
Naturã... moartã!

Ne plângem din ce în ce mai mult ºi
mai vehement de pericolul poluãrii care
tinde sã ne sufoce. „Trendul“ ascendent
înregistrat de acest fenomen aparþine
fãrã drept de contestare oamenilor,
oameni care chipurile iubesc natura,
dar cãreia îi întorc spatele de fiecare
datã prin indiferenþa lor, când normal ar
trebui sã o protejeze.

Vorbind despre construcþii, sã ne
gândim la cursa contra cronometru la
care s-au angajat aºa-ziºii oameni de
afaceri (dezvoltatori imobiliari) care nu mai
prididesc în achiziþionarea de terenuri,
legal sau ilegal, pe care sã ridice clãdiri
cu cele mai diverse destinaþii.

Sfidarea conservãrii naturii în acest
caz este evidentã, fie ºi dacã menþio-
nãm faptul cã „de beton ne-am plâns în
epoca trecutã ºi betonul îl încurajãm cu
asiduitate de 15 ani încoace“.

Priviþi orice proiect imobiliar recent ºi
veþi vedea cã blocurile din minioraºele
beton realizate pânã în 1990 pun stã-
pânire acum pe diverse pãrþi ale capitalei
sau pe oraºele þãrii. Singura diferenþã
este cã au faþadele mai colorate ºi  un
oarecare confort sporit. În rest, natura
care a fost defriºatã pentru a face loc
blocurilor lipseºte cu desãvârºire, aºa
încât, cât cuprinzi cu ochii, nu vezi decât
beton pe verticalã ºi pe orizontalã.
Naturã moartã în toatã regula.

Cãutaþi dumneavoastrã, cu lumâna-
rea dacã vreþi, ºi nu cred cã veþi gãsi un
ansamblu nou de construcþii care în
proiect sã prevadã ºi vegetaþie, ºi sã fie
ºi realizatã concret în teren, printre
blocurile de locuit sau construcþiile cu o
altã destinaþie.

Mai mult, de ce oare arhitecþii ºi
proiectanþii nu se gândesc ºi la posibili-
tatea executãrii unor ramificaþii de la
râurile limitrofe, ramificaþii sub forma
unor canale care sã strãbatã zonele
construite pentru locuinþe? Existã un
impediment major: nimeni nu va ceda
teren pentru o asemenea idee. Goana

dupã cât mai mulþi bani dominã mentali-
tatea oamenilor de afaceri care nu sunt
dispuºi sã facã ºi...binefaceri.

S-a ajuns, în majoritatea cazurilor,
ca folosind integral terenul locatarii sã
nu facã altceva decât sã sarã gardul ºi
sã ajungã direct la uºa de la intrare. Nici
un spaþiu de respiro, nici o grãdiniþã,
nimic. Beton, pavele, borduri... etc.

Cum se împacã noii locatari cu o
astfel de situaþie? Se împacã pentru cã
nu au încotro. Au plãtit ºi de abia
aºteaptã sã se mute.

Mai marii banilor care au ajuns sã
mutileze spaþii generoase ce puteau sã
constituie artere sau minicartiere cu
personalitate aparte sunt cum s-ar spune
în largul lor. Aceºtia, adicã oamenii cu
disponibilitãþi nelimitate, sunt primii care
au dat nota de prost gust înghesuindu-ºi
clãdirile, cu forme dintre cele mai
caraghioase, una în alta. Mai mult,
unele dintre ele nu au nici mãcar o dis-
tanþã minimã de doi metri care sã la
separe ºi sã-i fereascã pe locatari de
indiscreþiile involuntare ale vecinilor.
Este, dacã vreþi, consecinþa devizei cã
în curtea mea ºi cu banii mei fac ce vreau.

ªi hai sã zicem cã restricþiile legilor
nu sunt cunoscute de cãtre aceºtia, dar
autoritatea care le emite autorizaþiile de
construcþii de ce nu intervine ºi nu
sancþioneazã contravenienþii? Este vorba
despre proiectele care nu se încadreazã
în ansamblul tramei stradale, care nu
respectã un anumit nivel de înãlþime,
acoperiºuri, finisare exterioarã, etc.
Mergeþi unde vreþi, dar în special în
Anglia, Germania, Suedia, Danemarca,
SUA, pe care le admirãm în filme, ºi veþi
vedea cã armonizarea construcþiilor din
punct de vedere al aspectului exterior
nu creeazã senzaþia de monotonie arhi-
tecturalã sau lipsã de policromie. Acolo
a fost ºi este posibil acest lucru pentru
cã legea este lege ºi se respectã.

La noi, fiecare construieºte dupã
cum îl taie capul, sfidând orice posibili-
tate de sancþionare ulterioarã. ªi asta
pentru cã nici o primãrie nu a demolat o

construcþie ridicatã aiurea. În cel mai
rãu caz, a „taxat“ beneficiarul cu o amendã
simbolicã ºi cu asta gata. Cum s-ar
spune mortul de la groapã nu se mai
întoarce. Cine vrea însã sã se lãmu-
reascã într-o asemenea situaþie va con-
stata de la început cã la baza „înþelegerii“
stã ºpaga. În cele mai multe situaþii ºpaga
reprezintã diferenþa dintre cât ar trebui
sã plãteascã cel în cauzã în mod corect
ºi cât achitã. Dacã ar trebui de exemplu
sã primeascã o amendã de 100 de mili-
oane, plãteºte doar 20-30 de milioane ºi
scapã. Scapã pentru cã diferenþa de
bani intrã în buzunarul omului… legii, cã
aºa este, cum se spune, pe la noi pe la
români.

Traversãm o varã toridã ºi cu toate
acestea, pe oriunde treci ºantierele de
construcþii se înmulþesc pe zi ce trece
cu toatã lipsa de forþã de muncã de care
fac atâta caz constructorii.

Din pãcate, cu cât sunt mai multe
ºantiere, cu atât mai multe sunt ºi abe-
raþiile de care aminteam mai înainte, iar
pe fondul electoral, în plinã desfãºurare
(deºi nu-i încã legal) se trage serios pe
toate fronturile pentru a se construi cât
mai mult ºi oricum, pentru cã nu se ºtie
ce-i aºteaptã în viitor pe dezvoltatorii
imobiliari.

