
ªi a fost 1 iunie!

Da, a fost! ªi nu este vorba despre Ziua Copilului, ci
despre o altã zi consideratã de referinþã în democraþia
româneascã post-decembristã pentru cã au avut loc în pre-
mierã alegeri locale uninominale. Chipurile, omul potrivit la
locul potrivit. Oare? Om trãi ºi om vedea!

Pânã atunci, mai toþi liderii „cremei” locale „îmbãtrâniþi” în
funcþii administrative, ca prin minune au ieºit învingãtori ºi
dupã aplicarea uninominalului. Sunt, cum s-ar spune, prea
valoroºi (prin valorile pe care le deþin desigur) ca sã nu-ºi con-
tinue nestingheriþi operele (pardon afacerile) derulate pânã
în prezent. Totul trebuie sã aibã un singur curs, cel spre
buzunarele proprii ºi ale clientelei politice care îi susþine.

Este singura explicaþie a luptei acerbe, care s-a desfãºurat în
campania electoralã recent încheiatã, pentru a fi cât mai aproape
de „ciolanul”, deloc de neglijat, al fondurilor care se sperã cã ne
vor invada din partea Uniunii Europene în perioada urmãtoare.

Totul pentru „oameni”, adicã pentru baronii locali, intangi-
bilele persoane calificate ºi specializate în ingineriile finan-
ciare specifice bãieþilor deºtepþi. Existenþa lor nu ar fi posibilã
fãrã susþinerea politicã ºi materialã primitã din partea
reprezentanþilor încrengãturii de oameni, firme ºi interese
care îi înconjoarã.

Cum s-ar spune: merge treaba, merge, ce te bagi?
Ce sã-i facem, ne-am bãgat ºi ne bãgãm pentru cã intere-

sele personale ale acestora nu reprezintã, în cea mai mare
parte, interesele generale ale oamenilor care i-au ales, ca sã
nu mai vorbim de interesele statului. Afirmaþia se bazeazã pe
fapte reale, vizibile deci, mai ales în sectorul construcþiilor de
unde se „subtilizeazã” sume frumuºele.

Intrãm în intimitatea actului investiþional de care fac atâta caz
destui neaveniþi. Aºa se explicã, printre altele, performanþa, deloc
de invidiat, în urma cãreia au apãrut dupã 1990 enormitãþile zise
„construcþii” care au invadat þara ºi în special Capitala.

Stai trãznit ºi te uiþi cum, în plin câmp vizual (zona Piaþa
Victoriei), au fost plantate douã turnuri care nu se armo-
nizeazã cu clãdirile vecine. La nici doi paºi de ele, în faþa par-
cului Herãstrãu, o enormitate fãrã pic de esteticã urâþeºte
spaþiul înconjurãtor. Lângã Catedrala Sf. Iosif o altã con-
strucþie sfideazã bunul gust.

Astfel de exemple sunt numeroase prin proliferarea hãrniciei
cu care edilii Capitalei se grãbesc sã aprobe tot felul de creaþii,
care mai de care mai originale. În „buricul“ Bucureºtiului aceste
construcþii au pus stãpânire, fiind în discordanþã cu clãdirile
vechiului oraº, ca sã nu mai vorbim de cele ale micului Paris.

Totul a fost ºi este posibil pentru cã (orice ar zice unii sau
alþii) la baza tuturor acestor situaþii stã la loc de „cinste“
ºpaga, sfânta ºpagã. Altfel nu se poate explica uºurinþa,
indiferenþa ºi rapiditatea cu care se dau aprobãrile de con-
strucþii pentru asemenea edificii.

Proba realizãrii
lor are ºi o justifi-
care: odatã ridicatã,
o clãdire nu s-a mai
întâmplat ca ulte-
rior sã fie modi-
ficatã sau sã i se
scurteze din înãlþime.
Nu existã încã un
asemenea exemplu.
ªi-atunci, cât mai mult ºi cât mai repede. De pe urma acestui
principiu se câºtigã sume deloc de neglijat.

Cã totul este în grabã, ne-o dovedeºte ºi impactul (negativ
desigur) asupra circulaþiei rutiere din Capitalã.

Sigur, când se aprobã proiectele, se impune ºi obligaþia
realizãrii de parcãri.

Din curiozitate, uitaþi-vã la noile clãdiri, unele dintre ele au
garaje, dar ele sunt dimensionate pentru a rezolva parcarea
autovehiculelor propriilor salariaþi ºi nu ºi pentru cei veniþi cu
probleme de serviciu la firma respectivã. Din aceastã cauzã,
cea mai mare parte din trama stradalã este ocupatã ºi trans-
formatã în parcare, Bucureºtiul devenind de câþiva ani o
imensã ºi inertã parcare în aer liber.

Deºi ne place sã spunem cã trãim vremuri noi, menta-
litãþile ºi conducerea þãrii seamãnã mai degrabã cu ceea ce
marele nostru poet naþional Mihai Eminescu, în Scrisoarea III,
sintetizând stãrile de lucruri din perioada vieþii sale ºi
spunându-le atunci, nu credea cã ele vor fi actuale ºi peste
vremuri ºi, deci, ºi astãzi.

„În cãmeºi cu mâneci lunge ºi pe capete scufie,
Ne fac legi ºi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie.
Patrioþii! Virtuoºii, ctitori de aºezãminte,
Unde spumegã desfrâul în miºcãri ºi în cuvinte,
Cu evlavie de vulpe, ca în strane, ºed pe locuri
ªi aplaudã frenetic schime, cântece ºi jocuri...
ªi apoi în sfatul þãrii se adun sã se admire
.......................................................................

Spuma asta-nveninatã, astã plebe, ãst gunoi
Sã ajung-a fi stãpânã ºi pe þarã ºi pe noi!
......................................................................

Toþi se scurserã aicea ºi formeazã patrioþii,
Încât fonfii ºi flecarii, gãgãuþii ºi guºaþii,
Bâlbâiþi cu gura strâmbã sunt stãpânii astei naþii!“

Revenind la zilele noastre, citiþi ºi meditaþi, triaþi ºi
renunþaþi la cei care ne promit non-stop cã o sã „trãiþi bine!”.

Nu v-aþi sãturat?

Ciprian ENACHE

e d ! t o r i a l

Director Ionel CRISTEA
0722.460.990

Redactor-ºef Ciprian ENACHE
0722.275.957

Redactor Alina ZAVARACHE
0723.338.493

Tehnoredactor Cezar IACOB
0726.115.426

Corector Adriana STANCA

Elias GAZA
0723.185.170

Vasile MÃCÃNEAÞÃ
0744.582.248

Colaboratori
dr. arh. Gheorghe Polizu
dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann
ing. Petre Ioniþã
prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei
drd. ing. Lucian Avram

R e d a c þ i a

Publicitate

013935 – Bucureºti, Sector 1
Str. Horia Mãcelariu nr. 14-16
Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15
www.revistaconstructiilor.eu

Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83
Fax: 021.232.14.47
Mobil:   0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260
E-mail:  off ice@revistaconstructi i lor.eu

redactie@revistaconstructiilor.eu
revistaconstructiilor@rdsmail.ro

Redacþia revistei nu rãspunde pentru conþinutul
materialului publicitar (text sau imagini).
Articolele semnate de colaboratori repre-
zintã punctul lor de vedere ºi, implicit, îºi
asumã responsabilitatea pentru ele.

Editor:

STAR PRES EDIT SRL

Marcã înregistratã la OSIM

Nr. 66161

ISSN 1841-1290



Revista Construcþiilor iulie 20084

APEL
A XVII-a Conferinþã Naþionalã

COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCÞIILOR
Bucureºti 1-3 octombrie 2008

dr. ing. Felician Eduard Hann

În aceastã perioadã au avut loc (la fiecare 2 ani) 16
ediþii ale schimbului de experienþã în diferite locaþii din
þarã (Arad 1976, Cãlimãneºti 1978, Târgu Mureº
1980, Tulcea 1982, Piatra Neamþ 1984, Constanþa
1986, Arad 1988, Bacãu 1990, Sovata 1992, Bãile Felix
1994, Braºov 1996, Buziaº 1998, Iaºi 2000, Galaþi 2002,
Bucureºti 2004, Haþeg 2006). Au participat peste 1.500
autori de comunicãri, printre care 185 din strãinãtate
(participarea internaþionalã a început în 1982), iar
numãrul participanþilor la ºedinþele de comunicãri a fost
de circa 3 ori mai mare, astfel cã din 1994 am transfor-
mat aceste ºedinþe în Conferinþe Naþionale cu partici-
pare internaþionalã. În paralel, s-au iniþiat ºi realizat
dezbateri tehnice la fiecare din cele 48 de ºedinþe bianuale
de adunare generalã a membrilor asociaþiei, în localitãþi
precum Curtea de Argeº, Deva, Timiºoara, Ploieºti,
Tuºnad Bãi, Suceava, Orºova, Câmpulung Muscel,
Sibiu, Brãila, Buzãu, Bãile Herculane, Miercurea Ciuc,
Focºani, Sfântu Gheorghe (Covasna), Cluj-Napoca,
Târgu Jiu, Giurgiu, Piteºti, Cornu (Prahova) º.a.

În felul acesta Comisia Naþionalã „Comportarea in
situ a construcþiilor“ a luat fiinþã ºi a activat pentru cã
scopul sãu este prezervarea fondului construit existent
ºi asigurarea aptitudinii pentru exploatare a construcþi-
ilor prin monitorizarea comportãrilor „in situ“, adicã în
amplasament.

Acest gen de activitate  intereseazã în egalã mãsurã
pe constructori (proiectanþi, executanþi, cercetãtori,
antreprenori, consultanþi, cadre didactice), pe investitori
(publici ºi privaþi), pe proprietarii ºi utilizatorii a orice fel
de construcþii (civile, industriale, agrozootehnice, ener-
getice, hidrotehnice, cãi de comunicaþie º.a.), cu alte
cuvinte întreaga populaþie a þãrii.

Comisia s-a bucurat de-a lungul timpului de sprijinul

autoritãþilor publice/de stat, ca ºi al organizaþiilor ºi per-

soanelor private prin mãsuri organizatorice ºi sponsorizãri.

Anul acesta, în toamnã, va avea loc între

1-3 octombrie, la Bucureºti, cea de-a XVII-a Conferinþã

Naþionalã „Comportarea in situ a Construcþiilor“ cu

participare internaþionalã, în organizarea asociaþiei, în

colaborare cu Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare

în Construcþii ºi Economia Construcþiilor INCERC

Bucureºti, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

(UTCB), Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion

Mincu“ (UAU-IM) Bucureºti, Facultatea de Construcþii

din Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca, Asociaþia

Românã a Antreprenorilor din Construcþii ARACO,

Asociaþia Profesionalã de Drumuri ºi Poduri (APDP),

Primaria Sectorului 2 din Municipiul Bucureºti, SC Hidro-

construcþia SA Bucureºti, SC Consitrans SRL Bucureºti.

Cu aceastã ocazie se vor primi ºi noi membri, per-

soane fizice ºi juridice, doritorii (sperãm sã fie cât mai

mulþi) urmând sã solicite statutul ºi formularul de

adeziune de la sediul comisiei din Bucureºti, ªoseaua

Pantelimon, nr. 266, sector 2.

Deoarece orice activitate în societatea noastrã actu-

alã are nevoie ºi de suport financiar, pe lângã volun-

tariatul dezinteresat al membrilor asociaþiei, facem un

apel cãlduros cãtre toþi cei ce vor ºi pot sã ne susþinã, cu

o sponsorizare, pe bazã de contract, al cãrui model

poate fi obþinut tot de la sediul comisiei.

Totodatã, vã invitãm sã participaþi la lucrãrile celei

de-a XVII-a Conferinþe Naþionale „Comportare in situ a

Construcþiilor“ pentru care, în luna iulie, se va distribui

invitaþia-program. 

Comisia Naþionalã „Comportarea in situ a Construcþiilor“ a luat fiinþã în 1994 prin legalizarea ca asoci-
aþie profesionalã a fostei comisii tehnice „Comportarea in situ a construcþiilor“ care a existat, începând
din 1984, în cadrul secþiei „Construcþii“ a fostului Consiliu Naþional al Inginerilor ºi Tehnicienilor. Dar
preocuparea pentru comportarea in situ a construcþiilor s-a fãcut simþitã încã din anul 1976 când a avut loc
prima ediþie a schimbului de experienþã cu acest nume la Oradea.
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Raþiunea acestei insistenþe are la
origine douã considerente de maximã
importanþã ºi actualitate:

• comportarea in situ a construc-
þiilor stã la baza cunoaºterii nece-
sitãþilor de îmbunãtãþire a tuturor
activitãþilor ce contribuie la realizarea
ºi utilizarea unor construcþii „de cali-
tate“, adicã a unor construcþii care,
prin calitãþile lor, sã fie apte pentru
exploatare, satisfãcând cât mai com-
plet cerinþele de bazã ale beneficiarilor
lor privind siguranþa, confortul ºi
economia realizãrii ºi utilizãrii lor.

Scopul, declarat sau nedeclarat, al
tuturor activitãþilor din construcþii
(proiectare, execuþie, mentenanþã,
consultanþã, cercetare, învãþãmânt,
reabilitare), este realizarea ºi asigu-
rarea aptitudinii pentru exploatare a
construcþiilor date în folosinþã; ori,
metoda principalã de atingere a acestui
scop constã în monitorizarea compor-
tãrii lor in situ, adicã în amplasament ºi
intervenþiile rezultate ca necesare în
urma acestei evoluãri, respectiv de
mentenanþã (întreþinere, reparaþii) ºi de
reabilitare (renovare, restructurare).

Comportarea in situ a construcþiilor
este astfel principala sursã de inspi-
raþie pentru toate mãsurile ce pot
asigura progresul teoretic ºi practic în
construcþii ºi în acelaºi timp câmpul de
testare a oricãrei invenþii, inovaþii sau
mãsuri destinate a perfecþiona capaci-
tatea de satisfacere a cerinþelor bene-
ficiarilor ºi utilizatorilor construcþiilor
realizate.

• Reglementarea activitãþilor ce
contribuie la realizarea unor construcþii
„de calitate“, adicã a unor construcþii
apte pentru exploatare care sã satis-
facã în cât mai mare mãsurã cerinþele
beneficiarilor lor, este asiguratã în
prezent de Legea 10/1995 privind cali-
tatea în construcþii ºi de câteva acte

normative derivate din lege pentru
componenta „comportarea în exploatare
ºi intervenþii”.

Din pãcate, legea ºi actele norma-
tive derivate, elaborate de „specialiºti“
interesaþi de perpetuarea unor privi-
legii din trecut, ºchioapãtã ºi scârþâie
din încheieturile nedemocratice, handi-
capurile acestea neimpresionând pe
nimeni: nici profesioniºtii, nici mediul
universitar, nici organizaþiile neguver-
namentale ºi nici reprezentanþii autori-
tãþii de stat nu iau problema în serios.
Manifestãrile sporadice în media de
specialitate sunt timide, iar încercãrile
Inspectoratului de Stat în Construcþii
pe site-ul sãu, neinspirate ºi partizane.

Este frapantã atitudinea Ministerului
Lucrãrilor Publice ºi al Locuinþei, fost
MLPTL, fost MLPAT, fost…, ca ºi al
Inspectoratului de Stat în Construcþii,
fost ISCLPUAT, fost…, autoritãþi publice
responsabile cu elaborarea reglemen-
tãrilor ºi aplicarea lor, care rãmân total
opace la ideile ºi propunerile mele,
preºedinte ºi reprezentant al unei aso-
ciaþii profesionale de specialitate ce
existã de un sfert de secol ºi care a
iniþiat ºi dezvoltat preocuparea pentru
comportarea in situ a construcþiilor,
elaborând bazele teoretice ºi practice
ale activitãþii de urmãrire a comportãrii
construcþiilor concretizate în primul
normativ P130/1988 ºi alte lucrãri.

Atitudinea Ministerului ºi a Inspec-
toratului de Stat faþã de problemele de
cunoaºtere ºi folosire a rezultatelor
monitorizãrii comportãrii in situ a
construcþiilor a suferit o schimbare
radicalã dupã anul 2000, când la
conducerea ISC a accedat doamna
ing. Jianu care sub un pretext ilar a
determinat pãrãsirea asociaþiei noas-
tre de cãtre o parte dintre membrii sãi,
delegaþi ai ISC (doamna inspector de
stat s-a simþit jignitã de afirmaþia mea

cã „ISC nu s-a folosit de comisia noas-
trã ºi de avantajele unei colaborãri“).
În felul acesta s-a redus posibilitatea
schimbului de informaþii între specia-
liºtii asociaþiei ºi ai autoritãþii publice,
mod de colaborare eficient în interesul
ambelor pãrþi.

Din pãcate, atitudinea conducerii
liberale a ISC, instituitã dupã 2004 în
persoana noului inspector general de
stat, doamna prof. dr. ing. Isopescu,
nu s-a schimbat în favoarea unei
colaborãri, ci s-a arãtat din nou iritatã
de îndrãzneala de a-i fi criticat (chiar ºi
cu mãnuºi) activitatea.

Oare sã fie o colaborare imposibilã
între noi?

De fapt, ce aºteptãm noi de la o
asemenea colaborare?

1. Delegarea oficialã ca membri în
asociaþia noastrã a inspectorilor ISC
care doresc sã participe la activitatea
ei, facilitându-le accesul; ISC ar avea
astfel posibilitatea transmiterii directe
a hotãrârilor sale ºi a obþinerii sprijinului
nostru, profitând totodatã de experienþa
specialiºtilor asociaþiei.

2. Consultarea asociaþiei la elabo-
rarea reglementãrilor privind monitori-
zarea comportãrii in situ a construcþiilor.

3. Legalizarea ocupaþiei „Monitori-
zarea comportãrii in situ a construcþi-
ilor“ creând astfel noi locuri de muncã
specialiºtilor constructori interesaþi.

4. Recunoaºterea oficialã a exper-
þilor CNCisC ºi a firmelor atestate de
cãtre CNCisC în activitatea de monitori-
zare a comportãrii in situ a construcþiilor.

5. Numirea în comisiile de autori-
zare a responsabililor cu urmãrirea
comportãrii construcþiilor a unor dele-
gaþi reprezentanþi ai CNCisC.

6. Adoptarea oficialã a conceptului
de aptitudine pentru exploatare formu-
latã de CNCisC ºi adoptarea corespun-
zãtoare a reglementãrilor existente.

COLABORARE IMPOSIBILÃ?
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN –

Preºedintele Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþiilor

Poate cã insistenþa mea de a aduce în atenþia constructorilor problematica atât de ardentã a comportãrii in
situ a construcþiilor va stârni oarecare nedumerire, având în vedere existenþa unei legi – Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în construcþii – a unui regulament ºi a unui normativ – P 130/1999 – privind urmãrirea comportãrii în
exploatare/în timp a construcþiilor ºi intervenþiile pe acestea.
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Analiza structurii de rezistenþã din lemn
la clãdiri de locuit

prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI,  drd. ing. Lucian AVRAM -
Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ Iaºi

Concepþia clãdirii de locuit prototip executatã în
Bucovina a fost realizatã cu o structurã de rezistenþã din
dulapi de lemn.

Elementele scheletului din lemn al clãdirii, au fost
realizate numai din trei categorii de tipodimensiuni A, B,
ºi C (secþiuni transversale ale cherestelei utilizate).

Pereþii portanþi sunt alcãtuiþi din montanþi, tãlpi (la
partea superioarã ºi inferioarã) ºi rigidizãri orizontale.

Interspaþiul între elementele portante verticale
(montanþi) s-a fixat în funcþie de încãrcãrile ce
acþioneazã asupra clãdirii.

Scheletul pereþilor de la parter, prin talpa inferioarã de
lemn pozatã pe un material hidroizolant, se fixeazã de
infrastructurã prin intermediul unor buloane de scelment.

La scheletul pereþilor, conlucrarea montanþilor se
face prin intermediul tãlpilor: inferioarã (simplã) ºi supe-
rioarã (dublã) iar rigidizarea se realizeazã prin elemente
orizontale pozate în deschiderea între montanþi, ceea ce
conduce ºi la micºorarea lungimii de flambaj.

Încãrcãrile verticale ºi orizontale vor stabili modul de
concepþie al scheletului peretelui (interax montanþi, numãrul
ºi pozitia rigidizãrilor orizontale).

Analiza structurii din lemn la o clãdire de locuit a avut drept scop evidenþierea cantitãþii de lemn
ecarisat utilizat la principalele elemente care preiau sarcinile verticale ºi orizontale ce acþioneazã asupra
scheletului clãdirii. Analiza poate realiza o optimizare a acestor elemente, conducând la concepþia
clãdirilor de locuit din lemn prin respectarea în proporþie mãritã a principalelor exigenþe impuse de
calitatea produsului – clãdire ce utilizeazã materie primã autohtonã.

