ºi a unor temeri care acþioneazã în
sensul frânãrii implicãrii organizaþiilor româneºti în absorbþia fondurilor europene de post-aderare,
cele mai frecvente astfel de temeri
fiind legate de corectitudinea procesului de evaluare a aplicaþiilor, precum ºi de capacitatea organizaþiilor
de a implementa pe termen lung
proiecte complexe ºi de a gestiona
bugetele aferente acestora.
Pe de altã parte, participanþii au
dobândit abilitãþi importante de
scriere ºi implementare a unor astfel
de proiecte, ajungând sã depunã
dosare de licitaþii cu ºanse crescute
de succes.
În plus, EuroFinanþãri oferã ºi consultanþã individualã pentru realizarea
de proiecte finanþabile din fondurile
structurale. Momentan sunt deschise
doar o micã parte din liniile de finanþare
pentru fondurile post-aderare. Pânã
la momentul deschiderii tuturor liniilor
de finanþare, EuroFinanþãri poate
acorda consultanþã privind potenþiala
eligibilitate a proiectului ºi documentele necesare depunerii aplicaþiei.
Pentru tematica completã a sesiunilor, agende, formulare de înscriere
ºi oferta de consultanþã se poate
accesa site-ul companiei la adresa:
www.fonduristructurale.ro. 
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Colocviu Franco-Român
OBIECTIVELE POLITICII DE EFICIENÞÃ ENERGETICÃ ÎN ROMÂNIA

Tudor CONSTANTINESCU – preºedinte ARCE
Pe zi ce trece se intensificã ºi se accentueazã la nivel mondial preocupãrile privind folosirea energiei în
toate domeniile de activitate. Cum este ºi firesc, din acest vast program nu pot lipsi mãsurile luate în þara
noastrã pentru a ne încadra cât mai rapid în rigorile folosirii eficiente a energiei sub toate formele ei.
Aceste exigenþe sunt dictate de utilizarea cu randament maxim a materiilor prime purtãtoare de energie,
resurse devenite limitate în timp sau chiar cu termene de epuizare. Mai trebuie subliniat faptul cã România
este, din punctul de vedere al eficienþei energetice, mult rãmasã în urma performanþelor celorlalte þãri
ale UE. Acest lucru a reieºit din lucrãrile unui recent Colocviu Franco-Român „Eficienþa Energeticã“,
desfãºurat la Bucureºti.
Sã urmãrim, deci, câteva date privind obiectivele politicii de eficienþã energeticã în România.
Lecturându-le, putem avea un punct de plecare în conturarea mãsurilor concrete la nivelul fiecãrui
producãtor ºi consumator de energie, întrucât cheltuielile cu energia ocupã un loc substanþial în
costurile de producþie, transport, comerþ, servicii etc.
Aºadar, exigenþele de care aminteam mai înainte
nu trebuie sã lipseascã nici din preocupãrile privind
eficienþa energeticã din sectorul construcþiilor, sector de
bazã în economia româneascã.
z Strategia Naþionalã în domeniul Eficienþei Energetice prefiguratã de ARCE (Agenþia Românã pentru Conservarea Energiei)
Obiectiv:
- reducerea cu 40% a energiei primare pânã în 2015
faþa de anul 2001 (economie de energie de 2.122
milep/an).
z Strategia privind utilizarea produselor regenerabile
(HG 1535/2003) ºi promovarea producerii energiei
electrice pe bazã de RES (HG 958/2005 modificatã)
Obiective:
- ponderea RES în consumul intern brut de energie:
11% în 2010;
- ponderea RES în consumul brut de energie
electricã: 33% în 2010, 35% în 2015, 38% în 2020.
z Promovarea utilizãrii biocombustibililor ºi a altor
resurse regenerabile în transport (HG 1844/2005, completatã prin HG 456/2007)
Obiective:
- pondere minimã 2% în total în 2007;
- pondere minimã 5,75% în total în 2010.
z Planul Naþional de Acþiune în domeniul Eficienþei
Energetice
Obiectiv þintã:
- economisire a energiei de 13,5% pânã în 2016,
respectiv 1,5% anual.
MÃSURI DE ÎMBUNÃTÃÞIRE A EFICIENÞEI ENERGETICE
PENTRU INDUSTRIE
z Încheierea acordurilor pe termen lung – LTA – 1020% economii de energie
z Gestionarea cererii de energie ºi realizarea de
bilanþuri energetice
- Aplicarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei, republicatã;
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- Promovare HG de aprobare a cofinanþãrii a 50%
din costurile bilanþurilor energetice în industrie, pentru
IMM-uri cu consum de 200-1.000 tep/an ºi pentru
clãdirile publice cu suprafaþa desfãºuratã mai mare de
1.000 mp – termen 2009;
- Promovare HG pentru aprobarea schemei de ajutor
de stat pentru finanþarea programelor destinate creºterii
eficienþei energetice în sectorul industrial – termen 2009;
z Susþinerea finanþãrii proiectelor de investiþii destinate reducerii cererii de energie
- Finanþarea proiectelor de eficienþã energeticã prin
accesarea FREE;
- Asigurarea de subvenþii de la bugetul de stat pentru
cofinanþarea proiectelor destinate creºterii eficienþei
energetice;
- Proiect PHARE privind dezvoltarea mecanismelor
de stimulare financiarã pentru eficienþa energeticã (termen de finalizare – 2008).
z Realizarea unor proiecte de investiþii cofinanþate
din fonduri comunitare
- Derularea POS CCE.
MÃSURI PENTRU ÎMBUNÃTÃÞIREA EFICIENÞEI ENERGETICE
ÎN SECTORUL REZIDENÞIAL ªI TERÞIAR
z Izolaþie termicã ºi ventilaþie la clãdiri de locuit multietajate construite în perioada 1950-1990
- Continuarea implementãrii OUG nr. 174/2002 aprobatã prin Legea nr. 211/2003: cheltuielile pentru executarea lucrãrilor de reabilitare termicã se finanþeazã din
urmãtoarele surse:
a) 34% din alocaþii de la bugetul de stat;
b) 33% din fonduri de la bugetele autoritãþilor publice
locale;
c) 33% din fondul asociaþiei de proprietari.
- Certificatele de performanþã pentru clãdiri: din 2007
pentru clãdirile noi ºi cele existente în sectorul terþiar, din
2010 pentru clãdirile rezidenþiale existente.
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z Îmbunãtãþirea eficienþei energetice la sistemele
de încãlzire/ rãcire în locuinþele individuale
- Acþiuni de control la introducerea pe piaþã a
aparatelor de climatizare ºi a cazanelor pentru încãlzire
ºi preparare apã caldã (ARCE, respectiv ISCIR);
- Determinarea consumului din gospodãriile individuale (proiectul REMODECE);
- Campanii de promovare a utilizãrii surselor alternative de energie ºi a aparatelor/echipamentelor eficiente
energetic pentru consumatorii casnici.
z Promovarea cogenerãrii de înaltã eficienþã
- Adoptarea valorilor de referinþã armonizate corectate aplicabile la nivel naþional;
- Realizarea ºi implementarea schemei de sprijin de
tip „bonus“ pentru promovarea cogenerãrii de înaltã eficienþã prin hotãrâre de guvern (termen 2008).
z Îmbunãtãþirea sistemului de iluminat public
- Înlocuirea aparatelor de iluminat, continuarea programului de înlocuire a echipamentelor neperformante,
introducerea dispozitivelor de reducere a fluxului luminos pe arterele principale în perioadele cu trafic redus.
z Promovarea utilizãrii aparatelor de uz casnic ºi a
lãmpilor eficiente energetic
- Promovarea ºi susþinerea înlocuirii lãmpilor incandescente cu lãmpi eficiente energetic ºi a înlocuirii
aparatelor electrocasnice cu aparate eficiente energetic;
- Promovarea unei hotãrâri de guvern pentru
susþinerea înlocuirii aparatelor frigorifice, maºini de
spãlat ºi aparate de climatizare, prin fonduri de la bugetul de stat (bonus de 50 euro la cumpãrarea unui aparat
de clasã A/A+) – termen: 2009.
z Promovarea dezvoltãrii companiilor de servicii
energetice ESCO
- Analiza modalitãþilor de susþinere a programelor de
creºtere a eficienþei energetice (certificate albe, ESCO,
contracte de performanþã);
- Încheierea contractelor de performanþã ca mecanism de susþinere a ESCOs;
- Identificarea barierelor existente în România în
funcþionarea ESCOs;
- Elaborarea cadrului legislativ în vederea dezvoltãrii
companiilor de servicii energetice ESCO (termen –
2008).
z Utilizarea surselor de energie regenerabile în
perioada 2008-2010
- Iniþiere HG pentru promovarea programelor de
investiþii destinate utilizãrii surselor regenerabile de
energie (termen – 2008);
- Utilizarea fondurilor structurale pentru proiecte destinate utilizãrii surselor regenerabile de energie.
MÃSURI PENTRU ÎMBUNÃTÃÞIREA EFICIENÞEI ENERGETICE
ÎN TRANSPORTURI
z Modernizarea transportului feroviar de pasageri
ºi bunuri
- Potenþial de economie energeticã în transportul mãrfurilor: 10.000 tep/an.
z Modernizarea metroului
- Economie de energie total 2007-2010: 5.850 tep.
z Promovarea biocombustibililor:
- Promovarea unei scheme de platã directã pentru
culturile energetice (45 euro/ha). 
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Lista distribuitorilor autorizaþi Schiedel
Bucureºti
Alba Iulia
Arad
Bacãu
Bistriþa
Botoºani
Braºov
Buºteni
Buzãu
Cluj-Napoca
Constanþa
Craiova
Focºani
Iaºi
Miercurea Ciuc
Oradea
Piteºti
Ploieºti
Râmnicu Vâlcea
Satu Mare
Sibiu
Sinaia
Slatina
Suceava
Târgoviºte
Târgu Mureº
Timiºoara
Tulcea

Fedo SRL
Miv SRL
Tavicom SRL
Vimed SRL
Bodimar SRL
Dedeman SRL
Estbau SRL
Stilex Prima SRL
Totex SRL
Analit SRL
Dystom SRL
Constam SRL
Credo Group SRL
DVI Construct SRL
Narcom SRL
Refrom Nav
Sarcon SRL
Hard Industry SRL
Status SRL
Sazy Trans SRL
GSV Exim SRL
Alvvimar SRL
Concret C-þii SRL
Proterm SRL
Armand SRL
Unimat SRL
Ambient SRL
Intermont SRL
Confort 2000 SRL
Dedeman SRL
Lider SRL
Dedeman Târgoviºte
Turbo Trans SRL
Egeria Sistem SRL
Total Ambiant SRL

021 – 314.80.22
021 – 242.82.77
021 – 318.74.30
0258 – 817.988
0257 – 270.078
0234 – 513.330
0334 – 401.938
0263 – 231.453
0231 – 533.777
0268 – 335.771
0244 – 321.772
0238 – 722.230
0264 – 598.963
0723 – 612.087
0241 – 691.092
0241 – 510.231
0251 – 434.341
0237 – 230.440
0232 – 210.843
0266 – 311.057
0259 – 410.885
0248 – 286.947
0244 – 515.867
0250 – 714.638
0261 – 758.211
0269 – 560.216
0269 – 229.630
0244 – 313.700
0249 – 411.564
0230 – 206.341
0230 – 526.534
0345 – 401.050
0265 – 261.941
0256 – 286.004
0240 – 534.754

Concursul Internaþional de Arhitecturã Isover
EDIÞIA 2008, FAZA NAÞIONALÃ
În luna mai a.c. a avut loc în Sala de expoziþii a Universitãþii de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu“, faza
naþionalã a celei de a V-a ediþii a Concursului Internaþional de Arhitecturã Isover.
Pentru ediþia 2008, Saint-Gobain
Isover a propus studenþilor participanþi dezvoltarea unui concept de
ºcoalã, pentru un numãr de 200230 elevi, cu vârstele între 6-15 ani,
care sã respecte, din punct de
vedere al consumului termic, cerinþele unei case pasive. Astfel, proiectarea elementelor structurale opace
aflate la exterior trebuia fãcutã cu
respectarea unui coeficient de transmitanþã U ≤ 0,15 W/(m 2 K), în
t i m p c e pentru geamuri ºi uºi
U ≤ 0,8 W/(m2K).
Pe lângã acestea, studenþii au
avut de rezolvat aspecte legate de
izolaþia fonicã la zgomot aerian ºi
zgomot de impact, structurile alese
trebuind sã prezinte urmãtoarele
caracteristici:
z izolaþie fonicã la zgomot aerian
la pereþii exteriori: Rw > 55 dB;
z izolaþie fonicã la zgomot aerian
la pereþii interiori dintre spaþiile de
predare: Rw = 63 dB;
z izolaþie fonicã la zgomot de
impact Lnt, w = 40 dB.
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O altã cerinþã a fost obþinerea
unui confort acustic optim în sãlile
de curs, în acest sens trebuind
obþinutã o anumitã perioadã de
reverberaþie.
Alegerea sit-ului a fost liberã,
concursul fiind lansat în 5 centre universitare, studenþii putând participa
individual sau în echipe.
Jurizarea, fãcutã sub atenta
îndrumare a d-lui lect. dr. arh. Mihai
Opreanu – în calitate de preºedinte
al juriului, a þinut cont de 3 criterii:
arhitectura (70% din nota finalã),
respectarea cerinþelor termice (20%)
ºi îndeplinirea criteriilor acustice
(10%), pentru fiecare criteriu fiind
întocmitã câte o comisie de jurizare.

Am avut plãcerea ca, în acest
an, din comisiile de jurizare sã facã
parte 2 echipe câºtigãtoare ale
concursului, foºti studenþi, acum
arhitecþi: Elena Stoian ºi Andrei Guþu,
respectiv Florin Cobuz ºi Bratu
Gheorghe.
Cele 3 premii ºi 2 menþiuni, în valoare totalã de peste 13.000 RON, au
fost adjudecate de:
z Premiul I: Macaveiu Sânziana,
Rasoiu Ciprian, Vlãsceanu Matei
ªtefan
z Premiul II: Claudia Georgeta
Preda, Mãdãlina Corina Licsandru,
Alina ªtefania Bontaº
z Premiul III: Dragomir Irina, Ispas
Bogdan, Tescaru Irina
z Menþiune: Moldovan Vladimir,
Stancu Davi, Hoffman Alexandru
z Menþiune: Grigorescu Dimitrie,
Mitu Ana
Toþi componenþii echipelor premiate vor participa la faza internaþionalã a concursului care se va
desfãºura în acest an între 01-04 iunie,
în Croaþia, pe malul Mãrii Adriatice
în localitatea Dubrovnik.
În cadrul acestei etape vor avea
loc, pe lângã prezentarea proiectelor, o serie de evenimente colaterale: vizitã, teatru, turul oraºului
vechi, croazierã pe mare.
La faza internaþionalã vor participa lucrãri din: România, Austria,
Ungaria, Slovenia, Slovacia, Croaþia,
Serbia, Macedonia, Muntenegru,
Bosnia ºi Herzegovina, Bulgaria,
Lituania, Letonia etc. 
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Reabilitarea termicã
a clãdirilor monumente istorice
conf. dr. ing. Maricica VASILACHE, profesor consultant Adrian RADU –
Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi”, Iaºi
Fondul construit existent din România cuprinde un numãr important de clãdiri reprezentative, cu
valoare de patrimoniu, care deservesc funcþiuni diverse. În momentul de faþã, tendinþa generalã este de a
reconsidera performanþele termice ale clãdirilor pentru reducerea consumurilor energetice ºi a efectelor
asupra mediului înconjurãtor.
Vã prezentãm o serie de aspecte privind soluþiile aplicabile în cadrul lucrãrilor de reabilitare termicã a
clãdirilor monumentale.
Clãdirile monument istoric care
au un numãr mare de ore de
funcþionare anual, dar cãrora nu li se
poate modifica aspectul faþadelor,
trebuie eficientizate energetic. Din
aceastã categorie fac parte muzee,
ºcoli, birouri, spitale, hoteluri etc. Ele
existã în aproape toate localitãþile ºi
au o pondere importantã în con-

Foto 1: Palatul Culturii Iaºi

sumul de energie, o parte dintre ele
implicând ºi asigurarea unor condiþii
speciale de umiditate interioarã,
pentru a nu fi afectate obiectele de

constituie o categorie aparte, datoritã

aplicã la clãdirile cu caracter de

caracterului intermitent al utilizãrii ºi

monument istoric. În cele ce

faptului cã, în biserici, credincioºii

urmeazã se analizeazã câteva vari-

patrimoniu expuse. În municipiul

pãstreazã hainele de stradã, deci

Iaºi, de exemplu, existã numeroase

exigenþele de confort termic sunt mai

astfel de clãdiri, dintre care pot fi men-

modeste.

aplicabile la aceste tipuri de clãdiri.
SOLUÞII DE REABILITARE ENERGETICÃ
LA CLÃDIRI MONUMENTALE

Normativele C 107/2005 ºi MC

þionate Palatul Culturii, Universitatea

ante de reabilitare energeticã,

Al. I. Cuza, Spitalul Militar (fost liceu),

mod

Ca o mãsurã generalã, la clãdirile

Gara, Primãria, Teatru Naþional ºi

expres cã prevederile referitoare la

de acest fel poate fi necesar sã se

multe altele (foto 1, 2, 3). Bisericile

eficientizarea energeticã nu se

prevadã o instalaþie de aer condi-

Tabelul 1

menþioneazã

în

Condiþii generale

001/2006

þionat, care sã permitã tot timpul
anului menþinerea temperaturii ºi
umiditãþii relative interioare, în limitele impuse de destinaþie. În tabelul 1
se prezintã valori recomandabile, în
funcþie de destinaþia actualã a
încãperilor.
continuare în pagina 38 ®
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Urmãrind realizarea confortului
termic interior, trebuie consideratã
valoarea temperaturii rezultante:
[0C]

(1)

în care:
Trez – reprezintã temperatura
rezultantã, [0C];
Tai – temperatura medie a aerului
interior, [0C];
Tsi – temperatura medie a suprafeþelor interioare, [0C].
De aceastã valoare depinde senzaþia de confort termic, importantã
mai ales la ºcoli, spitale, locuinþe ºi
birouri. Viteza de circulaþie a aerului
nu trebuie sã depãºeascã 0,1 m/s,
iar distribuþia curenþilor de aer trebuie sã fie, pe cât posibil, uniformã
la nivelul persoanelor. O condiþie
esenþialã este sã nu se producã
fenomenul de condens, iar pe conductele de ventilare sã nu se
formeze culturi de bacterii. Astfel,
apar o serie de probleme care trebuie rezolvate în comisii de specialiºti în construcþii, instalaþii ºi
biologi.
Combaterea igrasiei
Aceasta este una dintre cele mai
frecvente ºi dificile probleme,
deoarece toate clãdirile cu peste
100 ani vechime aveau fundaþii de
piatrã calcaroasã înziditã cu mortar
de var, fãrã izolaþii hidrofuge orizontale ºi verticale (fig. 1).

Fig. 1: Migraþia apei la nivelul fundaþiei ºi soclului
cu formare de eflorescenþe.
Îmbrãcarea soclului cu un strat impermeabil
determinã ascensiunea igrasiei.
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Foto 2: Gara Iaºi

Echilibrul de umiditate era realizat cu ajutorul unor soluþii constructive, bazate pe un efect favorabil de
uscare. Astfel, la parter, sub cota
pardoselilor, soclul se ridicã peste
nivelul trotuarelor cu cca 80 cm. În
plus, era strãbãtut de guri de aerisire
(ocniþe) cu grile ºi, în unele cazuri,
de tuburi ceramice (Knappen) care,
fiind poroase, aspirau capilar apa ºi
apoi o cedau spre exterior sub formã
de vapori. Cu timpul, aceste soluþii
au devenit nefuncþionale, deoarece
nivelul terenului a crescut ºi unele
socluri au fost parþial îngropate sau
îmbrãcate cu tencuieli impermeabile. O soluþie este subzidirea cu
realizarea unei noi hidroizolaþii, însã
aceasta implicã lucrãri laborioase.
De aceea, au fost realizate de multe
ori curþi engleze, care sã permitã
aerisirea întregului soclu pânã la
baza clãdirii, ceea ce nu este totdeauna posibil. În ultimul timp, se
recurge la „impermeabilizarea” zidãriei,
prin injecþii cu substanþe chimice
(sistemele Sto Murisol, Rhodorsil,
Zonyl, Baysilon, etc). Concomitent,
este util sã se prevadã ºi tuburi
ceramice poroase, care sã contribuie la uscarea zidãriei. Indiferent
de soluþiile adoptate, efectul se
obþine în timp îndelungat ºi depinde
de ventilarea încãperilor încãlzite.
Îmbrãcarea pereþilor cu o tencuialã
foarte poroasã ascunde temporar
igrasia, dar nu o eliminã. Dupã o
vreme, reapar petele de eflorescenþe.

Protecþia termicã
De regulã, tâmplãria este veche
ºi trebuie înlocuitã, ceea ce presupune utilizarea ferestrelor cu
geam termopan, cu toc din PVC sau
din lemn stratificat.
Douã aspecte sunt de luat în
seamã:
z

tâmplãria devine etanºã la aer

ºi de aceea este necesar sã fie prevãzute cãi de admisie ºi evacuare
permanentã a aerului (clapete sau
dispozitive de admisie a aerului cu
debit constant sau variabil);
z

pe conturul tâmplãriei este

necesarã o izolaþie termicã, pentru a
reduce efectul punþii termice, astfel
încât fenomenul de condens sã fie
evitat.
Protecþia termicã la pereþi nu
poate fi aplicatã decât prin interior.
Aceasta implicã o atentã verificare a
riscului de umezire prin condens ºi
nu poate lipsi o barierã de vapori.
Totuºi, la clãdirile monument istoric
pereþii exteriori sunt groºi (d ≥ 50 cm).
Astfel, realizarea unei rezistenþe termice medii R’ ≈ 1,40 m2·K/W este
posibilã. Ceea ce nu poate fi obþinut
la pereþi, se poate compensa prin
izolaþii termice mai eficiente la
acoperiº, pereþi spre spaþii neîncãlzite
ºi planºeu peste subsol neîncãlzit.
Totodatã, masivitatea clãdirilor este
o caracteristicã favorabilã.
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CONCLUZII
Clãdirile monumentale servesc o
serie de funcþiuni specifice unei utilizãri continue sau discontinue, care
impun o serie de exigenþe specifice
de confort higrotermic. Consumurile
de energie termicã, determinate de
condiþiile de amplasament ºi de exigenþele de confort termic reclamã
analiza minuþioasã a aplicãrii soluþiilor de reabilitare termicã ºi la
aceastã categorie de clãdiri, în cadrul
Foto 3: Teatrul Naþional Iaºi

unor lucrãri de audit energetic.
Îmbunãtãþirea confortului în aceste

tuturor riscurilor posibile. Aplicarea

construcþii, în paralel cu reducerea

sistemelor obiºnuite de izolare ter-

consumului de energie termicã, pre-

micã la exterior nu este acceptatã.
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studiu specific al fiecãrei clãdiri,

intervenþie sunt limitate, iar aplicarea

2. Normativ Mc 001/1 – 2006
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Metodologie de calcul a perfor-

dupã reabilitare, pentru eliminarea

deosebitã.

manþei energetice a clãdirilor. 

tehnic al elementelor de construcþii.