Mai moare mãgarul, se mai rupe
samarul ºi ce-i în mânã nu-i minciunã.

Liota de politicieni nu este dispusã
sã-ºi piardã susþinãtorii financiari cãrora
le asigurã de lucru. Nimic nou sub soare
veþi zice, dar mai suntem dispuºi sã
tolerãm aceastã situaþie?
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Varul – soluþia naturalã
pentru stabilizarea solurilor

SITUAÞIA INIÞIALÃ
Antreprenorul general a întâmpinat

probleme pe ºantier din cauza capa-
citãþii portante foarte scãzute. În foto 1
se poate observa efectul tãlpii de
echilibru a macaralei asupra solului cu
capacitate portantã 0.

Prima operaþiune desfãºuratã de
antreprenorul general a fost înlãtu-
rarea stratului vegetal. Dupã ter-
minarea operaþiunii de înlãturare a
stratului vegetal, s-a început testarea
capacitãþii existente cu ajutorul plãcii
Lucas în mai multe puncte. Rezul-
tatele obþinute în urma testãrii au
fost dezastroase (Ev2=0). 

PROBLEMA
Antreprenorul general a dorit sã

gãseascã, în timpul cel mai scurt ºi
cu costul cel mai scãzut, o soluþie
pentru problema apãrutã. Înlocuirea
solului s-a dovedit a fi mult mai

costisitoare decât stabilizarea cu
var, având nevoie de o duratã mai
mare pentru execuþie. 

SOLUÞIA TEHNICÃ
În prealabil, straturile de sol au fost

supuse unui studiu geotehnic. Tipul
de sol identificat a fost argila nisi-
poasã. Problema cea mai mare era
legatã de plasticitatea foarte ridicatã. 

Inreco Remix, compania speciali-
zatã pe tehnologiile de stabilizare, a
propus stabilizarea cu var pentru a

reduce plasticitatea solurilor ºi,
foarte important, pentru a realiza
conþinutul de umiditate optim pentru
compactare.

Stabilizarea s-a efectuat în doar
2 zile, cu utilaje profesionale tip
Wirtgen 2500, obþinându-se în final
o suprafaþã de 7.500 m2, cu o adân-
cime de 40 cm ºi 4% dozaj var
(foto 2 ºi 3).

Dupã tratamentul cu var aplicat
solului s-a testat capacitatea por-
tantã: imediat dupã compactare,
la 7, 14 ºi 28 zile. Graficul din fig. 1
demonstreazã cã un procent de 4%
var a fost dozajul optim pentru cerin-
þele de portanþã.

BENEFICII
Metoda de stabilizare cu var, apli-

catã cu ajutorul utilajelor profesio-
nale de dozare ºi mixare, asigurã
creºterea capacitãþii portante, redu-
cerea umiditãþii solului ºi scãderea
timpului de execuþie, aceste avan-
taje regãsindu-se în costul final
scãzut al lucrãrii. 

Fig. 1

Foto 1

Foto 2: Dozare var + mixare var + sol Foto 3: Compactare finalã

STUDIU DE CAZ
Proiect: Construcþia fabricii Webasto - Zimandu Nou, Arad
Antreprenor general: Ver Bau Epitoipari es Szolgaltato Srl - Ungaria, Sucursala Cluj
Subcontractant pentru stabilizare sol: Inreco Remix Srl, Târgu Mureº
Furnizor var: Carmeuse Holding - fabrica Deva, Chiºcãdaga
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Tehnologia de injectare
cu rãºini sintetice Uretek®

URETEK SLAB LIFTING
Este o tehnologie folositã în cazul

injectãrilor în apropierea suprafeþei te-
restre. Se poate folosi pe o scarã largã,
de la planºeele caselor de locuit pânã
la marile clãdiri industriale: plãci de par-
dosealã industrialã, fundaþii de maºini,
drumuri cu îmbrãcãminte de beton sau
bituminoasã, piste de aeroport ºi pentru
remedierea altor infrastructuri tasate
(eventual chiar ºi cu pereþii despãrþitori
existenþi pe planºeu). 

Aceastã metodã constã în injec-
tarea rãºinii sintetice Uretek chiar sub
pardosealã sau cu aproximativ 10 cm
mai jos pentru ca rãºina injectatã sã
umple golurile macroscopice ºi sã se
refacã contactul pentru transmiterea

sarcinilor între infrastructurã ºi terenul
de fundare. Ca urmare a creºterii
rezistenþei la compresiune a terenului
de fundare se poate observa ºi
îmbunãtãþirea parametrilor rezistenþei
la forfecare, fapt deloc neglijabil în
cazul terenului de fundare degradat. 

În momentul când rãºina sinte-
ticã a umplut golurile din terenul de
fundare, suprasarcinile încep sã ridice
pardoseala. Tehnologia se poate folosi
chiar cu menþinerea utilajelor sau mate-
rialelor grele depozitate la locul lor
iniþial (pânã la sarcini de 30 t/m2). În
acest caz sunt suficiente gãuri forate cu
un diametru de 8-15 mm, dupã finalizare
fiind necesarã numai înlocuirea câtorva
plãci de pardosealã.

Avantajele tehnologiei
Uretek Slab Lifting

faþã de metodele clasice
Rapiditate evidentã de execuþie.

Nu este necesarã mutarea utilajelor
sau materialelor depozitate pe par-
dosealã ºi nici întreruperea activitãþii. 

Nu necesitã intervenþii fizice,
demolãri, spargeri etc. Astfel, costurile
anexe sunt minimale. Tehnologia este
fãrã praf, moloz sau alte impuritãþi.

Este posibilã chiar ºi o ridicare
de 50 cm, dar injectarea poate fi
opritã în orice moment pentru a evita
supraridicarea.

Este posibilã chiar ºi o sarcinã
de ridicare de 30 tone/m2. Din acest
motiv tehnologia poate fi aplicatã ºi la
depozite foarte înalte.

Poate fi utilizatã ºi la pardoseli cu
þevile de încãlzire sau de alt gen înglo-
bate în ele.

Aceastã soluþie profesionalã se poate
aplica de cãtre specialiºtii firmei Uretek
Ro de la inspecþia gratuitã acordatã,
pânã la execuþia lucrãrii respective.

Fiabilitatea tehnologiei Uretek a fost
probatã ºi doveditã în decursul a 35 de
ani, interval de timp în care au fost reali-
zate peste 100.000 proiecte. 