Fig. 1: Pereþii clãdirii de locuit prototip, parter (rigidizat ºi cu plãci de OSB)
ºi etaj (schelet alcãtuit din montanþi ºi tãlpi - tipodimensiuni A)

Fig. 2: Consumul procentual de lemn la elementele principale
ale structurii pereþilor de la parter ºi etaj

Fig. 3: Detaliu - rezemarea grinzilor pe planºeu (B)
pe tãlpile superioare ale pereþilor parterului

Fig. 4: Procentele principale ale consumului de lemn la elementele
planºeului peste parter (tipodimensiuni)
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Continuitatea structurii peretelui în zonele vitrate se
realizeazã prin introducerea unor elemente suplimentare
ca buiandrug, pervaz, montanþi suplimentari.

În cazul clãdirii de locuit din lemn, prototip, s-a con-
ceput un planºeu cu rigiditate sporitã în planul lui având
ºi o pondere sporitã în rigidizarea generalã a structurii.

Planºeul este alcãtuit dintr-o centurã în formã de „C“
pe care reazemã grinzile pozate dupã (direcþia scurtã)
momentul de inerþie maxim.

Rigidizarea grinzilor de planºeu s-a realizat cu ele-
mente pozate oblic pentru evitarea deformãrii pe direcþia
transversalã.

Dacã pereþii portanþi de la parter se descarcã direct
pe infrastructurã, planºeul cu rigiditate sporitã, peste
parter, îºi transmite sarcinile prin intermediul tãlpilor
de la partea superioarã (duble) la scheletul pereþilor
portanþi.

Pereþii structurali ai etajului au aceeaºi alcãtuire ca
ºi ai parterului, urmãrind funcþiunile specifice acestui
nivel.

Descãrcarea sarcinilor la pereþii portanþi de la etaj se
realizeazã prin intermediul planºeului la scheletul
pereþilor portanþi de la parter.

Structura elementului de închidere de la partea supe-
rioarã a fost conceputã dintr-o ºarpantã alcãtuitã din
dulapi de lemn. Acoperiºul - cu plane înclinate nesime-
trice cu dimensiuni transversale diferite (cu suprafeþe cu
mãrimi diferite).

Conturarea scheletului se realizeazã prin pozarea
cãpriorilor ºarpantei ce dicteazã ºi panta acoperiºului.
Datoritã lungimii mari a acestor elemente, cãpriori,
înãdirea cu eclise s-a realizat în treimea de margine a
elementelor.

Pana de coamã pe care reazemã cãpriorii de pe cele
douã plane înclinate nesimetrice, care împreunã cu
corzile realizeazã o suprafaþã triunghiularã (ce este o
formã nedeformabilã) asigurã rigidizarea structurii
acoperiºului.

Rigidizarea zonei de coamã din triunghiul nede-
formabil realizat de cãpriori ºi corzi (grinzi, tavan) s-a
conceput prin cleºti (ce fac cu un triunghi ce rigidizeazã
coama structurii) pozaþi la anumite intervale ºi influ-
enþate de sarcinile orizontale ce acþioneazã asupra
acoperiºului.

Pentru îmbunatãþirea legãturii ºi rezemãrii panei de
coamã s-au prevãzut popi ce descarcã sarcinile prin
intermediul riglelor tavanului pe pereþii portanþi interiori ai
etajului.

Elementul spaþial al acoperiºului cu pod nelocuit are
rigiditatea asiguratã pe cele douã direcþii: longitudinal,
prin pana de coamã, frontoane, iar transversal prin
cãpriorii ce sprijinã pe pana de coamã, iar la partea infe-
rioarã pe tãlpile superioare ale scheletului pereþilor eta-
jului la care se adaugã rigidizarea realizatã prin
intermediul cleºtilor.

Analiza structurii de rezistenþã a clãdirii de locuit pro-
totip ne-a oferit o imagine asupra consumului de lemn
ecarisat, la care se observã cantitatea dominantã la
pereþi (58%) fiind urmatã de ºarpanta acoperiºului (26%)
ºi planºeul peste parter (16%). La acesta din urmã can-
titatea de lemn din grinzi a fost influenþatã de dimensi-
unea mãritã a deschiderii acestora. 

Fig. 5: Vedere exterioarã a scheletului acoperiºului alcãtuit din cãpriori ce
se reazemã pe pana de coamã ºi pe scheletul pereþilor etajului

Fig. 6: Vedere interioarã a scheletului acoperiºului alcãtuit din cãpriori
înãdiþi cu eclise ºi corzi (grinzi ale tavanului)

Fig. 8: Detaliu de vedere interioarã a structurii de rezistenþã
a ºarpantei din lemn a acoperiºului

Fig. 7: Consumul procentual la elementele structurii ºarpantei din lemn
a acoperiºului (s-a indicat tipodimensiunea)
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Gama de produse Gala este o
gamã completã, cuprinzând atât
mortarul de pozã, adezivul pentru
lipirea plãcilor pe patul de mortar de
pozã (acolo unde este cazul), mor-
tarul de rosturi, precum ºi produse
pentru întreþinerea pavelelor. Au fost
concepute douã tehnici de pavare,
una în sistem permeabil pe un mortar
drenant, iar cea de-a doua în sistem
impermeabil, pe un mortar de pozã.
De asemenea, în ceea ce priveºte
rostuirea pavelelor, se poate opta
pentru „rostuire în tehnica uscatã“
sau „rostuire în tehnicã fluidã“. 

Utilizarea Sistemelor Baumit

conferã durabilitate ridicatã, net

superioarã variantei tradiþionale de

pavare.

În fig. 1 ºi 2 vã prezentãm
câteva imagini cu degradãrile
care pot apãrea în varianta pavãrii
tradiþionale pe pat de nisip cu
umplerea rosturilor tot cu nisip.

Sisteme de mortare uscate „Gala“
pentru pavarea aleilor ºi grãdinilor

ing. Cristian MARINESCU – Baumit România, Serviciul Tehnic

Într-unul din numerele anterioare ale revistei au fost prezentate mortarele de tencuialã ºi mortarele de
zidãrie pe care Baumit le produce. Vã supunem de aceastã datã atenþiei, fãrã a ne îndepãrta însã de
subiectul „Mortare uscate predozate“, noua gamã de produse pentru pavarea aleilor ºi grãdinilor denumitã
simbolic „Gala“ (prescurtare din limba germanã Garten und Landschaft).

Ne-am gândit cã o sã gãsiþi interesant acest subiect, motivul fiind acela cã toþi vrem sã evadãm din
tumultul ºi agitaþia cotidianã ºi sã ne creãm spaþiul nostru de relaxare în puþinul timp liber pe care îl avem.

Am observat o preocupare tot mai intensã a arhitecþilor ºi firmelor de peisagisticã pe acest segment. Un
alt criteriu care ne-a convins de interesul tot mai mare pentru aceastã categorie de produse este prezenþa
pe piaþã a unor importanþi producãtori cu tradiþie în fabricarea pavelelor, atât din þarã cât ºi din afara
þãrii.Credem deci cã exigenþele legate de calitate, durabilitate ºi aspect estetic au crescut, publicul fiind
pregãtit pentru promovarea unor sisteme profesionale de  pavare a aleilor ºi grãdinilor.

Fig. 1: Rosturi instabile,
suprafeþe în pantã (se spalã rosturile)

Fig. 2: Pavele instabile,
aspect estetic murdar

TEHNICA DE PUNERE ÎN OPERÃ A MORTARELOR
ªI AVANTAJELE PE CARE LE CONFERÃ PRODUSELE „GALA“

1. Mortar drenant pentru pavaje / Baumit PflasterDrainmörtel

Produsul:
Mortar utilizat ca strat suport ºi ca pat de fundare, permeabil la apã, cu

rupere capilarã) cu adaos de trass, cu granulaþie maximã de 4 mm
Livrare în saci de 40 kg

Avantaje:
Previne acumulãrile de umiditate în patul de mortar
Nu este necesarã impregnarea plãcilor înainte de pavare
Fãrã ascensiunea umiditãþii prin capilaritate
Pozarea pavelelor fãrã tasare la nivelul patului de mortar
Diminuarea riscului de apariþie a eflorescenþelor
Fundaþie rezistentã la caneluri
Rezistent la rãdãcinile de copaci
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Prelucrare:

2. Adeziv pentru piatrã / Baumit SteinKleber

Produsul:
Adeziv în pat mediu cu conþinut de trass
Rezistent la îngheþ
Rezistenþã mare a mortarului
Grosime strat: 8 mm – 20 mm
Pentru uz la interior ºi exterior
Aderenþã optimã

Domenii de utilizare:
ca adeziv pentru lipirea plãcilor din piatrã naturalã, respectiv a pavelelor

din beton pe Mortar drenant pentru pavaje (Baumit PflasterDrainmörtel)
ca adeziv în pat mediu pe ºapã ºi beton, la interior ºi exterior

La sistemele de cãrãmidã:
pentru lipirea fãrã rosturi a sistemelor de cãrãmizi de acelaºi format

Prelucrare:

3. Mortar pentru pavaje / Baumit SteinMörtel
Domenii de utilizare:

Mortar de pozã ºi ca pat de fundare, cât ºi ca beton suport sau beton de
egalizare pentru placarea pietrelor naturale sau artificiale

Mortar de zidãrie pentru realizarea de ziduri din pietre naturale în interior
ºi la exterior

I. Ca adeziv în pat mediu II. Ca adeziv în pat subþire III. În tehnica patschok

continuare în pagina 30
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Prelucrare:

4. Nisip pentru rostuit pavaj / Baumit NaturFuge

Produsul:
Nisip de rosturi mixat din fabricã
Caracteristici optime pentru chituire
GK 1: granulã maximã de 1 mm, lãþime rost: 3-8 mm
GK 4: granulã maximã de 4 mm, lãþime rost: 8-20 mm
Consum 1,6-1,8 kg/litru cavitate

Domenii de utilizare:
La exterior pentru toate pietrele de pavaj uzuale
În zonele pietonale ºi cu trafic pasiv
Suprafeþe de parcare ºi de acces
Reabilitarea rosturilor deteriorate

Avantaje:
„Autoreparare“
Se obþine imediat o suprafaþã curatã
Curbã granulometricã optimã, umplere compactã a rosturilor

Prelucrare:

5. Mortar pentru rostuit pavaje / Baumit PflasterFugenMörtel

Produsul:
Mortar uscat predozat, îmbunãtãþit, fluidizabil
Livrare în saci de 25 kg

Domenii de utilizare:
Rostuire a suprafeþelor de pavaj din beton ºi din piatrã naturalã, clincher

pentru pavaje ºi plãci din piatrã naturalã ºi piatrã artificialã
Rostuirea închiderilor marginale ale pavelelor ºi a bordurilor pavajelor

Ca mortar de pozã Ca mortar de zidãrie pentru piatrã naturalã
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urmare din pagina 29

continuare în pagina 32
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Avantaje:
Risc minim de formare a fisurilor
Prelucrare simplã (prin tehnica de ºlemuire)
Posibilitatea întreþinerii prin intermediul sistemului de spãlare la înaltã presiune
Durabil ºi uºor de întreþinut
Rezistent la îngheþ ºi la sarea aplicatã pentru combaterea poleiului

6. Impregnant pentru piatrã / Baumit SteinImprägnierung
Soluþie de impregnare pentru aplicare pe pavaj înainte de chituire în

tehnica „fluidã”.
Consum: circa 0,1+0,15 l/m2

Acoperire: circa 6,5+10 m2/bidon
Bidon: 1 l

În speranþa cã v-am stimulat interesul pentru gama de produse „Gala“, vã invitãm la sediul Baumit
pentru discuþii detaliate pe aceastã temã. 

Tehnicã de rostuire cu material în stare fluidã

Tehnicã de rostuire cu material de consistenþã vâscoasã

Tehnicã de ºlemuire

Tehnicã de turnare / astupare (îndesare)

urmare din pagina 30
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Casa pasivã

„Casa Pasivã“ este o construcþie

perfect etanºã, care atinge echilibrul

termic dorit ºi îl menþine printr-un

consum mic de energie. Comparativ

cu construcþiile tradiþionale, pentru

cele pasive este necesarã o

investiþie cu aproximativ 15% mai

mare, însã consumul de energie

este cu peste 75% mai mic. Prin

urmare, „Casa Pasivã“ înseamnã

economie de energie, dar ºi de bani.

Arhitectura unei „Case Pasive“

nu diferã foarte mult de cea clasicã,

deoarece nu sunt restricþii majore.

Trebuie sã se þinã însã cont  de o

formã a casei cât mai compactã, cu

ferestre mari ºi acoperiºul orientate

cãtre sud.

Se urmãreºte astfel realizarea

criteriilor unei „Case Pasive“, în

privinþa consumurilor de energie:

maxim 10W/mp necesar caloric

constant;

maxim 15 kWh/mp necesar

anual cu încãlzirea spaþiului (faþã de

100-200 kWh/mp anual pentru o

construcþie clasicã);

utilizarea de consumatori casnici

doar clasa A;

necesarul de energie primarã

globalã/an (încãlzire, iluminat elec-

tric, apã caldã menajerã, prepararea

hranei, menaj) sã nu depãºeascã

80-100 kWh/mp.

Din 2015 construcþia „Casei Pasive“

va fi obligatorie în multe þãri europene.

În acest moment, în þãri ca Austria,

Germania, Norvegia etc. aceste con-

strucþii au luat deja amploare.

O astfel de casã este ideal sã se

construiascã cu cofraje termoizo-

lante deoarece se eliminã apariþia

punþilor termice. Aceste cofraje com-

binã izolaþia termicã a pereþilor din

neopor (grosimea 24,35 cm), cu

avantajele unui perete monolit de

beton armat (grosime 20,3 cm).    

ªASE PRINCIPII

ALE UNEI CONSTRUCÞII PASIVE

1. O izolaþie extrem de bunã.

Valoarea U necesarã la componen-

tele exterioare ale construcþiei pasive

se aflã sub 0,15 W/mpK. Drept

urmare, grosimea izolaþiei se poate

realiza cu cofrajul Amvic Pasiv,

care are grosimea peretelui de

neopor de 24,35 cm ºi U = 0,11 W/mpK,

sau cu polistiren de minim 30 cm

grosime, dar densitate de minim

20 Kg/mc.

2. Fãrã punþi termice. Evitarea

punþilor termice constituie una dintre

Principalul rol al unei clãdiri este de a asigura ocupanþilor sãi un mediu sãnãtos, plãcut ºi confortabil,

cât mai puþin dependent de condiþiile exterioare, în special de cele meteorologice ºi acustice.

Exigenþele actuale referitoare la acest aspect, sunt mult mai restrictive decât cele acceptate în perioadele

istorice anterioare datoritã modificãrilor survenite în naturã pe de o parte, dar ºi datoritã evoluþiei

cerinþelor utilizatorilor, pe de altã parte.

Legãtura directã între satisfacerea acestor exigenþe ºi consumul redus de energie a fost realizatã de

conceptul „CASEI PASIVE“.



cele mai eficiente mãsuri de

economie a energiei la o clãdire.

Cofrajul Amvic Pasiv eliminã în

totalitate punþile termice, lucru

greu de realizat la o clãdire clasicã.

Pe colþ, cofrajul Pasiv are grosimea

izolaþiei de neopor de 41,5 cm,

echivalentul a 50 cm de polistiren cu

densitatea de 24 kg/mc. Dacã se

proiecteazã cu grijã ºi atenþie, se

poate ca întreaga manta a clãdirii sã

fie executatã fãrã nici o punte termicã. 

3. Vitrificare cu trei foi de geam

ºi rame bine izolate. Utilizarea de

geamuri termoizolante cu trei foi, din

care douã cu Low E, baghetã ter-

micã (din textolit sau oþel inox) ºi

Kripton, având U = 0,5 W/mpK.

Ramele termoizolante sã fie de circa

U =0,8 W/mpK. Este necesar ca uºa

de intrare sã fie dublatã (sas), pentru

a reduce pierderea de cãldurã.

4. O perfectã etanºeitate a

mantalei clãdirii. Aceasta reduce

pierderile de cãldurã ºi creºte efectul

instalaþiei de ventilaþie. O manta

etanºã a clãdirii duce la evitarea

defectelor de construcþie, ºi la

creºterea protecþiei acustice.

5. Utilizarea Instalaþiei de

Aerisire-Ventilaþie, cu recuperare

de cãldurã. La aerisirea casei prin

fereastrã se pierde ºi cãldura din

aceasta. În cazul utilizãrii unei insta-

laþii de aerisire-ventilaþie cu schim-

bãtor de cãldurã, se recupereazã

80% din cãldura conþinutã în aerul

de evacuare.

6. Utilizarea de energii regene-

rabile. Prin utilizarea de Energii

Regenerabile se înþelege utilizarea de:
solare cu vid, panouri sau

tuburi (a se evita instalaþiile cu tuburi
care au boilerul pe acoperiº);

pompe de cãldurã: apã-apã,
sol-apã.

Încãlzirea se va face numai prin

pardosealã (economie 30%).

Sursele de Energie Regenerabilã

sunt: soarele, pãmântul, apa ºi vântul.

AVANTAJE 
Economie de bani;

Mediu de viaþã sãnãtos – o

casã pasivã asigurã un mediu sãnã-

tos de viaþã, în sensul cã nu sunt

diferenþe de temperaturã în acelaºi

spaþiu, cum este într-o casã obiºnuitã.

Existã o temperaturã omogenã în

casa pasivã, extrem de plãcutã ºi

confortabilã, diferenþa de tempe-

raturã între pereþi este de doar 1 0C

ºi în acelaºi timp este un aer

proaspãt în permanenþã, asigurat de

o instalaþie de ventilaþie controlatã,

care nu trebuie confundatã cu aerul

condiþionat;

Prietenoasã cu mediul – con-

sumã puþinã energie pentru climati-

zare ºi, prin urmare, gazele cu efect

de serã eliminate sunt reduse. 
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Realizarea unei subturnãri

cuprinde, potrivit specialiºtilor,

cinci paºi, momente expuse în

cele ce urmeazã.

Pasul 1

Deºi suprafaþa betonului

poate prezenta un nivel ridicat

de finisare, din mai multe motive

practice este dificilã obþinerea

cu precizie a planeitãþii. În

aceste cazuri este necesarã

executarea unei subturnãri de

precizie.

Pasul 2

La punerea în operã, practica

standardizatã impune aºezarea

la cotã a piesei metalice ce tre-

buie fixatã independent, deasupra

substratului. În acest sens se

folosesc pene de fixare ºi bolþuri

de ancorare, piesa metalicã fiind

adusã la cota doritã prin

înºurubarea bolþurilor. În cazul

folosirii mortarelor cimentoase,

suprafaþa betonului trebuie sã fie

saturatã cu apã, iar în cazul

folosirii mortarelor epoxidice

suprafaþa trebuie sã fie uscatã.

Pasul 3

Se va executa cofrarea în

jurul piesei metalice, având în

vedere asigurarea etanºeitãþii

cofrajului. Se recomandã lãsarea

unei distanþe de 150 mm pe

partea pe care se va face tur-

narea mortarului ºi 50 mm pe

partea opusã. Nu se va lãsa

nicio deschidere de-a lungul

celorlalte laturi.

Pasul 4

Dupã realizarea amestecului,

mortarul este pus în operã prin

turnarea directã. Pentru realiza-

rea unui debit constant ºi con-

tinuu de turnare este recomandatã

folosirea unei pâlnii.

Pasul 5

Dupã decrofrare, o margine

verticalã de mortar va rãmâne

expusã perimetral în jurul piesei

metalice. Aceasta poate fi

Cinci considerente
pentru realizarea subturnãrilor

Fig. 1: Aplicare directã pe beton

Fig. 2: Bolþuri pentru ancorare

Fig. 3: Cofrarea în jurul piesei metalice

Fig. 4: Turnarea mortarului

Realizarea unei subturnãri corecte ºi durabile reprezintã o problemã des întâlnitã în

domeniul construcþiilor, ea cumulând în cadrul unei tehnologii bine pusã la punct unele etape

concrete care trebuie parcurse pentru a se realiza lucrãri durabile ºi de calitate.
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protejatã cu mortar, asigurân-

du-se o pantã (recomandabil la

un unghi de 450).

Pentru realizarea operaþiilor

descrise mai sus, Departamentul

Materiale Speciale de Construcþii

din cadrul SC IRIDEX GROUP

PLASTIC oferã gama de mortare

CONBEXTRA, produsã de cãtre

FOSROC Ltd.

Produsele CONBEXTRA sunt

livrate sub formã de pudrã

uscatã gata de folosire, cu

adaos de agregate.

CONBEXTRA GP este un

amestec predozat de cimenturi

Portland, fileri sortaþi ºi aditivi ºi

se foloseºte pentru goluri cu lãþimi

între 10 ºi 75 mm.

Prepararea este simplã,

fiind fãcutã prin adaosul unei

cantitãþi recomandate de apã. 

Mortarul cimentos CONBEXTRA

GP este necontractil ºi poate fi

folosit în consistenþã autonive-

lantã sau aplicabil prin driºcuire,

în funcþie de cantitatea de apã

folositã la preparare, dezvoltând

o rezistenþã la compresiune de

18 N/mm2 dupã o zi de la aplicare

ºi 64 N/mm2 la 28 zile. 