Posibilitatea de ajustare a preþurilor
la contractele de lucrãri publice
Asociaþia Românã a Constructorilor (ARACO) semnaleazã apariþia unor dificultãþi în derularea contractelor
de execuþie la unele lucrãri, dificultãþi generate de
creºterea semnificativã, în ultima perioadã, a preþurilor
la anumite materiale de construcþie, cum ar fi oþel beton,
þeavã de cupru, componente tâmplãrie (Al, PVC, lemn),
ciment etc.
Ceea ce a ridicat un semn de întrebare este faptul cã
apar afirmaþii care au, în esenþã, urmãtorul conþinut:
„conform legislaþiei în vigoare, preþurile contractate cu
instituþiile publice ale statului, nu se actualizeazã pe o
perioadã de 12 luni…“.
În acest context, dorim sã facem urmãtoarele precizãri:
1. Prevederile legale care reglementeazã problema
ajustãrii preþului pe parcursul derulãrii contractelor de achiziþie publicã sunt cuprinse în cadrul articolului 97 din HG
925/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006;

2. Autoritãþile contractante au dreptul de a decide,
înainte de iniþierea procedurii de atribuire, dacã preþul
contractului urmeazã sã fie ajustat sau nu. Nu existã
nicio dispoziþie legalã care sã impunã autoritãþilor
contractante includerea în contract a unei clauze de
menþinere a preþului la un nivel neactualizat în
primele 12 luni de derulare.
Cu titlu de recomandare, considerãm cã în perioadele în care este constatatã sau anticipatã o creºtere
semnificativã a preþurilor la anumite materii prime,
materiale sau la alte produse, este oportunã introducerea unor clauze specifice în contractele care urmeazã
sã fie atribuite prin care, în scopul evitãrii unor posibile
blocaje ulterioare, sã se prevadã posibilitatea de
ajustare a preþurilor în funcþie de evoluþia unor indici de
preþ relevanþi.

În acest sens, Ministerul Economiei ºi Finanþelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice ºi Locuinþei au emis:
Ordin pentru aprobarea condiþiilor contractuale
generale ºi speciale la încheierea contractelor de lucrãri
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Economiei ºi Finanþelor ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþelor, ministrul economiei ºi finanþelor, ministrul
transporturilor ºi ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi locuinþei emit urmãtorul:
Ordin
Art. 1. Prin prezentul Ordin se aprobã condiþiile contractuale generale la încheierea contractelor de lucrãri, aºa
cum sunt ele modificate ºi completate de condiþiile speciale, prevãzute în anexele 1-3 la prezentul Ordin.
Art. 2. De la data intrãrii în vigoare a prezentului Ordin, autoritãþile contractante, astfel cum sunt acestea definite
în Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor
de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 337/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, au obligaþia de a folosi condiþiile contractuale prevãzute la art. 1, la încheierea unui contract de lucrãri, astfel cum este acesta definit la art. 4, alin. (1), lit. a) ºi b) din
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 34/2006.
Art. 3. Prevederile anexei nr. 3 se aplicã exclusiv contractelor cu o valoare de pânã la 5 milioane euro sau echivalentul acestei sume în lei. Autoritãþile contractante au dreptul de a utiliza prevederile anexelor 1 ºi 2 ºi în cazul contractelor cu o valoare de pânã la 5 milioane euro sau echivalentul acestei sume în lei, dupã caz.
Art. 4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul Ordin.
Art. 5. Prezentul Ordin intrã în vigoare de la data de 01.07.2008.
Art. 6. Prezentul Ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Daw Benþa
la Construct Expo Ambient 2008
Simona MÃRGINEAN, Marketing Manager Daw Benþa
Ca de fiecare datã, prestigioasa
companie DAW BENÞA România a
participat la târgul Construct Expo
Ambient cu noutãþi care au cuprins
soluþii pentru faþade, decoraþiuni
interioare, dar ºi soluþii profesionale
pentru pardoseli ºi materiale inovative pentru protecþia lemnului:
z SOLUÞII PENTRU FAÞADE
Termoizolarea locuinþelor a prins
contur începând cu anii 1970, motivatã de economisirea costurilor
legate de încãlzirea locuinþelor, dar
ºi de creºterea nivelului de confort.
În România, materialele inovative
dedicate termoizolãrii faþadelor de la
CAPAROL oferã soluþii pentru
fiecare buget. De la Polistirenul
DALMATINA, inovaþie CAPAROL, la
materialele cuprinse în Sistemul Termoizolant CARBON, sistemele termoizolante reduc cu pânã la 50%
cheltuielile pentru încãlzirea locuinþelor.
z DECORAÞIUNI INTERIOARE
De la materiale de acoperire cu
aspect metalizat din gama Metallocryl,
la tapetele cu modele fascinante Fantastic Fleece, CAPAROL þine pasul cu
cele mai noi tendinþe în materie de
decoraþiuni interioare. Materialele

50

decorative sunt expuse pe panouri,
oferind vizitatorilor posibilitatea sã
le vadã atât în cataloagele de
prezentare, cât ºi puse în operã.
Specialiºtii CAPAROL au susþinut
pe toatã perioadã târgului Construct
Expo Ambient 2008 demonstraþii
tehnice variate, utilizând materialele
expuse în cadrul standului.
Grupul de firme CAPAROL este
unul dintre cei mai mari producãtori
din Europa din domeniul vopselelor
ºi materialelor de finisaj în construcþii. Fiind o afacere de familie cu
o vechime de peste 110 ani,
CAPAROL este pe locul 1 în Germania,
Austria ºi Turcia ºi pe locul 4 la
nivel european. Site-ul de producþie
CAPAROL din Ober – Ramstadt este
una din cele mai moderne fabrici de
producþie pentru vopsele, utilizând
tehnologii revoluþionare care protejeazã mediul înconjurãtor.
Extinderea grupului DAW în
Europa ºi Asia a demarat la
începutul anilor `50, când firma a
început sã selecteze parteneri de
încredere care sã distribuie ºi sã
produca local gama standard de produse CAPAROL. Astazi, produsele

CAPAROL sunt prezente în peste
29 de þãri ºi sunt recunoscute dupã
simbolul elefantului colorat, care a
ajuns sã reprezinte esenþa calitãþii ºi
a tradiþiei germane.
În România, compania DAW
BENÞA este reprezentanta grupului
CAPAROL, un joint venture înfiinþat
în anul 2001. Gama de produse
fabricate ºi comercializate acoperã
sectorul vopselelor lavabile de interior ºi exterior, amorse, tencuieli
structurate, lacuri ºi lazuri, tapete ºi
produse
decorative
speciale,
vopsele epoxidice pentru pardoseli,
sisteme de nuanþare computerizatã
pentru vopsele, lacuri ºi tencuieli,
respectiv brandurile CAPAROL,
CAPATECT, ALPINA, DISBON.
Compania a înregistrat în anul 2007
o cifrã de afaceri de 19,5 mil. euro,
ºi estimeazã pentru anul 2008
realizarea unei cifre de afaceri de
21 mil. euro. Compania DAW BENÞA
are reprezentanþe în Bulgaria ºi
Republica Moldova. 
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Partener de încredere
Ana-Maria PREDA
Situatã într-o localitate cunoscutã ºi recunoscutã pentru meseriaºii ei în construcþii, SC Corsarul Roºu din
Bolintin Vale devine de câþiva ani încoace modelul unei firme care, pornind de la zero, a reuºit sã demonstreze
cã, acolo unde existã un manageriat performant, se reuºeºte într-o afacere de pionierat. Cãci despre o asemenea
dezvoltare este vorba atunci când într-un termen scurt se reuºeºte o evoluþie care a fãcut ca SC Corsarul Roºu
sã devinã astãzi lider în producþia de agregate de balastierã, materiale de construcþii ºi transport pentru
construcþii în zona de sud a þãrii, în special în zona Capitalei.
Aplicarea unor metode avansate
de management ºi marketing, folosirea celor mai noi ºi avansate
tehnologii, calitatea produselor ºi serviciilor, profesionalismul specialiºtilor
au transformat firma din Bolintin Vale
într-o societate de construcþii puternicã, eficientã ºi prosperã. Pentru cã
ºi-a diversificat rapid sectoarele de
activitate, în funcþie de necesitãþile ºi
oportunitãþile oferite în special de piaþa
construcþiilor, ea s-a adaptat rapid la
exigenþele pieþei.
Vorbind despre producþia de agregate minerale, aceasta este susþinutã
de douã balastiere ºi douã staþii de
sortare localizate pe malul râului
Argeº. Transportul agregatelor – balast
amestec optimal 0-71 mm pentru platforme carosabile ºi fundaþii de drumuri, agregate sortate ºi balast de
Argeº – recunoscute prin calitate, se
face cu flota de autocamioane proprii
de ultimã generaþie, mãrcile Volvo,
Man ºi Renault.
În privinþa betoanelor, societatea
are în funcþiune douã staþii Liebherr, cu
capacitate de 100 mc/h fiecare, unde
se produce beton pentru structuri ºi
beton rutier, 20 automalaxoare Volvo ºi
Man, ºi patru pompe Putzmeister, cu
braþ de 24 m, 36 m ºi 46 m.
În condiþiile în care Corsarul Roºu
deþine, dupã cum vedeþi, balastiere ºi
staþii de sortare, precum ºi opt Cementruck-uri pentru transportul cimentului
vrac, aprovizionarea ritmicã cu materiale
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a staþiilor de betoane este garantatã,
acestea putând livra beton beneficiariilor non-stop.
Rãmânând în acelaºi perimetru de
activitate, firma este bine consolidatã
ºi la capitolul construcþii ºi utilaje de
construcþii.
În ultima perioadã de timp, societatea a început structurarea ºi dezvoltarea sectorului de construcþii ºi
utilaje pentru construcþii ºi terasamente, iniþiativa materializatã prin
constituirea unui parc de utilaje bine
dotat, care cuprinde excavatoare
Volvo ºi Hanomag, cilindri compactori
Bomag, autoîncãrcãtoare frontale cu
capacitate între 3,5 ºi 5,5 m3 Volvo ºi
Caterpilar, buldoexcavatoare Volvo,
automacarale de 12 t ºi platforme pentru transport greu tip Faymonville de 35
ºi 75 t.
Amploarea lucrãrilor de infrastructurã rutierã ºi feroviarã din judeþele
limitrofe se poate materializa cu succes pentru cã agregatele minerale
reprezintã una dintre materiile prime
de bazã ce poate fi gãsitã la Corsarul
Roºu, loc de unde se pot procura
aproape toate sortimentele necesare
lucrãrilor de infrastructurã.
Mai mult, pentru celelalte operaþiuni privind infrastructura, la Bolintinul
din Vale existã ºi alte materiale de
construcþii solicitate de ºantiere.
Pentru a demonstra cã o bazã
tehnico-materialã bine pusã la punct îþi
permite sã ataci ºi lucrãri complexe de

construcþii, SC Corsarul Roºu a ºi
trecut la materializarea proiectului
cartierul rezidenþial „La Rivierre“ situat
în apropierea Autostrãzii BucureºtiPiteºti, la km 30, într-o zonã naturalã
atractivã.
Acest complex rezidenþial va fi compus din 60 de vile P+M cu suprafaþa
utilã între 250 ºi 300 mp, protejate cu
termosistem exterior, având urmãtoarele detalii constructive: suprafaþa
medie a terenului – 850 mp; amprenta
la sol – 170 mp, din care locuibil – 110 mp,
garajul – 20 mp ºi terasa – 25 mp;
suprafaþa etajului – 90 ºi 150 mp.
Volumul mare de forþã de muncã
concentratã pe aceste lucrãri, dotarea
cu utilaje performante ºi asigurarea
unui flux permanent de materiale, permit termene foarte bune de finalizare a
construcþiilor. Lucrãrile pentru primul
cvartal de 20 de vile au fost demarate
la începutul anului 2007, iar termenele
de finalizare sunt preconizate pentru
vara acestui an.
Este ºi motivul pentru care vã
invitãm sã deveniþi partenerul
nostru de afaceri, garantându-vã o
colaborare reciproc avantajoasã,
bazatã pe transparenþã, exigenþã ºi
profesionalism.
Informaþii suplimentare la:
tel. 0246-270557, fax 0246-270564;
e-mail: corsaru_rosuimpex@yahoo.com 
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Construcþie în 10 paºi
Amvic este un sistem de construcþii produs în România, la Bragadiru (lângã Bucureºti), ºi rãspunde
cerinþelor actuale de a construi: este mai puternic, mai rapid, mai eficient energetic ºi mai ieftin. Se compune
din cofraje pierdute din neopor ignifugat în care se monteazã armãtura ºi se toarnã betonul conform
proiectului de structurã. Aceste cofraje se utilizeazã la construirea pereþilor structurali ºi constituie în
acelaºi timp ºi izolaþia peretelui.
Pasul 1 – Traseazã conturul cofrajului ºi poziþia deschizãturilor pentru uºã ºi fereastrã, pe o fundaþie normalã sau o suprafaþã nivelatã, planã. Armãtura pentru
jontare (petrecere/suprapunere) din oþel beton trebuie sã se prelungeascã în sus, de
la fundaþie în interiorul cavitãþii cofrajului, conform cerinþelor proiectului.

Pasul 2 – Începeþi cu plasarea cofrajelor de colþ la fiecare colþ, apoi aºezaþi cofrajele
drepte cãtre centrul fiecãrui segment de perete. La primul rând ºi urmãtoarele, folosiþi
coliere din plastic cu autoblocare sau legãturi de sârmã
pentru legarea distanþierilor în vederea solidarizãrii
cofrajelor. Dupã aceasta, aºezaþi armãturile de oþel
beton orizontal, poziþionându-le în clipsurile din partea
de sus a distanþierilor din interiorul cavitãþii. Clipsurile
fixeazã pe poziþie, în siguranþã, armãtura de oþel beton ºi
eliminã nevoia legãrii cu sârmã.
Pasul 3 – Instalaþi cel de-al doilea rând de cofraje inversând cofrajele de colþ, astfel încât primul rând de cofraje sã fie completat de cel de-al doilea, într-un model
„þesut“. În acest stadiu verificaþi nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor. Dacã suprafaþa
superioarã nu este la nivel, folosiþi pene de fixare sau scurtaþi la bazã, dupã necesitãþi.

Pasul 4 – Instalaþi rândurile urmãtoare de cofraje prin suprapunerea continuã a
acestora, astfel încât toate îmbinãrile sã fie bine fixate prin þesere (legare tip „lego“).

Pasul 5 – Odatã ce s-a ajuns la al 2-lea rând de
cofraje instalaþi stâlpii de susþinere, aliniere ºi schelã pe
perimetrul întregii structuri pentru a vã asigura cã pereþii
vor fi drepþi ºi verticali ºi pentru a vã permite reglarea
aliniamentului înainte ºi în timpul turnãrii betonului.
Stâlpii de susþinere au ºi un alt rol, acela de a oferi un
suport pentru susþinerea scândurilor schelei.

Pasul 6 – Pentru fiecare nivel, aºezaþi cofrajele pânã la înãlþimea din proiect a
peretelui. Tãiaþi oþelul beton pentru armarea verticalã la lungime ºi începeþi sã-l instalaþi prin deschizãtura din partea de sus a zidului, prin spaþiile dintre barele de oþel
beton de armare orizontale.
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Lungimea armãturii verticale din oþel beton va fi cea stabilitã prin proiect. Pentru
cazul continuãrii construcþiei cu un alt nivel, legãturile de jontare vor fi de 60 de ori
diametrul barei de oþel beton.
Pasul 7 – Instalaþi cofrajele (cadrele) pentru ferestre ºi uºi în fiecare loc unde
s-au lãsat golurile corespunzãtoare, potriveºte cofrajele Amvic în jurul lor. Cofrajele
sunt folosite pentru a þine betonul în golul de perete. Pot fi folosite ºi cadre din lemn.
Se recomandã cãptuºirea, pe exteriorul cofrajului (cadrului) de uºã sau fereastrã,
spre golul de turnare a betonului cu polistiren expandat, ignifugat de 2-6 cm pentru a
se evita formarea punþii termice beton-tâmplãrie ºi pentru a permite dilatarea tâmplãriei la variaþiile de temperaturã. Se pot folosi resturi de la decuparea cofrajelor.
Pasul 8 – Turnaþi betonul în pereþii pregãtiþi folosind
o pompã de beton cu reducþie de debit. Betonul se
toarnã pânã la o înãlþime de aproximativ 0,9-1,2 m în
rânduri, în spiralã, pe verticala structurii pânã ce se
ajunge la partea superioarã a peretelui. În timpul turnãrii
fiecãrui rând folosiþi un vibrator cu diametru mic pentru a vibra betonul ºi a îndepãrta
toate pungile de aer din beton. Folosind aceastã metodã se poate turna un nivel pe zi.
Pasul 9 – Nivelaþi betonul pânã când este plan la partea superioarã a cofrajului,
apoi dacã este cazul, plasaþi ºuruburile de ancorare în beton cât timp acesta este
fluid. Aceste elemente de legare vor fi folosite apoi pentru realizarea legãturii cu
grinda de planºeu sau pentru instalarea plãcii de metal de deasupra (talpã de grindã)
pentru instalarea grinzilor sau a grinzilor cu zãbrele pentru ºarpantã.
Pasul 10 – Îndepãrtaþi sistemul de susþinere odatã ce betonul s-a întãrit, apoi treceþi la urmãtoarele stadii ale construcþiei. Recomandãm îndepãrtarea stâlpilor dupã
4-5 zile de la turnarea betonului. 

Aniversare
Mapei – borna 2
Potrivit unui vechi proverb, „ziua bunã se cunoaºte de dimineaþã”. Nu pentru toþi cei care ar dori acest
lucru, ci numai pentru cei care fac ºi ceva în acest sens. Cu atât mai mult în domeniul afacerilor. Lucru
confirmat deja în rândul celor care recent s-au avântat pe o piaþã concurenþialã încã în formare ºi
stabilizare: cea a materialelor ºi instalaþiilor destinate construcþiilor.
Un exemplu ni-l oferã Mapei – o firmã cunoscutã pe plan internaþional în domeniul adezivilor de
etanºare ºi a produselor chimice destinate construcþiilor.
La Poiana Braºov, pe fondul unei primãveri instabile, dar cu o organizare ireproºabilã pentru o aniversare, Mapei depãºeºte din mers cum se spune, borna 2 a anilor de când a început sã promoveze pe piaþa
româneascã materiale de construcþii cu o destinaþie specialã.
Este vorba despre produsele atât de necesare ca eficienþã, folosite la operaþiunile de etanºare cu
ajutorul adezivilor ºi a produselor chimice cu largã rãspândire pentru orice lucrare de investiþie.
O caracterizare, fie ea ºi generalã a firmei Mapei, se poate contura
ºi din cifrele puse la dispoziþia distribuitorilor produselor ºi firmelor
colaboratoare la întâlnirea de la
Poiana Braºov:
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Dacã acestea sunt cifre, sã
vedem ce se ascunde în spatele lor.
Domnul Vasile Brad, ne va fi ghid
pentru a înþelege mai pe larg ce
înseamnã „Lumea Mapei“.
„Mapei România, subsidiara
localã a grupului italian Mapei,
doreºte o majorare cu 50% a cifrei
de afaceri, aceasta ajungând la
peste nouã milioane de euro.
Estimarea se bazeazã pe rezultatele primelor 4 luni, când am înregistrat o triplare a vânzãrilor, dar ºi
pe creºterea continuã a pieþei materialelor de construcþii ºi a consolidãrii
brandului Mapei. În plus, numãrul
clienþilor este în creºtere, iar produsele noastre încep sã fie din ce în
ce mai cunoscute în România, dupã
doar doi ani de prezenþã pe piaþã.
Firma a realizat în primele patru
luni vânzãri de aproximativ 3 milioane de euro, de peste trei ori mai
mari decât în primul trimestru din
2007, cele mai comercializate produse fiind adezivii pentru plãci
ceramice (pondere de 45% în businessul companiei), cei pentru lipirea
covoarelor din PVC, linoleumului ºi a
parchetului (25%), produsele speciale pentru construcþii (22%), ºi aditivii pentru betoane (7%).
Produsele Mapei sunt destinate
segmentului mediu ºi premium ºi
sunt comercializate în România din
anul 2005, iar în luna mai 2006

Vasile BRAD – manager MAPEI România

grupul italian a deschis o subsidiarã
proprie. Cifra de afaceri înregistratã
anul trecut de Mapei România a fost
de peste ºase milioane de euro, iar
compania mizeazã pe atingerea
unui nivel de 9 milioane de euro în
acest an.
Afirmaþia se bazeazã pe evoluþia
pieþei materialelor de construcþii, pe
conºtientizarea de cãtre utilizatori a
calitãþii produselor noastre, ºi pe
profesionalismul de care dã dovadã
toatã echipa Mapei România.
Ne implicãm susþinut în organizarea de seminarii tehnice atât cu
personalul distribuitorilor noºtri, cât
ºi cu constructorii ºi arhitecþii din
toatã þara.
Societatea noastrã are în plan ºi
deschiderea unei unitãþi de producþie în România.“
Ciprian ENACHE
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Ofertã generoasã – lucrãri de calitate
Afirmarea în timp a prestigiului unei firme de construcþii are loc pe baza unor lucrãri de referinþã
apreciate de cãtre beneficiari.
Dupã 1990, ofertanþii pentru asemenea prestãri de servicii au fost suficient de mulþi, dar ei s-au „triat“
în funcþie de îndeplinirea sau nu a cerinþelor beneficiarilor. Aºa au ajuns unele firme (printre ele Grup
Primacons din Slatina) sã-ºi consolideze poziþia prin competenþã ºi seriozitate în tot ceea ce fac.
Cifra de afaceri a societãþii de construcþii din Slatina, lucrãrile sale de referinþã, respectarea termenelor
de punere în funcþiune a obiectivelor la care a lucrat, precum ºi calitatea serviciilor prestate sunt tot atâtea
argumente care au consacrat-o pe plan investiþional, devenind o firmã cu o bunã carte de vizitã.
Grup Primacons din Slatina deþine
o puternicã bazã de producþie, care
poate asigura o gamã largã de produse ºi prestãri de servicii necesare
ºantierelor de construcþii:
z staþie de betoane tip Liebherr –
50 mc/h;
z atelier confecþii metalice;
z atelier confecþionare armãturi;
z atelier tâmplãrie aluminiu ºi PVC;
z gater pentru confecþionat lemn
ecarisat ºi cherestea;
z atelier reparaþii auto ºi utilaje
de construcþii;

balastierã amplasatã pe râul Olt;
z staþie de sortare proprie autorizatã;
z laborator de încercãri betoane
ºi mortare gradul III autorizat;
z parc auto ºi utilaje specifice
lucrãrilor de construcþii.
Printre lucrãrile executate, în ultima
vreme, de cãtre Grup Primacons
Slatina, menþionãm:
z sediul Vama Slatina;
z centrul operaþional Hidroelectrica
Slatina;
z Administraþia Financiarã –
Trezoreria Caracal;
z