Lucrãri de referinþã majore au fost
efectuate de cãtre Uretek pentru MOL,
supermarket-urile Metro ºi Tesco,
sediile Audi, Pepsi-Cola, Fly Balaton
(aeroport).

Ca activitate, Uretek acoperã zona
României ºi a Moldovei, motiv pentru care
îºi menþine oferta pentru orice beneficiar de
investiþii unde se poate aplica tehnolo-
gia injectãrii de rãºini sintetice. 

Pentru consolidarea tasãrilor de clãdiri, drumuri, culei de pod ºi pentru stabilizarea terenurilor de fundare
unde cauzele degradãrilor sunt greºelile de execuþie sau pierderea capacitãþii portante a respectivelor terenuri
de fundare au fost concepute tehnologiile Uretek (Deep Injections, Slab Lifting, Power Pile). 

Cu ajutorul tehnologiei de injectare Uretek se pot remedia tasãrile neuniforme ale construcþiilor fãrã sã fie
nevoie de intervenþii majore de consolidare structuralã ºi fãrã demolãri pentru acces la anumite procedee de
consolidare. Stabilizarea sau chiar ridicarea (aducerea în poziþia iniþialã la nivel) construcþiilor deteriorate se
controleazã în permanenþã pe parcursul injectãrii ºi poate fi opritã în orice moment, dacã e necesar.

Pardoseala înainte de injectare

Pardoseala dupã injectare

Perete despãrþitor înainte de injectare

Perete despãrþitor dupã injectare
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Participarea IMM-urilor la achiziþiile publice

Recomandãri
Consiliul Economic ºi Social Euro-

pean (CESE) încurajeazã Comisia
Europeanã sã îºi urmãreascã cu fer-
mitate obiectivele privind o mai mare
deschidere a pieþelor de achiziþii
publice ºi sã se asigure cã principiile
transparenþei, egalitãþii de tratament,
responsabilitãþii sociale ºi ecologice
sunt respectate.

CESE recomandã ca, în cadrul
renegocierii Acordului privind achizi-
þiile publice (AAP), Comisia Euro-
peanã sã se opunã ferm practicilor
protecþioniste ale anumitor þãri, pãrþi
la acord.

În ceea ce priveºte asistenþa
publicã pentru dezvoltare, CESE
este în favoarea renunþãrii progre-
sive ºi reciproce la sistemele de
„asistenþã condiþionatã“ ºi consi-
derã cã, în acest caz, criteriile
esenþiale trebuie sã fie eficacitatea
ºi transparenþa.

La nivelul Uniunii Europene,
CESE este în favoarea unei trans-
parenþe crescute ºi a unor sisteme
moderne de atribuire a contractelor
ºi de publicare a ofertelor. În aceastã
privinþã, CESE se va opune oricãrei
ridicãri a pragurilor din directivele
europene care constituie garanþii

pentru transparenþã. CESE susþine
comunicarea Comisiei Europene
care urmãreºte creºterea trans-
parenþei contractelor de achiziþii
publice cu o valoare inferioarã
pragurilor stabilite prin directive.

CESE nu este în favoarea sta-
bilirii în cadrul UE a unui sistem de
cote pentru IMM-uri dupã modelul
„Small Business Act“ din SUA, însã
recunoaºte utilitatea unei „foi de
parcurs“ europene pentru IMM-uri
ºi, în special, pentru microîntre-
prinderi, orientatã cãtre inovare ºi
constituirea întreprinderilor, în spe-
cial în domeniile cheie ale eficienþei
energetice ºi protecþiei mediului,
care sã fie însoþitã de proiecte con-
crete, de un calendar ºi de un buget
multianual.

„Foaia de parcurs“ ar putea fi
mai eficientã, iar aplicarea acesteia
mai uºoarã dacã ar fi însoþitã de
sisteme de informaþii care sã fie
bazate pe rolul natural al IMM-urilor
de multiplicatori de informaþie, de
veritabile mecanisme de consul-
tare, transparente ºi echitabile, pre-
cum ºi de instrumente juridice
europene simple.

Aceste proiecte concrete ºi sis-
teme de atribuire a contractelor ar

trebui sã poatã pune în practicã, ori
de câte ori este posibil, principiul
„grija pentru întreprinderile mici pe
primul plan“, de exemplu prin insti-
tuirea unei proceduri de tipul „o
singurã datã“ pentru realizarea for-
malitãþilor administrative. Astfel s-ar
putea elabora proceduri administra-
tive ºi tehnice adaptate dimensiu-
nilor ºi tipologiei întreprinderilor mici
conforme cu obiectivul de a reduce
sarcinile administrative care apasã
asupra lor.

Preºedinþia francezã a Uniunii
Europene a sesizat CESE, printr-o
scrisoare oficialã din partea secre-
tarului de stat pentru afaceri euro-
pene, pentru elaborarea unui aviz
exploratoriu privind achiziþiile publice
internaþionale.

Solicitarea se referã explicit la
negocierile în curs de desfãºurare
din cadrul procesului de revizuire a
Acordului privind achiziþiile publice
(AAP) ale Organizaþiei Mondiale a
Comerþului (OMC) care implicã
12 state ºi Uniunea Europeanã (alte
18 þãri au statut de observator).

Guvernul francez ºi-a exprimat
îngrijorarea, în toamna anului 2007,
faþã de o ofertã consideratã prea

ARACO a susþinut ani de-a rândul promovarea unei Legi care sã faciliteze, prin mãsuri concrete în
favoarea acestora, participarea IMM-urilor la achiziþiile publice.

Astfel, s-a susþinut clauza „preferinþei interne“, creºterea pragului valoric pentru lucrãri la care nu se
aplicã obligaþia de publicitate la nivel european, eliminarea practicilor de atribuire a contractelor între-
prinderilor finanþatoare ºi a prevederilor unor clauze restrictive pentru IMM-uri în caietele de sarcini
(experienþa similarã, cuantum exagerat pentru garanþii etc.) º.a.