În cazul subturnãrii în spaþii

mai mari de 100 mm, mortarul

folosit trebuie sã conþinã agre-

gate pentru a reduce generarea

cãldurii exotermice generate,

diminuând astfel riscul apariþiei

fisurilor de contracþie. CONBEX-

TRA TS este un mortar predozat

compus din cimenturi Portland,

agregate sortate ºi aditivi, reco-

mandat pentru umplerea unor

interspaþii având între 75 ºi

500 mm grosime. Cantitatea

redusã de apã necesarã realizãrii

amestecului conferã mortarelor din

gama CONBEXTRA rezistenþe

ridicate într-un timp scurt de la

punerea în operã (pentru

CONBEXTRA TS rezistenþa la

compresiune la trei zile este de

32 N/mm2), având în acelaºi

timp o bunã lucrabilitate.  

LOKFIX este un mortar din

rãºini poliesterice, bicomponent,

prezentându-se în formã pream-

balatã. Disponibil în douã vari-

ante, LOKFIX înlocuieºte cu

succes clasicele ancore chimice,

folosirea lui scãzând substanþial

costurile realizãrii acestora.

Având densitãþi între 1880 ºi

1920 kg/m3, mortarele LOKFIX

dezvoltã valori ale rezistenþei la

compresiune între 83 ºi 87 N/mm2,

fiind compatibile cu gama de

mortare CONBEXTRA.

SC IRIDEX GROUP PLASTIC

prin intermediul Departamen-

tului Materiale Speciale de

Construcþii vã stã la dispoziþie,

oferindu-vã consultanþã ºi o

gamã largã de materiale spe-

ciale de construcþii. 

Fig. 5

Fig. 6
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Gama de produse a firmei PAGEL
SPEZIAL-BETON este compusã
dintr-o mare varietate de mortare
(betoane fine) speciale predozate ºi
vopsele acrilice.  Ceea ce le face
„speciale” sunt calitãþile ieºite din
comun, pe care  toate aceste mortare
reuºesc sã le atingã, datoritã materi-
alelor de înaltã calitate ºi rezistenþã
din care sunt alcãtuite ºi  aditivilor
speciali ce intrã în componenþa lor.
Dintre aceste calitãþi amintim: nu au
contracþii la uscare, iar mortarele din
clasa V au chiar expansiune contro-
latã de 1%; au rezistenþe iniþiale ºi
finale deosebit de mari (de la circa
45 N/mm2 la 24 h pânã la 165 N/mm2

la 90 de zile); fiind predozate, sunt
foarte uºor de preparat doar prin
adãugarea apei; toate pot fi aplicate
atât manual, cât ºi mecanizat; cele
fluide sunt autocompactante (nu
necesitã vibrare) ºi autonivelante,
sunt în mare mãsurã impermeabile;
au rol de protecþie anticorosivã pentru
beton ºi metal; cu ele se realizeazã
atât repararea, cât ºi protecþia anti-
corosivã a elementelor din beton;
sunt foarte rezistente la cicluri de
îngheþ-dezgheþ ºi la sãrurile (sub-
stanþele) folosite pentru dezgheþ etc. 

Ori de câte ori este necesarã o
transmisie durabilã a forþelor în
stratul suport din beton sau o legã-
turã strânsã între utilaje ºi fundaþia
din beton, mortarele de subturnare
Pagel îºi dovedesc utilitatea. Ele
garanteazã o subturnare optimã ºi
pot fi folosite oriunde existã necesi-
tatea unui element cu rezistenþe
deosebit de mari, în special la com-
presiune sau oriunde se doreºte
descãrcarea unor forþe deosebit de
mari cãtre o altã parte constructivã.

Principalele mortare de subtur-
nare pe care le oferim sunt:

1. V1 Pagel este un mortar pe
bazã de ciment care are urmãtoarele
proprietãþi:

capacitate mare de curgere de
peste 120 de minute;

creºtere de volum controlatã
care asigurã o legãturã strânsã între
utilaje ºi fundaþia din beton;

rezistenþe iniþiale ºi finale mari;
nu fisureazã chiar ºi la un raport

scãzut a/c=0,35;
este admis ºi în instalaþii de apã

potabilã;
este autocompactant ºi nu

necesitã vibrare;

este rezistent la îngheþ-dezgheþ
ºi la acþiunea sãrurilor de dezgheþ.

Dintre domeniile de utilizare ale
mortarului de subturnare V1 Pagel,
amintim:

turbine, generatoare, compresoare,
motoare Diesel ºi alte instalaþii cu
vibraþii mari;

subturnarea cuzineþilor de poduri;
subturnarea cãilor de rulare ale

macaralelor;
subturnarea stâlpilor metalici ºi

din beton;
monolitizarea ºi pozarea prefa-

bricatelor din beton;
subturnarea buloanelor de

ancorare, fixatori, plãci de fundaþie.

2. V14 Pagel este un mortar de
subturnare pe bazã de ciment care
are consistenþã plasticã ºi urmã-
toarele proprietãþi:

creºtere de volum controlatã;
consistenþã plasticã; la o com-

pactare bunã este stabil, imperme-
abil faþã de apã;

nu conþine cloruri, cimenturi
aluminoase sau alte materiale care
sã favorizeze coroziunea;

nu are contracþii la uscare;

rezistenþe iniþiale ºi finale mari.

Mortare de subturnare marca PAGEL
Ioan SOLACOLU  –  director executiv

Societatea PAGEL ROMÂNIA este unic reprezentant ºi distribuitor în România al cunoscutului

producãtor german PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG care, de mai bine de 30 de ani, este una

dintre  companiile de top din domeniul sãu de activitate.

Compania noastrã dezvoltã, produce ºi distribuie – în întreaga lume – mortare speciale,

mortare de subturnare, sisteme de reparare a betonului ºi pardoseli industriale, multe dintre ele

repurtând succes datoritã nivelului  recunoscut al calitãþii lor. În acest mod, satisfacþia clienþilor

reprezintã principalul scop al activitãþii noastre atât în prezent, cât ºi în viitor. 
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Dintre domeniile de utilizare ale

mortarului de subturnare V14 Pagel,

amintim:

subturnare la construcþii de

oþel sau beton, fixatori, elemente

prefabricate;

umplere de rosturi la elemente

prefabricate;

poate fi folosit ºi ca mortar de

reparaþii pentru tavane ºi pereþi;

monolitizarea ºi pozarea pre-

fabricatelor din beton.

Mortarul poate fi completat cu

V14 S Pagel mortar rapid de subtur-

nare cu consistenþã plasticã.

3. V2/40 Pagel este un mortar

rapid de subturnare pe bazã de

ciment ºi are urmãtoarele proprietãþi:

poate fi pus sub sarcinã dupã

2 ore chiar ºi la +5 0C;

nu conþine cloruri;

rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi la

sãruri de dezgheþ, impermeabil

la apã.

V2/40 Pagel poate fi utilizat la:

turbine, generatoare, compre-

soare, motoare Diesel ºi alte instalaþii

cu vibraþii mari;

subturnarea cuzineþilor de

poduri;

subturnarea cãilor de rulare ale

macaralelor;

subturnarea stâlpilor metalici ºi

de beton;

monolitizarea ºi pozarea prefa-

bricatelor de beton;

subturnarea buloanelor de

ancorare, fixatori, plãci de fundaþie.

4. VB3 Pagel este un mortar

ultrarapid pe bazã de ciment care

atinge o rezistenþã la compresiune

(8 N/mm2 dupã 30 minute) suficientã

pentru a putea fi pus sub sarcinã. 

Mortarul reduce costurile datoritã

timpilor mai scurþi de lucru, este

impermeabil la apã, este autonive-

lant ºi nu necesitã vibrare.

Domeniile de utilizare ale mor-

tarului VB3 Pagel sunt urmãtoarele:

subturnarea capacelor de canal;

lucrãri mici de reparaþii la beton,

borduri de trotuare, trepte;

monolitizarea ºi pozarea prefa-

bricatelor din beton.

Gama de produse prezentate

poate fi completatã cu:

V40 Pagel mortar de reparaþii

betoane marca B35-B45;

V1A Pagel mortar de subtur-

nare cu fibre de oþel;

V14 UW Pagel mortar de tur-

nare sub apã;

VS Pagel mortar de umplere rosturi;

V15 Pagel mortar de subturnare

cu agregat bazaltic. 
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RETARDER D2 – ÎNTÂRZIETOR DE PRIZÃ
CU EFICIENÞÃ SPORITÃ

ADING are în gama de produse întârzietorul de

prizã pe bazã de lignosulfonaþi RETARDER D2,

produs cu capacitate sporitã de întârziere a prizei

betonului, întârziere care poate ajunge pânã la

10 ore în anumite condiþii de dozaj ºi temperaturã a

mediului ambiant.

RETARDER D2 este compatibil cu toatã gama

de aditivi plastifianþi sau superplastifianþi produºi de

ADING, putând fi utilizat în combinaþie cu aceºtia în

concordanþã cu recomandãrile ºi dozajele înscrise

în fiºele tehnice ale producãtorului ºi reþetele speci-

fice fiecãrei staþii de betoane.

PROPRIETÃÞI

Permite prelungirea controlatã a timpului de

prizã iniþial ºi final al amestecurilor de beton;

Mãreºte lucrabilitatea betonului fãrã adãugare

suplimentarã de apã;

Mãreºte rezistenþa finalã cu 10%;

Scade efectul de micºorare;

Îmbunãtãþeºte aderenþa între armãturã ºi beton;

Permite revibrarea betonului.

UTILIZARE

Pentru betoane ce se transportã pe distanþe mari;

Pentru turnãri la temperaturi ridicate;

Pentru turnãri de elemente cu secþiuni mari;

Pentru turnãri de lungã duratã ºi unde este

necesarã controlarea timpului de prizã;

Pentru turnãri în mai multe straturi, unde este

necesarã revibrarea.

DOZARE

Dozajul se încadreazã între 0,1-1,0% din greu-

tatea cimentului. Se recomandã teste preliminare la

dozaje mai mari (peste 2,5%).

Procentul dozajului depinde de timpul de

întârziere al prizei dorit, temperatura exterioarã,

tipul ºi cantitatea de ciment, consistenþa betonului

proaspãt, timpul de transport etc.

Regula generalã care poate fi aplicatã utilizând

RETARDER D2 este cã pentru dozaje de la 0,1%

se obþin întârzieri de 1 orã la temperaturi de 20 0C.

Dozajul poate fi realizat manual, mecanic sau

utilizând un dozator automat. Cele mai bune rezul-

tate sunt obþinute când este adãugat în apa folositã

la prepararea betonului.

Timpul de amestec pentru betonul proaspãt cu

un aditiv ar trebui sã fie mai mare cu 50-100%

decât timpul de amestec pentru betonul fãrã aditivi.

ing. Radu AVRAMESCU, director vânzãri - Kralex Com, Bucureºti



În diagrama 1 este prezentatã corelaþia dintre

procentul de RETARDER D2, timpul de întârziere a

prizei ºi temperatura exterioarã.

Astfel, se pot obþine la temperaturi extreme de

40 0C pe timp de varã, întârzieri ale prizei de pânã

la 8 ore cu dozaje de pânã la 1% din cantitatea de

ciment la metrul cub de beton.

Acestã caracteristicã a întârzietorului de prizã

RETARDER D2 este determinantã pentru un calcul

al eficienþei unei turnãri la distanþe apreciabile faþã

de staþia de producere a betonului sau în condiþii

extreme de temperaturã pe timpul verii. Avantajul

controlãrii timpului de prizã este în acest caz

evident. ªi nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere

excelentul raport preþ calitate.

Acest aspect poate fi pus în evidenþã contactând

specialiºtii firmei KRALEX, importatorul ºi distri-

buitorul companiei ADING în România.

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!

Diagrama 1
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Proiectarea optimizatã
a soluþiilor de cofrare cu

Alegerea corectã a sistemului de
cofrare contribuie în mod esenþial la
succesul unui proiect de construcþie.
Din acest motiv Doka a dezvoltat o
serie de servicii pentru alegerea,
planificarea ºi utilizarea pe ºantier a
sistemelor sale de cofrare, care
previn costurile suplimentare ºi
neprevãzute pentru lucrãrile de
cofrare pe ºantier, uºurând în acelaºi
timp munca ºefilor de ºantier ºi de
echipã.

SOLUÞII OPTIMIZATE
Software-ul inteligent de proiec-

tare a soluþiei de cofrare, Tipos-
Doka 6.0, este un instrument
specializat pentru planificarea opti-
mizatã a procesului de cofrare.
Circa 20.000 de soluþii verificate în
practicã pot fi accesate cu un simplu
click, fiind aplicabile pentru toate
tipurile de cofraj Doka. Suplimentar
programul face posibilã realizarea de
soluþii individualizate prin intermediul
AutoCAD®, de analize structurale
complexe, cât ºi de liste de materi-
ale complete în vederea elaborãrii
de oferte pentru beneficiar.

STANDARD TEHNIC RIDICAT
În anumite domenii ale ingineriei

civile sunt necesare soluþii de cofrare
foarte specializate ºi know-how

profesional. Aici îºi pun amprenta cen-
trele de competenþã Doka, care prelu-
creazã astfel de proiecte în toatã
lumea, acumulând ºi centralizând
informaþii teoretice ºi practice com-
plexe. Centrele de competenþã pentru
tuneluri, tehnicã auto-cãþãrãtoare,
poduri suspendate, poduri compozite,
project management contribuie la
derularea sigurã a proiectelor cu un
grad ridicat de dificultate tehnicã.

EFICIENÞA ECONOMICÃ
Cofrajele au un potenþial semni-

ficativ de reducere a costurilor, cele
mai scumpe fiind:

Cele care stau nefolosite pe
ºantier pentru cã nu au fost incluse în
planuri, chiar dacã ar fi avut un bun
potenþial de utilizare.

Cele care nu sunt disponibile pe
ºantier când este nevoie de ele ºi tre-
buie obþinute cu mult efort ºi costuri
sau sunt înlocuite prin improvizaþii care
ridicã semnificativ costul de manoperã.

Planificarea corespunzãtoare duce
la reducerea de costuri ºi riscuri. Prin
intermediul Tipos, Doka a dezvoltat un
instrument de proiectare ºi organizare
în scopul de a aduce un plus de efi-
cienþã, rapiditate ºi siguranþã parte-
nerilor sãi. 

www.doka.ro

„(...) fiecare ban investit în
planificarea cofrajelor economi-
seºte de mai multe ori aceeaºi
valoare, reflectatã în costuri pe
ºantier.“

Profesor Hoffmann
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Þigle din beton
În zilele noastre, cea mai rãspânditã tehnicã

de acoperire este cea cu þigle de beton, deoa-

rece proprietãþile avantajoase ale materiei de

bazã asigurã esteticul, þigla potrivindu-se astfel

perfect cu diferitele modalitãþi de construire.

Alegeþi sistemul de acoperiº Leier!
Deoarece:

Este perfect impermeabil. Impermeabilitatea ºi

rezistenþa la îngheþ sunt excelente, deoarece,

datoritã densitãþii materialului de bazã, apa de

ploaie va fi deviatã ºi umiditatea nu va pãtrunde

între pori. Impermeabilitatea va fi crescutã prin

tratarea dublã a suprafeþelor þiglelor. Tehnicile spe-

ciale de producþie asigurã o exactitate a dimensiu-

nilor fiecãrui element. Nu existã deformãri. Þiglele

se aºeazã  perfect ºi conferã astfel o protecþie

sigurã împotriva ploii.

Existã o varietate de modele ºi culori diver-

sificate, care face posibilã realizarea unor

suprafeþe de acoperiº potrivite stilului clãdirii ºi

regiunii. De asemenea vã dã posibilitatea reali-

zãrii ideilor proprii.
Consistenþa coloritului ºi stabilitatea UV sunt

garantate de colorantul pe bazã de oxid de fier care
este amestecat în materialul de bazã, precum ºi de



tratarea dublã a suprafeþelor þiglelor. Þigla are
coloritul ºi materialul de bazã omogen ºi de aceea
îºi va pãstra culoarea originalã zeci de ani.

Este un sistem complet de acoperire. Pe lângã
þiglele de beton Leier, componentele acoperiºului ºi
accesoriile în aceeaºi culoare cu þiglele alcãtuiesc
un sistem complet, ceea ce dã valoarea funcþiei ºi
esteticului acoperiºului.

Este fabricatã din materiale de bazã naturale,
din amestecul proporþional al apei, nisipului ºi al
coloranþilor pe bazã de piatrã ºi oxid de fier.

Þiglele de beton Leier au o formã exactã, cele
mai moderne procese tehnologice fãcând posibilã
aºezarea ºi îmbinarea perfectã a acestora.

Suprafaþa þiglelor este tratatã de douã ori,

ceea ce nu permite creºterea  muºchilor, nu

permite depunerea murdãriilor ºi le protejeazã

într-o mare proporþie împotriva efectelor mediului

înconjurãtor.

Oferim garanþie de 35 de ani pentru exacti-

tatea dimensiunilor, pentru impermebealitate ºi

rezistenþã la îngheþ. Aceastã garanþie este asigu-

ratã de tehnologia de producþie dezvoltatã care

este verificatã permanent. 
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Plãci rigide
pentru izolarea acusticã a planºeelor

Zgomotul de impact
Unul din cele mai întâlnite tipuri de zgomot, în special în cladirile cu

mai multe etaje, este zgomotul de impact. Rezultat în urma unor ºocuri
sau lovituri aplicate elementelor materiale ale clãdirii (planºee, pereþi)
ca urmare a activitãþilor cotidiene (de exemplu mersul încãlþat pe o par-
dosealã din parchet sau gresie), zgomotul de impact se transmite în
toatã clãdirea prin elementele structurale, iar când  întâlneºte suprafeþe
capabile sã radieze energia acusticã se transformã în zgomot aerian.

Deoarece energia instantanee de vibraþie este, în cazul impactului,
mult mai mare decât cea generatã de sursele obiºnuite de zgomot
aerian, iar propagarea undelor de acest tip în mediile solide (ex. beton
armat) se face cu uºurinþã, soluþia cea mai eficientã de reducere a
acestui tip de zgomot este la sursã.

O astfel de soluþie de izolare este realizarea unei „dale flotante“.
Aceasta presupune aplicarea unei pardoseli (ºapã) ce se sprijinã pe con-
strucþia portantã ºi care este separatã de aceasta printr-un strat elastic
(fig. 1). Inserarea unui strat elastic între cele douã mase permite trans-
miterea mai departe a solicitãrilor statice ale pardoselii, împiedicând însã
transmiterea impactului în întreg scheletul clãdirii prin reducerea radiaþiei
energiei acustice transmise de cãtre planºeu în încãperea de dedesubt ºi
micºorarea energiei transmise prin flanc cãtre pereþi.

Obþinerea unei bune izolaþii fonice þine atât de o dimensionare corectã a sistemului, de folosirea produselor adec-
vate, cât ºi de realizarea corectã a lucrãrii. În cazul dalei flotante trebuie urmãriþi o serie de paºi de a cãror realizare
depinde performanþa sistemului.

Instalaþi pe tot perimetrul camerei ce urmeazã sã fie izolatã o bandã de material elastic
pentru a asigura desolidarizarea legãturilor dintre ºapa ce urmeazã sã fie turnatã ºi pereþii
camerei. Neinstalarea acestei benzi va deteriora complet performanþa sistemului, deoarece
între ºapã ºi pereþi va fi creatã o punte acusticã, ce va permite transmiterea directã a sunetului
prin intermediul pereþilor în toatã structura clãdirii. Asiguraþi-vã cã înãlþimea benzii este mai
mare cu 2 cm decât grosimea totalã a lucrãrii. Dacã existã conducte, este recomandat ca ºi
acestea sã fie izolate.

Asiguraþi planeitatea suprafeþei ce urmeazã sã fie izolatã prin nivelarea cu un strat de
umpluturã. Dacã existã conducte, acestea vor fi îngropate în stratul de egalizare.
Peste acest strat se va instala o folie de polietilenã.

Instalaþi materialul de izolaþie decalând plãcile. Asiguraþi-vã cã nu rãmân
suprafeþe neacoperite. Pentru o mai bunã performanþã acusticã este recomanda-
bilã instalarea a douã straturi de grosime 20 mm în locul unui singur strat de 40 mm.
Montarea celui de al doilea strat se va face astfel încât îmbinãrile primului sã fie

Este bine cunoscut faptul cã zgomotul nu constituie doar un disconfort, ci ºi o ameninþare gravã a sãnãtãþii.
Efectele pe care expunerea la zgomot le are asupra sãnãtãþii constituie o problemã publicã din ce în ce mai acutã.
Se estimeazã cã jumãtate din populaþia europeanã trãieºte într-un mediu cu zgomot, iar mai mult de o treime din
populaþia acestei regiuni este deranjatã de nivelurile de sunet în timpul somnului.