Trezoreria Corabia, judeþul Olt;
z sãli de sport ºcolare cu 50 locuri,
Program CNI – 9 sãli;
z reabilitarea atelierelor ºcolare,
Program PHARE – Ministerul Integrãrii
Europene, în judeþele: Argeº, Dâmboviþa,
Hunedoara, Mehedinþi, Dolj, Gorj, Vâlcea,
Olt, Cãlãraºi – 39 locaþii;
z drumuri comunale betonate,
Program SAPARD – 5 drumuri;
z reparaþia capitalã a Pavilionului
Principal Cazarma Sinaia;
z terminal de pasageri în portul
Orºova. 
z

Hidroizolaþia suprafeþelor minerale
HIDROIZOLANÞI RIGIZI ªI FLEXIBILI ÎN STRAT SUBÞIRE
Cu o experienþã de mai bine de 50 de ani în cercetare, dezvoltare ºi producþie, PTB Compaktuna vã
oferã produse de înaltã calitate pentru hidroizolaþii, pardoseli, betoane ºi mortare etc.
Vã prezentãm douã materiale revoluþionare în industria de construcþii, care, datoritã compoziþiei
acestora, respectiv caracteristicilor unice, au dat un nou înþeles procedurii de hidroizolare-impermeabilizare în strat subþire.
Datoritã vastei experienþe acumulate, se evidenþiazã în primul rând tehnologia simplã necesarã aplicãrii
acestor materiale, consumul redus ºi raportul excelent calitate-preþ, care au fãcut ca aceste produse
hidroizolatoare sã fie între cele mai solicitate din gama noastrã.
PLASPACTUNA
Este un mortar uscat (glet) hidroizolant gata preparat,
monocomponent, în formã de pulbere, pentru hidroizolarea suprafeþelor de beton ºi mortar de ciment. Iatã
principalele caracteristici:
z se aplicã în strat subþire (2–3 mm) cu pensula,
bidineaua sau mecanizat;
z rezistã la o presiune de apã de 1 atm. de pe latura
pozitivã, respectiv 0,5 atm. de pe latura negativã;
z capacitate bunã de îmbinare a crãpãturilor;
z rezistenþã mecanicã ridicatã;
z aderenþã excelentã la suport;
z poate fi utilizat la hidroizolarea fundaþiilor, pereþilor,
a bazinelor de apã potabilã, piscinelor, subsolurilor,
podurilor ºi a altor construcþii de beton etc;
z poate fi aplicat pe suprafeþe solide, curate ºi
uscate, din beton, piatrã, cãrãmidã etc., în douã straturi;
z la cerere, poate fi colorat ºi utilizat ca înveliº final
colorat pentru piscine.
Instrucþiuni de utilizare
Suprafaþa se va curãþa de ulei, praf ºi alte impuritãþi,
respectiv vor fi îndepãrtate pãrþile deteriorate, desprinse
de beton, mortar etc.

Dupã 3 zile

Dupã 28 zile

Fig. 1: Rezistenþa la compresiune a produsului Plaspactuna
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Se va umezi în mod uniform suprafaþa uscatã pe care
urmeazã a fi aplicat, fãrã a lãsa ca apa sã stea pe
suprafaþã. Crãpãturile, rosturile ºi colþurile se reparã
anterior cu mortar Plaspactuna de o consistenþã mai
densã. Dupã încheierea lucrãrilor de pregãtire, dacã
suprafaþa se usucã, se va umezi din nou.
Pregãtirea primului strat: la un sac de Plaspactuna
(20 kg) se adaugã 22–25% apã (4,5–5 litri) în aºa fel
încât sã se obþinã consistenþa optimã (sã poatã fi
întinsã). Compoziþia se amestecã din nou, dupã 15 minute,
dupã care se va aplica pe suprafaþã. Stratul urmãtor se
aplicã abia dupã solidificarea primului strat.
Pregãtirea stratului al doilea: înainte de aplicare, dacã
suprafaþa este uscatã, se va umezi în mod uniform, fãrã a
permite sã se acumuleze apa pe acesta. La un sac de
Plaspactuna (20 kg) se adaugã 25–30% apã (5–6 litri) în
aºa fel încât sã se obþinã consistenþa optimã. Se aplicã
mortarul Plaspactuna pe primul strat umezit, astfel încât
sã se obþinã o suprafaþã lipsitã de pori.

Foto 1: Aplicarea produsului Plaspactuna
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Foto 2: Realizarea îmbinãrii colþurilor înainte de aplicarea produsului Membraan

Foto 3: Aplicarea produsului Membraan

MEMBRAAN
Este o soluþie pe bazã de rãºinã, monocomponentã
lichidã, pentru hidroizolarea suprafeþelor de beton,
tencuialã, ºapã lemn, gips-carton etc.
Principalele proprietãþi ale produsului Membraan sunt:
z este un material cu flexibilitate ridicatã;
z aplicabil prin pensulare, pulverizare în douã straturi;
z se utilizeazã la izolarea bãilor, bucãtãriilor,
teraselor etc;
z poate fi aplicat atât pe suprafeþe exterioare, cât ºi pe
suprafeþe interioare, atât pe orizontalã, cât ºi pe verticalã;
z dupã aplicare, se va proteja prin placare (gresie,
faianþã, tencuialã etc.);
z se foloseºte la hidroizolarea piscinelor împreunã cu
un grund special.

Colþurile, muchiile, crãpãturile trebuie eliminate (prin formare de holker, cu bandã autoadezivã elasticã sau de hârtie)
pentru ca aplicarea sã se poatã efectua în mod continuu.
Se aplicã în douã straturi cu pensula, peria sau cu rola.
Al doilea strat se va aplica numai dupã uscarea primului strat.
În cazuri speciale (pereþi crãpaþi, clãdiri lângã ºosele
expuse vibraþiilor etc.), se aplicã încã un strat – cel de-al
treilea. Produsele prezentate sunt comercializate în
România din anul 2001 ºi beneficiazã de recomandarea
multor specialiºti ºi beneficiari. Ca dovadã a calitãþii produselor sunt ºi sutele de lucrãri de referinþã executate cu
succes de-a lungul timpului. Produsele sunt certificate
CE, au Agrementul Tehnic ºi avizul MLPAT ºi pot fi achiziþionate de la reþeaua de reprezentanþi ai Proaditiv SRL
din întreaga þarã.
Pentru detalii tehnice, sfaturi ºi recomandãri, vã
rugãm sã ne contactaþi la nr. de tel: 0266–379050 sau
la adresa: www.proaditiv.ro. 

Instrucþiuni de utilizare
Membraan se aplicã numai pe o suprafaþã curatã,
uscatã, fãrã impuritãþi, pete de ulei etc. Poate fi aplicat
pe beton, tencuialã, gips-carton etc.

Durata de viaþã a construcþiilor
în condiþii de risc ºi incertitudine
Cezar-Petre SIMION – Academia de Studii Economice Bucureºti,
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Construcþii
În general, clauzele contractuale convenite între pãrþi reglementeazã aspecte concrete ale litigiilor
comerciale ce au loc în economia realã ºi, în special, cele cu caracter bilateral.
La nivelul actualelor preocupãri, numeroase clauze stipulate în contracte urmãresc numai marcarea
unor evenimente posibile (de nedorit, în nici un caz, dar pe care uzanþa economiei de piaþã le recomandã).
Acestea sunt convenite ca obligaþii de principiu care vor fi avute în vedere de parteneri de bunã credinþã
dacã va fi cazul.
În calcularea acestor prevederi, se preconizeazã a fi penalizate printr-un procent anume, în funcþie de
cuantumul ºi durata lor. În acest sens, vor avea loc o consemnare ºi, ulterior, penalizarea conform celor
cuvenite. Aparent, aceastã prevedere este echitabilã ºi suficientã. În practicã însã, lucrurile se complicã
din cauza complexitãþii pe care o îmbracã numeroasele aspecte ce nu pot fi invocate din diferite raþiuni
(perfidie, superstiþie etc.) ºi acestea influenþeazã negativ, prin frecvenþa lor ºi prin valorile însumate, lungul
lanþ al proceselor economice.
Propunem, în cele ce urmeazã, abordarea reducerii acestei complexitãþi printr-un algoritm de calcul
convenabil pãrþilor. Problema se pune acut ºi ca urmare a slabei prezenþe a unui sistem de asigurare
(în sens occidental). Aceasta nu poate fiinþa ca urmare a dificultãþilor de estimare a riscului, respectiv a
frecvenþei de apariþie a cazurilor. Cazul analizat este unul probabil ºi are un caracter demonstrativ.
Presupunând o penalizare de 1%
pe zi, ca urmare a nerespectãrii unui
termen scadent la o valoare globalã a
convenþiei de 100 de milioane de valori
monetare, dupã 10 zile reprezintã o
pagubã de 10 milioane unitãþi pentru
o societate de construcþii cu o cifrã de
afaceri ºi un beneficiu anual considerabil. Aceasta reprezintã o fracþiune neglijabilã, uºor de compensat,
iar pentru un partener modest sau
chiar un întreprinzãtor particular, constituie o valoare semnificativã greu de
suportat sau chiar imposibil.
Conjunctural situaþia poate fi
inversã, ce rãmâne însã, evident,
este faptul cã ambele situaþii comportã un risc. Acesta este permanent
prezent, dar în proporþii diferite. ªi un
partener modest îºi poate permite,
pentru un câºtig mare, un risc mare.
Un contract echitabil trebuie sã
þinã seama, prin anumite clauze, nu
de o ameninþare ipoteticã, ci de un
fenomen posibil cu efecte cuantificabile. În acest context îºi gãsesc loc ºi
noþiunile descriptorii de forma:
z „risc ponderat“;
z „speranþa matematicã de realizare
a unei incertitudini“;
z „risc echivalent“.
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La încheierea unui contract între
douã firme, se negociazã de cele
mai multe ori obligaþiile executantului (conform unui caiet de sarcini)
ºi obligaþiile financiare ale beneficiarului (inclusiv eºalonarea plãþilor).
Executantul (antreprenor, subantreprenor) invocã adesea, ca argument
pentru a solicita o sumã cât mai
mare, riscul pe care îl are în acþiunile
sale. Dar trebuie þinut seama cã ºi
beneficiarul are la rândul sãu o serie
de riscuri. De exemplu, sã presupunem un contract de cooperare
între un antreprenor general ºi o
subantreprizã. Firma care executã
lucrãrile subantreprizei îºi asumã
riscurile legate de toate acþiunile pe
care le are în sarcinã. Apare astfel
problema de a gãsi criterii de
echivalare a celor douã feluri de
risc: riscul beneficiarului ºi riscul
executantului.
MODEL DE ALOCARE ECHITABILÃ
A RISCULUI ÎNTRE PARTENERII
CONTRACTUALI ÎN ACTIVITATEA
DE CONSTRUCÞIE
Evident, dupã stabilirea criteriilor
de echivalare a riscului, se poate

defini o relaþie de ordine ºi inclusiv
de echivalenþã ºi apoi se va stabili:
z riscul beneficiarului este echivalent cu riscul executantului, caz în
care plata se realizeazã în jurul valorii
devizului;
z riscul beneficiarului este mai mic
(în sensul relaþiilor de echivalenþã
definite) decât al executantului, caz
în care executantul poate negocia cu
succes acordarea unui supliment
faþã de valoarea de deviz;
z riscul beneficiarului este mai
mare decât riscul executantului, caz
în care beneficiarul nu acceptã un preþ
mai mare decât valoarea devizului.
Riscul acþiunilor pe care le întreprinde o firmã se poate aprecia cu
ajutorul speranþei matematice Pi ca
o pierdere pe care n-ar putea-o avea
în urma acestei acþiuni. Aceastã
speranþã matematicã este:
(1)
unde
i = 1,m;
∏ ij = pierderi de tip „j“ pe care
le-ar putea suferi firma „i“;
Pij = probabilitatea ca la firma „i“
sã aparã pierderi de tip „j“;
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m = numãrul de întreprinderi care
coopereazã (m>2).
În mod evident trebuie respectatã
condiþia ca:
(2)

iar n = numãrul de pierderi luate
în consideraþie de comun acord.
În afarã de aceste pierderi care
sunt de naturã economicã, trebuie
luate în consideraþie ºi unele criterii
sociale. Aceste criterii ar putea fi:
z provocarea de faliment la una
dintre antreprize;
z greve pe parcursul derulãrii
contractului de execuþie a lucrãrilor;
z ºomaj;
z acþiuni obscure etc.
Pentru fiecare dintre aceºti factori, ar trebui calculat riscul. În acest
sens se poate prezenta analiza
cazului falimentului uneia dintre
antreprize. Se presupune cã aceastã
stare este caracterizatã prin apropierea de un anumit nivel al capitalului
fix minim.
Fie CFi capitalul fix al firmei „i“ la
momentul „0“ (momentul negocierii
contractului). În acest caz apropierea
faþã de starea de faliment în funcþie
de nivelul stabilit poate fi apreciatã
cu ajutorul indicatorului complementar: distanþa faþã de starea de faliment a firmei „i“ adicã:

Algoritmul rãmâne valabil în general,
evident se pot opera anumite modificãri asupra acestor indicatori, pe
bazã de negocieri sau pe baza unor
reglementãri normative cu caracter
juridic care sã aibã în vedere ºi
obiective conjuncturale.
De asemenea, se poate determina ºi cu ajutorul altor relaþii decât
relaþia (1). Astfel, în cazul unei variabile aleatoare se poate folosi o
relaþie de tip „pesimist“ de forma:
(7)

,

mld. lei.

de unde rezultã
(8)
sau o relaþie de tip „optimist“:
(9)

nivelului Pi, (respectiv

,

etc.
Fie α = 0,7

Deci relaþia (4) ar deveni:
, respectiv

,

(4)

, în caz contrar.

(5)

În acest caz firma care îºi riscã
falimentul poate pretinde o platã
suplimentarã proporþionalã cu d i.
Dacã pentru mai multe firme d<0
atunci se considerã cã riscã mai
mult firma „f“ pentru care avem:
(6)

= 0,7x15+0,3x5 = 10,5+1,5 = 12
= 12 mld.

dacã

, respectiv
, în caz contrar.

, dacã d<0

Cazul II (aºa–zisa metodã prudentã)
Subiectul – societatea – decidentul
– managerul etc. vede lucrurile pesimist – excesiv. Se considerã:
P = variabilã aleatoare.
Se presupune cã:

unde
α = coeficient de risc, de regulã
situat în jurul nivelului 0,7.
De asemenea, se pot efectua
corecþii în funcþie de ponderea

(10)
dh = 100 - 12 - 20 = 68 mld.

(3)
Evident: d>0, în cazul unor firme
prudente.
În acest caz, riscul echivalent al
firmei „i“ este Rie ºi poate fi definit cu
ajutorul relaþiei:

STUDII DE CAZ. APLICAÞII NUMERICE
Varianta A
Societãþi de construcþii mari
Cazul I (aºa-zisa metodã imprudentã)
Subiectul poate fi considerat imprudent ca urmare a faptului cã vede lucrurile
prea optimist – excesiv. Se considerã:
P = variabilã deterministã;
CFiA = 100 mld. lei;
di = 100 - 10 - 20 = 70 mld. lei;
Pi = 10 mld. lei;

(11)

Aceastã modalitate de determinare a riscului echivalent îºi propune sã genereze pe baza de date
reale o corelaþie de indicatori vacanþi
cu ajutorul cãrora sã poatã fi posibilã
o interpretare utilã ºi eficientã a numeroase neînþelegeri sau litigii aflate pe
rol între pãrþile contractante.
De asemenea existenþa unor
modele versatile este de naturã a
asigura derularea corectã a numeroase tranzacþii care, în afara unor
pierderi locale provocate pãrþilor,
aduc considerabile prejudecãþi economiei
naþionale.
În toate aceste cazuri, problema
riscului este prezentã ºi tratarea pe
baza unor modele perfectibile este
posibilã.

Deci

Varianta B
Societãþi de construcþii mici ºi mijlocii
Un concurent „B“ la licitaþie se
considerã prin:
mld. lei
mld. lei
Evident pierderile deterministe
rãmân Pi = 10 mld.
mld. lei
Riscul pentru subiect antreprenor
este:

continuare în pagina 66 ®

 Revista Construcþiilor  iunie 2008

65

¬ urmare din pagina 65

În cazul probabilist avem:

Aºadar

ºi

Observaþia 1:
Vectorul care exprimã riscul
antreprenorului B (prin metoda
imprudentã, moderatã ºi prudentã)
dominã vectorul care exprimã riscul
antreprenorului A.
Observaþia 2:
Un antreprenor cu capital mai
mic decât suma dintre dublul pierderilor posibile ºi capitalul minim
pentru funcþionare riscã falimentul
dacã intrã în competiþie, deoarece în
acest caz riscul este sigur (Ri = 1)
adicã:
, deci
nu mai poate funcþiona. Caz de nedorit,
dar posibil.
În baza unor analogii posibile
(practicate de altfel ºi în cibernetica
economicã), putem aprecia cã
aprecierea distanþei faþã de faliment,
corelatã cu alte caracteristici, poate
fi consideratã un model decizional
pentru organizaþiile din domeniul
construcþiilor.
Esenþial este ca metoda sã fie
experimentatã ºi creatã baza de date
de referinþã în care se vor gãsi evident corelaþii, regresii, conexiuni etc.
În exemplele prezentate se evidenþiazã plaja de variaþie de la
imprudent la prudent – de la simplu
la dublu ºi poziþia centralã a poziþiei
moderate (tabelul 1).

MODEL PENTRU STUDIUL
ANALOGIILOR DINTRE RISCUL
ÎN DIMENSIONAREA ELEMENTELOR
DE CONSTRUCÞII ªI RISCUL
ÎN PREVIZIUNEA CAPACITÃÞII
DE PRODUCÞIE
În ultimii ani, a apãrut ºi s-a dezvoltat econofizica, o ramurã a ºtiinþei
cu profund caracter interdisciplinar.
Obiectul acestei noi ramuri a ºtiinþei
este studiul analogiilor dintre fizicã ºi
economie. Pânã în secolul al XX-lea
modelarea proceselor fizice a devansat
substanþial modelarea proceselor
economice. În secolul al XX-lea, ca
urmare a apariþiei ciberneticii economice, econometriei ºi cercetãrii
operaþionale, mai ales sub impactul
celui de al II-lea Rãzboi Mondial,
ºtiinþele economice au reuºit sã
recupereze rãmânerea în urmã în
domeniul modelãrii matematicii a
fenomenelor faþã de realizãrile din
fizicã.
Dezvoltarea teoreticã a teoriei
probabilitãþilor ºi mai ales a temei
mulþimilor vagi a permis ca, în unele
capitole ale economiei, modelarea
matematicã a fenomenelor sã devanseze chiar modelele tradiþionale din
fizicã sau din domeniul fizicii aplicate.
Se poate concluziona cã, la sfârºitul
secolului al XX-lea ºi începutul secolului
al XXII-lea, nu se mai poate ºti exact în
favoarea cui se înclinã balanþa modelelor matematice din fizicã ºi din
economie. Dispersarea cvasiuniformã a dezechilibrului dintre relevanþa modelelor matematice aplicate
în capitolele celor douã ºtiinþe fundamentale a dus la ideile care stau la
baza econofizicii. Pe scurt, pot fi
enunþate douã mari idei:

Tabelul 1

Cazul 1
Ori de câte ori un capitol al uneia
dintre cele douã discipline este
rãmas în urmã în domeniul relevanþei modelãrii, foloseºte analogiile
cu un capitol corespondent din
cealaltã disciplinã.
Cazul 2
Ori de câte ori douã capitole
corespondente ale celor douã discipline se gãsesc într-o stare de
cvasiechilibru se efectueazã o analizã a capitolelor pe subcapitole, astfel încât sã ajungã la cazul 1. Pentru
primul caz, se poate da un exemplu
simplu: teoria asigurãrilor este un
capitol al economiei care utilizeazã
în mare mãsurã teoria probabilitãþilor, iar un capitol corespondent
în fizicã, (respectiv subcapitolul
mecanicã, rezistenþa materialelor)
este dimensionarea barelor, grinzilor,
fermelor etc. la diferite solicitãri, care
aplicã în micã mãsurã modelarea
matematicã. Pentru cazul al II-lea
exemplul este mai complicat,
deoarece se reflectã la sistemele
termodinamice închise ºi deschise,
care prezintã analogii puternice cu
un capitol corespondent imputant al
economiei, ºi anume cu piaþa de
capital.
Este clar cã în primul exemplu
econofizica oferã avantaje fizicii, iar
în al doilea exemplu economiei.
Aceste douã exemple sunt suficiente
pentru a dovedi cã econofizica are
un caracter interdisciplinar, asigurând

deopotrivã

atât

progresul

economiei, cât ºi al fizicii. Se poate
spune cã fizica ºi economia coopereazã, asigurându-ºi progresul ambelor discipline. Econofizica asigurã
cooperarea eficientã a celor douã
discipline. Cu cât cooperarea dintre
fizicã ºi economie este mai bine
continuare în pagina 68 ®
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Tabelul 2

coordonatã, datoritã econofizicii, cu
atât sinergia este mai mare, adicã
eficienþa globalã depãºeºte eficienþa
obþinutã prin simpla însumare a eficienþei produsã separat în fizicã ºi a
eficienþei realizatã izolat în economie.
Analogii/dezanalogii prin risc dintre
dimensionarea unui element
de construcþii ºi dezvoltarea unei
capacitãþi de producþie în fabricile
de prefabricate pentru construcþii
Cea mai mare parte a analogiilor
prin risc dintre dimensionarea unui
element de construcþii ºi dezvoltarea
unei capacitãþi de producþie într-o
fabricã de prefabricate pentru construcþii este generatã de soluþiile propuse de proiectantul de construcþii,
respectiv de cel de capacitãþi de producþie de elemente prefabricate.
Aceste analogii pot fi înscrise într-un
tabel sintetic (tabelul 2).
Între elementele acestui tabel
existã analogii, dar ºi unele
dezanalogii, aºa cum se va arãta în
continuare. Prima analogie (1) se
bazeazã pe relaþia de inegalitate,
dar induce o dezanalogie prin faptul
cã pe coloana A se folosesc comparaþii acoperitoare între efortul
maxim cu efortul capabil minim, pe
când în coloana B se opereazã cu
cererea efectivã care se comparã cu
68

capacitatea de producþie disponibilã.
Pentru a se mãri gradul de concordanþã între metodologia aplicatã pe
coloana A cu cea aplicatã pe
coloana B, este necesar sã se introducã urmãtoarele variabile:
z pe coloana A: efortul efectiv x,
respectiv efortul capabil disponibil y;
z pe coloana B: cererea maximã
de prefabricate C max , respectiv
capacitatea de producþie a fabricii de
prefabricate Qd.
În urma acestor precizãri, rezultã
douã noi inegalitãþi, ºi anume:
x>y ºi Cmax>Qd
Rezultã douã analogii puternice:
Cmax>Qd, respectiv
x>y ºi C>Q.
Ultima analogie include de asemenea unele discordanþe, care pot fi
eliminate. Dacã talpa fundaþiei ar fi
continuã, va exista riscul unor tasãri
inegale ºi în consecinþã riscul unei
rupturi a acesteia în pãrþi inegale.
Inegalitatea suprafeþelor ar putea
accentua inegalitatea tasãrilor. Ca
sã se evite aceste fenomene, se
creeazã un rost în talpã, astfel ca
descãrcarea stâlpilor sã se realizeze
pe suprafeþe egale, ceea ce asigurã
tasãri uniforme. Analog, în cadrul
contractului dintre fabrica de prefabricate ºi antreprenor se încheie un

contract în cadrul cãruia este necesar ca asumarea riscului sã fie
echitabilã, adicã proporþionalã cu
contribuþiile fiecãrui partener la
realizarea obiectivelor pe care vor sã
le realizeze împreunã. Dacã prevederile contractuale nu se bazeazã pe
eticã, atunci unul dintre parteneri
riscã sã piardã în raport cu celãlalt.
Aceste pierderi sunt analoage cu
tasãrile fundaþiei de beton. Riscul
finisãrii/ruperii fundaþiei de beton
este analog cu pierderile repetate,
respectiv cu falimentul partenerului
dezavantajat. Dezanalogiile în aceastã
situaþie constau în lipsa de conºtientizare în cazul fundaþiei, respectiv în
conºtientizarea comportamentului
etic versus neetic, în cazul parteneriatului fabricã de prefabricate –
antreprenor.
Similar pot fi analizate analogic a
doua ºi a treia. Analogiile generate
de econofizicã între proiectarea unei
structuri de rezistenþã ºi proiectarea
unei capacitãþi de producþie de elemente prefabricate pot fi folositoare
deopotrivã ambelor categorii de
proiectanþi. Crearea unui fiºier al istoricului descoperirii acestor analogii
va uºura munca de concepþie a
viitoarelor proiecte din activitatea de
construcþii. 
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Hidro-termoizolaþii competitive
VEDAG TURBO ROOF
Indiferent dacã aveþi în vedere un
proiect nou sau renovarea unor clãdiri de
locuit sau administrative, hale industriale,
depozite, Vedag Turbo Roof vã oferã
avantaje semnificative faþã de un sistem
de hidro-termoizolaþie uzual. Beneficiaþi
de o punere în operã rapidã ºi curatã,
datoritã proprietãþilor autoadezive ale sistemului (lipire la rece cu activare termicã).
Sistemul Vedag Turbo Roof are o
mare rezistenþã la îmbãtrânire ºi la
rupere ºi prezintã o rezistenþã excelentã
la foc. Sistemul are un grad de versatilitate deosebit de ridicat ºi beneficiazã de
garanþii reale de pânã la 15 ani.
TERASA VERDE
Vedag produce ºi comercializeazã o
gamã largã de produse hidroizolatoare
de înaltã calitate ºi fiabilitate, produse
care sunt parte componentã a sistemelor
hidroizolatoare Vedag.

Ele includ un domeniu larg de membrane bituminoase de înaltã performanþã,
membrane poliolefinice, amorse ºi membrane bituminoase.
Unul dintre cele mai performante sisteme este „Sistemul grãdina verde (terasã
înierbatã)“. Le Corbusier spunea în 1923:
„Terasa verde este locul preferat al tuturor
locatarilor ºi, în afarã de aceasta, reprezintã
pentru oraº recâºtigarea terenului construit“.
Astãzi, terasele verzi sunt mai actuale
ca niciodatã. Acest tip de acoperiº natural
se dezvoltã ca un sistem de acoperiº al
viitorului. Sunt foarte multe avantaje ale
sistemului de terasã verde Vedag, unul
dintre acestea fiind aspectul ecologic ºi
de tehnicã de construcþie. În acest mod,
se poate returna mediului înconjurãtor un
fragment din naturã.
Sistemele Vedag de terase verzi
(înierbare) conferã siguranþã absolutã ºi
sunt garantate pentru o duratã de viaþã
extrem de mare. 

Sisteme complete de aluminiu
ing. Carmen PASCU – Aluprof System România
Casa este locul unde ne petrecem majoritatea timpului liber; este motivul pentru care aceasta ar trebui
sã fie cât mai atractivã ºi primitoare. Fiecare dintre noi dorim sã avem un cãmin, unde sã ne simþim în
siguranþã, sã ne relaxãm, un loc unde sã revenim cu plãcere dupã o zi obositoare de muncã.
Pornind de la aceste considerente, Aluprof System România oferã clienþilor sãi toate avantajele unui
astfel de cãmin. În acest sens, au fost concepute sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare
ºi porþi de garaj.
RULOURI EXTERIOARE
Datoritã construcþiei inteligente,
din materiale rezistente, cu un
design atrãgãtor, sistemele de rulouri
exterioare din aluminiu Aluprof asigurã protecþie împotriva oaspeþilor
nepoftiþi, dar ºi o bunã izolare termicã ºi fonicã. Totodatã, aceste sisteme fac posibilã iarna scãderea
costurilor cu încãlzirea, iar vara asigurã incintelor rãcoare ºi semiîntuneric.
Datoritã esteticii deosebite, a faptului
cã pot fi executate într-o gamã foarte
variatã de dimensiuni ºi culori ale
profilelor (toatã gama RAL ºi imitaþii
de lemn), rulourile exterioare pot fi
utilizate atât pentru locuinþe cât ºi
pentru clãdiri de birouri, restaurante
sau spaþii comerciale.
Aluprof System România oferã
trei sisteme din aluminiu pentru
rulouri exterioare: SK (în douã variante ale casetelor cu unghi de 450 ºi
Owal), SKN ºi Integro.
Profilele lamelare PAU 37, PA 37
ºi PA 39 sunt recomandate pentru
locuinþe datoritã înãlþimii nu prea
mari ºi a formei zvelte a acestora,

dar, ºi pentru cã încap cu succes în
casete de dimensiuni mici. Profilele
PA 40 ºi PA 45 sunt destinate utilizãrii la rulouri pentru ferestre, la
niºe ale uºilor, precum ºi pentru vitrine
nu prea mari. Aceste profile sunt mai
înalte ºi mai groase decât cele enumerate mai sus, de aceea sunt mai
stabile. Alte dimensiuni de lamele,
PA 52 ºi PA 55, sunt destinate utilizãrii în rulouri pentru ferestre largi,
pentru uºi sau vitrine. În mod special
trebuie subliniat faptul cã profilul PA 52
face posibilã, datoritã parametrilor
extraordinari de rulare a profilelor din
aceastã clasã, utilizarea lui ºi în
casete de dimensiuni mici. Datoritã
diferitelor profile ºi a gamei largi de
culori pe care firma Aluprof le oferã,
pot fi construite rulouri ºi porþi de
garaj care îndeplinesc diferite funcþii
estetice ºi de utilizare. Toate profilele
enumerate mai sus deþin Certificat
de Calitate nr. 0114/02. Materialul de
bazã este tabla de aluminiu îmbogãþitã, care se ridicã la standardele
de calitate ale normelor europene
EN 1396. Tabla este acoperitã cu

douã straturi de lac ºi se caracterizeazã printr-o înaltã rezistenþã la
frecare ºi la acþiunea agenþilor
atmosferici. Spuma poliuretanicã utilizatã la umplerea profilelor asigurã
rulourilor o bunã izolare termicã ºi
acusticã.
Sistemul INTEGRO este utilizat
cu precãdere la clãdirile noi, dar este
potrivit ºi pentru clãdirile deja existente. Dupã tencuialã, caseta ruloului
nu este la vedere, iar toate elementele ruloului pot fi colorate în funcþie
de aspectul exterior al clãdirii. În sistemul Integro existã posibilitatea de
construcþie a jaluzelelor doar în versiune rulatã exterior (rulare pe stânga).
Sistemul SKN este folosit în
special la clãdirile noi, permiþând
construcþia ruloului doar în versiune
rulatã interior (rulare în dreapta).
Sistemul de adaptare SK este
destinat utilizãrii în clãdiri deja existente. Caseta este, în acelaºi timp,
obiect de decor dar ºi parte componentã a clãdirii. În acest sistem
oferim douã tipuri de casete: cu unghi
de 450 ºi rotunde, în sistem Owal.

Sistemul INTEGRO

Sistemul SKN

Sistemul SK
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PORÞI DE GARAJ
Din punctul de vedere al destinaþiei, fiecare garaj trebuie sã fie o
încãpere sigurã ºi funcþionalã. Elementul cel mai important care
îndeplineºte aceste cerinþe este
poarta garajului. Poarta are rolul nu
numai de a asigura maºina, dar ºi de
a împiedica intrarea în casã a persoanelor nedorite. Þinând cont de
acest lucru, firma Aluprof vã propune
sisteme de porþi de garaj rulate.
Poarta rulatã poate fi montatã
atât în clãdirile existente, cât ºi în
cele noi. Calitatea de bazã a porþilor
rulate este economia de spaþiu.
Poarta care funcþioneazã vertical
este o rezolvare bunã, mai ales
atunci când garajul este îngust sau
ieºirea se face direct în stradã.
ªoferul beneficiazã de o siguranþã
sporitã, deoarece poarta nu-i
micºoreazã vizibilitatea. Profilele din
care este construitã poarta de garaj
se caracterizeazã printr-o foarte
bunã izolare termicã ºi acusticã, iar
iluminarea suplimentarã poate fi
asiguratã prin montarea profilelor cu
vizor de sticlã. Poarta rulatã este
echipatã cu asigurare împotriva
ridicãrii. Frâna electro-magneticã a
servomotorului de transmisie îngreuneazã ridicarea forþatã a porþii. În
construcþia porþii, pot fi instalate, în
conformitate cu normele în vigoare,
ºi alte asigurãri; de exemplu,
împotriva strivirii prin închiderea
nedoritã a porþii. În momentul în care
fotocelulele surprind orice fel de
obstacol, poarta se opreºte imediat.
De asemenea, nu sunt probleme
atunci când apare o avarie la alimentarea cu energie electricã. În
acest caz poarta se poate deschide
sau închide, cu ajutorul motorului
manual de urgenþã (ANR), care
poate fi echipat cu servomotoare
Aluprof. Un important element arhitectonic îl constituie armonizarea
porþii cu aspectul exterior al clãdirii.
Datoritã culorii alese, precum ºi a
esteticii, putem „sublinia“ finisarea
exterioarã a casei ºi a garajului.
Folosirea transmisiei electrice, precum ºi comanda la distanþã, asigurã
un confort sporit. Comanda prin
radio face posibilã deschiderea ºi
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închiderea porþii fãrã a fi nevoie sã
coborâm din maºinã. Este un aspect
important, mai ales pe vreme nefavorabilã (ploaie sau ninsoare), seara
sau noaptea. În acest caz, cu ajutorul telecomenzii putem porni iluminarea drumului ºi a garajului.
Numeroasele acte de vandalism ºi
furturile îi obligã pe proprietarii de
magazine, mall-uri, bãnci sau muzee
sã aleagã sisteme de siguranþã ºi sã
pãstreze în acelaºi timp aspectul plãcut al expoziþiei proprii. Dorind sã îndeplinim aceste cerinþe, firma Aluprof
oferã grilajul rulabil PEK 80 ºi PER77
construit din aliaj de aluminiu îmbogãþit
rezistent la frecare ºi la acþiunea
agenþilor atmosferici, într-o gamã largã

coloristicã conform paletei de culori
RAL. Echiparea standard presupune
urmãtoarele tipuri de asigurãri:
z asigurarea împotriva pornirii
singure a blindajului (frânã de
siguranþã);
z asigurare împotriva strivirii prin
coborârea grilajului (senzor de contact de siguranþã în partea inferioarã
sau sistem de foto celule);
z senzor electronic de super
sarcinã sau mecanism de tragere
care face imposibilã pornirea grilajului;
z sistem de urgenþã pentru deschiderea manualã a grilajului;
z asigurarea ventilãrii în pasaje,
în garaje subterane ºi parcãri etajate;
z folosirea sticlei în grilaj pentru
a feri suplimentar de ploaie, vânt,
praf etc. 
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A treia fabricã de cãrãmidã
din România
La Tritenii de Jos (aproximativ
60 de km sud-est de Cluj), Wienerberger a deschis oficial cea mai
mare ºi mai modernã fabricã de
producþie a cãrãmizilor din România.
Proiectul fabricii a început la jumãtatea anului 2006, construcþia efectivã fiind lansatã în ianuarie 2007.
Investiþia a costat peste 25 milioane de euro, ºi are o capacitate
anualã de 150 milioane formate normale, ceea ce înseamnã o producþie zilnicã de aproximativ 35 de
camioane, echivalente cu necesarul
pentru 12 case.
„Fabrica de la Tritenii de Jos, alãturi de cele de la Gura Ocniþei ºi
Sibiu, ne va ajuta sã acoperim
mai eficient cererea de cãrãmidã
Porotherm din România, prin producþia internã“, a declarat Daniel
Cãþãnaº, membru în Consiliul Administrativ, Wienerberger Sisteme de
Cãrãmizi.
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În 1998, Wienerberger a intrat pe
piaþa din România cu o filialã proprie
– Wienerberger Sisteme de Cãrãmizi
România. Aceasta îºi concentreazã
activitãþile pe producþia, importul,
vânzarea ºi promovarea cãrãmizilor
Porotherm, pentru structuri portante
ºi neportante ºi a cãrãmizilor Terca,
pentru faþade ºi pavaje.
Odatã cu deschiderea în Triteni a
celei de-a treia fabrici, pe lângã celelalte douã din Sibiu ºi Gura Ocniþei,
Wienerberger Sisteme de Cãrãmizi
România îºi întãreºte poziþia de lider
pe piaþa româneascã în producerea
de cãrãmizi. Datoritã reþelei sale
care include peste 100 de distribuitori, Wienerberger poate acoperi mai
eficient cererea de cãrãmizi la nivel
naþional.
În comparaþie cu cãrãmizile
tradiþionale din România ºi cu alte
materiale de construcþie, produsele
Porotherm oferã un numãr de calitãþi
suplimentare: izolare termicã, protecþie

împotriva zgomotului, a focului, rezistenþã ºi stabilitate structuralã pentru
siguranþã maximã ºi confort. Fiind un
produs 100% natural, combinat cu
trãsãturi termice specifice, cãrãmizile Porotherm pentru structuri
portante ºi neportante creeazã un
climat optim al încãperilor, pe tot
parcursul anului. Folosirea în construcþii a produselor Porotherm permite
reducerea forþei de muncã necesare
iar utilizarea materialelor adiþionale
reduce costurile de întreþinere. Astfel,
cãrãmizile Porotherm oferã beneficii
economice importante.
Wienerberger este cel mai mare
producãtor de cãrãmizi din lume ºi al
doilea producãtor de þigle pentru
acoperiº în Europa. Grupul este
prezent pe pieþele de cãrãmizi pentru structuri portante ºi neportante ºi
faþade ºi pe segmentele de þigle
pentru acoperiº din argilã ºi beton.
În plus, Grupul produce pavaje din
argilã ºi beton.
Fondat în 1819 la Viena, Wienerberger a fost listat la Bursa de Valori
din Viena încã din 1869. Astãzi,
Wienerberger are 260 de fabrici în
26 de þãri.
Anul trecut, Wienerberger a
raportat venituri de 2.477 milioane
euro (+11,3% din 2006), o cifrã
EBITDA de 551,2 milioane euro
(+17%), un profit operaþional de 353
milioane euro (+18,8%) ºi câºtiguri
per acþiune, ajustate pe amortizarea
fondului comercial, de 3,46 euro
(+17%). Managementul Wienerberger
pune accent pe standarde înalte
în Relaþiile cu Investitorii ºi în
Guvernarea Corporatistã. 
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Plãci din policarbonat celular
MONTARE ªI EXPLOATARE
Dupã ce am parcurs în numerele trecute ale Revistei Construcþiilor informaþiile referitoare la
proprietãþile ºi utilizãrile plãcilor din policarbonat celular, specialiºtii noºtri vã prezintã în continuare
câteva recomandãri pentru montarea ºi exploatarea corectã a acestora.
DETALII DE MONTAJ

z

Pentru ventilare ºi evitarea

z

încãrcarea datoratã vântului;

Montarea plãcilor celulare din

condensului în interiorul celulelor,

Se considerã o sãgeatã maximã

policarbonat se poate face vertical,

acestea se închid cu bandã autoa-

de 50 mm în centrul plãcii ca fiind

înclinat sau orizontal, cu o pantã mi-

dezivã din aluminiu în partea supe-

acceptabilã. În cazul instalãrii verti-

nimã de 5% cu celulele perpendicu-

rioarã ºi cu bandã autoadezivã de

cale, sarcina suportatã de placã este

lare pe coama acoperiºului (fig. 1 ºi 2).

aluminiu microperforatã, în partea

numai din vânt.

z

z

Plãcile Carboplak sunt foarte

inferioarã.

z

încãrcarea datoratã zãpezii.

La montaj este extrem de

Încãrcarea datoratã zãpezii este

acestea putând fi folosite pentru

important ca faþa plãcii protejatã la

consideratã ca fiind o sarcinã

suprafeþe plane sau curbe prin for-

UV, ºi care este marcatã pe folia de

uniformã, perpendicularã pe axa

mare la rece. Ele pot fi instalate pe

protecþie, sã fie montatã la exterior.

acoperiºului. Normele de construcþie

suprafeþe drepte sau curbate la rece

Numai în aceastã situaþie este asi-

ale clãdirilor precizeazã presiunile

pentru o razã de minimum 175 ori

guratã garanþia de 10 ani a plãcilor

dinamice de care trebuie sã se þinã

Carboplak.

seama (fig. 3 ºi 4).

z

uºor de tãiat, modelat ºi instalat,

grosimea plãcii ºi pot fi uºor tãiate ºi

Cadrul în care se vor fixa plãcile

gãurite cu ustensile convenþionale.
z

Montarea plãcilor din policar-

bonat este ultima operaþie dupã
executarea celorlalte lucrãri de
construcþii.

Montarea plãcilor din policar-

Carboplak poate fi din lemn, din

bonat este ultima operaþie dupã

material plastic sau din metal. Pentru

executarea celorlalte lucrãri de con-

a obþine dimensiunile optime ale

strucþii a cãror efectuare ar putea

panourilor din plãci Carboplak ºi

deteriora plãcile (ex.: lucrãri de

pentru a suporta sarcinile pre-

sudurã, de vopsitorii etc.).

vãzute, la pozarea acestora se þine

z

Îndepãrtarea foliei de protecþie

de pe panouri se face doar la ter-

seama de:
coeficientul de dilatare ter-

minarea tuturor lucrãrilor de montaj

micã corespunzãtor unei dilatãri de

ºi în termen de 14 zile de la instalare

z

0

Fig. 1

z

0,07 mm/m x C. Pentru fiecare prin-

(altfel existã riscul zgârierii, vopsirii

dere trebuie sã se prevadã rosturi

panourilor sau lipirea foliei sub acþi-

de dilataþie (tabelul 1);

unea factorilor de mediu).
Tabelul 1

Fig. 2
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Fig. 3: a. lãþime placã, b. lungime placã,
c. lãþime ramã, d. lungime ramã,
e. suprapunere, f. dilatarea termicã permisã,
g. adâncimea lambei + 1/2f

z

Fig. 4

ACCESORII DE MONTAJ

Imediat dupã pozarea plãcilor

Profile din policarbonat (fig. 5)

Carboplak se recomandã a se

z

scoate filmul de polietilenã cores-

- profile H pentru îmbinare între

punzãtor pãrþii exterioare protejate
la UV, ca ºi filmul neutru de pe
partea interioarã ºi banda adezivã
de la extremitãþi utilizatã pe timpul
transportului.

plãci ºi mediu interior;
- profile U de margine, pentru
închiderea capetelor.
z

Profile din aluminiu pen-

t r u îmbinãri cu garnituri de

INSTRUCÞIUNI DE ÎNTREÞINERE
z

Se recomandã curãþarea peri-

odicã a plãcilor din policarbonat;
z

Curãþarea se va efectua cu apã

caldã sub presiune, uºor alcalinã
sau abur;
z

Este interzisã utilizarea sol-

venþilor pentru curãþire;

Pentru a împiedica dezvoltarea

etanºare din cauciuc EPDM pen-

fenomenului de condensare în interi-

tru montarea plãcilor în mediu exte-

abrazive pentru ºtergerea sau

orul celulelor, se recomandã pozarea

rior (fig. 6)

întreþinerea plãcilor.

z

z

Nu se vor utiliza materiale

ªuruburi de fixare mecanicã ºi

Pentru toþi cei interesaþi de

adezive de aluminiu compacte iar, la

piese de protecþie a ºuruburilor cu

produsele ºi expertiza noastrã,

partea inferioarã a unei benzi adezive

garnituri de etanºare din EPDM

vã stãm la dispoziþie pentru

în partea superioarã a unei benzi

z

Banda autoadezivã de aluminiu

de aluminiu micro-perforate. Totodatã,

z

se recomandã utilizarea de profile care

(fig. 7)

sã permitã o ventilaþie ºi un drenaj

z

satisfãcãtor la interiorul celulelor.

Fig. 5: Profile H din policarbonat
pentru îmbinare între douã plãci
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Chit siliconic neutru compatibil

cu policarbonatul

Fig. 6: Profile de îmbinare din aluminiu
cu garnituri de etanºare din cauciuc EPDM

consultanþã ºi recomandarea
celor mai bune soluþii la sediul
nostru din Bucureºti, bd. Theodor
Pallady, nr. 57. 