Vã prezentãm în continuare Avizul care se referã la revizuirea Acordului privind Achiziþiile Publice
(AAP) al Organizaþiei Mondiale a Comerþului (OMC), în contextul în care anumite state (SUA, Coreea,
Japonia º.a.) au introdus clauze restrictive pentru accesul pe pieþele lor de achiziþii publice, rezervând
anumite lucrãri propriilor IMM-uri, faþã de oferta consideratã prea generoasã a UE (Directivele 2004/18/CE
ºi 2004/17/CE din 31.03.2004).

AVIZUL (EXPLORATORIU) AL CESE PRIVIND ACHIZIÞIILE PUBLICE INTERNAÞIONALE

continuare în pagina 14
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generoasã din partea Uniunii
Europene, în contextul în care anu-
mite state (SUA, Coreea, Japonia)
au introdus clauze restrictive pentru
accesul pe pieþele lor de achiziþii
publice, clauze care rezervã anumite
pieþe propriilor întreprinderi mici ºi
mijlocii.

Poziþia francezã, susþinutã de
mai multe state membre, cere fie un
acces mai bun pe pieþele de achiziþii
publice ale acestor state în cadrul
AAP revizuit, fie aplicarea în Uni-
unea Europeanã a unor restricþii
similare în favoarea întreprinderilor
mici ºi mijlocii europene.

În prezent AAP se referã la
praguri pentru achiziþii publice, simi-
lare celor în vigoare pentru aplicarea
dispoziþiilor prevãzute de directivele
interne ale Uniunii Europene, per-
miþând astfel, de facto, întreprinde-
rilor din celelalte 12 state care sunt
pãrþi la AAP sã participe la orice pro-
cedurã de achiziþii publice din cadrul
Uniunii Europene cu o valoare supe-
rioarã acestor praguri.

CESE s-a pronunþat deja asupra
problemei deschiderii pieþelor de
achiziþii publice în cadrul Uniunii
Europene, exprimându-ºi regretul în
special în legãturã cu participarea
prea redusã a întreprinderilor la
achiziþii publice transfrontaliere în
interiorul Uniunii Europene.

Pe plan internaþional se poate
considera cã pieþele din Uniunea
Europeanã sunt printre cele mai
deschise concurenþei internaþionale.
Acest lucru este valabil,  de aseme-
nea, ºi pentru un numãr din ce în ce
mai mare de contracte finanþate de
Uniunea Europeanã sub formã de
asistenþã pentru dezvoltare (UE este
principalul donator de asistenþã pen-
tru dezvoltare din lume). Cu toate
acestea, CESE regretã practicile
existente în statele membre prin
care se condiþioneazã asistenþa pen-
tru dezvoltare de obþinerea con-
tractelor de cãtre întreprinderi
provenind din þãrile donatoare.

Unii dintre partenerii noºtri au
introdus sisteme de protecþie diverse
ºi variate (ca de exemplu „Buy
American“ sau „Small Bussiness
Act“ în SUA), precum ºi gene-
ralizarea programelor de asistenþã
„condiþionatã“. Deschiderea pieþelor
de achiziþii publice la nivel inter-
naþional trebuie consideratã ca un
avantaj pentru Uniunea Europeanã,
dacã þinem seama de faptul cã
mulþi dintre liderii mondiali, inclusiv
IMM-uri, din sectoarele de construcþii,
lucrãri publice, energii alternative,
protecþia mediului, provin din UE.

„Small Bussiness Act“ din SUA
cuprinde, pe lângã mãsuri de sus-
þinere pentru IMM-uri, o prevedere
care rezervã 25% din contractele
publice federale IMM-urilor americane.

În ceea ce priveºte renegocierea
AAP (Acordului privind achiziþiile
publice), CESE considerã cã, deºi
este importantã invocarea principiului
reciprocitãþii, UE nu ar trebui sã
adopte mãsuri protecþioniste simi-
lare celor practicate de concurenþii
noºtri, deoarece astfel de mãsuri ar
împiedica atingerea obiectivului ge-
neral de deschidere a pieþelor pe
care trebuie sã îl urmãreascã
Uniunea Europeanã.

Mai mult, acest obiectiv trebuie
sã vizeze nu numai pãrþile la AAP,
dar ºi alte state în care procedurile
de atribuire a contractelor sunt
printre cele mai puþin transparente ºi
nu permit, în general, participarea
întreprinderilor europene.

Ideea de a exclude temporar din
AAP contractele finanþate din fonduri
europene, pentru întreprinderile pro-
venind din þãri care menþin mãsuri
naþionale protecþioniste, este o idee
interesantã, deja avansatã de CESE
în avize anterioare.

CESE subliniazã faptul cã pro-
blemele legate de protecþia mediului
ºi de normele sociale minime sta-
bilite în convenþiile OIM (precum ºi
acordurile colective interprofesio-
nale, sectoriale ºi de întreprindere

încheiate de partenerii sociali ºi
aplicabile în þãrile respective) trebuie
sã fie luate în consideraþie în cadrul
negocierilor, în special cu ocazia
încheierii de acorduri bilaterale cu
þãri care nu au ratificat Protocolul de
la Kyoto sau convenþiile OIM, cu þãri
care nu le aplicã sau le aplicã
necorespunzãtor.

În cadrul Uniunii Europene,
bazându-se pe modelul american,
Comisia Europeanã a anunþat cã ar
putea promova un „Small Bussi-
ness Act“ în stil european care, fãrã
sã rezerve IMM-urilor cote specifice
pe pieþele de achiziþii publice, aºa
cum se practicã în SUA, ar facilita
participarea IMM-urilor la achiziþiile
publice ºi, în general, ar propune
mãsuri concrete în favoarea acestora.

Problema adoptãrii unor cote în
favoarea IMM-urilor nu se pune în
UE întrucât se considerã cã aproxi-
mativ 42% (conform Comisiei Europene)
din volumul total al contractelor pu-
blice atribuite (sursã din 2005) sunt
acordate întreprinderilor calificate
ca IMM-uri conform terminologiei
comunitare.

În cadrul Uniunii Europene tre-
buie valorificatã dimensiunea euro-
peanã a pieþei pentru o utilizare cât
mai bunã a fondurilor publice. 