Fig. 1: ALCÃTUIRE
pardosealã

ºapã armatã min. 5 cm
folie protecþie

Isover TDPS
planºeu

Gabriel GOLUMBEANU, Saint-Gobain Isover Romania

continuare în pagina 48
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acoperite de cãtre plãcile superioare, reducând riscul de formare a unor punþi acustice la îmbinãrile dintre plãci.
Montaþi o folie hidroizolatoare peste materialul izolator înaintea turnãrii ºapei. Astfel vor fi evitate eventualele
scurgeri în materialul izolator ce pot deteriora comportamentul acestuia.

Executaþi cu atenþie ºapa urmãrind obþinerea
unei suprafeþe cât mai plane. Ulterior înlãturaþi surplusul
de material de la banda perimetralã.

Pentru rezultate maxime este recomandabil ca
instalarea plintei sã fie fãcutã tot elastic.

Saint-Gobain Isover propune o gamã completã de produse

pentru realizarea de dale flotante în funcþie de încãrcarea ºapei.

Realizate din vatã mineralã de sticlã, plãcile Tango, TDPS, TDPT

sunt caracterizate de un grad ridicat de elasticitate, proprietate ce

permite preluarea celei mai mari pãrþi din energia instantanee de

vibraþie, obþinându-se astfel o izolaþie fonicã eficientã la zgomotul

de impact. Pe lângã reducerea zgomotului de impact, folosirea

unei soluþii „masã-resort-masã“ îmbunãtãþeºte radical izolaþia

fonicã la zgomot aerian contribuind la creºterea gradului de

confort din clãdire.

Produsele Isover pentru izolaþie la zgomot de impact se

prezintã sub formã de plãci rigide cu dimensiunea de 1200 mm x

600 mm ºi grosimi între 20 mm ºi 55 mm. Datoritã tehnologiei folosite la fabricarea lor, ce are ca rezultat obþinerea

unei împâslituri din fibre continue de material, cu înglobarea unui volum mare de aer, produsele Isover prezintã

excelente caracteristici termoizolatoare.

Tango: plãci rigide pentru izolarea planºeelor intermediare,

prin pozare în masa ºapei pentru încãrcãri de pânã la 500 kg/m2

sarcina utilã + masa ºapei. Produsul este recomandat pentru

izolarea fonicã ºi termicã a pardoselilor fãrã acoperiri ceramice ºi

are o conductivitate termicã λ = 0,033W/(mk).

TDPS: plãci rigide pentru izolarea planºeelor intermediare,

prin pozare în masa ºapei pentru încãrcãri de pânã la 500 kg/m2

sarcina utilã + masa ºapei. Produsul este recomandat pentru izo-

larea fonicã ºi termicã a pardoselilor cu acoperiri ceramice ºi are o

conductivitate termicã λ = 0,033W/(mk).

TDPT: plãci rigide pentru izolarea planºeelor intermediare, prin

pozare în masa ºapei pentru încãrcãri de pânã la 500 kg/m2

sarcina utilã + masa ºapei. Produsul este recomandat pentru izo-

larea fonicã ºi termicã a pardoselilor cu acoperiri ceramice ºi

încãlzire în ºapã ºi are o conductivitate termicã λ = 0,033 W/(mk).

Din punct de vedere al reacþiei la foc, produsele Isover se

încadreazã în cele mai bune Euroclase (A1 ºi A2) asigurând un

comportament optim al structurilor în cazul unui incendiu.

Datoritã coeficientului optim de elasticitate dinamicã în raport cu greutatea, a perioadei lungi de pãstrare

a caracteristicilor tehnice ºi implicit a elasticitãþii, ºi a uºurinþei în montaj, produsele din vatã mineralã de

sticlã reprezintã soluþia idealã pentru realizarea pardoselilor cu dalã flotantã ºi implicit a izolãrii la zgomot

aerian. 

Transmiterea zgomotului la soluþiile de tip dalã flotantã

Isover TDPS - izolare fonicã
la zgomot de impact ºi zgomot  aerian

urmare din pagina 46
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Concursul „Profesioniºtii de mâine“
derulat de cãtre Policolor ºi-a desemnat câºtigãtorii

Structurat în 6 module, programul s-a desfãºurat în
timpul orelor de practicã ale elevilor ºi reprezintã una dintre
cele mai atractive activitãþi ale anului ºcolar.

Desfãºurat la nivel naþional, la acest program au partici-
pat 1.200 de elevi din 32 de ºcoli, iar la sfârºitul anului ºcolar
au fost organizate 4 concursuri regionale. În Bucureºti,
concursul a fost gãzduit de Grupul ªcolar Construcþii Cãi
Ferate. Aici au participat un numãr de 19 elevi de la
ºcolile de profil din regiune: Colegiul Tehnic Lazãr Edeleanu
- Ploieºti, Grup ªcolar Mãneciu, ªcoala de Arte ºi Meserii -
Giurgiu, Grup ªcolar Construcþii Montaj Mihai Bravu -
Bucureºti, Grup ªcolar Construcþii Elie Radu - Bucureºti,
Grup ªcolar Industrial Construcþii Cãi Ferate - Bucureºti. Au
fost prezenþi la eveniment doamna Nicoleta Gaidos - direc-
tor Grup ªcolar Industrial Construcþii Cãi Ferate, doamna
director adjunct Marinescu, doamna dr. ing. Craila Elena,
doamna director Elena Stoenete – Grup ªcolar Construcþii
Montaj Mihai Bravu, Bucureºti, doamna profesor Mihaela
Zamfirescu – Grup ªcolar Construcþii Montaj Mihai Bravu,
Bucureºti, doamna profesor Sârbu Petra – ªcoala de Arte
ºi Meserii, Giurgiu, maistru instructor Nãstase Mircea –
Grup ªcolar Construcþii Elie Radu, Bucureºti, prof. Vasile
Cristian – Colegiul Tehnic Lazãr Edeleanu, Ploieºti.

La eveniment au mai fost invitaþi reprezentanþi din presã,
primarul sectorului 1, domnul Andrei Chiliman, viceprimarul
sectorului 1, doamna inspector general adjunct Gabriela
Florescu, doamna ispector de specialitate Gabriela
Lichiardopol, doamna inspector pentru management
educaþional Lucia Damian.

Concursul a constat în douã probe: una teoreticã ºi una
practicã, în care participanþii au trebuit sã demonstreze cã
ºi-au însuºit cunoºtinþele dobândite în timpul anului.

La finalul concursului, juriul, alcãtuit din doamna Cristina
Marinescu, domnul Cornel Niþã, doamna inspector
Lichiardopol, a avut o misiune foarte dificilã, întrucât toþi
participanþii au fost bine pregãtiþi.

Câºtigãtorii concursului sunt:
Locul 1: Manea M. Ionel Marius - ªcoala de Arte ºi

Meserii, Giurgiu;
Locul 2: Fluerariu Adriana - Grup ªcolar Industrial

Construcþii Cãi Ferate;
Locul 3: Toderasc Cristi - ªcoala de Arte ºi Meserii, Giurgiu;
Locul 4: Suciu Ionuþ Valericã - ªcoala de Arte ºi Meserii,

Giurgiu;
Locul 5: Florescu Bogdan Marian - Grup ªcolar Industrial

Construcþii Cãi Ferate;
Menþiune 1: Ion Gheorghe - Grup ªcolar Construcþii Elie

Radu;
Menþiune 2: Paraschiv M. Mirel Alexandru - Colegiul Tehnic

Lazãr Edeleanu;
Menþiune 3: Botezatu P. Andrei - Grup ªcolar Mãneciu;
Menþiune 4: Pãun Alexandru - Grup ªcolar Construcþii

Montaj Mihai Bravu.
Premiile concursului au constat într-o camerã video pen-

tru ocupantul locului 1, o camerã foto pentru locul 2, un tele-
fon mobil ºi un ceas de perete pentru locul 3, un telefon mobil
pentru locul 4 ºi o trusã de scule pentru ocupantul locului 5.

De asemenea, fiecare câºtigãtor a primit din partea Poli-
color o diplomã care sã le ateste cunoºtinþele dobândite.

În afara premiilor stabilite prin regulament, a fost nece-
sarã acordarea câtorva premii suplimentare pe care le-am
numit  „menþiuni”. Aceste menþiuni au fost acordate elevilor
care s-au remarcat pe parcursul anului ºcolar, celor care

ºi-au format anumite deprinderi de uti-
lizare a sculelor. 

Premiile pentru menþiuni au constat
în mape DEKO Professional ºi cãrþi
oferite de doamna director Gaidos,
gazda evenimentului.

Programul „Profesioniºtii de mâine”,
derulat de cãtre Policolor prin divizia
DEKO Professional, va continua ºi în
anii urmãtori, tot mai multe ºcoli
exprimându-ºi deja intenþia de a se alã-
tura ºcolilor participante. 

Policolor a organizat concursul „Profesioniºtii de mâine“ în data de 6 iunie 2008 la Grupul ªcolar Construcþii
Cãi Ferate din Bucureºti.

Programul „Profesioniºtii de mâine“ a început în anul 2005 ºi este derulat de cãtre Policolor prin divizia
DEKO Professional, cu sprijinul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului. Acesta are ca scop
informarea ºi instruirea practicã a elevilor din ºcolile de arte ºi meserii din întreaga þarã, cu privire la ultimele
tendinþe din piaþa de construcþii ºi amenajãri. 
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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“, elaboratã de INCERC Bucureºti intrã în vigoare
pe 16 iulie 2008. Dupã aceastã datã orice dispoziþii contrare privind producerea betonului, inclusiv cele precizate în
NE 012-1999, îºi înceteazã aplicabilitatea. 

Prima parte a noului normativ se referã la producerea betonului realizatã în baza ºi cu respectarea prevederilor stan-
dardelor SR EN 206-1:2002 „Beton. Partea 1: Specificaþie, performanþã, producþie ºi conformitate“ (cu amendamentele ºi
erata), SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificaþie, performanþã, producþie ºi conformitate. Document naþional de apli-
care a SR EN 206-1:2002“ (cu erata) precum ºi a unor precizãri incluse în textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 374 din 16/05/2008. Aceste precizãri (normative) se referã la clasificarea mediilor atmosferice agresive asupra
elementelor din beton armat ºi beton precomprimat supraterane ºi la cerinþele minime privind calificarea ºi experienþa
profesionalã necesarã responsabilului pentru controlul producþiei dintr-o staþie de betoane.

Cea de a doua parte (în lucru) va avea ca obiect executarea lucrãrilor din beton ºi se va baza pe prevederile
SR ENV 13670-1:2002 (Execuþia structurilor de beton. Partea 1: Condiþii comune).

Transferul experienþei internaþionale a HeidelbergCement în România precum ºi informarea tuturor actorilor implicaþi
asupra practicii europene în materie sunt importante în ceea ce priveºte asigurarea durabilitãþii construcþiilor din beton pe
plan naþional. Experienþa Grupului nostru, câºtigatã în þãrile unde EN 206-1 a fost deja implementat, aratã cã necesarul de
informaþie tehnicã este uriaº, iar colaborarea cu toþi cei implicaþi extrem de importantã pentru aplicarea corectã a noilor
reglementãri. Un îndrumator de proiectare a durabilitãþii betonului în conformitate cu anexa naþionalã de aplicare a
SR EN 206-1:2002 poate fi comandat electronic folosind adresa de mail: sales@carpatcement.ro.

Extinderea prin normã naþionalã (SR 13510:2006) a domeniilor de utilizare a cimenturilor CEM II/A, CEM II/B ºi
CEM III/A în diferite clase de expunere la acþiunea mediului înconjurãtor (tipuri de aplicaþii) este la nivelul normelor
naþionale din Polonia ºi Germania. Suntem preocupaþi în continuare de extinderea posibilitãþii de utilizare a acestor
cimenturi, de identificarea unor noi cimenturi rezistente la sulfaþi, prin cooperarea cu Heidelberg Technology Center,
TU München ºi laboratoarele naþionale de profil. 

Realizarea corectã a betoanelor cu aceste noi tipuri de cimen-
turi, pentru anumite medii de expunere, asigurã o durabilitate
superioarã prin comparaþie cu cimenturile considerate
“tradiþionale”, iar betonul devine astfel un material de construcþie
cu eficienþã ridicatã sub aspectul costurilor ºi energiei înglobate. 

Creºterea reactivitãþii zgurilor ºi cenuºilor utilizate în fabricile
de ciment prin retehnologizãri la surse, utilizarea ghipsului
obþinut în instalaþii de desulfurare, utilizarea aditivilor la
mãcinarea cimentului, acumularea informaþiilor ºi schimbul de
experienþã între þãri privind utilizarea noilor cimenturi, creºterea
responsabilitãþii producãtorilor de betoane prin înãsprirea legis-
laþiei (certificãri ºi inspecþii), sporirea eficienþei aditivilor ºi solu-
þiilor de protecþie, progresul tehnologic al utilajelor de producere,
transport ºi punere în operã, inclusiv a cofrajelor, întãrirea disci-
plinei în construcþii etc. sunt elemente care contribuie decisiv la
extinderea domeniilor de utilizare a cimenturilor cu conþinut ridi-
cat de adaos (zgurã, cenuºã, puzzolana ºi calcar) de tip principal
CEM II, CEM III, CEM IV ºi CEM V.

Carpatcement Holding testeazã, în laboratoare naþionale ºi din Germania, mai multe tipuri de cimenturi cu conþinut
ridicat de adaosuri de fabricaþie, în vederea extinderii domeniilor de utilizare a acestora, pe baza experienþei naþionale ºi
internaþionale. 

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.

Noul cod de practicã NE 012/1
intrã în vigoare în 16.07.2008
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Sisteme din aluminiu
pentru faþade

Sistemele de profile din aluminiu
Aluprof oferã multiple posibilitãþi  de
rezolvare a cerinþelor arhitecturale
actuale. Libertatea alegerii, armonia,
extravaganþa ºi în acelaºi timp sim-
plitatea ºi eleganþa pot fi exprimate
ºi realizate prin intermediul soluþiilor
oferite de compania ALUPROF
SYSTEM ROMANIA. 

Numeroase lucrãri din Bucureºti,
cu faþade de tip structural sau semi-
structural, sunt executate sau în curs
de execuþie cu sisteme din aluminiu
pentru faþade Aluprof: MB-SR 50,
MB-SR 50 EFEKT, MB-SG 50, sau
cu soluþii individuale MB-SR 80, MB-
SR 100, MB-SG 60.

Soluþi i le pentru faþade se
bazeazã pe sistemul riglã-montant
MB-SR 50. Alegerea acestuia

rezolvã cerinþele legate de izolaþia
termicã a construcþiei ºi rãspunde
totodatã aºteptãrilor referitoare la
estetica lucrãrii executate. Sistemul
MB-SR 50 permite realizarea con-
strucþiilor în diferite variante: cea de
bazã, sau variaþii ale acesteia, ca de
exemplu linia verticalã sau orizon-
talã MB-SR 50-PL, faþada „semi-
structuralã” MB-SR 50 EFEKT,
varianta „Industrial” sau sistemul cu
eclise MB-SR 50A, care se uti-
lizeazã la construcþiile portante din
lemn sau din profile de oþel. Elemen-
tul care rigidizeazã construcþia poate
fi o placã de sticlã de o anumitã
grosime – pe aceastã idee se
bazeazã soluþia MB-SR 50A
„montant de sticlã“.

Utilizând sistemul MB-SR50,
pentru elementele care se deschid

(uºi ºi ferestre), pot fi gãsite mai
multe soluþii, cum sunt ferestrele cu
deschidere cãtre exterior, precum ºi
ferestrele foarte estetice ºi
funcþionale pentru acoperiº. Sis-
temul riglã-montant este de aseme-
nea baza construcþiilor anti-efracþie,
permiþând totodatã dezvoltarea unor
forme noi, proiectate individual pen-
tru plinte sau stâlpi.

Pentru a conferi clãdirilor un
caracter reprezentativ ºi un aspect
deosebit poate fi utilizatã varianta
de faþadã semistructuralã MB-SG50
SEMI.

Oferta noastrã include ºi soluþii
individuale pentru realizarea faþade-
lor obiectivelor, adicã sisteme pro-
iectate conform unor criterii ferme, în

ing. Carmen PASCU – Aluprof System România

Pentru realizarea unor obiective moderne, cu suprafeþe vitrate de mari dimensiuni, specialiºtii din
domeniul construcþiilor recomandã, în general, sistemele din aluminiu, mai exact sistemele din aluminiu
pentru faþade.

Sistemele pentru faþade sunt utilizate la construirea elevaþiilor ºi anvelopãrilor din sticlã pentru diverse
lucrãri: bãnci, hoteluri, oficii, birouri, saloane automobilistice, sãli sportive etc. fiind instrumente excelente
pentru arhitectura modernã ºi pentru realizarea ideilor novatoare ale proiectanþilor. Pe lângã faptul
cã oferã siguranþã în exploatare ºi durabilitate în timp a construcþiei, aceste sisteme asigurã o iluminare
naturalã corespunzãtoare în interiorul clãdirilor ºi creeazã un mediu climatic confortabil pentru utilizatori.
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colaborare cu proiectanþii clãdirilor.
Întotdeauna aceste sisteme trebuie
sã îndeplineascã anumite cerinþe
specifice proiectului respectiv, legate
de parametrii tehnici ºi esteticã.

Sistemul MB-SR50 este destinat
pentru construirea ºi realizarea
pereþilor uºori de protecþie – de
formã platã, de tip montabil sau de
umplere, precum ºi a acoperiºurilor,
luminatoarelor etc.

Forma stâlpilor ºi a riglelor per-
mite construirea unor faþade estetice
cu linii zvelte de separare, vizibile,
care asigurã în acelaºi timp rezis-
tenþa ºi durabilitatea lucrãrii. Adiþional,
profilele au colþurile exterioare rotun-
jite, ceea ce oferã posibilitatea
creãrii efectului „soft-line“.

Numãrul mare de stâlpi ºi rigle
disponibile în sistem garanteazã
consumul optim de material.
Creºterea rezistenþei stâlpilor, în
cazul solicitãrilor foarte mari, se
poate efectua prin întãrirea acestora
la interior cu profile din aluminiu.
Prelucrarea foarte uºoarã a profilelor
micºoreazã timpul de pregãtire,
eliminând orice fel de tãieturi în
suprafeþele laterale ale stâlpilor. 

Prin utilizarea barierei termice
continue, precum ºi a garniturilor
profilate adiacente sticlei geamurilor,
poate fi realizatã o foarte bunã izo-
lare termicã pentru pãrþile transpa-
rente, de o anumitã clasã, conform
DIN 4108.

Datoritã construcþiei stratificate a
zonelor de parapet de sub ferestre, în
care nu s-au utilizat materiale
inflamabile, ci vatã mineralã, sau
plãci din gips-carton, produsul a
primit calificativul de protecþie la
foc în funcþie de construcþie
F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO.
Pentru realizarea peretelui îndoit în
plan orizontal ºi vertical s-au pre-
vãzut profile speciale ºi anumite
plinte pentru apãsare ºi mascare,
ceea ce conduce la lipsa limitelor
de deformare a corpului clãdirii ºi
eliminã necesitatea de utilizare a
unor stâlpi unghiulari. 

Accesoriile livrate împreunã cu
sistemul, consolele ºi elementele de
îmbinare din aluminiu, care fixeazã
peretele pe construcþia clãdirii, sunt
realizate din aliaj de aluminiu
AlMgSi0,5F22.

În cazul faþadelor bazate pe
MB-SR 50, pot fi utilizate plinte de
mascare de diferite forme. O variaþie
foarte esteticã a faþadei este aºa-
zisa linie verticalã ºi orizontalã, care
subliniazã împãrþirea – verticalã sau
orizontalã. Acest sistem stã de
asemenea la baza altor soluþii:
peretele „semi-structural“ MB-SR 50
EFEKT, faþada de tip „Industrial“,
construcþiile utilizate pentru apli-
carea pe un schelet de susþinere din

lemn sau oþel (MB-SR50 A) ºi
faþadele unde se utilizeazã plãci de
sticlã cu rol de elemente de
rigidizare a construcþiei. Pentru toate
aceste variante de faþade, în afara
elementelor care se deschid la
modul standard pot fi utilizate ºi
ferestrele de mansardã sau cele
rabatabile care se bazeazã pe sis-
temul de perete structural MB-SG 50.

Toate soluþiile de sisteme din
aluminiu propuse de compania
ALUPROF SYSTEM ROMANIA
permit realizarea celor mai îndrãz-
neþe idei în domeniul construcþiilor,
rãspunzând totodatã cerinþelor
arhitecturale moderne. 