Fig. 7: Benzi adezive
din aluminiu
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TERMOCLIMA
Sisteme de încãlzire prin radiaþie
SC TERMOCLIMA SRL, unic importator al sistemelor de încãlzire prin radiaþie marca CARLIEUKLIMA,
vã oferã cele mai bune soluþii în domeniul încãlzirii, utilizând produse de cea mai înaltã calitate ºi la standarde europene. Prin calitatea superioarã oferitã de noi, confortul dumneavoastrã este asigurat.
SISTEME DE ÎNCÃLZIRE PRIN RADIAÞIE – CARLIEUKLIMA
Sistemul EUCERK este un sistem radiant cu
funcþionare pe combustibil gazos sau lichid, destinat în
special atât pentru încãlzirea spaþiilor civile mari ºi medii,
cât ºi a spaþiilor comerciale ºi industriale. Este realizat cu
totul special, având rezultate care meritã sã fie cunoscute,
în ceea ce înseamnã siguranþã, uniformitatea temperaturii
ºi reducerea emisiilor în atmosferã. EUCERK este un sistem compus din tuburi aluminizate care sunt poziþionate
pe tavanul încãperilor ce urmeazã a fi încãlzite.
Tuburile sunt încãlzite pânã în jurul unei temperaturi cuprinse între 150 0C ºi 250 0C. Dupã atingerea temperaturii
ele emit raze infraroºii care încãlzesc încãperile fãrã a provoca miºcãri ale aerului. Cãldura necesarã atingerii temperaturii optime a tuburilor radiante este furnizatã de cãtre un arzãtor cu aer insuflant. Schimbul de cãldurã dintre
camera de combustie ºi tuburile radiante este asigurat de o circulaþie constantã a gazelor cu ajutorul unui ventilator
centrifugal.
Sistem convenþional
Costuri de operare 100%

• Arzãtor modulant cu aer insuflat
• Camerã de ardere din oþel inox
• Camerã de circulatie din oþel inox
• Ventilator centrifugal cu palete din oþel inox ºi poziþionate contrar
• Placã electronicã
• Racord evacuare gaze
• Rampã gaz
• Camera de combustie, patentatã, din oþel inox rezistent la temperaturi ridicate
• Carcasã externã din oþel aluminizat

Sistem convenþional
Costuri reduse 40-70%

FUNCÞIONARE ªI SIGURANÞÃ CERTIFICATÃ
Tuburile radiante EURAD sunt încãlzitoare radiante de o performanþã
ridicatã, realizate prin folosirea celor mai moderne tehnologii care
respectã cele mai stricte reguli privind siguranþa, salvarea de energie ºi
protecþia mediului înconjurãtor. Fiecare componentã a fost astfel fabricatã
pentru obþinerea unor performanþe maxime ºi consumuri minime.
Sistemul radiant EURAD este recomandat pentru încãlzirea în totalitate a încãperilor, indiferent dacã acestea sunt mici, medii sau mari.
Construcþia atentã a sistemului face posibilã încãlzirea parþialã a spaþiilor.
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Tuburi calorizate aluminizate
Elementele radiante ale sistemului EURAD sunt fabricate
din oþel HT aluminizat ºi calorizat
care este, în special, foarte
rezistent la temperaturi ridicate
ºi la coroziune. Tratamentul
superficial la care tuburile sunt
supuse (calorizare) asigurã o
emisie de duratã la cel mai înalt
nivel. La modelele MSU ºi MSC,
cotul la 180 0 este fabricat din
acelaºi material ca ºi tuburile.

Instalare sistem
cu înclinare variabilã
Instalare pe tavan
cu module înclinate
Instalare pe tavan

Legendã:
1. Arzãtor
2. Evacuare gaze
3. Ventilator de extracþie
4. Tub radiant flanºat din oþel special
5. Reflector de aluminiu/inox – finisat în oglindã
6. Cot
7. Punct de prindere
8. Console de susþinere
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Studiul stabilitãþii stâlpilor
cu o treaptã de variaþie a secþiunii transversale
prof. dr. ing. Valeriu BÃNUÞ, conf. dr. ing. Mircea Eugen TEODORESCU –
Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti
Studiul stabilitãþii unor stâlpi cu o treaptã de variaþie a secþiunii transversale, încastraþi la partea inferioarã ºi având legãturi diferite la capãtul superior, cu sau fãrã simple rezemãri în punctul de variaþie a
secþiunii transversale, reprezintã o lucrare care intereseazã în egalã mãsurã arhitecþii, proiectanþii ºi constructorii de obiective de investiþii. Rezolvarea ecuaþiilor de stabilitate permite determinarea exactã a
forþelor critice ºi a lungimilor de flambaj, mai ales în momentul de faþã când existã tendinþa realizãrii de
structuri zvelte, prin exploatarea la maximum a capacitãþii de rezistenþã a materialelor. Tabelele cu valorile
parametrilor critici de încãrcare axialã permit analiza facilã, mai ales în faza de predimensionare, a mai
multor variante de secþiuni transversale pentru a obþine soluþii economice, concomitent cu asigurarea
condiþiilor de rezistenþã ºi stabilitate.
Proiectarea structurii de rezistenþã a unei hale parter,
având stâlpii cu secþiunea transversalã variabilã în
trepte, necesitã un calcul de stabilitate. În continuare, se
prezintã studiul stabilitãþii unor stâlpi cu secþiunea transversalã variabilã în trepte, încastraþi la partea inferioarã
ºi având legãturi diferite la capãtul superior, iar în punctul de variaþie a secþiunii transversale pot apãrea
rezemãri simple (fig. 1).
Considerarea de legãturi în aceste secþiuni este justificatã prin existenþa cãilor de rulare sau a portalelor pentru contravântuirea halelor în sens longitudinal.
Rezolvarea ecuaþiilor de stabilitate permite determinarea
exactã a forþelor critice ºi a lungimilor de flambaj [1], [2],
[3], [6]. Pentru cazurile în care translaþia pe orizontalã nu
este împiedicatã, în lucrarea [4] sunt prezentate
graficele de variaþie a parametrilor critici de încãrcare
axialã.

Fig. 1

Pentru fiecare dintre stâlpii din figura 1, sunt prezentate ecuaþia de stabilitate ºi, în tabel, valorile parametrilor de încãrcare axialã, în funcþie de caracteristicile
geometrice ale elementelor componente. Astfel, calculul
de stabilitate devine uºor abordabil ºi permite analiza
mai multor variante constructive, în special în faza de
predimensionare.
Ecuaþiile de stabilitate obþinute aici, pentru deformarea în plan transversal halei, pot fi utilizate ºi pentru
cazul în care este analizatã pierderea de stabilitate în
sens longitudinal construcþiei, cu condiþia introducerii
caracteristicilor secþionale corespunzãtoare.
DETERMINAREA ECUAÞIILOR DE STABILITATE
Cazul a (fig. 2)
Pentru determinarea ecuaþiei de stabilitate se va
utiliza ecuaþia fibrei medii deformate.

Fig. 2
continuare în pagina 86 ®
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z zona superioarã (0 ≤ x2 ≤ l2) – momentul încovoietor
în secþiunea curentã este Mx = P2y2, iar ecuaþia diferenþialã
are forma

Tabelul 1

(1)
unde
Soluþia ecuaþiei (1) este:
(2)
iar rotirea are forma
(3)
z

Lungimile de flambaj ale celor douã tronsoane ale
stâlpului se calculeazã cu relaþia

zona inferioarã (l2 ≤ x1 ≤ l) – momentul încovoietor

în secþiunea curentã este Mx = Py1 - H(x1 - l2), iar ecuaþia
unde

diferenþialã are forma
(4)

Condiþia limitã din STAS 10108/78 este μ2 ≤ 3 ºi este
respectatã pentru toate cazurile analizate. Situaþia
apropiatã de limitã

cu
Soluþia ecuaþiei diferenþiale (4) este
(5)

se obþine pentru varianta γ = 0,20 ºi β = 0,30 pentru
care ν2 = 1,05. Pentru valori β = 0,30 rezultã μ2 > 3.
De asemenea, din analiza valorilor parametrilor de

ºi rotirea are forma
încãrcare axialã din tabelul 1, rezultã cã, pe mãsurã ce
(6)
Constantele de integrare C1, C2, C3, C4, precum ºi H
ºi Δ se determinã din condiþiile:
- pentru x2 = 0, y2 = 0
- pentru x1 = x2 = l2, y1 = y2 = Δ ºi y’2 = y’1
- pentru x1 = l1 + l2, y1 = Δ ºi y’1 = 0
Utilizând aceste condiþii, se obþine un sistem de trei
ecuaþii omogene cu necunoscutele C3, C4 ºi Δ, a cãrui
soluþie rezultã din condiþia ca determinantul coeficienþilor
necunoscutelor sã fie egal cu zero:

raportul β creºte, parametrul ν1 al zonei inferioare
creºte, iar parametrul ν2 al zonei superioare scade.
Toate aceste observaþii servesc la adoptarea unor secþiuni
adecvate (raportul

) în condiþiile în care lungimile

tronsoanelor l2 ºi l1 sunt impuse de condiþii tehnologice.
Cazul b (fig. 3)

(7)

Dezvoltând determinantul se obþine urmãtoarea
ecuaþie de stabilitate:
(8)
Rezolvând prin încercãri ecuaþia de stabilitate pentru
diferite valori ale coeficienþilor β ºi γ se obþin valorile
parametrilor critici de încãrcare axialã ν1 ºi ν2 înscrise în
tabelul 1.

Fig. 3
continuare în pagina 88 ®
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Mãsurarea cu ajutorul unui maestru zugrav:

Telemetrul cu laser DLE 50
Professional de la Bosch, testat practic
Mãsurarea distanþelor ºi calculul volumelor ºi al suprafeþelor sunt
atribuþii zilnice pentru un zugrav. Timpul ºi efortul necesar pentru a îndeplini
cerinþele de mãsurare sunt influenþate nu numai de acurateþea instrumentului
de mãsurat, ci, în aceeaºi mãsurã, ºi de forma sa ergonomicã.
Druse&Harmel Malermeister GmbH, companie din Berlin, a gãsit un partener
practic pentru lucrãrile de interior ºi cele de exterior: telemetrul cu laser
DLE 50 Professional de la Bosch.
Michael Druse, un maestru
zugrav, îºi aminteºte cu însufleþire
de o perioadã când zugravii întindeau ruleta de pe acoperiº pentru a
mãsura faþadele. ªi nu cu mult timp
în urmã, încãperile erau mãsurate cu
ajutorul unui metru de tâmplãrie. „Pe
vremea aceea, se întâmpla adesea
sã te târãºti pe podea ºi sã faci
multe dintre mãsurãtori de douã ori
pentru cã nu le notaseºi imediat
dupã ce le-ai fãcut”, îºi aminteºte
domnul Druse aºteptând cu nerãbdare sã lucreze pentru prima datã cu
DLE 50 Professional. Cu o lungime
de 10 cm, acest instrument de la
Bosch este cel mai mic telemetru cu
laser din lume ºi domnul Druse este
plãcut surprins când îl scoate din
trusa cu scule. Astãzi nu are destul
timp pentru a citi cu atenþie manualul
de utilizare ºi nici nu va mai trebui de
acum încolo deoarece folosirea
DLE 50 Professional este extrem de
uºoarã. Butoanele marcate cu simboluri sunt folosite pentru a comuta
de la o funcþie de mãsurare la alta:
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mãsurarea lungimii, a suprafeþei, a
volumului sau mãsurarea indirectã a
înãlþimii, folosind principiul lui
Pitagora. În modul de setare din fabricã,
telemetrul cu laser este setat sã
mãsoare pornind de la muchia din
spate a acestuia. Apãsarea repetatã
a unui buton mutã punctul de referinþã la muchia din faþã, la punctul de
prindere pe stativ sau la pinul pentru
spaþii înguste. Display-ul cu cristale
lichide este extrem de uºor de utilizat. Iar domnul Druse începe: are
de recalculat cantitatea de vopsea
necesarã pentru unul, din totalul de
opt apartamente ce necesitã renovare, într-o clãdire din anii 1920, din
Berlin. Sarcina de a mãsura planurile diferite ºi uneori neobiºnuite
ale camerelor, cu bãile ºi balcoanele
lor, îi lua domnului Druse mult timp.
Dar astãzi face un progres considerabil. DLE 50 Professional îl ajutã sã
facã toate mãsurãtorile necesare
în câteva secunde, printr-o simplã
apãsare a unui buton. Pot fi
mãsurate distanþe de pânã la 50 m

cu o acurateþe a mãsurãtorii de +/-1,5.
ªi pinul pentru spaþii înguste s-a
dovedit, în mod deosebit, a fi o caracteristicã practicã a acestui instrument. Acesta faciliteazã mãsurarea
distanþelor de la îmbinãri ºi din
colþuri; în astfel de cazuri, un simbol
de pe display-ul cu cristale lichide
indicã punctul de referinþã setat.
Aceastã caracteristicã previne confuziile ºi, în consecinþã, erorile de
mãsurare ce dureazã prea mult.
Michael Druse a fost de asemenea
impresionat de suprafaþa aparatului
acoperitã cu Soft Grip. „Este într-adevãr robust ºi este foarte uºor de
manevrat – poþi simþi cu adevãrat
calitatea acestei scule!“ spune
domnul Druse surâzând. El aºteaptã
deja cu nerãbdare noua sarcinã în
care sã foloseascã noul sãu telemetru cu laser: mai trebuie mãsurate
scãrile clãdirii. Aceasta este o provocare pe care DLE 50 Professional de
la Bosch o acceptã cu bucurie. 
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Notaþiile sunt identice cu cele de la cazul anterior.
z zona superioarã (0 ≤ x2 ≤ l2) – momentul încovoietor în secþiunea curentã este Mx = Hx2 - P2y2, iar
ecuaþia diferenþialã are forma

Tabelul 2

(9)
Soluþia ecuaþiei (9) este:
(10)
iar rotirea are forma
(11)
z zona inferioarã (l2 ≤ x1 ≤ l) – momentul încovoietor
în secþiunea curentã este Mx = Hx1 - P2y1, iar ecuaþia
diferenþialã are forma

Observaþie: Din analiza valorilor cuprinse în tabelul 2,
se constatã cã, pentru toate cazurile analizate, coeficientul lungimii de flambaj
respectã condiþia μ2 < 3.

Cazul c (fig.4)

(12)
Soluþia ecuaþiei diferenþiale (12) este
(13)
ºi rotirea are forma
(14)
Condiþiile pentru determinarea constantelor de integrare sunt:
- pentru x2 = 0, y2 = 0
- pentru x1 = x2 = l2, y1 = y2 = y0 ºi y’2 = y’1
- pentru x1 = l, y1 = 0 ºi y’1 = 0
Utilizând aceste condiþii rezultã, dupã unele calcule
simple, un sistem de douã ecuaþii omogene cu necunoscutele C3, C4. Soluþia acestui sistem, care reprezintã
ecuaþia de stabilitate, se obþine din condiþia ca determinantul coeficienþilor necunoscutelor sã fie egal cu zero.
Forma acestui determinant este:

Fig. 4
z zona superioarã (0 ≤ x2 ≤ l2) – momentul încovoietor în aceastã zonã este Mx = P2y2 - Ms, iar ecuaþia
diferenþialã are forma

(17)
(15)
Soluþia ecuaþiei diferenþiale este:
(18)
Din dezvoltarea determinantului, se obþine forma
finalã a ecuaþiei de stabilitate, ºi anume:
(16)

Rezolvând, ca ºi în cazul precedent, ecuaþia de stabilitate, pentru diferite valori ale coeficienþilor β ºi γ
rezultã valorile parametrilor critici de încãrcare axialã ν1
ºi ν2 înscrise în tabelul 2.

iar rotirea devine
(19)
z zona inferioarã (l2 ≤ x1 ≤ l) – momentul încovoietor
este Mx = P2y1 - Ms - H(x1 - l2), iar ecuaþia diferenþialã a
fibrei medii deformate are forma

(20)
continuare în pagina 90 ®
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Soluþia ecuaþiei diferenþiale (20) este
(21)
ºi rotirea este
(22)
Condiþiile pentru determinarea constantelor sunt:
- pentru x2 = 0, y2 = 0 ºi y’2 = 0
- pentru x1 = x2 = l2, y1 = y2 = Δ ºi y’2 = y’1
- pentru x1 = l, y1 = Δ ºi y’1 = 0
Introducând aceste condiþii în expresiile deplasãrilor
Fig. 5

ºi rotirilor rezultã un sistem de trei ecuaþii omogene cu
necunoscutele

, C3 ºi C4.

Soluþia ecuaþiei diferenþiale este:

Determinantul coeficienþilor necunoscutelor repre-

(26)

zintã ecuaþia de stabilitate ºi are forma urmãtoare:
iar rotirea devine
(23)

Dezvoltând determinantul, rezultã forma uzualã a
ecuaþiei de stabilitate:

(27)
z zona inferioarã (l2 ≤ x1 ≤ l) – momentul încovoietor
este Mx = P2y1 – Hx1 – Ms, iar ecuaþia diferenþialã a fibrei
medii deformate are forma

(28)

(24)
Rezolvând ecuaþia de stabilitate (24) pentru valorile
β ºi γ utilizate ºi în cazurile precedente, rezultã parametrii critici ν1 ºi ν2 daþi în tabelul 3.

Soluþia ecuaþiei diferenþiale (28) este
(29)
ºi rotirea este

Tabelul 3

(30)
Condiþiile pentru determinarea constantelor sunt:
- pentru x2 = 0, y2 = 0 ºi y’2 = 0
- pentru x1 = x2 = l2, y1 = y2 = y0 ºi y’2 = y’1
- pentru x1 = l, y1 = 0 ºi y’1 = 0
ªi în acest caz, condiþia μ2 < 3 este îndeplinitã.
Cazul d (fig. 5)
z zona superioarã (0 ≤ x2 ≤ l2) – momentul încovoietor în aceastã zonã este Mx = P2y2 – Hx2 – Ms, iar
ecuaþia diferenþialã a fibrei medii deformate are forma

Cu aceste condiþii se obþine un sistem de trei ecuaþii
omogene cu necunoscutele

, C3 ºi C4. Determi-

nantul coeficienþilor necunoscutelor este:

(31)
(25)
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Prin dezvoltarea determinantului, se obþine forma
uzualã a ecuaþiei de stabilitate

rezistenþã a materialelor ºi alegerea unor secþiuni economice optime, concomitent cu asigurarea condiþiilor
de rezistenþã ºi stabilitate. Tabelele cu valorile para-

(32)

metrilor critici de încãrcare axialã permit analiza rapidã,
mai ales în faza de predimensionare, a mai multor vari-

Rezolvând ecuaþia de stabilitate (32), pentru setul de
valori β ºi γ adoptat în cazurile precedente, se obþin
parametrii critici prezentaþi în tabelul 4.
Tabelul 4

ªi în acest caz, condiþia μ2 < 3 este respectatã pentru
valorile ν1 ºi ν2 adoptate.
CONCLUZII
Rezolvarea ecuaþiilor de stabilitate permite determinarea exactã a forþelor critice ºi a lungimilor de flambaj.
Astfel se poate exploata la maximum capacitatea de

ante de secþiuni transversale. Utilizarea calculului
exact în probleme de pierdere a stabilitãþii eliminã
adoptarea unor valori aproximative pentru lungimile de
flambaj al cãror efect este greu de controlat.
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Consultanþa
în investiþii-construcþii (IV)
SERVICII INGINEREªTI PRIVIND MANAGEMENTUL,
CONCEPÞIA PRELIMINARÃ, PROIECTAREA ªI SUPRAVEGHEREA LUCRÃRILOR
ing. Petre IONIÞÃ
(urmare din numãrul anterior)

SIGURANÞA – concepþia ºi

Un proiect reuºit este acela în

CHEIA SUCCESULUI UNEI INVESTIÞII

execuþia sã respecte normele,

care, investiþia este predatã – LA

Parametri principali ai succesului

standardele ºi prescripþiile tehnice,

TERMEN, în limitele BUGETULUI

specifice.

stabilit, de CALITATEA cerutã în

Investitorul (beneficiarul, clien-

z

tul) plãteºte realizarea unei

Nerealizarea uneia sau a mai

specificaþii, rezultatul este o

lucrãri ºi se aºteaptã sã obþinã un

multora din parametrii de mai sus,

investiþie care îndeplineºte condiþi-

compromite lucrarea, diminueazã

ile de SIGURANÞÃ, nu au fost

sau anuleazã profitul programat

ACCIDENTE, ºi unde consultanþii,

sau, ºi mai rãu, produce pierderi

antreprenorii ºi furnizorii au fost

beneficiarului.

PLÃTIÞI corespunzãtor.

beneficiu.
El finanþeazã crearea unui bun,
care sã-i aducã un profit sau o
lucrare de care sã beneficieze el
însuºi sau comunitatea.
Sunt patru parametrii importanþi
(fig. 1.) care se urmãresc la
realizarea unei investiþii:
z
z

Indiferent

de

sistemul

de

realizare, toate cele patru criterii
sunt importante.

TIMPUL – termenul de realizare;

Fiecare factor poate deveni prin-

COSTUL – înscrierea în cos-

cipal dupã cerinþele investitorului.

turile programate;

Exagerarea importanþei facto-

CALITATEA – realizarea lucrãrii

rilor de timp sau de cost, poate

lor calitatea înscrisã în planuri ºi în

conduce la conflicte cu ceilalþi fac-

specificaþiile tehnice;

tori (calitate, siguranþã).

z

Implicarea Investitorului
Realizarea acestor parametrii ai
reuºitei, este de regulã sub influenþa directã a investitorului, care
trebuie sã îndeplineascã o serie de
cerinþe:
z

formarea ºi prezentarea unei

IDEI clare privitoare la intenþiile
sale;
z

angajarea unor consultanþi –

specialiºti care sã aprofundeze
ideea ºi sã stabileascã tema;
z

stabilirea unui TIMP rezo-

nabil, de concepþie – proiectare –
execuþie, fãrã a scurta în nici un
caz timpul necesar de CONCEPÞIE
ºi pregãtire a investiþiei;
z

Fig. 1: Criteriile principale de reuºitã ale unei investiþii

fixarea unui buget (COST)

realist;
continuare în pagina 96 ®
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Coilprofil vã oferã o varietate de materiale pentru sisteme metalice. Casetele de faþadã se numãrã printre
diversele tehnologii ºi materiale utilizate în finisarea construcþiilor. Acestea sunt folosite la placarea pereþilor exteriori
pentru clãdiri gen birouri, spaþii expoziþionale, spaþii comerciale.
Combinând rezistenþa structuralã cu un finisaj modern, casetele de faþadã
conferã clãdirilor un aspect elegant care se menþine în timp. Acest tip de placare are
numeroase avantaje: durabilitate, aspect elegant ºi modern, montaj uºor ºi rapid,
casete adaptabile la cerinþele proiectelor, existând posibilitatea de a fi executate la
dimensiuni, grosimi ºi culori diferite.