În ciuda unei creºteri semnifi-
cative a numãrului de contracte
atribuite întreprinderilor provenind
din alte þãri ale Uniunii, întreprinderile
acuzã lipsa de transparenþã ºi insufi-
cienþa informaþiilor adecvate care sã
le permitã participarea la proceduri
de achiziþii publice transfrontaliere.
Aceste plângeri se referã în special
la contractele care au o valoare infe-
rioarã pragurilor începând de la care
se aplicã directivele europene ºi
pentru care nu se aplicã obligaþia
de publicitate la nivel european.
Antreprenorii regretã, de asemenea,
faptul cã directivele europene sunt

urmare din pagina 12

continuare în pagina 16
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complicate de proceduri de transpu-
nere care nu sunt întotdeauna trans-
parente (termene, întârzieri...) ºi dau
naºtere adesea la reglementãri
specifice naþionale suplimentare
care se completeazã unele pe altele. 

CESE recunoaºte necesitatea
reglementãrilor în domeniul achizi-
þiilor publice, însã pledeazã pentru
mai multã transparenþã ºi securitate
juridicã.

CESE considerã cã pragurile de
la care se aplicã principiile de
deschidere, de transparenþã ºi de
publicitate sunt cea mai bunã
garanþie posibilã de participare la
contracte de achiziþii publice pentru
actorii economici ºi, în special, pen-
tru microîntreprinderi. Chiar ºi în UE,
unde principiul egalitãþii de tratament
ºi al nediscriminãrii pe bazã de
naþionalitate ar trebui sã se aplice,
contractele situate sub aceste
praguri sunt cele care fac obiectul
a numeroase plângeri din partea
IMM-urilor pe motivul lipsei de
deschidere.

Chiar dacã ideea de a stabili cote
dupã modelul sistemului american
nu se bucurã de adeziunea federa-
þiilor europene de întreprinderi,
acestea recunosc importanþa unei
politici proactive de susþinere, în
special pentru contractele care se
situeazã sub pragurile fixate în direc-
tivele europene ºi pentru contractele
din domeniul noilor tehnologii, al efi-
cienþei energetice sau al protecþiei
mediului.

CESE susþine cu fermitate o
„foaie de parcurs“ în favoarea
IMM-urilor europene care sã con-
þinã o serie de dispoziþii clare ºi
constrângãtoare, însoþite de un
calendar ºi de un plan de finanþare.
Aceasta s-ar baza pe cei douzeci de
ani de existenþã a unei politici
europene pentru întreprinderile mici
ºi, în special, pe Carta europeanã a

întreprinderilor mici adoptatã la sum-
mit-ul european de la Santa Maria
de Feira, din iunie 2000, precum ºi
pe concluziile Conferinþei de la
Stuttgart privind artizanatul ºi între-
prinderile mici, din aprilie 2007.

Printre dispoziþiile cele mai
potrivite s-ar putea numãra:

Propuneri legislative însoþite
de un calendar de adoptare:

un cod de conduitã a autori-
tãþilor publice care sã creascã intere-
sul de a oferi chiar ºi celor mai mici
întreprinderi posibilitatea de a participa
la contracte, precum ºi bune practici
în ceea ce priveºte simplificarea ºi
informatizarea procedurilor;

mãsuri europene unice cum ar
fi brevetul comunitar sau statutul
european al întreprinderii mici ºi
mijlocii (iniþiativa Comitetului Eco-
nomic ºi Social privind accesul între-
prinderilor mici ºi mijlocii la un statut
european de drept, 21.03.2002)
care urmãresc simplificarea cadrului
juridic al Uniunii Europene ºi afir-
marea unei „identitãþi europene“ a
întreprinderilor;

o consolidare a directivei „termene
de platã“, dupã cum a solicitat CESE.

Mecanisme de informare  privind
achiziþiile publice însoþite de un
calendar de aplicare:

sprijinirea ºi dezvoltarea sis-
temelor de informare ºi de mediere
privind achiziþiile publice trans-
frontaliere ºi crearea unei reþele a
întreprinderilor prin utilizarea efectivã
a noii reþele europene „Entreprise
Europe Network“, precum ºi prin
susþinerea iniþiativelor locale de
asociere a IMM-urilor;

susþinerea unor proiecte pilot
de achiziþii publice electronice, de
reþele de întreprinderi, de portaluri
cu informaþii ºi de ghiºee unice
privind contractele publice trans-
frontaliere, întemeiate pe structuri
existente ºi recunoscute de actorii
economici.

Acþiuni la nivel european însoþite
de mijloace bugetare adecvate:

introducerea unui sistem de
inginerie financiarã pentru susþinerea
participãrii IMM-urilor la achiziþii
publice, sub forma fondurilor de
garanþie, a cauþiunilor ºi a asigu-
rãrilor de credite, utilizând în acest
scop fondurile structurale europene;

lansarea de programe europene
de formare ºi de programe demonstra-
tive pentru IMM-uri, în domeniul efi-
cienþei energetice ºi al protecþiei
mediului (în special în sectorul
construcþiilor). Aceastã nouã preve-
dere ar putea beneficia de fonduri
europene neutilizate, care sunt resti-
tuite în fiecare an statelor membre;

extinderea mecanismelor de
încurajare a participãrii IMM-urilor la
acþiunile ºi programele de cercetare
ale Uniunii Europene (prime de feza-
bilitate ºi cooperarea la nivel de
cercetare) ºi încurajarea statelor
membre pentru a aplica mãsuri iden-
tice pe plan naþional, în special în
sectoarele legate de noile tehnologii,
inclusiv în domeniul apãrãrii ºi al
sãnãtãþii.

Proceduri de consultare ºi mediere:
revizuirea, în sfârºit, a proce-

durilor de consultare ºi de evaluare
ale Comisiei Europene, care ignorã
adesea realitatea peisajului eco-
nomic european compus în marea
majoritate de IMM-uri: consolidarea
„fiºelor de impact pentru IMM-uri“,
solicitarea avizelor exploratorii din
partea CESE într-un mod mai sis-
tematic, folosirea într-o mai mare
mãsurã a organizaþiilor reprezenta-
tive ale societãþii civile;

creºterea rolului reþelei EEN
(Entreprise Europe Network) care
are peste 600 de puncte de contact
pe lângã structurile locale recunos-
cute de cãtre actorii economici locali
din Uniunea Europeanã, precum ºi
al organizaþiilor de întreprinderi exis-
tente, pentru a crea o veritabilã reþea
europeanã de alertã, de mediere ºi
de susþinere a întreprinderilor mici ºi
mijlocii. 

urmare din pagina 14
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Produsele ISOPAN te ajutã sã construieºti eficient

Dinamica investiþiilor de tip industrial:
depozite, centre comerciale º.a. dar ºi a
celor de tip civil, a înregistrat o creºtere fãrã
precedent.