Ofertã generoasã – lucrãri de calitate

Grup Primacons din Slatina deþine
o puternicã bazã de producþie, care
poate asigura o gamã largã de pro-
duse ºi prestãri de servicii necesare
ºantierelor de construcþii:

staþie de betoane tip Liebherr –
50 mc/h;

atelier confecþii metalice;
atelier confecþionare armãturi;
atelier tâmplãrie aluminiu ºi PVC;
gater pentru confecþionat lemn

ecarisat ºi cherestea;
atelier reparaþii auto ºi utilaje

de construcþii;

balastierã amplasatã pe râul Olt;
staþie de sortare proprie autorizatã;
laborator de încercãri betoane

ºi mortare gradul III autorizat;
parc auto ºi utilaje specifice

lucrãrilor de construcþii.
Printre lucrãrile executate, în ultima

vreme, de cãtre Grup Primacons
Slatina, menþionãm:

sediul Vama Slatina;
centrul operaþional Hidroelectrica

Slatina;
Administraþia Financiarã –

Trezoreria Caracal;

Trezoreria Corabia, judeþul Olt;
sãli de sport ºcolare cu 50 locuri,

Program CNI – 9 sãli;
reabilitarea atelierelor ºcolare,

Program PHARE – Ministerul Integrãrii
Europene, în judeþele: Argeº, Dâmboviþa,
Hunedoara, Mehedinþi, Dolj, Gorj, Vâlcea,
Olt, Cãlãraºi – 39 locaþii;

drumuri comunale betonate,
Program SAPARD – 5 drumuri;

reparaþia capitalã a Pavilionului
Principal Cazarma Sinaia;

terminal de pasageri în portul
Orºova. 

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.
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Prin aceastã iniþiativã, Anticorosiv

SA, acþionar majoritar în cadrul noii

companii, îºi propune sã devinã

cel mai important producãtor ºi

leaderul pieþei de produse din poli-

carbonat din sud-estul Europei.

Prin creºterea capacitãþii de pro-

ducþie, diversificarea gamei de

produse ºi creºterea calitãþii

serviciilor oferite, Carboplak SA

va genera valoare adãugatã clien-

þilor ºi partenerilor sãi.

Aceastã nouã etapã de dez-

voltare a marcat finalizarea studiu-

lui de fezabilitate ºi atragerea unei

investiþii semnificative având ca

scop achiziþionarea unei noi linii de

producþie pentru plãcile din policar-

bonat. Noua tehnologie permite

producþia policarbonatului în plãci

de tipodimensiuni diferite ce pot

acoperi destinaþii diverse. De la

placãri pentru pereþi de tip cortinã,

cupole ºi luminatoare, pânã la pro-

file ºi accesorii de montaj, noua

linie de producþie va putea acoperi

toate nevoile clienþilor.

Începând cu luna iulie, activi-

tatea diviziei de mase plastice a

Anticorosiv SA se va desfãºura în

cadrul noii entitãþi juridice indepen-

dente Carboplak SA, ceea ce va

contribui la o relaþionare mult mai

facilã între noua companie ºi clienþii

ºi partenerii sãi. 

Anticorosiv SA - primul ºi cel mai important producãtor de plãci din policarbonat celular din România,

îºi dezvoltã povestea de succes a produselor sale în cadrul unei noi companii independente,

denumitã CARBOPLAK SA, dupã brandul liniei de produse deja consacrate a companiei mamã.

Carboplak – Succesul are acum un nou nume

Linia de producþie policarbonat
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Aspecte privind piaþa imobiliarã
în Europa 

dr. arh. Gh. Polizu

Pentru anul 2008 este aºteptat un
recul localizat al preþurilor în domeniul
imobil iar dar, se apreciazã cã
amploarea va fi mai puþin importantã
ca reculul  din anul 1990. Cercetãtorii
englezi, autorii articolului, sunt de
pãrere cã anul 2007 va rãmâne proba-
bil în memorie ca sfârºitul perioadei de
elan pentru preþurile din domeniul imo-
biliar din Europa, început cu entuziasm
ºi optimism ºi terminat în „ceaþã“ în
majoritatea þãrilor. Vinovate pentru
acestã situaþie sunt considerate
restricþiile privind accesul la credit con-
statat la scarã mondialã, dupã ce, în
vara trecutã, situaþia a fost agravatã de
criza creditelor ipotecare din Statele
Unite. Rezultatul l-a constituit stagnarea
pieþelor imobiliare care au anunþat
declinul ce a urmat.

Ajustarea taxelor de interes iniþiate
de autoritãþile monetare ºi de pieþele
financiare ca rãspuns la creºterea
preþurilor, a sporit neliniºtea privind
evoluþia acestora, dând lovitura de
graþie expansiunii imobiliare. Continu-
area a fost creºterea dobânzilor la
credite, justificatã de încercarea de
blocare a creºterii inflaþiei, mãsurã
frecventã în istoria pieþelor imobiliare
din Europa, dar cu efecte mai reduse

în raport cu pierderile de ritm prece-
dente, fapt care permite sã se spere la
o corecþie mai puþin severã. 

Restricþiile la credite au avut efecte
considerabile ºi în alte domenii. Chiar
atunci când banii sunt acordaþi uºor,
contralovitura se poate manifesta prin
prime de risc superioare, taxe imobi-
liare asociate unor criterii mai stricte ºi
a unor perioade mai lungi pânã la
acordare, care ºi ele vor contribui la
descurajarea imobiliarului.

Referindu-se la aceastã situaþie,
profesorul Michael Ball, autorul stu-
diului, remarca dilema cãreia trebuia
sã-i facã faþã autoritãþile monetare,
care constã în faptul cã pentru a limita
pierderea de randament a economiilor
ºi pieþelor rezidenþiale ar fi necesare
taxe de interes reduse, dar acest lucru
ar  contraveni cerinþei de a limita inflaþia.
Modul în care pieþele rezidenþiale vor
evolua în 2008, apreciazã profesorul,
va depinde de dezvoltarea acestei
confruntãri, cu perspective ca efectele
sã fie departe, în sensul bun, de  cele
înregistrate în 1990.

Studiul la care ne referim conþine o
sintezã privind situaþia din mai multe
þãri din Europa, la care adãugãm
câteva aspecte privind piaþa imobiliarã
din þara noastrã.

Cipru
Chiar dacã nu sunt informaþii ofi-

ciale privind  preþul locuinþelor în fru-
moasa ºi însorita insulã a Afroditei,
analiza aratã cã acestea au început sã
creascã dupã pierderea de vitezã
observatã în iarna 2005-2006, pentru
a ajunge la o creºtere cu douã cifre în
toamnã, constituind cea mai frumoasã
evoluþie europeanã. Pentru Cipru,
cererea interioarã este alimentatã de
creºterea economicã ºi de imigraþie.
Recâºtigarea interesului pentru rezi-
denþe secundare pentru strãinii bogaþi
este importantã pentru mica piaþã
internã a insulei. Iar cumpãrãtorii ruºi,
predominanþi, sunt puþin preocupaþi de
restricþiile privind împrumuturile în
Europa Occidentalã. Construcþia de
locuinþe este în plin progres, þara
afiºând un procent de creºtere foarte
ridicat ºi un indicator al numãrului de
locuinþe la 1000 de locuitori printre
cele mai înalte, în comparaþie cu restul
statelor membre. Perspectivele pieþii
sunt încurajatoare, dar interesul strãi-
nilor pentru achiziþionarea de rezi-
denþe secundare se poate dovedi
efemer, iar scãderea activitãþii eco-
nomice din Europa probabil cã va tem-
pera cererea. De notat ºi afluxul de

Anul 2008 se dovedeºte a fi un an de cumpãnã în domeniul imobiliar atât în România, cât ºi în restul
Europei, anunþând începutul unei perioade agitate. Aceastã stare este accentuatã ºi tulburatã ºi de
perioada electoralã pe care o strãbatem în 2008-2009, pentru cã la noi, poate mai mult decât în alte pãrþi,
aceste perioade sunt caracterizate de planuri ºi promisiuni - multe uitate în anii urmãtori - regrete, suspici-
uni ºi acuze legate de tot ce a fost întreprins în legislatura anterioarã.

Privind sectorul imobiliar în general, dupã o perioadã fastã, întâlnitã în primii ani ai secolului, se pare cã au apãrut
acum probleme apreciate a fi interesante în toate statele membre ale Uniunii Europene, ca ºi în Statele Unite.

La reuniunea Uniunii Europene a Promotorilor în Construcþii (UEPC) care s-a desfãºurat recent la Bruxelles,
marcând jubileul organizaþiei, între materialele puse în discuþiile participanþilor, a fost ºi un articol publicat în
Bulletin Europeen du Moniteur nr. 856/lundi 31 mars 2008. În articol se prezintã a 10-a ediþie a analizei
locuinþelor în Europa, realizat de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Articolul este interesant
pentru cã furnizeazã date comparabile, de ultimã orã, privind situatia investiþionalã în mai multe þãri din
Europa, la care adãugãm ºi România, precum ºi principalele tendinþe înregistrate pe piaþa imobiliarã ºi ipote-
carã în anul trecut. Principala constatare a studiului o constituie reducerea de vitezã înregistratã pe majori-
tatea pieþelor rezidenþiale. Responsabilitatea pentru aceastã pierdere de vitezã revine - dupã RICS - creºterii
generalizate a taxelor ºi dobânzilor din ultimele 18 luni. Mai mult, sfârºitul anului 2007 a fost afectat de
prãbuºirea categoriei  „subprime“ a creditului  ipotecar  care a crescut nivelul incertitudinii pentru viitor.

continuare în pagina 70



Una dintre ele – Conexvil Râmnicu
Vâlcea – care s-a afirmat în ultimul
deceniu, se recomandã a fi capabilã
sã punã în operã lucrãri de anvergurã
pe plan local sau în alte zone ale þãrii.

Acest lucru a fost posibil pentru cã
valorificându-ºi potenþialul tehnic,
tehnologic ºi logistic poate asigura o
gamã foarte mare de lucrãri cum ar fi:

construcþii industriale metalice ºi
din beton armat;

reparaþii ºi reparaþii capitale la
clãdiri; 

clãdiri de locuit, ocrotirea sãnãtãþii,
asistenþa socialã, social-administrative; 

construcþii pentru comerþ, afaceri
ºi depozitare.

O altã gamã o reprezintã lucrãrile
de alimentare cu apã ºi canalizare,
pentru care se folosesc materiale
moderne, respectiv þevi din polietilenã
pentru alimentare cu apã ºi PVC pen-
tru canalizare; lucrãri de instalaþii sani-
tare ºi termice interioare, inclusiv
încãlzire prin pardosealã pentru care
se folosesc þevi din polipropilenã ºi þevi
din cupru.

De asemenea, Conexvil Râmnicu
Vâlcea confecþioneazã ºi monteazã
tâmplãrie din aluminiu, din PVC,
panouri Alukobond ºi termoizolante
pentru faþade.

Acestora li se mai adaugã exe-
cutarea lucrãrilor de sudurã prin elec-
trofuziune a þevilor din polipropilenã,

montarea pereþilor ºi tavanelor din pano-
uri tip Rigips, executarea ºi montarea
balustradelor de inox.

Aºadar orice investitor din zona
Râmnicu Vâlcea sau din alte pãrþi ale
þãrii pot apela cu încredere la soci-
etatea vâlceanã capabilã sã execute
la cheie unitãþi productive, comerciale,
ansambluri de birouri, sedii financiar
bancare, complexe rezidenþiale, lucrãri
de drumuri ºi autostrãzi, lucrãri de insta-
laþii electrice, termice, apã, canalizare etc.

Potenþialul tehnic, tehnologic ºi
logistic reprezintã siguranþa realizãrii
la timp ºi de calitate a investiþiei dorite
de orice beneficiar. 

Competenþa în construcþii
Primãvara a însemnat întotdeauna înnoire. Înnoire mai ales în tot ceea ce ne înconjoarã ca dar de la naturã,

mergând pânã la creaþiile umane în domeniul material.
Cei care au în acest sens cuvântul prioritar sunt grupaþi într-o categorie bine definitã: arhitecþi, proiectanþi,

constructori ºi furnizori de materiale ºi instalaþii pentru construcþii.
Orice proiect care priveºte o investiþie prinde viaþã, însã, în urma activitãþii constructorilor. De modul cum ei reali-

zeazã o construcþie (de orice gen ºi destinaþie) depind funcþionalitatea, durabilitatea ºi eficienþa actului investiþional.
De apreciat cã dupã 1990 au apãrut destule societãþi de profil capabile sã rãspundã cu brio unor asemenea

exigenþe.
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oferte sustenabile care probabil vor
contribui la temperarea preþurilor.

În orice caz, frumoasa insulã a
Venerei poate fi consideratã un exem-
plu în acestã perioadã tulbure a
pieþelor imobiliare europene.

Franþa
Expansiunea în domeniul imobilar

a suferit o cãdere în perioada verii
2007. Preþul locuinþelor vechi a rãmas
staþionar, sau a înregisterat uºoare
scãderi dupã luna iunie. Dacã preþul
caselor vechi  s-a menþinut mai mult
sau mai puþin, cel al apartamentelor
noi a scãzut. Pentru sfârºitul anului
2007 se estima o scãdere cu 4%,
poate 5%, variabilã în funcþie de
regiune. Piaþa  parizianã s-a menþinut
mai bine. Încrederea cã va urma o
creºtere a preþurilor pare a se eroda.
Amploarea scãderii preþurilor este sur-
prinzãtoare vizavi de vigoarea relativã
a economiei sub impulsul promisiu-
nilor electorale ale preºedintelui
Sarkozy, privind scãderea taxelor fis-
cale ºi imobiliare. Nivelul ridicat al con-
strucþiei de locuinþe frâneazã evoluþiile
dorite de unii privind preþurile aces-
tora. În Franþa este de subliniat costul
relativ ridicat al proprietãþii, în creºtere
moderatã în ultimii ani, în raport cu
chiriile. În consecinþã, peste 40% din
menaje locuiesc cu chirie, situaþie sen-
sibil deosebitã de accea din þara noas-
trã. Specialiºtii apreciazã cã evoluþia
situaþiei rãmâne incertã în Franþa dar
se constatã un efort politic pentru
construcþia locuinþelor sociale. Puterea
politicã actualã pune la dispoziþie
oferte generoase, reduceri ºi încura-
jãri pentru investiþiile particulare în
domeniul locativ. Guvernul are în
plan sã practice în continuare redu-
ceri de impozite, dar cererea din
partea investitorilor nu vine, încã, în
întâmpinare.

Germania
În 2007, piaþa imobiliarã nu a fost

susþinutã, aºa cum se spera, de econo-
mia în curs de  redresare. Ca urmare,
preþul caselor ºi al apartamentelor
vechi a scãzut cu 5-8% în timp ce al
apartamentelor noi a progresat numai
cu 1%. Alte semne de slãbiciune sunt
evidente. Totalul noilor împrumuturi
ipotecare acordate proprietarilor ºi
investitorilor a scãzut foarte mult. Mai
rãu, numãrul autorizaþiilor de constru-
ire a scãzut la 40% din cel al anului
anterior. Revenirea pieþii imobiliare la
normal, atât de aºteptatã, întârzie.
Totodatã, în  unele oraºe, cum  sunt
Hamburg, Nüremberg ºi München,

piaþa imobiliarã este apreciatã ca
dinamicã la scarã naþionalã. Astfel,
Münchenul a înregistrat o creºtere
record de preþ de 6% în cursul ultimu-
lui semestru. Pe alte pieþe preþurile
sunt staþionare sau în scãdere din
cauza ofertei excendentare conjugatã
cu autonomia economiei locale.
Preþurile în fosta Germanie de Est con-
tinuã sã lâncezeascã, menþinându-se
la nivelul mediei anuale, fãrã a se
putea estima când va avea loc reviri-
mentul. În aceastã perioadã în Germania
se poate vorbi de o creºtere a costu-
rilor împrumuturilor imobiliare, apreci-
ate la 10% în primele trei trimestre ale
lui 2007 ºi mai mult de 25% în raport
cu 2005. Pe de altã parte, anul 2007
este marcat de creºterea cu 3% a
TVA-ului care a ajuns, ca ºi în România,
la 19%, TVA-ul standard aplicându-se
locuinþelor noi. Randamentul locativ a
rãmas tot anul în general scãzut. În
ultimii ani vânzãrile de locuinþe au fost
realizate de organizaþii fãrã scop lucra-
tiv, de antreprize deþinãtoare de bunuri
imobiliare ºi de sectorul public. Porto-
foliile au totalizat circa 1,3 milioane
bunuri imobiliare, care au fost vândute
investitorilor autohtoni ºi strãini. În
Germania, sectorul public are în pose-
sie 4,5 milioane locuinþe, unele oraºe,
cum este Berlinul, refuzând sã desfacã
parcul public de locuinþe. Se acordã
atenþie creºterii  randamentului fondu-
lui de locuinþe existent prin renovãri ºi
vânzãri cãtre locatari ºi alte moduri de
valorificare a existentului, urmãrind
creºterea  performanþelor financiare ºi
de gestiune în aºteptarea unui viitor
reviriment. 

Unii cumpãrãtori, având credinþa cã
lucrurile se vor redresa, au procedat
deja la unele cedãri, cãci randamentele
se situeazã la nivele inferioare. Pânã
atunci se mizeazã pe cointeresarea
locatarilor.

Ungaria
În valoare nominalã, piaþa imobilelor

noi în coproprietate la Budapesta,  care
prezintã cea mai importantã evoluþie, a
înregistrat o creºtere de 6% în 2007,
continuând trendul din anul anterior. În
general, preþul la scarã naþionalã - în
absenþa unor cifre oficiale - a scãzut,
probabil cu 1-2%. În valoare realã, faþã
de 2004, preþul a scãzut cu 15%. În
aceºti ultimi ani, împrumuturile în va-
lutã au eclipsat împrumuturile în mo-
neda naþionalã datoritã dobânzilor
atractive. În prezent, acestea au ajuns
la 40% din total. Activitatea redusã pe
piaþa imobiliarã poate fi explicatã ºi
prin dificultãþile economice persis-
tente, urmare a deficitului public ºi

comercial. Acesteia i se opun pro-
gramele de austeritate care au constat
în creºterea impozitelor ºi a restricþiilor
de împrumut care au determinat o
scãdere a cheltuielilor de consum în
2007 ºi o inflaþie cu un vârf  de 5%. În
aceºti ultimi ani Ungaria nu s-a înscris
în evoluþia preþurilor în domeniul imo-
biliar din celelalte þãri ale Europei
Centrale ºi Orientale. În perioada
urmãtoare se apreciazã cã piaþa imo-
bilarã se va înscrie în siajul economiei.
Tranzacþiile substanþiale pe piaþa
locuinþelor vechi, ajutate de o ofertã
satisfãcãtoare, au contribuit la o creº-
tere moderatã a preþurilor pe piaþa
imobiliarã ungarã în comparaþie cu
alþii. În acelaºi timp, preþurile  locuin-
þelor noi dominã piaþa ºi /sau preþurile,
chiar dacã acestea nu reflectã decât
un domeniu limitat din stocul global de
locuinþe.

Irlanda
Expansiunea spectaculoasã a

domeniului imobiliar, caracteristicã aces-
tei þãri în ultimii ani, se pare cã s-a ter-
minat. La scarã naþionalã, scãderea
preþurilor în 2007 este de 7%, cu o
reducere lunarã înregistratã din luna
martie. Preþurile au pierdut teren mai
ales în cazul locuinþelor vechi. Dublinul,
caracterizat pânã acum de preþuri
exorbitante, a suferit mai mult decât
restul þãrii. Aici, în Irlanda, evoluþia
preþurilor a fost mai amplã ca în
Europa (2,9 ori faþã de 1996 în valoare
realã). În consecinþã, revirimentul din
2007 marcheazã o schimbare  pro-
fundã de tendinþã a pieþei. În toamna
2006 creºterea anualã era de 15%.
Apoi, câteva luni mai târziu, s-a produs
cãderea, cu o scãdere de 25%, a
numãrului de noi credite ipotecare, în
trimestrul III 2007 faþã de anul prece-
dent. Termenele de vânzare s-au lun-
git considerabil. 20% din locuinþele
puse în vânzare în ianuarie 2007 erau
încã pe piaþã 10 luni mai târziu. În
aceastã þarã, împrumuturile locative
reprezintã 25% din totalul împrumu-
turilor. Interesul pentru investiþii în
locativ persistã, sperându-se cã s-ar
putea menþine în acest fel o cerere
mai ridicatã. Dacã ºi aceastã sursã se
rarefiazã, impactul pe piaþã poate fi
foarte important. Se apreciazã cã
cererea de locuinþe ar putea sã scadã
în 2008 la 50% faþã de 2007. Previziu-
nile economice recente modereazã
declinul, fapt ce nu este surprinzãtor.
Aceasta  pentru cã preþul locuinþelor a
scãzut deja cu 10% în termeni reali,
fapt care ar duce la mari ºocuri în
viitorul apropiat. Bugetul în decembrie

urmare din pagina 68
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2007 a introdus o taxã de timbru mai
redusã asupra tranzacþiilor, dar aceastã
facilitate nu va avea efect asupra tran-
zacþiilor deja încheiate ºi primii vânzã-
tori nu vor profita. Analiºtii sunt
optimiºti deoarece cred în degringo-
lada preþurilor locuinþelor, dar este mai
mult un risc decât o certitudine. Viitorul
apropiat va depinde în mare mãsurã
de evoluþia taxelor ºi  gradul de pru-
denþã al jucãtorilor situaþi pe o piaþã
fragilã.