¬ urmare din pagina 94

stabilirea ºi menþinerea unui

Consultanþii atraºi în procesul

proiectanþi capabili, cu experienþã,

SPIRIT DE ECHIPÃ sau parteneriat,

de pregãtirea unei investiþii, trebuie

pentru realizarea documentaþiilor

ca o bunã colaborare între pãrþi;

sã fie specialiºti cu experienþã în

z

selecþionarea unor consultanþi-

necesare, fãrã a se diminua preþul
real al acestor servicii;

z

z

urmãrirea – SUPRAVEGHEREA

– lucrãrilor de cãtre un consultant

selecþionarea unor antrepre-

specializat ºi asigurarea unei

nori capabili ºi cu experienþã în

atmosfere de încredere între

lucrãri similare, de preferat pe

acesta ºi antreprenor;

z

bazã de precalificare imparþialã;
z

alegerea celui mai bun SISTEM

de conducere ºi de realizare a

z

respectarea cu stricteþe a pro-

gramului de efectuarea plãþilor.
Importanþa pregãtirii cu atenþie
a etapei preliminare

investiþiei, prin consultãri cu specialiºti, proiectanþi ºi constructori;
z

utilizarea unor CONTRACTE

STANDARD, adaptate la specificul
investiþiei;
z

stabilirea distribuþiei RISCU-

RILOR ºi a ASIGURÃRILOR necesare între participanþi;
z

IMPLICAREA deplinã în etapa

domeniu ºi care pot face servicii de
calitate.
Viteza de luare a deciziilor
De o importanþã deosebitã în
asigurarea succesului unei investiþii, este VITEZA de luare a
DECIZIILOR.
De remarcat cã eficienþa deci-

Indiferent de forma de contract

ziilor (fig. 2) se dovedeºte în creº-

sau sistemul de conducere pentru

tere pânã înaintea datei de

promovarea ºi realizarea unei

finalizare a proiectului.

investiþii, de o importanþã deose-

Chiar înainte de finalizarea pro-

bitã este – pregãtirea etapei

cesului de proiectare, începe o

preliminare.

scãdere a eficienþei care se mani-

Succesul realizãrii ºi rezultatul
final al acesteia – rentabilitate –
viabilitate – depinde în foarte mare

preliminarã, fãrã însã a obstruc-

mãsurã de studierea în profun-

þiona activitãþile consultanþilor;

zime (împreunã cu specialiºti –

festã în costuri suplimentare ºi în
compromisuri la calitatea lucrãrilor.
În etapele preliminare, de fundamentare ºi parþial în faza de
proiectare, deciziile de îmbunã-

PLATA corespunzãtoare a

consultanþi), a unor capitole impor-

participanþilor, astfel încât firmele

tante ale viitoarei investiþii: desti-

de consultanþã ºi execuþie sã

naþia, localizarea, dimensiunea,

antreneze un numãr suficient de

costul,

realizare,

Dupã încheierea procesului de

specialiºti de înaltã calificare;

riscurile, produsele ºi parametrii

proiectare, eficienþa îmbunãtãþirilor

calitativi ai produselor, parametri

scade rapid.

z

z

rezolvarea din timp a oricãrei

DISPUTE tehnice ºi economice;

timpul

de

de rentabilitate etc.

tãþire a calitãþii ºi de reducere a
costurilor, sunt de mare eficienþã.

(continuare în numãrul viitor)

Fig. 2: Importanþa vitezei de luare a deciziilor
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Isopan Est SRL face parte integrantã
din grupul Isopan Spa (Italia)
COMPANIA NOASTRÃ ESTE UNUL DINTRE PRINCIPALII LEADERI EUROPENI
ÎN DOMENIUL CERCETÃRII ªI PRODUCERII DE SISTEME DE PANOURI IZOLANTE
PENTRU PEREÞI ªI ACOPERIªURI.
Calitatea înaltã ºi orientarea cãtre client a
activitãþii sunt principiile pe care ne bazãm
întreaga politicã de dezvoltare. Calitatea produselor noastre este menþinutã ºi garantatã
prin controalele pe care le efectuãm în laboratoarele proprii în concordanþã cu cerinþele normativelor europene.
Isopan oferã soluþia optimã de protecþie
împotriva focului care asigurã securitatea
oamenilor ºi clãdirilor, creând premisele unei
investiþii sigure.

Clienþii Isopan beneficiazã de întreaga
gamã de avantaje care decurg din folosirea unui sistem performant:
z rezistenþã superioarã la foc;
z panourile nu propagã flacãra;
z materialele utilizate asigurã autostingerea;
z nivel minim de fum degajat în caz de
incendiu;
z masa redusã;
z manipulare uºoarã;
z siguranþa ºi uºurinþa în instalare;
z c a r a c t e r i s t i c i m e c a n i c e superioare;
98
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z

caracteristici termice la standarde

internaþionale;
z

întreaga gamã de produse certificatã ºi

agrementatã;
z

timp de instalare redus;

z

posibilitatea de a micºora primele de

asigurare ca urmare a siguranþei sporite;
z

protejarea investiþiei ca urmare a siguranþei

sporite;
z

preþ competitiv.

Continua preocupare a Isopan pentru
îmbunãtãþirea calitãþii produselor în vederea
satisfacerii cât mai bune a cerinþelor clienþilor
se manifestã an dupã an printr-o dezvoltare
susþinutã a activitãþii de cercetare. Aceasta e
orientatã cu precãdere cãtre sporirea securitãþii panourilor din punct de vedere al rezistenþei la foc pentru a asigura un grad de
protecþie superioarã.
Rezultatele acestei activitãþi au fost dovedite
de Certificãrile ºi Avizãrile Tehnice obþinute de
Isopan de la importante organisme de certificare Europene (Italia, Germania, Franþa,
Spania, România).
Din punct de vedere al rezistenþei la foc,
siguranþa produselor Isopan a fost confirmatã
ºi certificatã de Institutul Giordano din Italia, iar
din acest an alte douã certificãri pentru Isobox
1000 si Isocop 1000 certificãri emise de Snas
(Slovak National Accreditation Service) în
concordanþã cu cerinþele EN 13501-2:2007
vin sã întregeascã aceastã listã.
Isopan Est, înfiinþatã cu scopul de a furniza
produse ºi servicii pentru piaþa est-europeanã,
a obþinut în acest an autorizaþiile necesare
pentru comercializarea produselor sale ºi în
Ucraina. 
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Eleganþa la superlativ
Þigla metalicã Decra Elegance
O ALTERNATIVÃ UªOARÃ PENTRU ACOPERIªURILE TRADIÞIONALE
Decra, pionierul la nivel mondial în domeniul învelitorilor
uºoare pentru acoperiºuri în pantã, a sãrbãtorit în anul 2006, prin
lansarea þiglei metalice Decra Elegance, 30 de ani de calitate fãrã
compromisuri.
Modulele Elegance, disponibile în 3 culori satinate ºi 3 culori
lucioase adoptã, ca ºi surorile lor cu acoperire de piatrã naturalã,
stratul interior de protecþie din poliester, care defineºte unicitatea
brandului pe piaþã ºi asigurã o longevitate fãrã precedent a sistemului.
Decra Elegance se produce utilizând un procedeu unic care constã în
4 faze tehnologice, spre deosebire de procedeele obiºnuite care comportã numai 2 faze.
Fiecare modul este spãlat, uscat, vopsit ºi copt ºi, spre deosebire
de acoperirea tradiþionalã din granule de piatrã, la suprafaþa exterioarã Decra Elegance Black Gloss
existã un strat de vopsea aplicat în câmp electrostatic.
Cântãrind numai 5,47 Kg/m2, ceea ce înseamnã a ºaptea parte din greutatea þiglei de beton, Decra
Elegance poate fi folositã atât pentru înclinaþii mici ale acoperiºului de minim 100, cât ºi pentru pereþi
verticali, asigurând o flexibilitate completã arhitecþilor ºi proiectanþilor.
Decra Elegance Satin
Modulele Decra Elegance Satin
sunt proiectate pentru a crea un finisaj atractiv pentru toate tipurile de
acoperiºuri cu pante de minim 100.
Sistemul,
disponibil
în 3 culori,
constã în

Decra Elegance Terracota

100

module de oþel cu o galvanizare de
calitate pe ambele feþe, iar produsul
finit este obþinut printr-un proces
tehnologic în 4 faze care asigurã o
adâncime ºi opacitate a acoperirii
f ã r ã e g a l î n i n d u s t r i a þiglelor
metalice.
Finisajul satinat delicat imitã
aparenþa ºi textura þiglei ceramice,
chiar ºi la atingere.

Decra Elegance Graphite

Decra Elegance Acoustic
O inovaþie notabilã este sistemul
Elegance Acoustic, care constã într-un
sandviº din douã foi de tablã cu
izolant fonic la mijloc. Rezultatul este
diminuarea puternicã a zgomotului
de ploaie sau grindinã pe acoperiº,
chiar dacã la exterior nu avem
granule de piatrã.

Decra Elegance Acoustic
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Avem astfel un acoperiº care se

lumina solarã, pãstrând acoperiºul

remarcã prin eleganþa fluidã a

mai rece decât în cazul unei þigle

oþelului, cu acustica unei învelitori

metalice obiºnuite, prin reflexia radi-

tradiþionale ºi greutatea redusã pre-

aþiilor infraroºii. Acest lucru are ca

cum ºi durabilitatea þiglei metalice.

efect micºorarea facturilor la energia

Decra Cool Roof – prietena mediului

electricã,

Aceastã tehnologie inovatoare

emisiilor de CO2, reducând nevoia

precum

ºi

reducerea

Decra Dry Roof – acoperiºul care
se întreþine singur
Acoperirea de pe modulele Dry
Roof conþine cantitãþi mari de teflon
ºi silicon, creând astfel o suprafaþã
pe care apa ºi impuritãþile nu mai au
aderenþã ºi conferind acoperiºului
caracteristici de auto-curãþare. În
timpul ploilor, apa duce cu ea toate
impuritãþile care s-au aºezat pe
acoperiº, îmbunãtãþind durata de
viaþã a sistemului de învelitoare.
Totodatã, eliminarea rapidã a
apei de pe acoperiº reduce riscul
deteriorãrii cauzate de îngheþ.
George IVAN – Decra Sales Manager,
tel.: 0752.242.299
e-mail: rogin@icopal.com

creeazã o suprafaþã care reflectã

de aer condiþionat în timpul verii.

Vã aºteptãm la expoziþia
CAMEX, în perioada 18-22 iunie, la
standul ICOPAL ROMÂNIA SRL! 

Black Cool

Brown Cool

Terracotta Cool

Black Dry

Brown Dry

Terracotta Dry

ICOPAL ROMÂNIA
Str. Justiþiei nr. 45, Sector 4, Bucureºti
Tel.: 031 805 74 98
Fax: 031 805 74 99
E-mail: rosoa@icopal.com
www.icopal.com
www.siplast-international.com
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• Þigle metalice cu acoperire de rocã naturalã
• Folii anticondens
• Sisteme pluviale metalice cu acoperire de HBP
• Membrane bituminoase SBS, APP ºi bitum oxidat
• Membrane PVC
• ªindrile bituminoase
• Pelicule hidroizolante lichide
• Luminatoare ºi trape de fum
• Terase circulabile
• Terase vegetalizate
• Termoizolaþii din perlit expandat
101

Soluþii complete pentru hale industriale
Firmã specializatã în comercializarea pe plan naþional a panourilor termoizolante, a elementelor de prindere ºi a accesoriilor specifice acestora,
Topanel vine în întâmpinarea celor mai exigente nevoi în domeniu oferind
o gamã largã de produse pentru construcþia de hale industriale ºi spaþii
comerciale:
z cea mai mare varietate de panouri termoizolante cu spumã poliuretanicã
ºi vatã mineralã (clasice ºi curbe, panouri care imitã þigla sau praful de piatrã,
panouri speciale pentru industria zootehnicã, alimentarã ºi pentru industria
frigului);
z toatã gama de accesorii din tablã, elemente de prindere ºi etanºare
necesare montãrii panourilor termoizolante;
z tablã cofraj pierdut;
z uºi multifuncþionale ºi rezistente la foc, uºi secþionale industriale, uºi
camere frigorifice, uºi inox;
z panouri luminatoare din policarbonat;
z profile sanitarizare pentru industria alimentarã.
Ca urmare a dezvoltãrii accelerate, compania s-a adaptat trendului
pieþei, oferind la ora actualã pe lângã produsele necesare construcþiei ºi
servicii de consultanþã tehnicã, antreprenoriat ºi management de proiect.
Ca referinþe, lucrãrile realizate cu produsele furnizate de Topanel sunt
lucrãri de anvergurã, construcþii de spaþii comerciale sau de producþie:
z Mall Crângaºi Bucureºti;
z halã producþie Nordic Distribution;
z halã producþie Star Foods Bucureºti;
z halã producþie Köber Sãvineºti;
z depozit Coca Cola Bucureºti;
z depozit Den Braven Bucureºti;
z fabricã mezeluri Cris Tim Filipeºti;
z fabricã mezeluri Gepeto Constanþa;
z depozite frigorifice Hame Caracal;
z service Seat Cluj;
z show-room Volvo Timiºoara;
z show-room Romstal Constanþa;
z show-room Romstal Deva;
z show-room Bengoss. 
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Facultatea de ªtiinþe Economice
ºi Gestiunea Afacerilor Cluj
Antreprenor: SC Aci Cluj SA, Cluj Napoca
Beneficiar: Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj Napoca
Proiectant: SC Habitat Design SA, Iaºi
Subantreprenori: Granimar, Real Glass, Condor Servicii, Tunic, Imsat Service Cluj
CARACTERISTICI
TEHNICE ªI FUNCÞIONALE

din douã corpuri de clãdire (A ºi B),
separate printr-un rost antifoc.

sãli de curs ºi seminarii, laboratoare.
Finisajele exterioare: tâmplãrie

Facultatea de ªtiinþe Economice

Corpul „A“, cu regim de înãlþime

din aluminiu ºi geam termopan para-

Cluj este amplasatã în partea de

S+D+P, are structura constructivã

solar, faþade placate cu gresie porþe-

sud-est a municipiului Cluj-Napoca,

din cadre de beton cu grinzi prefabri-

lanatã (corpul B), tencuieli Baumit

pe o suprafaþã de aproximativ 2 ha,

cate precomprimate, cu travei de la

colorat, aplicate pe termosistem

în cadrul noului Campus Universitar.

4,5 m pânã la 9 m ºi deschideri de

(corpul A).

Clãdirea are patru zone funcþionale

9 m pânã la 18 m (la amfiteatre ºi

Lucrãrile de folosinþã generalã

distincte: spaþii de învãþãmânt, aulã

aulã). În acest corp se aflã aula de

curprind: clãdirea centralei termice,

ºi muzeu, spaþii auxiliare ºi spaþii

500 locuri, 2 amfiteatre de câte 350

rezervorul de apã de 300 mc, rezer-

tehnice.

locuri, biblioteca ºi decanatul.

vor de combustibil lichid de 30 mc,

Construcþia, cu suprafaþa totalã

Corpul „B“, cu regim de înãlþime

reþele subterane de apã, canalizare,

construitã de 5580 mp, este compusã

S+D+P+4-5E, gãzduieºte 5 amfiteatre,

iluminat, platforme pentru circulaþia
auto, parcãri, circulaþie pietonalã.
Soluþia funcþional-constructivã a
urmãrit utilizarea eficientã a terenului (cu o diferenþã de nivel de 18 m
de la est la vest ºi 11 m de la nord la
sud) ºi obþinerea unei volumetrii
reprezentative.
Antreprenorul ACI Cluj a realizat
o clãdire care rãspunde cerinþelor
funcþionale, în condiþiile de calitate
prevãzute în proiect, îmbogãþind
patrimoniul construit al Clujului cu o
investiþie de valoare în domeniul
învãþãmântului. 
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Profile metalice pentru construcþii industriale ºi civile
Cyriel BEIRNAERT – General Manager East S-E of Europe
Megaprofil – companie belgianã
care face parte din grupul Joris Ide –
produce ºi comercializeazã elemente din
tablã cutatã pentru construcþii metalice,
cum ar fi: þigla metalicã Megaclassic ºi
Megaprestige, dar ºi accesoriile aferente,
necesare unui acoperiº, panouri
sandwich cu spumã poliuretanicã pentru acoperiº ºi perete (fixare normalã ºi
fixare ascunsã), profile de înaltã rezistenþã pentru acoperiºuri. Începând cu
luna septembrie 2007, producem ºi
profile galvanizate (Z ºi C).
Toate produsele sunt realizate în
România, în cele douã locaþii – Buziaº
pentru toatã gama prezentatã mai sus ºi
Ploieºti (Megaprofil Sud) pentru þiglã
metalicã, din materie primã importatã.
Produsele respectã standardele internaþionale de calitate. În decursul lunii

noiembrie 2007, a fost inauguratã, la
Iaºi, o nouã linie pentru producerea
þiglei metalice.
În anul 2001, anul înfiinþãrii Megaprofil,
am decis sã ne câºtigãm un loc în frunte
printre producãtorii de profile metalice
pentru construcþii industriale ºi civile de
pe piaþa româneascã. Sfârºitul anului
2006 ne-a confirmat ceea ce ne-am dorit
încã de la începutul activitãþii noastre, ºi
anume sã fim pe locul I în România.
Megaprofil este o companie care a ºtiut
sã-ºi respecte condiþia sa de „producãtor“
fãrã a-ºi propune desfãºurarea altor
activitãþi colaterale. Acesta este unul dintre aspectele care au permis realizarea
unei cifre de afaceri de aproximativ
37 milioane de euro în anul 2006, iar
în anul 2007 de 53 milioane de euro.
Aceleaºi principii ale activitãþii noastre

ne vor ajuta în atingerea obiectivului
din acest an, ºi anume realizarea unei
cifre de afaceri de aproximativ 70 milioane
de euro.
Pentru anul 2008, suntem pregãtiþi
sã investim 10 milioane de euro în
montarea unor noi linii de producþie,
pentru ca în anii urmãtori sã continuãm
ritmul investiþiilor cu aproximativ 5 milioane de euro în fiecare an.
În spatele brandului Megaprofil se aflã
o „echipã“ formatã în momentul de faþã din
160 de angajaþi, fiecare dintre aceºtia
având ca scop principal menþinerea ºi dezvoltarea continuã a companiei.
Nu vreau sã închei înainte de a mulþumi
încã o datã tuturor (angajaþi, colaboratori, parteneri) deoarece, fãrã un efort
comun, nu am fi reuºit sã ajungem acolo
unde ne-am dorit, locul I în România. 

Condiþiile de Contract FIDIC
SEMINARII ÎN LIMBA ROMÂNÃ
Alina Valentina OPREA, reprezentant pentru România al DRBF
Dezvoltarea accentuatã dupã 1990 a sectorului de construcþii din
þara noastrã a cunoscut tot felul de situaþii neîntâlnite frecvent pânã
atunci privind colaborarea participanþilor la executarea unei investiþii.
Acest lucru s-a petrecut pe fondul unei adevãrate „explozii“ de
informaþii, tehnologii ºi produse, oferite pe piaþa construcþiilor ceea
ce a surprins pe mulþi dintre cei care concurã la realizarea obiectivelor de investiþii. Într-o asemenea atmosferã au apãrut, cum era ºi
normal, o serie de dispute ºi contradicþii inerente care trebuiau
soluþionate dupã principii ºtiinþifice, dar cu aplicabilitate practicã ºi
eficientã pentru toþi cei aflaþi în asemenea situaþii.
Fenomenul la care ne referim a debutat cu mult timp înainte în þãrile UE, locuri unde s-au gãsit ºi cãile
ºi modalitãþile de rezolvare a divergenþelor.
Timid, dar sigur, organisme abilitate pentru soluþionarea disputelor în relaþiile dintre participanþii la
actul investiþional au apãrut ºi în þara noastrã, motiv pentru care, spre informare, vã prezentãm un material
care, sperãm, vã va completa cunoºtinþele în acest domeniu.
Cei care activeazã în domeniul construcþiilor au auzit
despre FIDIC ºi DRBF:
• FIDIC este Federaþia Internaþionalã a Inginerilor
Consultanþi (Federation Internationale des Ingenieurs
Consultants), care, în urma vastei experienþe pe plan
internaþional, a întocmit forme de contract (zise ºi Cãrþi
FIDIC) pentru construcþii, perfecþionate în timp,
ajungându-se acum la ediþia 1999 a Cãrþilor FIDIC:
Roºie, Galbenã, Verde ºi Argintie ºi la FIDIC MDB în
2007, adoptat de Bãncile de Dezvoltare. Diversele tipuri
de contracte FIDIC sunt utilizate în contractele de construcþii, fie la recomandarea bãncilor finanþatoare, fie la
alegerea Beneficiarilor.
• DRBF, Fundaþia Comisiilor de Soluþionare a
Disputelor (Dispute Resolution Board Foundation) s-a
constituit ca o necesitate pentru a promova ºi dezvolta o
metodã mai rapidã, mai ieftinã ºi mai puþin conflictualã
decât arbitrajul pentru soluþionarea disputelor din contractele de construcþii, ºi anume cu ajutorul comisiilor de
soluþionare a disputelor (dispute resolution boards, dispute review boards, dispute adjudication boards). Dintre
acestea, FIDIC a ales pentru noile formele de contract
pe care le-a întocmit dupã 1999, comisiile de adjudecare a disputelor (CAD) pentru a preveni ºi a rezolva
disputele care apar între pãrþile contractante –
beneficiar ºi antreprenor. În plus faþã de rolul de
tranºare a disputelor printr-o decizie obligatoriu a fi pusã
în aplicare de cãtre pãrþi, CAD acþioneazã ºi pentru
prevenirea transformãrii problemelor dintre pãrþile
contractante în dispute.