Drept urmare, a devenit necesar ca pro-
iectarea ºi construcþia acestora sã se facã
într-un ritm rapid, în concordanþã cu
aºteptãrile beneficiarilor.

Dispunând de o experienþã îndelungatã în
domeniul producerii de panouri termoizolante
tip sandwich, Isopan Est srl, membrã a grupului
Manni, a pus la dispoziþia constructorilor teh-
nologia prin care aceºtia pot rãspunde eficient
acestei provocãri.

Utilizarea panourilor termoizolante a sporit eficienþa proiectãrii ºi con-
strucþiei obiectivelor industriale datoritã avantajelor pe care aceste materiale
de construcþie le au faþã de tehnologiile tradiþionale, dupã cum urmeazã:

Vitezã de asamblare mare;
Versatilitate în proiectare;
Elasticitate;
Rezistenþã mecanicã mare;
Durabilitate;
Calitate;
Aspect plãcut;
Rezistenþã la foc;
Cost de întreþinere redus;
Pierderi termice reduse.
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Produsele Isopan asigurã, de asemenea, un
aspect deosebit construcþiilor. Un exemplu în
acest sens este gama de panouri pentru
acoperiº tip ISODOMUS.

Cu grosimi cuprinse între 40 ºi 60 de
milimetri, panourile tip ISODOMUS asigurã
un confort termic ridicat ºi o rezistenþã
mecanicã în conformitate cu cele mai
exigente  cerinþe.

Panourile se pot adapta diverselor
cerinþe ale constructorilor asigurând lucrãri
rapide ºi de certã calitate deoarece au lungimi standard
cuprinse între 1.050 milimetri ºi 3.500 milimetri.

Designul adaptat domeniului de utilizare creeazã premisele realizãrii unor
acoperiºuri pentru care costurile de întreþinere sunt mult inferioare celor ce
folosesc materiale tradiþionale.

Produse de calitate certificatã internaþional, apropierea de client,
îmbunãtãþirea continuã a procesului de producþie, noi produse care sã
rãspundã cerinþelor clienþilor noºtri, toate acestea constituie baza politicii
noastre de dezvoltare care asigurã beneficiarilor noºtri posibilitatea de a
construi sigur ºi eficient.
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Sistemul de distribuþie a aerului Lindab Safe 
MAI ETANª. MAI PERFORMANT ENERGETIC.

DE CE ESTE IMPORTANTÃ ETANªEITATEA SISTEMULUI?
Simplu. În primul rând, în cazul în care sistemul de ventilaþie nu este etanº, pierderile de aer vor trebui compen-

sate prin creºterea debitului de aer al ventilatorului.

Acest lucru necesitã o supradimensionare a elementelor sistemului cum ar fi: ventilatoarele, filtrele, bateriile de

rãcire/încãlzire, alte recuperatoare ºi schimbãtoare de cãldurã etc. Astfel, cresc atât consumul de energie ºi implicit

costurile cu energia, cât ºi efectele negative asupra mediului.

De asemenea, necompensarea pierderilor de aer prin mãrirea debitului ar duce la nerespectarea condiþiilor de

climatizare specificate, iar confortul ocupanþilor ar fi redus (slaba calitate a aerului ºi temperatura necorespunzã-

toare). Un alt efect al sistemului de ventilaþie cu pierderi de aer este disconfortul creat din cauza zgomotului.

În fig. 1 sunt prezentate, schematic, implicaþiile etanºeitãþii elementelor de ventilaþie asupra întregului sistem.

Cele mai multe clãdiri sunt echipate astãzi cu sisteme de distribuþie a aerului deoarece acestea repre-

zintã o condiþie esenþialã pentru realizarea unui climat interior optim. Unul dintre cele mai importante

aspecte, identificat ca fiind o sursã majorã de consum (risipã) a energiei ºi de funcþionare inadecvatã a

sistemului de ventilaþie-climatizare este etanºeitatea elementelor componente ale sistemului de

distribuþie a aerului.  

Fig. 1
continuare în pagina 22
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STANDARDELE PRIVIND ETANªEITATEA SISTEMELOR DE VENTILAÞIE

În eforturile de reducere a consumurilor cu energia în clãdiri, a fost luatã în considerare problema pierderilor de

aer din sistemele de ventilaþie ºi implicit a claselor de etanºeitate în care se încadreazã acestea. De aceea, în nor-

mativul european EN12237 (echiva-

lentul românesc este SR EN 12237) ºi

în normele Eurovent au fost descrise

clasele de etanºeitate în funcþie de

pierderile de aer ºi de diferenþa de pre-

siune (tabelul 1).

În prezent, majoritatea sistemelor

de ventilaþie nu ating nici mãcar clasa

A de etanºeitate (cea mai slabã clasã

de etanºeitate). 

LINDAB SAFE. 

ETANªEITATE CLASA D. ÎNTOTDEAUNA.

Toate tubulaturile circulare ºi accesoriile aferente Lindab Safe garanteazã cea mai mare clasã de etanºeitate,

clasa D, aºa cum este descrisã în normele SR EN 12237 (Ventilarea în clãdiri, Reþele de canale, Rezistenþa ºi

etanºeitatea canalelor circulare de tablã). Punctul forte al sistemului este tehnologia utilizatã pentru asigurarea

etanºãrii: aplicarea la exterior, pe capetele fiecãrei piese a unei garnituri duble de cauciuc EPDM, în formã de “U”

prinsã pe piesã prin intermediul unui colier metalic din INOX (nu se folosesc adezivi sau silicon). 

Avantajele acestei îmbinãri sunt multiple: nu se deterioreazã în timp (fiind

verificate timp de 15 ani), sunt insensibile la variaþiile de temperaturã, nu se

deplaseazã din lãcaºul lor atunci când elementele sunt îmbinate ºi constituie un

procedeu eficace de etanºare. 

Lindab Safe rezistã la:

temperaturi între -30 0C ºi 100 0C;

presiuni pozitive pânã la 3000 Pa;

presiuni negative pânã la 5000 Pa.