Italia
Experþii în domeniul locativ apreci-

azã cã în 2007 piaþa a continuat sã
evolueze penibil. La scarã naþionalã,
preþurile au crescut cu circa 4% în va-
loare nominalã, la fel ca ºi în anul tre-
cut, iar numãrul de vânzãri a fost mai
redus tot cu 4%, sau 16% faþã de vâr-
ful din 2004. Preþurile au crescut în
marile oraºe mai repede în ultimi ani,
câºtigând însã mai puþin de 5% în
2007. Privind ultimul deceniu, creºte-
rile de preþ la locuinþe au cunoscut
evoluþii comparabile cu cele din majori-
tatea þãrilor UE, adicã cu 30-40% în
valori reale între 1996 ºi 2006. De
criza economicã constatatã în ultimi
doi ani, imobiliarul a profitat puþin. ªi,
din pãcate, elanul economic realizat ºi
cu contribuþia muncitorilor români este
contrabalansat de creºterea taxelor
ºi de pierderea încrederii generale a
consumatorilor. Dupã unele previziuni,
piaþa va trebui sã facã faþã unei
scãderi importante în 2008 sub pre-
siunea persistentã a taxelor, chiar
dacã nici o scãdere de preþ nu este
anticipatã de analiºti.

Olanda
În 2007, creºterea preþului locu-

inþelor a fost de 4%, aproape egal cu
cele înregistrate în 2006 (5%). Datele
relative privind tranzacþiile sunt mar-
cate de o revenire, dupã o serie de
variaþii modeste de la un an la altul.
Este de remarcat un recul al creditului
ipotecar de 25%,  pentru un segment
al pieþii privind numãrul de achiziþii
în 2007 faþã de anul precedent, în
momentul în care criteriile de acordare
au devenit mai dure. Deci, perspec-
tivele pentru anul 2008 sunt sumbre.
Economia Olandei rãmâne viguroasã,
dar taxele asupra tranzacþiilor imobi-
liare au crescut cu aproape 40% din
toamna 2005 pânã în toamna 2007.
Piaþa imobiliarã a avut o perioadã
bunã între 2005-2006, dupã mai mulþi
ani marcaþi de dificultãþi. Redresarea
economicã conjugatã cu nivelul scãzut

al taxelor a constituit motorul acelei
ameliorãri, dar acea perioadã fastã a
trecut. Oferta de locuinþe a rãmas
extrem de redusã. În 2006, realizãrile
în domeniul locuinþelor private au fost
cu 25% inferioare celor din 1998, scã-
derea continuând ºi în 2007. Situaþia
poate cãpãta unele explicaþii ºi ca
urmare a ofertei reduse de terenuri,
mai ales pentru case individuale, ºi
costurilor ridicate pentru viabilizarea
terenurilor folosite în  industriile  desfi-
inþate pentru noi lotizãri.

Polonia
În ultimii ani, în Varºovia, ca ºi în

alte mari oraºe din Polonia, preþul
locuinþelor a avut o creºtere expo-
nenþialã. Preþul pe metru pãtrat al
noilor apartamente în Varºovia s-a
multiplicat de 2,3 ori între 2004 ºi 2007.
Aceastã perioadã fastã se pare cã s-a
încheiat. Anul 2007 evidenþiazã con-
trariul: creºterea preþurilor în primele
luni ale primului trimestru, apoi stag-
nare asociatã cu semne de recul. A
urmat creºterea cu 28% a preþului
apartamentelor noi în primul semestru,
iar evoluþia din cel de al doilea, deter-
minantã pentru întregul an, nu anunþã
nimic bun pentru anul 2008. Unele
analize, inclusiv ale bãncii centrale,
ilustreazã o aºezare uºoarã pe un palier
temporar dupã  evoluþia  din anii ante-
riori, cu o pauzã în creºterea continuã
a preþurilor la apartamente. Aceste
puncte de vedere par optimiste, dacã
se ia în calcul anvergura ultimelor
evoluþii ale pieþii, care par a sugera o
corecþie drasticã, mult mai mult decât
un aterizaj uºor. În Polonia, trezirea la
realitate a fost brutalã. Cu toatã
creºterea de ritm a economiei, mulþi fac-
tori, mai ales financiari, par a sugera o
schimbare. Costul împrumuturilor este
în creºtere, iar disponibilitatea de
credit redusã. De altfel ºi dobânzile au
crescut, banca centralã justificând
aceastã mãsurã prin încercarea de a
jugula inflaþia. ªi alte creºteri sunt
aºteptate în 2008. În paralel, tot banca
centralã încearcã sã reducã unele
cheltuieli ipotecare ºi cote financiare,
mai ales în cazul celor fãcute în devize
strãine cu riscul de schimb asociat.
Investitorii strãini par a întelege
mesajul ºi avantajul. Aceºtia, numeroºi,
fac achiziþii ºi pun în circulaþie sume
importante în valutã. Ca o ultimã ima-
gine, piaþa imobiliarã actualã este,
totuºi, relativ restrânsã. Existã puþini
potenþiali cumpãrãtori la nivel naþional
pentru bunuri de la mijlocul la vârful

gamei ºi cererea pentru astfel de
bunuri trebuie onoratã, chiar dacã
piaþa este saturatã temporar.

Spania
Reducerea de vitezã a pieþei imobi-

liare s-a confirmat în 2007, dar  este
variabilã în diferitele zone ale þãrii.
Preþurile la nivel naþional au scãzut în
medie cu 5% în toamna anului 2007 ºi
cu 3% la sfârºitul anului. Dar în unele
regiuni au mai fost înregistrate sporiri
de pânã la 11% în toamnã, faþã de
începutul anului. Unii analiºti cred cã
anul 2008 ar putea fi debutul unui   nou
început. Sporirea dobânzilor are un
impact major asupra pieþei din cauza
scumpirii creditului ºi îndatorãrii ridicate
sub efectul expansiunii imobiliare.
Dobânzile au crescut cu 2/3 povara
creditelor imobiliare suportate de
investitori dupã reducerile fiscale
directe din toamna 2005-2006. Efortul
financiar cerut familiilor este susceptibil
sã descurajeze potenþialii cumpãrãtori.
În perioada înfloririi pieþei imobiliare în
economia spaniolã, investiþiile repre-
zentau 8% din PIB (2006). Riscul ca
reculul imobiliar sã se propage în
restul economiei spaniole apasã
asupra creºterii, afectând încrederea
consumatorilor, fapt care la rândul sãu
antreneazã ºi domeniul imobiliar într-o
spiralã descendentã. Pânã acum, nu
s-au constatat totuºi semne de
scãdere marcantã în domeniul con-
strucþiilor, dar pentru românii plecaþi sã
construiascã în Spania încep sã aparã
probleme. Mai mult de 4 milioane de
locuinþe noi au fost construite în ultimul
deceniu, vârful fiind atins în 2006. Acum
începerea unor noi ºantiere este mod-
estã, dar încã onorabilã. Însã stocul de
locuinþe nevândute este ridicat. Recu-
lul este amorsat ºi este dificil a-i
prevedea profunzimea ºi durata. Dacã
producþia nu se va adapta rapid, taxele
de pãstrare ºi întreþinere pentru apar-
tamentele goale vor scumpi oferta,
agravând criza. Dupã mulþi previzi-
oniºti, trendul se va menþine ºi în
2008. Pentru spanioli, problema
redresãrii este destul de complicatã,
fiind legatã de coerenþa unor factori
financiari ce þin de interesele creditului
ipotecar, încrederea operatorilor ºi
politicile antiinflaþie. În plus, economia
generalã trebuie sã facã faþã, fiind
implicatã ºi afectatã, ca ºi restul
investiþiilor, de problemele legate de
disponibilitatea de credit, de partici-
parea investitorilor strãini etc. 
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Suedia
La sfârºitul anului 2007, preþul

locuinþelor era superior cu 10% celui
din anul precedent ºi  afiºeazã aceeaºi
ratã de creºtere în 2008. Cifrele
menþionate mascheazã însã o redu-
cere majorã de ritm, amorsatã la
începutul verii, care se va dezvolta
dacã nu va interveni nimic în restul
anului. În unele localitãþi preþul apar-
tamentelor a înregistrat o scãdere
moderatã. Economia rãmâne vigu-
roasã în Suedia, cu toate creºterile de
taxe ºi preocupãrile neliniºtitoare faþã
de impactul conjuncturii internaþionale.
În consecinþã, creºterea poate  scãdea
puþin. Locuinþele au fãcut întotdeauna
obiectul unei oferte deficitare în zonele
de interes, iar mãsurile fiscale, recent
anunþate de  banca centralã vor spori
valoarea bunurilor cu 5% atunci când
vor deveni evidente efectele asupra
ansamblului pieþii.

Marea Britanie
Pentru cea mai mare parte a anului

2007, piaþa imobiliarã se prezenta ca
cea mai dinamicã din Europa. Preþurile
afiºate la sfârºitul anului indicau o
creºtere de circa 8% faþã de început,
valoare ce reprezintã un vârf între
þãrile principale din U.E. Creditele
ipotecare au cunoscut o activitate
susþinutã  în primele trei luni ale anului
cu multe tranzacþii, cu toatã scãderea
de 10% în raport cu  anul anterior.
Activitãþile în ºantier au început sã se
redreseze în al doilea semestru 2007,
depãºind reculul din anul precedent.
S-a remarcat totuºi o oarecare înce-
tinire în 2007, faþã de scãderea
sezonierã normalã, obiºnuitã din ulti-
mele luni ale anului. Ancheta RICS
asupra pieþii imobiliare este sumbrã,
evidenþiind o scãdere cu 39% a noilor
candidaþi la cumpãrãturi în toamnã în
raport cu anul trecut ºi o micºorare cu
31% a solicitãrilor de credite imobiliare
aprobate în luna octombrie. Mai mult,
piaþa londonezã, pânã acum înflori-
toare, pare a stagna. Indicii de preþ
anunþaþi pe piaþã aratã o scãdere în
luna noiembrie. Creºterea taxelor de
interes nu se manifestã ca în alte þãri,
dar accesul financiar facil se pare cã a
ajuns la final. Scãderea pieþii  com-
paratã cu vârfurile înregistrate în 2006
este liniºtitoare, neputându-se vorbi
de certitudinea prãbuºirii acesteia, cum
sugerau unii specialiºti. Restricþiile
privind accesul la credit afecteazã
segmentul dobânzilor ipotecare care
depind de piaþa financiarã, în Anglia
pentru circa 40%. Prãbuºirea Northen
Rock Bank în toamna 2005 a fost un

eveniment spectaculos. Salvarea
bãncii ºi a depunãtorilor de cãtre
Banca Angliei a avut un efect para-
doxal injectând miliarde de lire lichi-
ditãþi în segmentul ipotecar. Sunt
anunþate evoluþii aºteptate ale taxelor
de interes în sensul unor potenþiale
reduceri în 2008, de care operatorii
versaþi probabil cã vor profita. Întâi în
zona metropolitanã, apoi spre zonele
adiacente din Sud-Est. Continuând
dezvoltarea din anii precedenþi, piaþa
londonezã pare calmã în comparaþie
cu alte regiuni ale þãrii cu un uºor recul
al preþului în valoare realã. De sem-
nalat interesul continuu al cumpãrãto-
rilor în tot timpul anilor 2007-2008. În
unele cartiere de mare interes din
oraºe, preþul a crescut chiar ºi cu 40%.
Indicatorii de calitate a noilor locuinþe
din Londra, de exemplu, s-au „inflamat“
crescând cu 62% în al treilea trimestru
2007 faþã de începutul anului 2006. Se
mai semnaleazã faptul cã la sfârºitul
anului 2007 volumul de activitate a fost
mai redus, cu excepþia bunurilor
scumpe.

România
Pânã la mijlocul anului 2008 o serie

de analiºti apreciau cã traversãm cea
mai explozivã perioadã a investiþiilor
imobiliare, randamentul înregistrând
creºteri ieºite din comun. Se apreciazã
cã piaþa începe sã se stabilizeze,
acordându-se mai multã atenþie
rentabilitãþii ºi calitãþii proiectelor. Se
remarcã o maturizare a pieþii: instabili-
tatea preþurilor, lipsa disponibilitãþilor
de creditare ºi încrederea mai redusã
a investitorilor au creat o situaþie în
care piaþa nu mai poate fi luatã prin
surprindere. Uºoara amorþealã simþitã
pe piaþã este pusã  pe seama lipsei  de
interes explicatã prin prudenþa  credi-
torilor de a-ºi plasa banii în diversele
vehicule investiþionale, a creºterii
preþului terenurilor de anul trecut, a
costului construcþiilor, precum ºi fap-
tului cã finanþatorii nu  mai obþin randa-
mentele aºteptate din investiþii. Pe
de altã parte, activitatea pe ºantiere
începe sã sufere din cauza penuriei
forþei de muncã, mai ales calificatã,
plecatã pe alte meleaguri în cãutarea
unui viitor mai consistent. Aceasta
pentru cã nu toþi care au plecat ca
zidari se vor întoarce cântãreþi de
operã. Conform unor studii ºi aprecieri,
în primul trimestru 2008, cel mai atrac-
tiv sector din România a fost cel al
birourilor ºi al clãdirilor administrative,
sector ignorat pânã în 1989, 56% din
fonduri fiind utilizate pentru achiziþio-
narea acestui tip de imobile. Pe locul

urmãtor, alt sector neglijat, cel al
retailului, cu 36% din sumele investite,
în timp ce hotelurile au atras 7% din
fonduri. Sectorul industrial nu a con-
semnat în aceastã perioadã tranzacþii
majore.

Piaþa apartamentelor vechi a
devenit o piaþã a cumpãrãtorilor, ca
urmare a creºterii foarte mari a ofertei
ºi scãderii cererii. În prezent, existã o
supraofertã pe piaþã alimentatã de un
sentiment de panicã ºi de locuinþe
scoase la vânzare de investitori spe-
culativi ºi de proprietarii cu bani, care
îºi vând apartamentele vechi pentru a
se muta în ansamblurile noi de
locuinþe. Conform unor date publicate,
oferta de locuinþe a crescut cu 51% în
timp ce oferta solvabilã este în
scãdere. Investitorii au rãmas în
aºteptare în primul trimestru 2008,
înregistrându-se puþine tranzacþii
importante. Analiºtii cred cã pe termen
scurt piaþa nu va înregistara schimbãri
substanþiale sub influenþa pieþei
europene. O îmbunãtãþire a condiþiilor
pentru dezvoltatori este aºteptatã în a
doua parte a anului. Pe ansamblu,
estimãrile pentru întreg anul 2008 se
menþin la acelaºi nivel cu cel consem-
nat în anul trecut, în jur de 2 miliarde
euro. Randamentul pentru propri-
etãþile premium s-au majorat puþin în
primul trimestru, cea mai mare
creºtere fiind înregistratã în segmentul
birourilor, iar pentru proprietãþile
secundare acestea au urcat în aceeaºi
perioadã cu aproape 1% .

O serie de dezvoltatori sunt una-
nimi în a aprecia cã piaþa româneascã
va fi  doar în micã mãsurã afectatã de
dezordinile pieþei mondiale. Aceºtia
apreciazã cã tânãra piaþã imobiliarã
româneascã, cu puþine legãturi ºi
afinitãþi cu tradiþionalele pieþe europene,
va fi influenþatã numai în sensul
selecþiilor mai severe a partenerilor, fie
ei bãnci finanþatoare sau dezvolatori.
Aceasta în situaþia în care atât preþul
terenurilor, cât ºi cel al locuinþelor va fi
în perioada imediat urmãtoare ascen-
dent, dar cu rate mici de creºtere.
Surprize pot apãrea ºi din cauza
penuriei de forþã de muncã - dacã se
conving cei plecaþi sã se întoarcã,
dacã se importã forþã de muncã - ºi
mai ales fanteziei edililor chemaþi sã
remedieze unele erori ale planurilor
urbanistice generale aprobate în urmã
cu un deceniu. 
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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 pen-
tru acoperiº ºi perete (fixare normalã ºi
fixare ascunsã), profile de înaltã rezis-
tenþã 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 inter-
naþionale 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 din-
tre 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 mili-
oane 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 dez-
voltarea continuã a companiei.

Nu vreau sã închei înainte de a mulþumi
încã o datã tuturor (angajaþi, colabora-
tori, parteneri) deoarece, fãrã un efort
comun, nu am fi reuºit sã ajungem acolo
unde ne-am dorit, locul I în România. 
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Komatsu lanseazã buldozerul D37-22

Noul buldozer D37-22 poate fi confi-
gurat în douã moduri: varianta standard
EX ºi varianta PX pentru terenuri moi,
mlãºtinoase. Echipat cu transmisia
hidrostaticã Komatsu (HTS) acesta este
creat sã lucreze în construcþii generale,
pregãtirea ºantierelor, construcþii de
clãdiri, aplicaþii forestiere ºi utilitare.
Construite în baza succesului avut de
buldozerul D51, noile modele D37EX-22
ºi D37PX-22 au un design nou, cu botul
super-panã ºi cabina în faþã, care îl
apropie pe operator de lamã ºi
îmbunãtãþeºte echilibrul, deplasarea ºi
stabilitatea utilajului.

Echipate cu motorul de 3,3 litri
Komatsu SAA4D95L, certificat conform
normelor europene de emisii EU Stage
3A, aceste modele noi au o putere netã
de 89 CP ºi au greutatea operaþionalã
cuprinsã între 8.300 ºi 8.650 kg. Ambele
modele, atât varianta standard (EX), cât
ºi cea pentru terenuri moi (PX), sunt
disponibile pentru a oferi întocmai dis-
tribuþia greutãþii ºi opþiunile de flotaþie
cele mai potrivite nevoilor clienþilor.

Sistemul de virare al D37EX/PX-22
asigurã miºcãri line ºi precise în timpul
lucrului, inclusiv în virajele repetate ºi îi
permite operatorului sã efectueze cu
uºurinþã toate activitãþile, chiar ºi în
cazul celor efectuate în colþuri sau lângã
ziduri. Buldozerul D37-22 foloseºte o
lamã reglabilã în plan orizontal ºi verti-
cal, cu o capacitate de 1,77 m³ pânã la
1,95 m³, ceea ce face ca mai mult mate-
rial sã rãmânã pe lamã ºi astfel, aceste
utilaje sã fie mai productive. 

Noul buldozer este echipat cu cea
mai nouã versiune a tehnologiei prin
satelit KOMTRAXTM care transmite toate
informaþiile de operare ale utilajelor
cãtre un website securizat. Conto-
rizarea orelor de lucru, locaþia utilajelor,
avertizãri ºi alarme de mentenanþã –
pentru a enumera câteva dintre carac-
teristicile sale – sunt transmise aplicaþiei

web pentru analizã. Sistemul KOMTRAXTM

de monitorizare al flotei îmbunãtãþeºte
disponibilitatea utilajelor, reduce riscul
de furt al echipamentului, permite diag-
noza de la distanþã de cãtre distribuitor
ºi asigurã o sumedenie de alte infor-
maþii pentru îmbunãtãþirea eficienþei ºi
productivitãþii. 

CARACTERISTICI SPECIALE
ALE D37EX/PX-22

Transmisie hidrostaticã ce se
adapteazã aplicaþiilor ºi operatorilor
dumneavoastrã 

Posibilitatea de selectare a modului
de vitezã „Variabil“ sau „Quick-Shift“ le
permite buldozerelor D37EX/PX-22 sã
atingã eficienþa maximã, atât în aplicaþiile
fine, cât ºi în cele grosiere. Comutarea
între cele douã moduri de lucru se face
prin simpla apãsare a unui buton. Astfel,
se poate selecta viteza optimã de depla-
sare  potrivitã condiþiilor de lucru ºi pre-
ferinþelor operatorului. 

În modul de vitezã „Variabil“, viteza
de deplasare poate fi reglatã într-o plajã
de 20  trepte de vitezã. Viteza de
deplasare este indicatã pe un monitor
LED ºi este controlatã prin butoanele de
schimbare de pe panoul ergonomic de
control al deplasãrii. Modul de deplasare
„Quick-Shift“ oferã operatorului posibili-
tatea de a selecta trei trepte de vitezã
preselectate potrivit condiþiilor de lucru.
Pentru îndeplinirea cu uºurinþã a acþiu-
nilor repetabile, utilajul este dotat cu o
pedalã separatã de miºcare lentã/frânare
ºi o pedalã de reducere a vitezei.

Vizibilitate foarte bunã a lamei
ºi confort

Noua cabinã cu bot superpanã,
certificatã ROPS/FOPS a buldozerului
are un design cu geamuri largi.
Aceasta asigurã mai mult spaþiu pen-
tru operator ºi în acelaºi timp îl aduce
pe acesta mai aproape de lamã ºi de

centrul de greutate al utilajului. Astfel,
se îmbunãtãþeºte atât vizibilitatea
lamei, cât ºi confortul. Presurizarea
cabinei ºi filtrarea aerului din cabinã
reduc praful din interior, iar noile tipuri
de amortizoare ale cabinei atenueazã
zgomotul ºi vibraþiile la deplasarea pe
terenuri accidentate. 