CURSURI ÎN LIMBA ROMÂNÃ – UN MARE SPRIJIN
PENTRU UTILIZATORII ROMÂNI
Ca Reprezentant pentru România al Dispute Resolution
Board Foundation (www.drb.org), semnalez cu satisfacþie iniþiativa Asociaþiei Române a Inginerilor Consultanþi (ARIC) de organizare a unor seminarii în limba
românã despre condiþiile de contract FIDIC, cu accent
pe FIDIC ediþia 1999. Am deosebita plãcere sã iau parte
la aceste seminarii ºi sã ofer explicaþii participanþilor
despre utilizarea comisiilor de adjudecare a disputelor.
Prezentarea în limba românã a condiþiilor de contract
FIDIC oferã tuturor utilizatorilor români ai acestui tip de
contracte ocazia unei mai bune înþelegeri.
Primul seminar de acest fel a avut loc în Bucureºti, la
hotel Novotel, în 27 ºi 28 martie 2008, însã, în doar
câteva zile de la începerea înscrierilor, toate cele 50 de
locuri erau ocupate... ARIC a trebuit sã organizeze, în
regim de urgenþã, o a doua sesiune, în 16 ºi 17 aprilie
2008, la ROMEXPO (mai devreme nu a fost posibil de
gãsit o locaþie potrivitã în Bucureºti), apoi a treia
sesiune, în 19 si 20 mai 2008, tot la ROMEXPO ºi mai
urmeazã...
Seminarul este accesibil atât celor care iau pentru
prima datã contact cu condiþiile de contract FIDIC, cât ºi
celor care au deja experienþã în lucrul cu contractele
FIDIC, care gãsesc rãspunsuri utile la problemele întâlnite în practicã.
continuare în pagina 108 ®

106

 Revista Construcþiilor  iunie 2008

¬ urmare din pagina 106

Lectorii sunt Bogdan Oprea ºi Emilian Traistã, ajutaþi
de Alina Valentina Oprea pentru problemele privind
disputele ºi soluþionarea acestora de cãtre Comisiile de
Adjudecare a Disputelor. Toþi trei au fost instruiþi de
maestrul Gwyn Owen, preºedinte al DRBF, adjudecãtor
ºi arbitru de mare prestigiu pe plan internaþional, în aplicarea condiþiilor de contract FIDIC ºi în soluþionarea disputelor prin arbitraj ºi prin metode alternative de
soluþionare (mediere, facilitare, adjudecare etc.). În plus,
lectorii au experienþã de cel puþin 10 ani în utilizarea
FIDIC ºi 4 ani în utilizarea Comisiilor de Adjudecare a
Disputelor.
În aceste seminarii, Emilian Traistã prezintã evoluþia
condiþiilor de contract FIDIC, comparã diversele tipuri de
condiþii de contract FIDIC ºi transmite participanþilor
recomandãrile autorilor cãrþilor FIDIC de alegere a
formei potrivite de contract FIDIC pentru fiecare tip de
contract.
Interpretarea ºi ideile pentru utilizarea clauzelor contractuale sunt prezentate de Bogdan Oprea pentru
clauzele 1 la 7 ºi 15 la 20 din FIDIC ºi de Emilian Traistã
în ceea ce priveºte clauzele 8 la 14 ºi paralela între
Cartea Galbenã ºi cea Roºie.
Alina Valentina Oprea, în calitate de Reprezentant
pentru România al Dispute Resolution Board Foundation, extinde explicaþiile lectorilor în ceea ce priveºte utilizarea ºi modul de funcþionare a Comisiilor de
Adjudecare a Disputelor ºi obþinerea profitului maxim de
cãtre pãrþi referitoare la prevenirea ºi soluþionarea disputelor care apar între Beneficiar ºi Antreprenor în
perioada derulãrii contractelor de construcþii ºi evitarea
apelãrii la arbitraj.
Participanþii profitã din plin de ocazia de a pune întrebãri referitoare la problemele care îi frãmântã ºi primesc
prompt rãspunsuri de la cei trei lectori. Ei îºi împãrtãºesc
experienþa, cunoºtinþele ºi informaþiile pe care le deþin,
totul pentru ca participanþii sã aibã o imagine completã ºi
corectã despre aplicarea clauzelor FIDIC ºi utilizarea eficientã a comisiei de adjudecare a disputelor.

În exemplele oferite, lectorii evitã sã numeascã
firmele ºi companiile implicate în diversele cazuri
prezentate, pentru a nu încãlca confidenþialitatea sau a
leza interesele acestora. Singurele nume oferite sunt
cele ale instituþiilor care au avut rezultate pozitive remarcabile în implementarea cu succes a clauzelor contractuale, în utilizarea Comisiilor de Adjudecare a Disputelor
pentru prevenirea ºi soluþionarea disputelor etc.
Explicaþiile sunt însoþite de exemple, atmosfera de la
seminar este animatã, sunt întrebãri ºi rãspunsuri –
unele întrebãri venind chiar de la lectori, care „îºi ridicã
mingea la fileu unii altora“ pentru a spori atractivitatea
seminarului, pentru a trezi interesul auditoriului ºi pentru
a prilejui oferirea unor informaþii cât mai utile ºi cât mai
interesante.
Participanþii sunt satisfãcuþi de cele aflate în cursul
seminariilor ºi multe din temerile ºi nelãmuririle acestora
legate de temele dezbãtute se spulberã. Mulþi participanþi ºi-au exprimat dorinþa ca ºi alþi colegi, din firmele ºi
instituþiile din care vin – antreprenori, beneficiari, consultanþi, case de avocaturã, etc., sã participe la aceste
seminarii pentru a profita de aceste informaþii deosebit
de utile.
Interesul este justificat ºi de calitatea prezentãrii, de
extinderea utilizãrii condiþiilor de contract FIDIC în
România ºi de avalanºa de proiecte care se vor derula
în þara noastrã în perioada urmãtoare.
Reprezentanþii ARIC, organizatori ai seminariilor, au
fost surprinºi de numãrul mare de participanþi, ºi s-au
angajat ca seminariile sã aibã loc lunar ºi, mai mult
decât atât, ARIC va concepe ºi va organiza modulele
urmãtoare (2, 3 ºi 4, care vor conþine ºi detalii de aplicare ºi studii de caz), ca dificultate, care vor continua
demersurile de instruire demarate cu acest modul 1.
Detalii despre aceste seminarii pot fi obþinute la:
ARIC – e-mail: aric@eure.ro;
Bogdan OPREA – e-mail: bogdan66@gmail.com,
web: http://bogdan66.googlepages.com;
Emilian TRAISTÃ – e-mail: etraista@yahoo.co.uk;
Alina Valentina OPREA – alina.oprea.v@gmail.com,
web: http://alina.oprea.v.googlepages.com.
În încheiere aº vrea sã semnalez o premierã naþionalã:
Bogdan Oprea ºi Alina Valentina Oprea sunt nominalizaþi adjudecãtori ºi membri ai comisiilor de soluþionare a
disputelor pe Lista Preºedintelui DRBF ºi pot fi numiþi
adjudecãtori sau mediatori în contractele de construcþii. 
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Sisteme ºi acoperiri epoxidice marca PAGEL
Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România
O categorie de produse apreciatã de clienþii noºtri este cea a rãºinilor epoxidice PAGEL. Produsele
PAGEL reprezintã o soluþie modernã cu proprietãþi deosebite, care asigurã o protecþie superioarã soluþiilor
uzuale ºi, în acelaºi timp, un aspect plãcut pardoselilor din beton. Ele sunt durabile, rezistente la decolorare ºi asigurã o întreþinere uºoarã oferind flexibilitate ºi claritate.
În funcþie de cerinþele beneficiarului, acoperirile epoxidice pot fi
folosite în urmãtoarele domenii:
SISTEME DE PROTECÞIE
A SUPRAFEÞELOR
Firma PAGEL comercializeazã o
gamã variatã de rãºini care au rolul
de a proteja suprafeþele de beton,
mortar sau metal ce necesitã o protecþie suplimentarã.
EH1 PAGEL – Rãºinã epoxidicã –
este un material bicomponent,
nepigmentat ºi fãrã solvent. Se poate
folosi atât pe suprafeþe din beton
sau mortar unde, datoritã capacitãþii
mari de pãtrundere în porii ºi capilarele cele mai fine, asigurã o
aderenþã foarte puternicã la stratul
suport, cât ºi pe suprafeþe metalice.
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Domenii de utilizare: Rãºina EH1
– PAGEL poate fi folositã ca strat de
aderenþã pentru acoperiri, în special
în cazul unor straturi suport cu
diferite capacitãþi de absorbþie. Ea
poate fi destinatã ºi unor acoperiri
superficiale pentru suprafeþe uºor de
curãþat.
EH114 PAGEL – Rãºinã epoxidicã
– este un grund pentru sisteme de
acoperire pentru beton, mortar sau
metal, putând fi aplicat ºi la temperaturi mai scãzute.
Domenii de utilizare: Rãºina EH114
– PAGEL se foloseºte la impermeabilizarea straturilor suport pe bazã
de ciment ca de exemplu: în hale
industriale, ateliere, parkinguri etc.
În curs de omologare se aflã o
rãºinã utilizabilã ca acoperire pentru
straturi suport îmbibate cu ulei.

PARDOSELI EPOXIDICE
Produsele PAGEL, de regulã
sisteme compuse din douã tipuri de
rãºini epoxidice, se preteazã atât
pentru aplicaþii în zone cu trafic uºor
(spaþii comerciale, unitãþi sanitare,
trafic pietonal), cât ºi în zone cu
trafic mediu ºi greu cum ar fi: hale
industriale, ateliere de reparaþie ºi
de fabricaþie.
Pardoseli pentru trafic uºor
În acest caz se va utiliza sistemul compus din:
z EH1 PAGEL – Rãºinã epoxidicã
ºi
z EH130 PAGEL – Strat de uzurã
epoxidic.
Aceastã pardosealã poate fi
livratã în orice culoare, conform
paletarului RAL K7.
Pardoseli pentru trafic mediu ºi
greu
Acest tip de pardoseli este destinat
unor acoperiri cu grosimi de 0,5–3 mm
pentru suprafeþe cu solicitare mecanicã sau chimicã.
Din aceastã categorie de rãºini
fac parte:
z EH120 PAGEL – Strat de uzurã
epoxidic ºi
z EH122 PAGEL – Strat de uzurã
epoxidic.
Pardoseala se foloseºte în hale
industriale, depozite, ateliere de
reparaþie ºi de fabricaþie, centrale
electrice, uzine chimice etc.
Aceastã pardosealã poate fi
livratã în orice culoare, conform
paletarului RAL K7.
ACOPERIRI EPOXIDICE
REZISTENTE LA ATACURI CHIMICE
Un produs special conceput pentru
astfel de condiþii este EH117 PAGEL
– Rãºinã epoxidicã rezistentã la
atacuri chimice.
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Materialul este fluid ºi prezintã o
activitate capilarã ridicatã. Este
rezistent la: apã de mare, ape reziduale, acizi diluaþi, baze, uleiuri
minerale, lubrifianþi ºi carburanþi,
precum ºi mulþi solvenþi.
Rãºina epoxidicã EH117 PAGEL
are o rezistenþã mare la uzurã (abraziune), precum ºi o rezistenþã foarte
bunã la îngheþ-dezgheþ.
Materialul este utilizabil pe
suprafeþe de beton sau oþel grunduite în prealabil. Poate fi folosit
în hale de producþie, staþii de alimentare cu carburanþi, suprafeþe
verticale expuse la agenþi atmosferici etc.
ACOPERIRI EPOXIDICE
ANTISTATICE ªI ANTISCÂNTEIE
Firma noastrã comercializeazã
un sistem epoxidic de cea mai bunã
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calitate, care constituie o soluþie
extrem de eficientã în locurile în
care, din motive tehnice, nu sunt
permise încãrcãri electrostatice. Astfel de medii sunt întreprinderile de
gaz, depozitele de muniþii, sãlile cu
echipamente electronice etc.
Sistemul este compus din:
z EH125 PAGEL – Rãºinã epoxidicã – strat conductor cu randament mãrit ºi
z EH126 AS PAGEL – Acoperire
antistaticã – strat de acoperire
conductibil.
EH125 este conceputã în aºa fel
încât, în combinaþie cu EH126 AS,
sã fie folositã în siguranþã, în locuri
în care încãrcarea electrostaticã trebuie îndepãrtatã. Rãºina garanteazã

durabil rezistenþele de descãrcare,
în general solicitate de 104 – 106 Ω.
În urmãtorul numãr al revistei,
firma PAGEL vã va prezenta cele
mai moderne materiale de protecþie
(contra evaporãrii premature a apei
ºi protecþie anticorosivã) a suprafeþelor din beton. 
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Fibrele celulozice în masticurile asfaltice
purtând denumirea de SMA (Stone

Îmbrãcãminþile bituminoase de

al

Mastic Asphalt sau Stone Matrix

tip MASF, adaptate la condiþiile

vehiculelor de mare tonaj, cu încãr-

Asphalt, cum sunt cunoscute în

specifice þãrii noastre au ca scop:

cãturi sporite, ale cãror roþi supun

SUA). Scopul lor este acela de a

straturile de uzurã ale drumurilor la

asigura un strat de uzurã rezistent la

de suprafaþã prin sporirea rezistenþei

presiuni din ce în ce mai mari, se

traficul intens. Datoritã caracteristi-

la lunecare, reducerea zgomotului în

manifestã în primul rând prin for-

cilor deosebite, mixturile SMA, la

timpul rulãrii, îmbunãtãþirea vizibi-

marea fãgaºelor pe calea de rulare.

care ne vom referi în continuare, sub

litãþii pe timp de ploaie datoritã

Cercetãrile fãcute de-a lungul

denumirea româneascã (MASF) au

reducerii efectului de orbire prin

timpului pentru a gãsi soluþia reali-

fost folosite cu succes în toatã

reflexie, evacuarea mai rapidã a

zãrii unui strat de uzurã rezistent au

lumea, indiferent de condiþiile

apelor ºi diminuarea efectului de

condus la apariþia mixturilor bitumi-

climaterice.

aquaplanare;

Creºterea continuã a volumului
traficului

rutier,

în

special

noase stabilizate cu fibre.

Mixturile asfaltice stabilizate cu

z

z

Îmbunãtãþirea caracteristicilor

Sporirea

durabilitãþii

îmbrã-

Îmbrãcãminþile bituminoase cilin-

fibre de celulozã sunt realizate prin

cãminþilor bituminoase prin creºterea

drate, executate la cald, realizate din

procedeul la cald, fiind caracterizate

rezistenþei la obosealã ºi îmbãtrânire,

mixturi asfaltice stabilizate cu fibre

printr-un conþinut ridicat de cribluri

precum ºi îmbunãtãþirea caracteris-

de celulozã sunt desemnate în

(minimum 72% din masa amestecului

ticilor de stabilitate;

România prin simbolul MASF ºi sunt

total), un conþinut de nisip de con-

utilizate ca strat de uzurã la drumuri.

casaj de minimum 15% din masa

permanente ºi împiedicarea apariþiei

Aceste tipuri de îmbrãcãminþi

amestecului ºi 9-10% filer de calcar.

fãgaºelor.

bituminoase au fost dezvoltate la

Fibrele de celulozã, având rol de

Îmbrãcãminþile bituminoase de

jumãtatea anilor ´60 în Germania

stabilizator, sunt adãugate în mix-

tipul MASF se aplicã în straturi mai

z

Sporirea stabilitãþii la deformaþii

turã, urmãrindu-se realizarea, prin
malaxare uscatã, a unui amestec
omogen de agregate, filer ºi fibre.
Dozajul de bitum se stabileºte
prin studii preliminare de laborator,
recomandându-se valori între 6 ºi
7% faþã de masa mixturii.
Inocell FG3000 – microgranule
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Inocell F3000 – fibre
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subþiri decât mixturile convenþionale;

în mixturile asfaltice depozitate,

Innocell fibre sau microgranule

astfel, punerea în operã este atât

transportate ºi puse în operã la

se mixeazã uscat împreunã cu agre-

rapidã cât ºi eficientã.

temperaturi ridicate. De asemenea,

gatele minerale timp de aproxi-

fibrele

o

mativ 5-15 secunde, pânã când

mai mari de bitum, a unor agregate

acoperire mai bunã a agregatelor,

fibrele sunt complet dispersate în

superioare, cât ºi a fibrelor de celu-

prevenind oxidarea, penetrarea ºi

amestec. Este recomandatã efectu-

lozã, costurile iniþiale în cazul folosirii

ridicarea umezelii sau fisurarea

area de teste ale amestecului

MASF, sunt mai mari, însã, prin

agregatelor.

uscat la intervale regulate pentru a

Datoritã folosirii unei cantitãþi

de

celulozã

asigurã

optimiza atât timpul de amestecare,

rezistenþele sporite obþinute se

Fibrele Innocell sunt produse cu

asigurã o duratã de viaþã mai mare

noua tehnologie cu turbinã, care

a drumului.

pãstreazã structura originarã a fibrei

Beneficiile folosirii fibrelor celu-

de

mult mai bine decât alte tehnologii

lozice Innocell se pot traduce prin

întreþinere datoritã scãderii duratei

convenþionale. Principalul avantaj al

urmãtoarele:

de întrerupere temporarã a circu-

noului proces tehnologic constã în

laþiei pentru efectuarea reparaþiilor,

reducerea conþinutului de praf, pre-

executarea unor straturi cu grosimi

cum ºi un nivel ridicat de uniformi-

mai reduse, dezvoltarea de rezis-

tate a fibrelor.

Reducerea

costurilor

cât ºi calitatea mixturii asfaltice.

z

O cantitate sporitã de fibre

datoratã conþinutului redus de praf;
z

Siguranþa ºi eficienþa sporitã

datoritã distribuþiei optimizate a
fibrelor;

tenþe sporite ºi extinderea duratei de

Fibrele Innocell se gãsesc ºi sub

viaþã recomandã atât tehnic, cât ºi

formã de microgranule. Forma

economic folosirea mixturilor asfaltice

microgranularã oferã avantajul unei

lereazã distribuþia ºi dispersia

de tipul MASF.

distribuiri mai rapide în amestec în

fibrelor în mixtura asfalticã;

z

Forma microgranularã acce-

Datoritã prezentãrii sub douã

SC Iridex Group Plastic, prin

timpul malaxãrii uscate. Microgranu-

intermediul Departamentului Mate-

lele se desfac în fibre de celulozã

forme, fibrele Innocell pot fi dozate

riale Speciale de Construcþii, comer-

sigur ºi uºor, asigurând astfel o efi-

cu succes atât manual, cât ºi în mod

cializeazã fibrele celulozice Innocell

cienþã ridicatã, precum ºi o calitate

automat.

produse de cãtre Ruthmann GmbH.

îmbunãtãþitã a producþiei. Micro-

SC Iridex Group Plastic vã stã

Datoritã structurii tridimen-

granulele Innocell, fiind mai uºor de

la dispoziþie prin intermediul

sionale, fibrele din celulozã Innocell

transportat ºi de introdus în amestec,

Departamentului Materiale Speciale

menþin o vâscozitate ridicatã a

sunt perfect adaptate dozajului

de Construcþii, oferindu-vã con-

liantului

prevenind

automat

s u ltanþã ºi o gamã largã de

scurgerea acestuia ºi segregarea

asfaltice.

bituminos,
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în

staþiile

de

mixturi

z

produse. 
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Sistem de conducere centralizatã a alimentãrii
cu energie a substaþiilor electrice RATB
Antreprenor: SC Tiab SA, Bucureºti
Beneficiar: Regia Autonomã de Transport Bucureºti - RATB
Proiectant: SC Tiab SA, Bucureºti
Subantreprenori: SC Euxin SRL, SC Nova M2001 SRL
CARACTERISTICI
TEHNICE ªI FUNCÞIONALE
Sistemul de conducere centralizatã a alimentãrii cu energie realizeazã integrarea într-un sistem
unitar de comandã ºi control a
tuturor echipamentelor din componenþa unei substaþii electrice.
Modernizarea infrastructurii
reþelei de transport prin crearea conceptului „metrou uºor“ ºi refacerea
completã a infrastructurii pentru
celelalte linii a presupus, printre
altele, înlocuirea vechilor instalaþii
din substaþiile electrice ce alimenteazã cu energie electricã
reþeaua de contact, cu instalaþii
moderne, automatizate.
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Modernizarea echipamentelor
din substaþiile electrice de tracþiune
a presupus înlocuirea vechilor celule
de 20kV, a celulelor de 825V, a
transformatoarelor de tracþiune ºi de
servicii auxiliare, a întregii instalaþii
electrice vechi din interiorul substaþiei ºi a fiderilor ce alimenteazã
aceste substaþii. Pentru aceasta au
fost selectate ca furnizori firme de
prestigiu pe plan mondial precum
SIEMENS, BALFOUR BEATTY,
SECHERON ºi ABB.
Obiectivele urmãrite prin realizarea sistemului de conducere ºi
control la distanþã al echipamentelor
din substaþiile RATB sunt:
z fiabilitate ºi redundanþã maximã;
z comunicaþie de mare vitezã;

soluþie omogenã, care sã permitã comunicaþia într-o reþea serialã
industrialã a mai multor echipamente diferite ca producãtor;
z posibilitatea de extindere ºi
dezvoltare ulterioarã (Open System);
z media
timpului de bunã
funcþionare (MTBF) - cât mai ridicatã;
z furnizori cu referinþe ºi garanþii
maxime;
z concepþie ºi realizare fizicã la
nivel mondial.
Sistemul de telecomandã energeticã este structurat pe trei nivele:
z un nivel local, amplasat în
fiecare substaþie electricã de tracþiune RATB (SET);
z un nivel de conducere intermediar alcãtuit din patru microdispecerate, câte unul pentru fiecare din
cele patru zone regionale (DEL);
z un nivel central, amplasat la
dispeceratul energetic central (DEC).
Comunicaþia între cele trei nivele
ierarhice se face pe o reþea Fast
Ethernet, având ca suport cabluri de
fibrã opticã de tip single mode.
SC TIAB SA a realizat un sistem
de automatizare modern, care asigurã funcþionarea în condiþii de siguranþã maximã ºi permite reducerea
timpului de intervenþie în caz de
defecþiune prin crearea de sisteme
redundante. 
z
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LEGISLATIE

Legi ºi acte ale Administraþiei Publice Centrale,
publicate în Monitorul Oficial al României
z Legea nr. 89/8 aprilie 2008 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinþarea
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, este publicatã în
M. Of. nr. 310/21 aprilie 2008.
z Ordinul nr. 234/28 februarie 2008, al ministrului
dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi locuinþelor privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinþã ale
standardelor române care transpun standarde
europene armonizate ºi ale specificaþiilor tehnice
recunoscute din domeniul produselor pentru construcþii, este publicat în M. Of. nr. 278/9 aprilie 2008.
z Ordinul nr. 472/15 aprilie 2008, al ministrului transporturilor privind modificarea ºi completarea anexei la
Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor
ºi locuinþei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementãrilor privind omologarea de tip ºi eliberarea cãrþii
de identitate a vehiculelor rutiere, precum ºi omologarea de tip a produselor utilizate de acestea –
RNTR2, este publicat în M. Of. nr. 308/21 aprilie 2008.
z Ordinul nr. 349/19 martie 2008, al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi locuinþelor privind suspendarea desemnãrii unor laboratoare de încercãri,
organisme de certificare ºi de inspecþie notificate
care realizeazã evaluarea conformitãþii produselor
pentru construcþii, este publicat în M. Of. nr. 291/15
aprilie 2008.
Prezentul Ordin prevede:
Art. 1. – Cu data publicãrii prezentului ordin se suspendã desemnarea laboratoarelor de încercãri, organismelor de certificare ºi de inspecþie notificate care
realizeazã evaluarea conformitãþii produselor pentru
construcþii, denumite în continuare organisme, prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. – (1) Pe perioada suspendãrii, Secretariatul
Consiliului tehnic permanent pentru construcþii:
a) va stabili, împreunã cu organismele prevãzute la
art. 1, în termen de 3 zile de la data publicãrii prezentului
ordin, mãsurile necesare în vederea aplicãrii prevederilor acestuia;
b) va monitoriza acþiunile organismelor prevãzute la
art. 1, în scopul eliminãrii neconformitãþii privind valabilitatea certificatelor de acreditare.
(2) Pe perioada suspendãrii, certificatele de
recunoaºtere a organismelor prevãzute la art. 1 se
pãstreazã de Secretariatul Consiliului tehnic permanent
pentru construcþii.
Art. 3. – La data prezentãrii certificatelor de acreditare în perioada de valabilitate de cãtre organismele
prevãzute la art. 1, Secretariatul Consiliului tehnic permanent pentru construcþii va declanºa procedura de ridicare a suspendãrii.