LINDAB SAFE.
REMARCABILÃ PERFORMANÞÃ ENERGETICÃ

În comparaþie cu un sistem care se încadreazã în clasa A de etanºeitate, Lindab Safe – clasa D de etanºeitate -
performeazã de 27 de ori mai bine.

Aceastã etanºare deosebitã asigurã pierderi minime de aer pentru sistemele de ventilaþie realizate cu produsele
Lindab Safe, iar în activitatea de proiectare nu mai trebuie luate în calcul pierderile de aer din
sistem. 

Datoritã nivelului maxim de etanºare, sistemul Lindab Safe asigurã o reducere de 97% a
volumului pierderilor de aer faþã de pierderile generate de un sistem aflat în clasa A de etanºeitate. 

Piesele speciale Lindab Safe poartã etichetã cu menþiunea clasei de etanºeitate. 
Lindab garanteazã 15 ani etanºeitatea sistemului de distribuþie a aerului Lindab Safe.

Tabelul 1

Fiecare clasã de etanºeitate performeazã de 3 ori mai bine decât cea
anterioarã astfel încât clasa D de etanºeitate performeazã

de 27 de ori mai bine decât clasa A

urmare din pagina 20
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Aniversare
CASA SOCIALÃ A CONSTRUCTORILOR LA 10 ANI

Casa Socialã a Constructorilor
(CSC) este o organizaþie non-profit,
autonomã, cu personalitate juridicã,
înfiinþatã în baza Legii nr. 215/1997,
care are ca obiect principal de activi-
tate protecþia socialã a salariaþilor
din ramura de construcþii ºi produ-
cere a materialelor de construcþii
pe perioada timpului nefavorabil
(1 noiembrie – 31 martie).

Ea s-a constituit ºi funcþioneazã
în sistem bipartit, cu participarea
egalã a organizaþiilor sindicale ºi
asociaþiilor patronale cu reprezenta-
tivitate la nivelul ramurii de con-
strucþii ºi materialelor de construcþii.

În acest moment aniversar, 10
ani de existenþã, Casa Socialã a
Constructorilor numãrã ca membri
590 de societãþi – antreprenori de
construcþii cu capital românesc sau
strãin.

Protecþia socialã acordatã de
CSC are în vedere personalul din
construcþii, care nu îºi poate des-
fãºura activitatea în perioada de
iarnã din cauza condiþiilor meteoro-
logice nefavorabile ºi constã în plata
unei indemnizaþii reprezentând 75%
din salariul de bazã brut – fãrã
pierderea drepturilor de salariat
(continuitate, vechime, concediu,
asigurãri etc.).

În cei 10 ani de funcþionare au
beneficiat de protecþia socialã
acordatã de CSC mai mult de
210.000 de lucrãtori în construcþii,
cãrora li s-au plãtit prin Casã
indemnizaþii ce depãºesc 80 de
milioane lei.

Portofoliul de servicii al Casei
Sociale a Constructorilor este com-
pletat de gestiunea fondurilor, de
acordarea de scrisori de garanþie
pentru participarea la licitaþii – în

limita fondurilor deþinute de fiecare
solicitant în contul propriu de la CSC
ºi de activitatea susþinutã de lobby
pentru rezolvarea unor probleme
de interes comun ale agenþilor
economici cu activitate de con-
strucþii ºi de producere a materi-
alelor de construcþii.

Casa Socialã a Constructorilor
este premisa necesarã a întregului
Sistem de Autoreglementãri Secto-
riale în Construcþii, care cuprinde
urmãtoarele ONG-uri independente,
administrate bipartit, înfiinþate în
baza Acordului Social Sectorial
pentru Construcþii 2007-2009:

Casa de Meserii a Constructo-
rilor (CMC);

Casa de Siguranþã a Mediului
de Muncã (CASIMMCO);

Casa de Concedii a Construc-
torilor (3C);

Comitetul Paritar pentru Munci-
tori Migranþi;

Comitetul Paritar pentru Trus-
turi Transnaþionale.

Toate aceste entitãþi oferã servicii
specifice în principal membrilor
Casei Sociale a Constructorilor.

În data de 18 aprilie 2008, Casa
Socialã a Constructorilor a devenit
membru observator al Asociaþiei
Europene a Instituþiilor Paritare –
AEIP.

Casa Socialã a Constructorilor a
devenit astfel cel de-al 30-lea mem-
bru al AEIP, organizaþie care reuneºte
organisme paritare din þãrile mem-
bre ale Uniunii Europene din urmã-
toarele domenii:

regimuri coordonate de pen-
sionare;

fonduri de pensii;
sãnãtate ºi securitate în muncã;
regimuri de concedii plãtite;
regimuri de protecþie socialã pe

baze teritoriale.

La propunerea CSC, existã un
acord de principiu din partea AEIP
pentru organizarea împreunã cu
FIEC ºi EFBWW în luna aprilie
2009 a unei conferinþe regionale la
Bucureºti pentru promovarea servi-
ciilor instituþiilor paritare în aceastã
zonã a UE.

În ultimii ani CSC a dezvoltat, de
asemenea, relaþii strânse cu Organi-
zaþia Internaþionalã a Muncii (OIM),
la solicitarea cãreia contribuie la pro-
movarea proiectului unei legi a
Casei Sociale a Constructorilor în
Republica Moldova ºi în alte þãri
din regiune, cu accent pe Bulgaria.

Începând cu 2005 Casa Socialã
a Constructorilor a colaborat în douã
proiecte Leonardo cu parteneri din
Italia ºi Belgia ºi a pus bazele unor
colaborãri viitoare pe proiecte cu
finanþare comunitarã cu parteneri din
Italia, Germania, Spania.

Casa Socialã a Constructorilor
rãmâne spaþiul acþiunilor concrete
din zona de convergenþã a intere-
selor partenerilor sociali din sectorul
construcþiilor din România, locul de
dialog social ºi economic al ramurii,
de negociere a Contractului Colectiv
de Muncã pentru ramura de con-
strucþii-montaj ºi al altor acorduri
bipartite.

În decursul celor 10 ani de activi-
tate, Casa Socialã a Constructorilor
a avut propria contribuþie în stabi-
lizarea forþei de muncã – prin
evitarea trimiterii personalului în
ºomaj ºi, prin aceasta, la întãrirea
poziþiei societãþilor membre ca anga-
jatori cu responsabilitate socialã
corporatistã asumatã în sectorul
construcþiilor din România. 