Sistemul ergonomic de comandã
ºi control (PCCS)

Sistemul PCCS al Komatsu asigurã o
operare eficientã ºi confortul operatorului.
Joystick-ul PCCS pentru deplasare îi
permite operatorului sã lucreze relaxat
fãrã a sacrifica din controlul utilajului.
Joystick-ul de control al lamei utilizeazã
supapa de control proporþional al presiu-
nii (PPC) pentru un control fin al opera-
þiilor efectuate de utilaj. 

Întreþinere convenabilã pentru
mai multã siguranþã ºi fiabilitate

Komatsu ºtie cã întreþinerea este
foarte importantã ºi a creat buldo-
zerele D37EX/PX-22 cu gândul la o
mentenanþã curentã cât mai uºoarã.
Verificãrile zilnice ale motorului se fac
în compartimentul din partea stângã a
motorului, iar ventilatorul hidraulic
reversibil, montat în partea din spate
care se ridicã ºi este controlat elec-
tronic permite verificãri uºoare ale
radiatorului, rãcitorului de ulei ºi încãr-
cãtorului acestuia. D37EX/PX-22 se
mândreºte de asemenea cu extin-
derea termenului de viaþã a ºasiului ºi
a trenului de rulare, cu legãturi solide
ºi bucºe cu diametru mare pentru cos-
turi reduse de întreþinere. 

Alþi factori care cresc eficienþa între-
þinerii ºi durabilitatea utilajului includ: 

Intervale mai lungi între schim-
burile de ulei hidraulic ºi pentru motor;

Verificãri zilnice efectuate la
nivelul solului;

Sistem hidraulic dinamic de
frânare;

Articulaþie sfericã mare montatã
central pe lamã;

Monitor central în cabinã cu sis-
tem de diagnosticare pentru reparaþii
rapide;

Profile din oþeluri de înaltã rezistenþã
ºi elemente din oþel turnat ºi forjat.

Având la bazã succesul dobândit de buldozerele D51,
noul model D37-22 oferã mai multã putere ºi o vizibilitate superioarã.
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Komatsu la prima expoziþie internaþionalã
de închirieri

Komatsu Europe International a participat la prima expoziþie internaþionalã de închirieri
(International Rental Exhibition - IRE) care a avut loc în Amsterdam în perioada 3-5 iunie 2008. 

Producãtorul japonez de utilaje

miniere ºi de construcþii a prezentat

la Amsterdam patru utilaje din gama

Utility, orientate în special cãtre piaþa

de închirieri: douã miniexcavatoare -

PC14R-3 ºi PC26MR-3, un mini-

încãrcãtor multifuncþional - SK714-5,

ºi un încãrcãtor frontal compact -

WA70-6. Cele douã miniexcavatoare

au în dotare sistemul de cuplare

rapidã pentru ataºamente Komatsu

ºi cupe. 

Odatã cu aceastã expoziþie a

avut loc prima ediþie a Premiilor

Europene de Închirieri, eveniment

organizat în parteneriat de Asociaþia

Europeanã de Închirieri ºi cunoscuta

revistã „International Rental News“.

Komatsu a înscris în competiþie

noul miniexcavator PC26MR-3,

acesta fiind nominalizat pentru pre-

miul „Cel mai bun produs de închiriat

al anului“ ºi obþinând trofeul.

Premiile au fost decernate pe

data de 4 iunie, în cadrul mesei

festive organizate în cadrul expo-

ziþiei, cu scopul de a recunoaºte ºi a

promova excelenþa printre firmele de

închirieri ºi furnizorii sectorului de

închirieri. 

Un accent special în cadrul

expoziþiei a fost pus de Komatsu pe

KOMTRAXTM, sistemul sãu de moni-

torizare prin satelit fiind disponibil în

acest moment pe majoritatea utila-

jelor Komatsu. KOMTRAXTM asigurã

informaþii zilnice pentru manage-

mentul flotei închiriate:

Monitorizarea folosirii utilajului

24 ore pe zi, 7 zile pe sãptãmânã;

Verificarea conformãrii utilizãrii

cu termenii de închiriere (orele ºi

locaþiile acþiunilor);

Programarea eficientã a închi-

rierilor, încãrcãrilor ºi livrãrilor;

Planificare uºoarã a întreþinerii.

Având acoperire GPS la nivel mon-

dial, utilajele care sunt furate sau pier-

dute pot fi uºor localizate ºi recuperate

– fãcându-se economie de utilaje ºi de

timp. KOMTRAXTM include de aseme-

nea un sistem de blocare a motorului

care nu permite pornirea motorului ºi

care astfel protejeazã utilajul de van-

dalism ºi folosire neautorizatã. 

PC26MR-3 – Datoritã greutãþii sale conve-
nabile, noul miniexcavator PC26MR-3 poate fi
deplasat pe un trailer mic, cu un carnet normal de
ºofer. Nu este nevoie de camion pentru a trans-
porta utilajul acolo unde este nevoie de el.  

PC14R-3 – Acest nou miniexcavator compact
este rezultatul competenþei ºi tehnologiei acumu-
late de Komatsu în ultimii 80 de ani. A fost gândit ºi
realizat cu o atenþie continuã asupra nevoilor
clienþilor din toatã lumea. Produsul final este un
utilaj prietenos, cu performanþe de top. 

WA70-6 – Încãrcãtoarele frontale compacte
Komatsu sunt alegerea optimã pentru o gamã
largã de aplicaþii. Pe ºantierele de construcþii, în
industria reciclãrii sau în agriculturã, datoritã
cuplei rapide hidraulice ºi a numãrului mare de
ataºamente, aceste utilaje sunt foarte versatile.

SK714-5 – Mini încãrcãtoarele multi-
funcþionale Komatsu sunt create nu doar pentru a
realiza ceea ce li se cere, dar ºi pentru a face asta
cât mai eficient. Sigur, cu grijã pentru mediul
înconjurãtor ºi cu tehnologie de ultimã orã,
miniîncãrcãtorul multifuncþional SK714 va con-
tribui la îmbunãtãþirea mediului  din secolul XXI.
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Consultanþa
în investiþii-construcþii (V)

CERINÞE DE MANAGEMENT PENTRU INVESTIÞII

ing. Petre IONIÞÃ

(urmare din numãrul anterior)
MANAGEMENTUL,

UN PROCES COMPLEX
Procesul de management înce-

pând cu ideea de a investi ºi
încheind cu punerea în funcþiune a
unei investiþii, este complex.

Pentru ca managementul sã con-
ducã la reuºita unui Proiect, este
necesarã parcurgerea unui proces,
care în principal cuprinde:

pregãtire preliminarã;
procurare, contractare;
avize ºi autorizaþii;
siguranþa în concepþie ºi execuþie;
eºalonãri/grafice/termene;
controlul costurilor ºi plãþilor;
controlul calitãþii;
procesul finanþãrii ºi al plãþilor;
evaluãri periodice, supraveghe-

rea lucrãrilor;
recepþii preliminare ºi finale;
puneri în funcþiune.

Indiferent de sistemul în care se
realizeazã un Proiect, managementul
trebuie sã fie activ ºi sã anticipeze
eventualele probleme.

Nu existã investiþie la care sã nu
existe probleme.

Important este ca managementul
sã anticipeze neprevãzutul ºi sã
gãseascã metodele prin care echipa
sã rãspundã rapid, atât la problemele
anticipate, cât ºi la cele curente.

Pregãtirea preliminarã
Un proiect se începe cu execu-

tarea unor anumite pregãtiri, care pre-
supune o metodologie de abordare:

desemnarea persoanelor rãspun-
zãtoare de fiecare secþiune de pregãtire;

precizarea termenelor pe etape
de abordare ºi activitãþi principale;

stabilirea unei strategii ºi a tac-
ticilor de realizare;

stabilirea metodelor de abor-
dare a situaþiilor speciale.

Pregãtirea preliminarã poate fi
fãcutã într-o primã fazã de investitor
sau de cãtre un consultant al sãu.

Costurile consultantului pentru
pregãtirea preliminarã se includ de
regulã în costurile fazei de „Proiect
preliminar“.

Sunt variante în care aceastã fazã
o elaboreazã Directorul de Proiect (DP),
Coordonatorul Investiþiei (CI) sau
Administratorul de Program (AP),
dacã aceºtia sunt numiþi din timp.

Procurare
Procurare înseamnã o multitu-

dine de contracte ºi subcontracte
pentru toþi participanþii la realizarea
investiþiei.

Fiecare procurare, pentru fiecare
etapã ºi fazã, se face la timpul
potrivit, astfel ca procesul de reali-
zare sã fie continuu.

Strategia de procurare pentru
fiecare contract trebuie sã facã
parte din planul investitorului (con-
tracte prin licitaþie la preþ fix, con-
tracte negociate sau variante
combinate ale acestora privind
preþul), dar ºi stabilirea participan-
þilor ºi rolul acestora.

Fiecare contract este important ºi
modul de selecþionare ºi contractare
poate produce economii investitorului
dacã procesul de procurare este
bine condus.

Avize ºi autorizaþii
În etapa preliminarã, conducã-

torul investiþiei se va ocupa de
obþinerea avizelor necesare solici-
tate prin Certificatul de Urbanism.

Dupã obþinerea avizelor ºi
elaborarea planºelor necesare se

va întocmi proiectul pentru Autori-
zaþia de Construire (PAC), pe
baza cãruia se va obþine Autoriza-
þia de Construire.

Este foarte important ca etapa
urmãtoare de proiectare sã respecte
în totalitate cerinþele Autorizaþiei de
Construire.

Documentaþia de execuþie
Datã fiind importanþa investito-

rului în procesul de selecþionare ºi
contractare ºi a consultantului care
executã documentaþia de execuþie,
trebuie sã se respecte principiul
selecþiei „celui mai capabil“.

În aceastã selecþie, preþul oferit
de consultant (proiectant) este
secundar ºi neimportant, având în
vedere cã un proiectant capabil
poate aduce economii la bugetul
proiectului, în timp ce un proiectant
slab poate provoca pierderi.

De asemenea, este important ca
proiectantul sã primeascã un ono-
rariu corespunzãtor pentru a se
implica total ºi pentru a întocmi o
documentaþie completã, fãrã greºeli
ºi de bunã calitate.

Siguranþa
Managementul siguranþei inves-

tiþiei se referã la câteva aspecte
principale:

a) siguranþa concepþiei
Selecþionarea consultantului care

executã concepþia investiþiei din
punctul de vedere al siguranþei este
esenþialã.

Acesta trebuie sã fie capabil ºi sã
aibã experienþa necesarã pentru a
produce o documentaþie care rãspunde
normelor, privind:

rezistenþa ºi stabilitatea;
siguranþa în exploatare;

continuare în pagina 84
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siguranþa la foc;
igiena, sãnãtatea oamenilor;
protecþia mediului;
protecþia proprietãþilor învecinate;
protecþia împotriva zgomotului;
protecþia termicã.

b) siguranþa execuþiei
Participanþii la realizarea investiþi-

ilor (consultanþi – manageri – suprave-
ghetori - subantreprenori - furnizori –
ºi chiar investitorii), pot face greºeli,
care conduc la întârzierea lucrãrilor
ºi la pagube materiale.

Pentru prevenirea acestor întâr-
zieri ºi costuri suplimentare, mana-
gementul investiþiei cuprinde un
capitol care trateazã modalitãþile
asigurãrilor, privitoare la astfel de
riscuri:

asigurãri de tip „umbrelã“
sau „înfãºurãtoare“ din partea
investitorului;

prin prevederile contractuale
ale participanþilor la concepþia ºi
execuþia investiþiei (consultanþi –
antreprenori – supraveghetori –
furnizori – subcontractori) investi-
torul va cere ca aceºtia sã facã asi-
gurãri proprii împotriva riscurilor:

cutremure, inundaþii, cicloane,
foc, alunecãri de teren, explozii,
rãzboi etc.;

greºeli  de concepþie sau
management;

greºeli de urmãrire ºi supraveghere;
riscuri de accidente pentru per-

sonal, materiale, utilaje, greºeli de
execuþie, de calitate, greºeli funcþionale;

daune provocate unor proprietãþi;
pagube produse unor terþi;
daune din transporturi ºi

manipulãri;
daune morale de orice fel.

Repartizarea riscurilor partici-
panþilor ºi ca urmare a obligaþiei
acestora de a se asigura prin soci-
etãþi de asigurare, se concepe în
prealabil contactãrilor.

De multe ori o societate de asi-
gurãri puternicã poate prelua riscurile
tuturor participanþilor, începând cu
investitorul ºi încheind cu ultimul
subcontractant, aceasta având con-
secinþe favorabile asupra costurilor
de asigurare.

Graficele
Graficele sunt instrumente de

organizare, planificare, comunicare
ºi de management al resurselor.

Acestea pot fi concepute simplu
(Gantt) sau complexe (reþea) în
funcþie de mãrimea ºi complexitatea
investiþiei.

Graficele trebuie întocmite pentru
toate etapele de promovare – etapa
preliminarã – etapa de funda-
mentare – etapa de execuþie.

Primele douã etape pot avea
grafice simple dar în etapa de exe-
cuþie se recomandã graficele reþea,
pentru a defini mai exact timpii de
execuþie ºi resursele necesare.

Graficele de valori
Aceste grafice definesc pãrþile

fundamentale ale managementului
financiar al Proiectelor.

Graficele de valori se întocmesc
încã din etapa preliminarã, se
corecteazã, se completeazã ºi se
revizuiesc pe mãsura avansãrii
investiþiei.

În principal graficele de valori pot fi:
grafic privind bugetul progra-

mat (global) al investiþiei, care se
concepe în etapa preliminarã;

grafice privind bugetul pãrþilor
de concepþie, management ºi supra-
veghere a lucrãrilor;

grafice de execuþie ºi de punere
în funcþiune.

Graficul de execuþie de regulã se
elaboreazã de Antreprenorul Gene-
ral, care la rândul lui cumuleazã
graficele pe categorii de lucrãri ale
subantreprenorilor ºi furnizorilor sãi.

Graficele întocmite de subcon-
tractanþi trebuie sã se înscrie în
termenele ºi valorile angajate prin
oferte, se aprobã de managerul
investiþiei: Director de Proiect (DP),
Coordonatorul Investiþiei (CI) sau
Administratorul de Program (AP) -
trebuind sã respecte prevederile din
Graficele Generale ale investiþiei
privind termenele de execuþie ºi
bugetul aprobat.

Graficele de valori trebuie
concepute astfel încât:

investitorul sã cunoascã valo-
rile ºi termenele plãþilor;

Antreprenorul General ºi sub-
contractanþii sãi sã cunoascã valorile
ºi termenele încasãrilor în concor-
danþã cu termenele de execuþie fizicã.

Controlul costurilor
Controlul costurilor este procesul

prin care managerul investiþiei veri-
ficã estimãrile fãcute faþã de cos-
turile reale.

Controlul costurilor de regulã se
face de cãtre toþi participanþii:

managerul investiþiei (DP, CI, AP)
conform obligaþiilor sale contractuale;

supraveghetorul de lucrãri,
prin verificarea zilnicã a lucrãrilor
executate;

contractorii (consultanþi, proiec-
tanþi, antreprenor general, subantre-
prenori, furnizori) în conformitate cu
prevederile contractelor ºi subcon-
tractelor lor.

În permanenþã ºi periodic (zilnic,
sãptãmânal, lunar) se înregistreazã
diferenþele dintre costurile reale
(efective) ºi cele estimate prin buge-
tul proiectului ºi se fac rapoarte
informative cãtre investitor.

În funcþie de economii sau depã-
ºirile de costuri, se înregistreazã pen-
tru participanþi profit sau pierderi.

Din punctul de vedre al contrac-
torilor, acest control este cel mai
important, mai ales în variantele de
contract la „preþ fix“ sau la „preþ
maxim garantat“ (PMG) unde
depãºirile sunt suportate integral de
antreprenori.

Estimãrile (Bugetul Proiectului) ºi
controlul costurilor sunt cruciale pen-
tru realizarea rentabilã a investiþiilor.

Sistemele în care se realizeazã
acest control al costurilor trebuie sã
fie precise ºi adecvate specificului
lucrãrilor (de preferat în sistem
automat).

Controlul calitãþii
Reuºita unei investiþii de calitate

se programeazã încã din etapa de
concepþie:

investitorul ºi Managerul de
Proiect vor stabili o concepþie clarã a
calitãþii, pe care o transmit consul-
tanþilor ºi proiectanþilor pentru con-
cepþia investiþiei;
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stabilirea unui standard de cali-
tate pentru produse;

selecþionarea unor utilaje ºi
echipamente care fac produse sau
servicii de calitate;

selecþionarea unor materiale
care sã se înscrie în parametrii de
calitate doriþi;

elaborarea unor specificaþii teh-
nice pentru execuþie clare, complete
ºi de nivel tehnic corespunzãtor.

În etapa de execuþie Contractorii
(antreprenor general, antreprenori,
subantreprenori) vor concepe sisteme
proprii de asigurare a calitãþii prin:

existenþa unui sistem propriu
pentru asigurarea calitãþii;

existenþa unui compartiment
propriu de verificarea calitãþii lucrãrilor;

personalul tehnic de execuþie
sã fie calificat ºi atestat;

sã aibã „manualul calitãþii ºi
procedurile de control“;

sã organizeze propriul birou de
documente ºi înregistrãri privind cali-
tatea: materialelor, utilajelor, echipa-
mentelor, execuþia lucrãrilor, teste,
probe, verificãri, inspecþii, dispoziþii
de modificare, mostre, certificate de
calitate etc.

De asemenea, în perioada de
execuþie, investitorul ºi/sau managerul
de proiect vor contracta un consul-
tant specializat, pentru supravegherea
lucrãrilor în ºantier.

Echipa de supraveghere a lucrã-
rilor va fi constituitã din specialiºti cu
experienþã ºi atestaþi. Timpul prestaþiei
fiecãrei specialitãþi în ºantier va fi
astfel programat încât sã fie prezent
în ºantier fiecare inginer pe perioada
execuþiei lucrãrilor de specialitatea sa.

Proiectanþii, la rândul lor, sunt
obligaþi prin lege sã facã controale
periodice ºi pe faze determinante,
pentru a verifica execuþia lucrãrilor în
conformitate cu specificaþiile ºi pla-
nurile lor, dar ºi verificarea calitãþii
lucrãrilor în general.

Efectuarea plãþilor
Managerul investiþiei va avea

întocmit de el însuºi sau de cãtre
consultant un „grafic de plãþi“ con-
venit în prealabil cu investitorul,

pentru a se asigura în permanenþã
sursele de platã pentru lucrãrile
executate.

Toate contractele încheiate cu
contractorii au incluse clauze privi-
toare la plãþi ( valori, termene, avans,
reþineri, penalizãri, despãgubiri etc.).

Plãþile se fac dupã verificarea
cantitãþilor ºi preþurilor înscrise în
documente de cãtre contractori.
Aceste verificãri se fac de cãtre
„supraveghetori“ ºi se supervizeazã
ºi aprobã de managerul de proiect
(DP, CI, AP).

Dispoziþiile de platã se întocmesc,
se semneazã de cãtre „managerul
de proiect“ sau de investitor, dupã
cum se convine.

Ca principii:
lucrãrile executate cu defecte

sau incomplete, nu se plãtesc;
nu se admit întârzieri privind

verificarea ºi certificarea plãþilor pen-
tru lucrãrile executate corect;

un investitor care face plãþile
corect ºi la timp îºi consolideazã
prestigiul ºi contribuie substanþial la
succesul investiþiei, prin încrederea
pe care o acumuleazã contractorii
acesteia având siguranþa cã lucrãrile
executate ºi de calitate vor fi plãtite.

Recepþii-încheiere
Recepþia investiþiei constituie

certificarea realizãrii lucrãrilor în
conformitate cu documentaþia de
execuþie ºi specificaþiile tehnice.

Prin actul de recepþie, investitorul
confirmã execuþia corespunzãtoare
a lucrãrilor ºi preia investiþia cu sau
fãrã obiecþiuni ºi înseamnã cã aceasta
poate fi datã în folosinþã utilizatorilor.

Documentul de recepþie poate
confirma sau nu cã contractorii
(consultanþi, proiectanþi, antreprenori,
subantreprenori, supraveghetori ºi
furnizori) ºi-au îndeplinit complet
(sau incomplet) obligaþiile contractuale.

De regulã, recepþiile se reali-
zeazã în douã etape:

recepþie la terminarea lucrãrilor;
recepþie finalã – dupã expirarea

perioadei de garanþie – prevãzutã în
contract.

Metodologia ºi condiþiile de recepþie
sunt prevãzute în reglementãri.