Art. 4. – Lista laboratoarelor de încercãri, organismelor de certificare ºi de inspecþie desemnate ºi notificate care realizeazã evaluarea conformitãþii produselor
pentru construcþii, valabilã la data publicãrii prezentului
ordin, este prevãzutã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 5. – Direcþia generalã tehnicã în construcþii,
Secretariatul Consiliului tehnic permanent pentru construcþii ºi organismele prevãzute la art. 1 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. – Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Anexa nr. 1
Laboratoarele de încercãri, organismele de certificare ºi de inspecþie notificate care realizeazã evaluarea conformitãþii produselor pentru construcþii, a
cãror desemnare se suspendã:

Anexa nr. 2
Lista laboratoarelor de încercãri, organismelor de
certificare ºi de inspecþie desemnate ºi notificate
care realizeazã evaluarea conformitãþii produselor
pentru construcþii, valabilã:

Notã: CP = funcþia de certificare produs; CPF = funcþia de certificare producþie în fabricã;
LAB = funcþia de laborator de încercãri; INSP = funcþia de inspecþie.
continuare în pagina 120 ®
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¬ urmare din pagina 118
z Ordinul nr. 170/179/martie 2008, al ministrului
muncii, familiei ºi egalitãþii de ºanse ºi al preºedintelui
Institutului Naþional de Statisticã privind completarea
Clasificãrii ocupaþiilor din România, este publicat în
M. Of. nr. 219/21 martie 2008.
z Ordinul nr. 345/19 martie 2008, al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi locuinþelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor,
construcþiilor ºi turismului nr. 2.228/2005 pentru
aprobarea Reglementãrii tehnice „Cod de proiectare.
Evaluarea acþiunii zãpezii asupra construcþiilor“,
indicativ CR 1-1-3-2005, este publicat în M. Of. nr. 231/26
martie 2008.
z Ordinul nr. 858/19 martie 2008, al ministrului
economiei ºi finanþelor privind depunerea declaraþiilor
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la
distanþã, este publicat în M. Of. nr. 242/28 martie 2008.
Redãm extrase din prezentul ordin:
Art. 1. – (1) Urmãtoarele declaraþii fiscale pot fi
depuse prin mijloacele electronice de transmitere la
distanþã:
– Declaraþia privind obligaþiile de platã la bugetul de
stat, cod 14.13.01.99/bs;
– Declaraþia privind obligaþiile de platã la bugetele
asigurãrilor sociale ºi fondurilor speciale, cod
14.13.01.40;
– Declaraþia privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
– Declaraþia rectificativã, cod 14.13.01.00/r;
– Declaraþia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
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– Decontul de taxã pe valoarea adãugatã, cod
14.13.01.02;
– Decontul special de taxã pe valoarea adãugatã,
cod 14.13.01.02/s;
– Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03;
– Decontul privind impozitul la þiþeiul din producþia
internã, cod 14.13.01.05;
(2) Plãtitorii de impozite, taxe ºi contribuþii pot utiliza
metoda de depunere a declaraþiilor prevãzute la alin. (1)
prin mijloace electronice de transmitere la distanþã, ca
metodã alternativã de depunere a declaraþiilor fiscale.
(3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de
transmitere la distanþã a declaraþiilor fiscale, contribuabilii utilizeazã serviciul „Depunere declaraþii online“ existent pe site-ul Ministerului Economiei ºi Finanþelor,
portalul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.
(4) Completarea ºi transmiterea declaraþiilor fiscale
prevãzute la alin. (1) se efectueazã în conformitate cu
instrucþiunile de utilizare a serviciului „Depunere declaraþii
online“, utilizându-se formularele de declaraþii fiscale
existente pe site-ul Ministerului Economiei ºi Finanþelor,
portalul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.
(5) Data depunerii declaraþiei fiscale este data înregistrãrii acesteia pe site-ul de internet al MEF, portalul
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, astfel cum a
fost comunicatã contribuabilului prin mesajul electronic
de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraþiei. 

GHIDURI PENTRU IMM-URI

Accesarea fondurilor UE pentru investiþii

Ministerul pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii, Comerþ,
Turism ºi Profesii Liberale – MIMMCTPL, instituþia
desemnatã sã gestioneze Axa 1 din Programul Operaþional Sectorial 2007-2013, a obþinut avizul favorabil al
Comisiei Europene pentru lansarea celor trei ghiduri
pentru investiþii ºi consultanþã cu ajutorul cãrora întreprinzãtorii din România vor putea accesa pânã în 2013
suma de 1,070 miliarde euro, reprezentând fonduri
europene nerambursabile.
Cele trei publicaþii vor fi disponibile pe pagina de
internet a ministerului ºi vizeazã trei domenii, respectiv
investiþiile mici, de pânã la 250.000 euro, investiþiile
mari, cuprinse între 250.001 euro ºi 1,5 milioane euro, ºi
consultanþã.
Ghidurile cuprind toate informaþiile necesare
depunerii dosarelor de finanþare, criteriile de eligibilitate
a solicitantului sau a proiectului, lista cheltuielilor eligibile, cuantumul contribuþiei proprii a solicitantului ºi
valoarea maximã a finanþãrii nerambursabile în funcþie
de activitatea desfãºuratã ºi operaþiunea pentru care
se aplicã, precum ºi cererea de finanþare ºi anexele
care trebuie depuse în vederea obþinerii finanþãrilor
nerambursabile.
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Domeniile de finanþare pentru care se acordã sprijin
financiar nerambursabil, potrivit celor trei ghiduri, iau în
calcul o arie largã de activitãþi ºi vizeazã în principal
investiþiile productive ºi pregãtirea pentru concurenþa pe
piaþã a întreprinderilor, modernizarea spaþiilor de producþie ºi a tehnologiilor folosite, consultanþa acordatã
IMM-urilor pentru dezvoltarea ºi extinderea afacerilor.
Beneficiarii eligibili sunt toate firmele mici ºi mijlocii
cu o vechime de minim un an, care au cel puþin zece
angajaþi, nu înregistreazã pierderi ºi datorii ºi
îndeplinesc toate celelalte condiþii impuse în ghiduri.
IMM-urile pot aplica pentru realizarea de investiþii, precum construcþia de noi unitãþi de producþie, extinderea
unitãþilor existente pentru creºterea capacitãþii de producþie, diversificarea producþiei, achiziþionarea de bunuri
intangibile, respectiv software, brevete, licenþe, knowhow sau soluþii tehnice nebrevetate.
De asemenea, vor fi considerate eligibile investiþiile
în activitatea de consultanþã ºi training specializat, strict
legate de activitãþile de investiþii. 
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Komatsu raporteazã vânzãrile record
ºi profitul pentru anul fiscal 2007
Vilvoorde, 28 Aprilie 2008 – Azi, Komatsu Ltd. (Preºedinte & CEO: Kunio Noji) a anunþat rezultatele
financiare pentru anul fiscal 2007, încheiat la data de 31 martie 2008.
REZULTATELE PENTRU ANUL FISCAL 2007
Komatsu Group (în continuare denumitã „Komatsu“) raporteazã pentru
ultimul an fiscal vânzãri ºi profit record,
marcând al ºaselea an fiscal consecutiv
de creºtere.
Vânzãrile nete consolidate au atins
¥2.243,0 miliarde (US$ 22.430 milioane).
În sectorul de echipamente pentru construcþii ºi exploatare minierã, Komatsu a
ridicat vânzãrile valorificând constant
creºterea continuã a cererii pe fondul
unei dezvoltãri continue în toatã lumea a
resurselor ºi infrastructurilor, în special
pe pieþele emergente. Komatsu ºi-a
extins de asemenea vânzãrile stivuitoarelor ºi maºinilor industriale, o parte a
capitalului de investiþii fiind concentrat în
acest sens, atât în Japonia cât ºi în
strãinãtate.
Venitul din exploatare a crescut pânã
la ¥332,8 miliarde (US$ 3.329 milioane),
îmbunãtãþindu-se cu 36,0%. Aceastã
creºtere se datoreazã nu numai extinderii vânzãrilor de echipamente pentru
construcþii ºi exploatare minierã, dar ºi
datoritã implementãrii cu succes a
politicii de preþuri pentru echipamente
pentru construcþii ºi exploatare minierã,
în Japonia ºi strãinãtate. Venitul din
exploatarea continuã a atins ¥322,2 miliarde (US$ 3.222 milioane) înainte de
impozitare. Venitul net anual a crescut
cu 26,8% faþã de anul anterior, pânã la
¥208,7 miliarde (US$ 2.088 milioane).

PREVIZIUNI PENTRU ANUL FISCAL 2008
(DIN 1 APRILIE 2008 PÂNÃ LA 31 MARTIE 2009)

Trebuie luaþi în considerare câþiva
factori, cum ar fi creºterea preþurilor pentru materiile prime ºi cererea slabã
pentru echipamentele de construcþii în
Statele Unite. Cu toate acestea, Komatsu
prevede cã cererea pentru echipamentele de construcþii ºi exploatare
minierã va rãmâne în creºtere, în special
în ce priveºte pieþele emergente.
Komatsu îºi va extinde astfel capacitatea
de producþie pentru a creºte în continuare profitul, lansând în special produse
noi ºi stabilizând nivelurile preþurilor. Pe
piaþa maºinilor industriale, Komatsu
anticipeazã de asemenea o extindere a
vânzãrilor, nu numai datoritã capitalului
de investiþii în urcare – în special în ce
priveºte contribuþia emergentã – dar ºi

prin contribuþia Nippei Toyama, o filialã
nou înfiinþatã. Pentru anul fiscal 2008,
luând în considerare toþi factorii menþionaþi anterior, Komatsu este pregãtitã sã
atingã din nou vânzãri ºi profit record.
DIVIDENDELE
Societatea planificã sã stabileascã
dividendele per parte socialã de la sfârºitul
anului financiar 2007 la ¥22, pe baza unei
politici proprii. A plãtit deja ¥20 per parte
socialã pentru dividendele intemediare.
De aceea, planificã sã creascã dividendele anuale per parte socialã cu ¥11 pânã
la ¥42 faþã de ¥31 din anul anterior.
Pentru anul financiar 2008, cu închidere la 31 martie 2009, Societatea planificã sã stabileascã dividendele anuale per
parte socialã la ¥44, pânã la ¥2, faþã de
¥42 pentru anul financiar 2007. 

Tabelul 1: Situaþia financiarã – rezultate ºi previziuni (milioane de yeni cu excepþia capitalului social)

Tabelul 2: Repartizarea dividendelor – rezultate ºi previziuni

Komatsu Europe International anunþã schimbarea CEO
Consiliul de Administraþie al companiei Komatsu l-a numit pe
Akira Sugiki preºedinte ºi director general, CEO al Komatsu
Europe International pe data de 1 aprilie 2008. El îi urmeazã la
conducere lui Tsutomu Sakurai care îºi va continua cariera alãturi
de o altã companie, dupã 2 ani în fruntea Komatsu Europe.
Domnul Sugiki, în vârstã de 51 de ani, s-a alãturat companiei
Komatsu în 1979 ºi a lucrat vreme de 20 de ani în Japonia în vânzãri
ºi marketing. Acesta ºi-a stabilit domiciliul în Belgia în 2000, dupã ce
a fost numit Manager General Delegat al Departamentului de echipamente pentru închiriere ºi a devenit Manager General înainte de
întoarcerea în Japonia, în 2006.
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Domnul Sugiki a petrecut ultimii 2 ani
la sediul central din Tokyo al Comaniei
Komatsu în calitate de Manager
General pe probleme de Planificare ºi
Control al Afacerilor.
De-a lungul anilor petrecuþi în cadrul
Komatsu, domnul Sugiki a coordonat
unele proiecte majore, printre care ºi
redezvoltarea reþelei de distribuþie a
companiei în þãri europene precum
Marea Britanie, Franþa, Germania sau
Scandinavia ºi reformularea strategiei
Akira Sugiki,
afacerilor din Rusia ale companiei. 
CEO al Komatsu Europe International
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TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Identitatea în arhitecturã
arh. George MITRACHE
Toate tentativele de a umple abisul care separã arta de viaþã, ficþiunea de practicã, aparenþa de realitate,
tot ce suprimã diferenþa dintre artefact ºi obiectul utilitar, între ceea ce este produs ºi naturalul ca atare,
între creaþia care dã forma ºi miºcarea spontanã, cei ce pretind gesturi artistice în orice nimicuri ºi fac din
orice om un artist, abolind criteriile… demersurile… se trezesc acaparaþi de categoria nonsensului… De
aici: „sensul desublimat ºi forma destructuratã nu lasã nimic în urma lor, nu au nici un efect liberator“
(Jurgen Habermas, «La modernité: un projet inachevé» – Critique, nr. 413, octombrie 1981).
Critica Habermas, opera cunoscutã ca ofensivã împotriva tentaþiilor
autoreferenþiale, ale artei contemporane, defineºte arta cu ale sale
producþii artistice ce ar implica
înþelegerea acesteia în baza unei
culturi specializate. Împotriva tentaþiei autoreferenþiale, autorul insistã
în special asupra faptului cã reuºita
esteticã depinde fundamental de
capacitatea operei de „a explora
existenþa“, de a reorganiza semnificaþiile, de a îmbogãþi structurile lumii
trãite. Astfel dezbaterea pe marginea
unei opere de artã reuºite este susceptibilã nu numai de o experienþã
esteticã ci ºi de o reorientare a existenþei în plan cognitiv ºi normativ.
Existã tendinþa tot mai întâlnitã
astãzi a descompunerii stratificaþiilor
tradiþionale. Pare cã complexitatea
existenþei umane în contextul noilor
tehnologii ºi a noilor relaþii internaþionale nu gãseºte modalitãþile de
expresie în sistemul ideologiilor
dominante. La ora actualã este dificil
de spus în ce mãsurã putem sã vorbim despre modernitate în arhitecturã.
Moºtenirea sa ne-a parvenit sub
forma unei opoziþii radicale între
ceea ce este modern ºi ceea ce nu
este. Astãzi ºtim cã problema nu se
referã la antinomia între douã blocuri
monolitice ºi suntem conºtienþi de
pluralitatea poziþiilor pe care cele
douã entitãþi le presupun. Revizia la
care arhitectura modernã este
supusã dupã câteva decenii ne-a
arãtat existenþa mai multor modernitãþi, ne-a relevat faptul cã arhitectura modernã este o constelaþie ºi
probabil recunoaºterea multiplicitãþii
pe care o are la bazã constituie
unul dintre elementele caracteristice
contemporane.

Astãzi este permis orice: noi
putem face totul ºi contrariul totului
deºi existã multe probleme pe care
cultura arhitecturalã contemporanã
le ignorã sistematic sau refuzã sã le
ia în seamã. În acest sens deplângem
sfârºitul epocii eroice a arhitecturii
moderne, când dincolo de limbajul ºi
de opþiunile stilistice arhitecþii se
angajau într-o viziune, uneori utopicã,
unde arhitectura nu era decât un
mijloc de a atinge obiectivele mai
generoase ºi de a concretiza o nouã
organizare socialã.
Arhitectura n-ar trebui sã fie
supusã legilor pur funcþionale. Ea
trebuie sã includã consideraþii geografice ºi istorice. Arhitecturile contemporane ar trebui sã includã
dialogul între istorie ºi modernitate.
Procesul creaþiei arhitectului opereazã
plecând de la o structurã preexistentã de care trebuie sã þinã cont
deoarece conºtiinþa de a fi situat în
timp ºi spaþiu este prealabilul în
toate construcþiile identitare.
Criza arhitecturii moderne se
datoreazã faptului cã aceasta s-a
complãcut în încercarea de a
rãspunde unor exigenþe care o
depãºesc, totul într-o lume marcatã
de o mulþime de procese de diferenþiere. „Arhitectura se desprinde
progresiv de experienþa corpului“
(Arturo Perez-Gomez, „L’architecture
et la crise de la science moderne“ –
Architecture + recherches, Bruxelles).
Spaþiul devine reprezentare ºi decor,
supus unor reguli de compoziþie, în
interiorul cãrora au loc activitãþi.
Arhitectura devine un simplu cadru
sau un decor, ceea ce se pierde este
capacitatea arhitecturii de a semnifica ºi a simboliza, adicã dimensiunea sa poeticã.

În acest sens nu este vorba
despre a propovãdui o simplã
întoarcere, ceea ce ar însemna un
nou eclectism. E vorba, dimpotrivã,
de a gãsi rezolvãri contemporane,
intuiþii de spaþiu care se regãsesc
descoperite prin procesul de matematizare a raportului nostru cu
spaþiul. Este vorba deci despre
regãsirea experienþei de raportare a
corpului nostru la spaþiu în mãsura
unei stãri de reprezentare pe care
au aridizat-o, în timp, certitudinile
metafizice. Cu alte cuvinte, cheia
problemei ar fi aceea de a reinterpreta forþa gândirii mitice în cheia
traumatizantei experienþe moderne.
Arhitectura fiind definitiv pãrãsitã
de cultura frumosului pentru cultura
performanþei, a universalitãþii, a
evenimentului. Arhitectura nu mai
trebuie sã simbolizeze puterea
politicã ºi ierarhia acesteia, nici sã
inventeze noi sociologii de cartier, ea
are acum sarcina sã releveze procese în curs, ea nu se mai adreseazã conºtiinþei ci senzaþiei, sensului.
Arhitectura nu mai cautã sã simbolizeze perenitatea instituþiilor, ci
emergenþa, epifenomenul, avatarurile
modei. Nu este de mirare cã ºi
detaliile sale întâlnesc dificultãþile
acesteia.
Arhitectura ia act de oraºul construit, de un organism pe cale de a
se dezvolta fãrã ea. Ea se impune în
universuri încã difuze ºi insignifiante.
Aceasta este capabilã de a da sens
subit unui spaþiu pierdut, unei zone
sau regiuni. Altfel spus arhitectura
este responsabilã de fabricarea unui
avatar care va purta în el un
dinamism, un moment identitar.
continuare în pagina 128 ®
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Cercetarea identitãþii ºi a performanþei din ce în ce mai ascuþite
duce la soluþii ermetice. Un mediu
înconjurãtor supradeterminat rãmâne
mut la schimbãrile constante ale
societãþii. La polul opus, adoptarea
unei flexibilitãþi absolute produce
„locuri fãrã calitãþi“ speciale. Am
putea sã ne imaginãm o fluctuaþie
între neutralitate ºi specificitate, între
elementar ºi artificial, sau între identitate ºi interpretare, un spaþiu gradat
între deschidere ºi continuitate?
Aceastã miºcare de idei se manifestã pretutindeni în lume: un exemplu îl constituie conferinþa „Interacþiuni“
a ºcolii de arhitecturã din SaintEtienne unde Finn Geipel a explorat
aceastã pistã ºi a ilustrat aceastã
cercetare în cinci proiecte urbane
ale LIN – Agenþia Europeanã de
Arhitecturã, Urbanism ºi Design.
O altã acþiune o reprezintã
Expoziþia de arhitecturã contemporanã din lumea arabã, unde Institutul
Lumii Arabe i-a gãzduit pe Zaha
Hadid ºi Jean Nouvel, doi arhitecþi de
talie mondialã cu prelegeri despre
„Modernitate ºi Identitate în Arhitecturã“. Ambii arhitecþi au menþionat
riscurile unei arhitecturi neancorate
în contextul istoric, geografic, social

ºi climatic al sitului care o gãzduieºte.
Arhitectura trebuie sã se impregneze de contextul care o va naºte,
opunându-se „clonãrii arhitecturale“.
Climatul, istoria, geografia locurilor
„furnizeazã indiciile necesare adaptãrii la sit“. Zaha Hadid deplorã
modalitatea de a trãi astãzi ca acum
80 de ani. „Nu discutãm de maniera
în care trãim azi“, a subliniat ea,
adãugând faptul cã dezbaterea a
nãscut progresul, de fiecare datã.
Jean Nouvel susþine faptul cã ceea
ce numim în chip voluntar detaliile
ce caracterizeazã „plãcerea de a trãi“
n-ar trebui sacrificate în profitul criteriilor funcþionale ºi de rentabilitate.
Arhitectura trebuie sã amelioreze
calitatea vieþii prin folosirea ei. Ea
are un rol important în dezvoltarea
durabilã încurajând creaþia sau prelungind spaþiile naturale.
Arhitectura modernã trebuie,
înainte de toate, sã integreze noþiunea de urbanism ºi sã adopte o
viziune de ansamblu. Putem vorbi
astfel de „sculptura spaþiului“ mai
mult decât despre construirea unor
simple obiecte. Astfel încât „a lucra
pornind de la istorie nu înseamnã
referire la trecut“, primul criteriu al
contextului este actualitatea. Jean

Nouvel criticã principiul ideal ºi
primejdios de tabula rasa ºi de construcþie ex-nihilo care se întâlnesc
atât de des în ultima vreme.
Eliberarea de istorie a unui loc –
ignorarea regulilor sale – n-ar trebui
sã aibã ca soluþie: libertatea creatoare, în orice formã a ei. Arhitecþii
denunþã supramediatizarea marilor
proiecte în detrimentul problemelor
reale ale noilor oraºe precum ºi situaþia criticã în care se gãsesc anumite
cartiere – gettouri. Identitatea nu mai
poate fi doar decorativã. Identitatea
efectivã este aceea a modului de
viaþã. Nevoile ºi aºteptãrile utilizatorilor sãi trebuie sã primeze în faþa
preocupãrilor estetice.
Aºadar, nu este vorba despre o
nouã ucenicie a arhitecturii. Nu suntem oare prea adesea sclavii intelectualizãrii absolute a demersului?
Oare n-ar fi nevoie sã fie dat totul
uitãrii? ªi sã întrebãm apoi de ce se
fac, oare, acoperiºurile înclinate ºi
faþadele caselor sunt orientate tot
timpul spre sud? Rãspunsul n-ar trebui sã parã banal: pentru a face apa
sã se scurgã ºi soarele sã intre mai
lesne în casã? 
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