În toate situaþiile, preluarea de
cãtre utilizatori a investiþiei trebuie sã
fie precedatã de:

darea în exploatare a utilajelor,
echipamentelor, instalaþiilor, inclusiv
instruirea personalului de deservire;

punerea la dispoziþia utilizato-
rilor a manualelor de funcþionare ºi
întreþinere;

executarea curãþeniei ºi a lucrã-
rilor de întreþinere pânã la ocupare;

transferul garanþiilor cãtre con-
tractori;

plata utilitãþilor (energie, apã,
canal, gunoi, etc.) pânã la data ocupãrii;

asigurarea pazei ºi securitãþii
pânã la ocupare;

încheierea º i  t ransferu l
asigurãrilor;

obþinerea autorizaþiilor de
funcþionare;

plata facturilor finale cãtre
contractori.

Cele enumerate mai sus pot
genera cheltuieli pe care managerul
de proiect este obligat sã le prevadã,
sã le estimeze ºi sã le includã în
bugetul proiectului.

Perioada de „ocupare“ a inves-
tiþiei este o bucurie pentru toatã
lumea implicatã.

Evaluãri
Fiecare participant la realizarea

unei investiþii, dupã finalizarea aces-
teia, va face evaluãri care constau în
sistematizarea informaþiilor furnizate
de execuþia contractelor din proiect.

Informaþiile ºi aprecierile siste-
matizate conduc la „evaluãri“ ale
activitãþilor cu pãrþile bune ºi defi-
cienþele constatate, care sunt deose-
bit de utile în perspectiva altor
lucrãri.

Evaluãrile le fac toþi participanþii
ºi pentru toate nivelele – de la con-
ducãtori la muncitori.

Este de dorit ca informaþiile sã fie
stocate ºi prelucrate, sã fie înscrise
în formulare tip pentru urmãtoarele
secþiuni mai importante:

calitatea activitãþii preliminare
ºi de concepþie;

respectarea graficului de timp
ºi cauzele de accelerare sau întârziere;
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estimarea costurilor (bugetul
proiectului), controlul costurilor ºi
motivele depãºirilor sau economiilor;

cantitatea modificãrilor, cauze,
origini, explicaþia acestora;

calitatea, calificarea, caracterul
personalului folosit;

performanþele ºi deficienþele
subcontractorilor ºi furnizorilor;

probleme legate de siguranþa
lucrãrilor;

accidente, petiþii, daune,
despãgubiri;

productivitãþi;
probleme de ºantier: greºeli,

infiltraþii, transport, montaj, probe,
teste, vecini, accese etc.;

controlul calitãþii;
relaþii între participanþi;
avize, inspecþii, controale, amenzi;
neînþelegeri, divergenþe;
folosirea fondului de nepre-

vãzute;
calitatea documentaþiei, comple-

tãri, refaceri, modificãri;
modul de mãsurare ºi plata

lucrãrilor.

Aceste evaluãri sunt incluse în
banca de date a fiecãrui participant
ºi sunt elemente care definesc „lecþii
însuºite“ sau „elemente de care sã
te fereºti“ sau elemente care sunt
„valoroase“ pentru proiectele viitoare.

Documentaþii „post execuþie“
Pe mãsurã ce execuþia lucrãrilor

înainteazã, apar probleme care
necesitã completãri, corecturi, modi-
ficãri ale proiectului iniþial numite ºi
dispoziþii de schimbare.

Utilizatorul viitor al investiþiei tre-
buie sã cunoascã toate modificãrile
fãcute în documentaþie.

Ca urmare a încheierii lucrãrilor
sunt necesare planºe ºi documente
care sã reflecte lucrãrile „aºa cum
au fost executate“ sau „documen-
taþia de postexecuþie“.

Investitorul va decide cine exe-
cutã aceastã documentaþie – Proiec-
tantul, Antreprenorul General sau
Supraveghetorul de lucrãri.

În toate cazurile, documentaþia
de post execuþie se face sub con-
ducerea „managerului de proiect“.

În ultima perioadã, completãrile,

corecturile ºi modificãrile aduse în

perioada de execuþie documentaþiei

se înscriu în sistem electronic de

cãtre supraveghetorul de lucrãri,

având la bazã documentaþia com-

pletã a proiectului pe disc electronic,

în condiþiile în care în contractul de

supraveghere a lucrãrilor se include

ºi acest serviciu.

Evaluarea participanþilor
Investitorii specializaþi ºi avizaþi,

dupã încheierea lucrãrilor unui

proiect, fac evaluãri ale partici-

panþilor: managerii de proiect, con-

sultanþi, proiectanþi, antreprenori,

supraveghetori, furnizori etc.

Ca urmare a acestor evaluãri, se

întocmesc bãnci de date cu cei per-

formanþi, care urmeazã sã fie „invitaþi“

sã participe la viitoarele proiecte sau

chiar se fac „alianþe“ în vederea exe-

cutãrii unor noi proiecte.

(continuare în numãrul viitor)
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Ofertã generoasã
Amploarea luatã de sectorul construcþiilor, în special în

ultimul deceniu, a adus, pe lângã mentalitatea unui nou
management din partea firmelor, ºi o diversitate evidentã de
materiale, tehnologii ºi servicii practicate de mulþi ani în
lume ºi în þãrile UE. În domeniul instalaþiilor, situaþia este
una dintre cele mai interesante prin gradul ridicat de tehni-
citate, funcþionalitate ºi fiabilitate oferite investitorilor.
SC Industrial Plast SRL Braºov este una dintre firmele
care pune la dispoziþia celor interesaþi o gamã variatã de
materiale pentru instalaþii, de cea mai bunã calitate, câteva
precizãri aparþinând domnului director Marica Luca.

„Având o experienþã de peste 11 ani în activitatea de
comercializare a materialelor de instalaþii apã-gaz-canalizare-
termice, firma noastrã s-a impus pe piaþa româneascã, ocupând
un meritat loc 40 în Topul Naþional al firmelor de instalaþii.

Situaþi în Braºov, avem posibilitatea sã distribuim materiale
pentru instalaþii spre toate oraºele din þarã în cel mai scurt timp.

În prezent, societatea are un portofoliu de peste 3.000
de clienþi, companii româneºti sau cu capital strãin cãrora le
livreazã materiale importate din Italia, Germania ºi Franþa.

Numãrul de angajaþi este de 18 persoane, activitatea
desfãºurându-se în douã depozite situate în Braºov, în
partea de nord, respectiv în partea de sud a oraºului.

Societatea este certificatã ISO-UKAS, pe partea de
comercializare, cât ºi de servisare a sculelor ºi uneltelor.

Suntem interesaþi sã colaborãm cu societãþi din România
ºi UE care au ca obiect de activitate producerea sau comer-
cializarea de materiale sanitare, instalaþii pentru construcþii,
pentru apã, gaz, canalizare, atât casnice, cât ºi industriale.“
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Sisteme de încãlzire prin radiaþie

EUTERM este un sistem de încãlzire constituit din panouri radiante cu funcþionare pe
apã caldã, apã supraîncãlzitã sau vapori. EUTERM poate funcþiona împreunã cu orice sis-
tem energetic primar. Este ideal pentru încãlzirea spaþiilor mici, localuri, spaþii ambientale
de dimensiuni medii ºi mari, ideal pentru spaþii cu risc la incendiu. Încãlzirea se face uni-
form nu stratificat, fãrã nicio miºcare a aerului, acesta fiind principalul avantaj.

SOLUÞII PENTRU O ÎNALTÃ DISTRIBUÞIE A CÂMPULUI DE RADIAÞIE
Pe lângã folosirea unui oþel de calitate, distribuþia radiaþiilor este asiguratã printr-un proces care garanteazã

contactul excelent între tuburi ºi placa radiantã. La cerere, panourile radiante se pot echipa cu plãci anti-convecþie
pentru reducerea dispersiei în partea superioarã ºi mãrirea temperaturii plãcii radiante.

Sistemul EUCERAMIC e constituit din difuzori radianþi autonomi cu incan-
descenþã de înalt randament, proiectat ºi realizat dupã cele mai moderne ºi
raþionale sisteme de lucru: lejer, de
dimensiuni compacte, difuzorii putând
fi orientaþi pentru obþinerea unei difuzii
omogene a cãldurii în zone precise.
Unul dintre principalele avantaje ale
sistemului EUCERAMIC este apli-
carea principiului fizicii de propagare a
cãldurii doar pe porþiuni prestabilite,
evitând dispersarea cãldurii pe arii
extinse.

Cu sistemul EUCERAMIC se încãlzeºte unde, când ºi cum se doreºte, cu
ajutorul propagãrii cãldurii, optimizând raportul dintre exigenþã ºi cost.

Încãlzitoarele radiante din seria EUCERAMIC HE sunt soluþia optimã pen-
tru rezolvarea problemelor privind montarea la înãlþimi ridicate.

Un sistem eficient de schimb face posibilã recuperarea cãldurii de la
gazele de ardere, fãcând transferul de cãldurã cãtre noul mixt de combustibil
ºi mãrind substanþial puterea unitãþilor radiante.

ESTETICUL FACE PARTE DIN EL
Compactitatea, greutatea micã ºi

culorile disponibile permit o integrare
plãcutã în ambientele unde apariþia ºi
protecþia operelor artistice reprezintã
o importanþã primarã.

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 stan-
darde europene. Prin calitatea superioarã oferitã de noi, confortul dumneavoastrã este asigurat.

TERMOCLIMA

Sistem convenþional
Costuri reduse 40-70%

Sistem convenþional
Costuri de operare 100%

Diagrama de difuzie a cãldurii
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Bariera de aer EUWIND este instalatã în interiorul sau exteriorul
clãdirilor, sau de ambele pãrþi ale uºilor, acþionând ca un scut.

Coloana de ventilaþie include:

o admisie de aer protejatã de contaminarea exterioarã;

un modul superior pentru diminuarea poluãrii fonice;

un modul inferior pentru diminuarea poluãrii fonice;

o articulaþie metalicã;

un canal subteran cu unghiular.

Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului ºi îl împinge

apoi, prin modulul de diminuare a zgomotului, în canalul de distribuþie

cu o vitezã considerabilã. Jetul de aer despicã straturile de aer rece de

la nivelul solului ºi îl eliminã în exterior. 

Bariera de aer EUWIND este

un avantaj de maximã eficienþã

la nivelul solului, unde acþiunea

aerului rece este mult mai

mare. 
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BERD a adoptat strategia pentru România!
Prioritãþi: SECTORUL PRIVAT, ENERGIA ªI INFRASTRUCTURA

În 2007-2008 România a accesat de la Uniunea Europeanã
doar 230 milioane din 3 miliarde euro

„În perioada urmãtoare, BERD se va concentra
asupra sectorului companiilor private, energiei ºi infra-
structurii, pentru a sprijini producþia ºi pentru a ajuta
România sã maximizeze avantajele statutului de
membru al UE“, se aratã într-un comunicat al instituþiei
internaþionale.

BERD (Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare) are în vedere creºterea sprijinului acordat
companiilor locale, pentru îmbunãtãþirea competitivitãþii
acestora ºi pentru accelerarea dezvoltãrii.

Pentru atingerea acestui obiectiv, instituþia este
pregãtitã sã creascã gradul de risc asumat, prin
furnizarea de capital pentru restructurarea ºi dezvoltarea
companiilor locale ºi pentru promovarea investiþiilor
strãine.

„Banca va acorda atenþie specialã dezvoltãrii aface-
rilor din zona ruralã, pentru promovarea integrãrii
regionale, crearea de locuri de muncã ºi încurajarea
creºterii economice“, se aratã în continuare în comunicat.

În acelaºi timp, BERD are în vedere sprijinirea sec-
torului energetic, cu precãdere reabilitarea reþelelor
electrice, precum ºi domeniul infrastructurii.

„BERD va ajuta la aducerea de capital privat în
proiecte de transport ºi se va concentra asupra munici-
palitãþilor mai mici, pentru a le ajuta sã utilizeze fondurile
UE”, se menþioneazã în comunicat.

Pânã în prezent, banca a investit peste 3,5 miliarde
euro în 248 proiecte din România ºi a ajutat la mobi-
lizarea a 6,5 miliarde euro din surse externe. 

La un an ºi jumãtate de când România a devenit
stat membru al UE, au fost semnate contracte de
finanþare din bani comunitari pentru numai o duzinã
de proiecte; zece vor obþine fonduri în valoare de
180 milioane euro prin POS DRU (Programul Opera-
þional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), iar
douã finanþate prin POR (Programul Operaþional
Regional), însumând 50 milioane euro.

SAPeRe este unul din primele proiecte care au primit
undã verde pentru a beneficia de finanþare europeanã.
Titlul proiectului, în valoare de 18,5 milioane lei, depus
de Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM), este un acronim care sintetizeazã conþinutul
acestuia: studii, analize ºi previziuni asupra pieþei
muncii.

SAPeRe este unul dintre cele zece proiecte pentru
care au fost semnate contractele de finanþare prin inter-
mediul Programului Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU). Valoarea însumatã a
acestora este de 180 milioane euro. Dupã lansarea
primelor linii de finanþare din Fondul Social European,
prin intermediul POS DRU au fost depuse 276 de cereri
de cãtre 234 de promotori de proiecte.

În ceea ce priveºte POR, cele mai multe solicitãri
s-au referit la „Reabilitarea ºi modernizarea reþelei de
drumuri judeþene, strãzi urbane, construcþia/reabilitarea
ºoselelor de centurã“: 112 proiecte, cu o valoare totalã
estimativã de 1,34 miliarde euro.

În total, pe POR au fost depuse 128 proiecte, cu o
valoare de peste 1,38 miliarde euro, din care au fost
aprobate primele douã contracte de finanþare, cu o valoare
totalã de circa 50 de milioane euro. Este vorba de
proiectul de reabilitare a DJ 132, al cãrui beneficiar este
consiliul Judeþean Harghita, ºi de cel de reabilitare a DJ
665 ºi DJ 675 C, depus de Consiliul Judeþean Gorj.

În ceea ce priveºte proiectele depuse pentru POS
Mediu, conform Venerei Vlad, director în cadrul Minis-
terului Mediului, au fost transmise Comisiei Europene
ºapte proiecte majore pentru infrastructura de mediu, în
valoare totalã de circa 660 milioane euro. Dintre aces-
tea, patru au fost deja aprobate la începutul lunii aprilie.
Acestea sunt proiecte de modernizare a infrastructurii de
apã/apã uzatã în judeþele Giurgiu, Cãlãraºi, Cluj, Sãlaj
ºi zona Turda-Câmpia Turzii, care vor atrage aproximativ
448 milioane euro. În domeniul biodiversitãþii, au fost
selectate 26 de proiecte, pentru care s-a solicitat
îmbunãtãþirea documentaþiei, urmând ca încheierea
contractelor de finanþare sã aibã loc în cursul lunii mai.

Pentru Programul Operaþional Sectorial Creºterea
Competitivitãþii au fost selectate 97 de proiecte, iar pentru
Programul Operaþional Sectorial Transport (POS-T) s-a
depus o singurã aplicaþie, în valoare de 30.107 lei,
pentru „Asistenþã tehnicã“, beneficiarul fiind chiar
Autoritatea de management pentru POS-T. 
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Pornind de la un stadiu economic
asemãnãtor celui al României în
1989, Portugalia a fãcut progrese
foarte rapide dupã aderarea sa la
Uniunea Europeanã în 1986.

Într-o recentã vizitã în Portugalia,
constructorii români au fost impre-
sionaþi de marea dezvoltare a reþelei
rutiere din Lisabona care conþine
numeroase ºosele suprapuse, inter-
secþii denivelate cu 2-4 nivele, la
care se adaugã reþeaua de transport
electric – tramvai ºi metrou.

În cursul deplasãrii cu autocarul
spre Porto, cca 340 km, s-a observat
o reþea bogatã de autostrãzi cu douã
benzi de circulaþie pe sens, dar ºi
zone de zeci de km în care se
fãceau lãrgiri la trei benzi pe fiecare
sens. Reþeaua totalã de autostrãzi a
crescut, datoritã finanþãrii europene,
de la cca 200 km în anul 1986 la cca
3.500 km în 2008. Preþurile de con-
strucþie variazã între 2 ºi 5 milioane
euro pe km, la care se adaugã valori
mai mari pentru lucrãri de artã cu
deschideri ºi înãlþimi mari.

În oraºele vizitate s-a remarcat
menþinerea zonelor istorice, cu
unele renovãri, dar ºi cu construcþii
noi de talia celor vechi sau puþin mai
înalte. Existã încã multe construcþii
vechi care îºi aºteaptã rândul la
demolare. În zonele din afara centru-
lui istoric, atât la Lisabona, cât ºi la
Porto s-au construit practic oraºe noi
cu blocuri de locuinþe, cu 6-12-18
etaje cu aspect foarte plãcut. În
zonele adiacente existã ºi cvartale
de lux cu vile sau blocuri cu finisãri
deosebite ºi la preþuri adecvate.
Preþurile variazã în jurul a 2000 euro/mp
pentru locuinþele cu finisaje medii.

La târgul de construcþii TEKTONICA
din Lisabona s-a remarcat marea
varietate de utilaje expuse, precum
ºi organizarea foarte bunã a între-
gului târg.

Delegaþia românã a fost primitã la
sediul societãþii AMANDIO CARVALHO
SA, una din firmele recunoscute în
domeniul construcþiei de autostrãzi.
Aceasta a înfiinþat împreunã cu încã
douã companii, o firmã de construcþii
în România, sub numele de Valmo
Construcþii ºi a câºtigat licitaþia pen-
tru pasajul rutier Pipera-Tunari,
lucrare la care va colabora cu un
constructor român.

În cursul discuþiilor s-au aflat de
asemenea aspecte importante
privind activitatea de construcþii în
Portugalia, specificându-se faptul cã
toate firmele de construcþii, antre-
prenori ºi subantreprenori, trebuie
sã posede un certificat de califi-
care pe domenii de specializare ºi
pentru lucrãri încadrate în nouã
clase valorice în funcþie de cifrele de
afaceri ºi experienþa similarã. Acest
certificat este emis de IMMOPI
(Institutul pentru Marketingul Pieþei
Lucrãrilor Publice) pe baza exami-
nãrii unor documentaþii de calificare
pe tipuri de activitãþi.

Certificarea firmelor se face în
baza unor criterii juridice ºi adminis-
trative, tehnice ºi economico-finan-
ciare ºi a cifrei de afaceri realizate
pe tipuri de activitãþi. IMMOPI este
coordonat de ministerul de resort
care avizeazã criteriile ºi clasele de
calificare, costurile de certificare
fiind suportate de firmele solicitante.

În Portugalia activeazã cca 50 de
mii firme de construcþii din care
peste 20 de mii cu cifre de afaceri

importante, care executã lucrãri pu-
blice, dar ºi private, ºi care trebuie
sã posede în mod obligatoriu acest
certificat de calificare. În schimb,
certificatele sistemelor de manage-
ment al calitãþii, mediului ºi secu-
ritãþii muncii sunt opþionale.

Contractele de proiectare ºi lucrãri
de construcþii se stabilesc prin
adaptarea clauzelor model FIDIC la
legislaþia internã portughezã.

În Portugalia nu existã practic
muncã la negru deoarece pedepsele
pentru acest fapt sunt atât de mari
(în bani sau/ºi în detenþie) încât ele
descurajeazã total atât pe patroni,
cât ºi pe lucrãtori, ambii fiind solidari
în acþiune ºi sancþiuni.

În Portugalia nu existã o inspecþie
de stat pentru construcþii. Aspectele
tehnice sunt rezolvate numai pe
baza certificãrii firmelor ºi organelor
de inspecþie ale beneficiarilor.

De asemenea, toate atestãrile
tehnico-profesionale ale persoanelor
fizice (verificatori, experþi, diriginþi de
ºantier, RTE, responsabili CQ) se
fac de cãtre asociaþii profesionale de
profil.

Firmele portugheze sunt intere-
sate sã lucreze în România, cu atât
mai mult cu cât în prezent activitatea
de construcþii din Portugalia este în
regres. Partea românã a arãtat cã
este gata sã colaboreze cu parteneri
portughezi, atrãgând atenþia cã în
România nu existã mânã de lucru pe
piaþa liberã, ºomajul este sub 5%, iar
toate lucrãrile trebuie fãcute prin
parteneriat cu firme româneºti. ªanse
mãrite de colaborare ar fi dacã
partenerii lusitani ar putea asigura ºi
finanþarea unor obiective, eventual în
parteneriat public-privat. 

Experienþe confirmate
CERTIFICAREA CALIFICÃRII FIRMELOR DE CONSTRUCÞII

OBLIGATORIE ÎN PORTUGALIA
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nr. ..............................................................................................................................................
în contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani.

Vã rugãm sã completaþi acest talon ºi sã-l expediaþi într-un plic, sau prin fax împreunã cu
copia chitanþei de platã a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Construcþiilor“, 
Str. Horia Mãcelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucureºti.

* Creºterile ulterioare ale preþului de vânzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

Revista
Construcþiilor