Scurgerea cu folos a timpului semnificã pentru unii consemnarea justificãrii existenþei unor instituþii ºi
activitãþi legate direct de funcþionalitatea ºi eficienþa societãþilor cu profil economic, cum este ºi cazul
celor din sectorul construcþiilor. Cã este aºa, ne-o dovedeºte perenitatea lor în ansamblul actului
investiþional. Deºi neimplicatã operaþional în producerea ºi execuþia efectivã a lucrãrilor din construcþii,
Casa Socialã a Constructorilor din România, care de curând ºi-a sãrbãtorit al zecelea an de existenþã,
joacã un rol activ dacã avem în vedere statutul sãu ºi facilitãþile pe care le oferã constructorilor pentru ca
aceºtia sã nu fie afectaþi de manifestãrile exterioare care le-ar diminua activitatea în timp.
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Sistemul TW PAGEL pe bazã
de ciment îndeplineºte condi-
þiile stabilite în normativele sani-
tare referitoare la materialele
pentru recipienþii de apã potabilã.

Domenii de utilizare
Sistemul TW PAGEL este  uti-

lizat la lucrãri de reparaþii ale
recipienþilor de apã potabilã, con-
ductelor ºi  instalaþiilor de epurare
a apelor.

Sistemul este format din
urmãtoarele materiale: 

TW05 PAGEL – Masã de
ºpaclu;

TW10 PAGEL – Amorsã +
Mortar fin;

TW 20 PAGEL – Mortar de
torcretare; 

TW 40 PAGEL – Mortar;
TW 80 PAGEL – Beton.

Repararea ºi protecþia instala-

þiilor de apã potabilã cu sistemul

TW PAGEL prezintã urmãtoarele

avantaje: conferã instalaþiilor rezis-

tenþe mecanice deosebite, frâneazã

procesele de coroziune ºi permite

difuzia vaporilor de apã.

Sistemul este aplicabil atât pe

suprafeþe orizontale, cât ºi pe

suprafeþe verticale în instalaþii de

apã potabilã ºi poate fi pus în

operã manual, dar ºi prin tor-

cretare (procedeu umed sau pro-

cedeu uscat).

Un avantaj deosebit este acela

cã sistemul nu favorizeazã dez-

voltarea microorganismelor ºi nu

are proprietãþi bactericide sau

fungicide.

Componentele sistemului TW

PAGEL sunt uscate, ele ames-

tecându-se numai cu apã în canti-

tatea prescrisã de producãtor.

În funcþie de adâncimea degra-

dãrilor, se pot folosi:

TW05 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 2 ºi 6 mm;

TW10 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 5 ºi 10 mm;

TW20 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 10 ºi 30 mm;

TW40 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 20 ºi 40 mm;

TW80 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 30 ºi 100 mm.

În continuare, vã prezentãm un

sistem de protecþie ºi reparaþie a

reþelelor de canalizare.

Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România

Verile, din ce în ce mai toride, ridicã tot mai multe probleme legate de colectarea, depozitarea ºi
consumarea cu chibzuinþã a fiecãrei picãturi de apã, precum ºi evacuarea în condiþii normale ºi
igienice a apelor uzate. Exigenþele, din acest punct de vedere, pot fi asigurate folosind materiale
speciale pe care vi le prezentãm mai jos. Ele sunt recomandate pentru protecþia, hidroizolarea la
interior ºi repararea recipienþilor de apã potabilã ºi a sistemelor de canalizare.

Protecþia ºi repararea instalaþiilor
de apã potabilã ºi canalizare

cu materiale ºi sisteme PAGEL 
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Sistemul KA PAGEL pe bazã

de ciment este utilizat la repararea

ºi acoperirea suprafeþelor de

beton, cãrãmidã sau mortar, care

sunt supuse unui atac chimic

deosebit.

Domenii de utilizare

Sistemul este indicat pentru

reparaþii sau acoperiri la: instalaþii

de epurare a apei, colectoare de

ape reziduale sau apã de ploaie,

sisteme de canalizare a apelor

reziduale, zone cu agresivitate

chimicã etc.

Sistemul KA PAGEL prezintã

urmãtoarele avantaje: rezistenþã

mãritã chiar ºi în medii foarte agre-

sive, rezistenþã la atac sulfatic

(industrie) sau sãruri de amoniu

(agriculturã), o aderenþã mãritã ºi o

stabilitate ridicatã pe suprafeþele

verticale ºi deasupra capului.

Sistemul este indicat atât pen-

tru aplicare manualã, cât ºi

prin torcretare. De asemenea,

mortarul se prelucreazã foarte

uºor (se amestecã doar cu apã).

Mortarul este predozat ºi însãcuit

în saci speciali antiumezealã, de

25 kg, uºor de manipulat. 

Sistemul este alcãtuit din

urmãtoarele materiale: 

MS02 PAGEL – Material de

protecþie contra coroziunii ºi strat

de aderenþã;

KA05 PAGEL – Masã de

ºpaclu;

KA20 PAGEL – Mortar de

reparaþie pentru canale.

În funcþie de adâncimea degra-

dãrilor, sistemul se utilizeazã:

KA05 PAGEL – pentru adân-

cimi cuprinse între 2 ºi 5 mm;

KA20 PAGEL – pentru adâncimi

cuprinse între 6 ºi 40 mm.
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ADEZIVII MUREXIN -
O NOUÃ IMAGINE !

Sistemele Murexin pentru placare
tip standard ºi tip flexibil (pentru
piscine, faþade, terase, zone cu agre-
sivitãþi chimice etc.) au mai fost
prezentate în paginile revistei.

Despre noua imagine a produ-
selor am mai „vorbit“ odatã cu
prezentarea noilor chituri Murexin.

Echipa de marketing de la
Murexin a finalizat proiectul privind
noile denumiri ºi imagini ale pro-
duselor care alcãtuiesc domeniul
„Fliesenverlegetechnik - Tehnica
montãrii placajelor“.

ªi fiindcã produsele de bazã care
alcãtuiesc sistemul sunt adezivii ºi
chiturile, în acest numãr o sã
prezentãm noua imagine a adezi-
vilor Murexin, pe care Baumit
Romania îi produce în fabricile de
la Bucureºti ºi Teiuº.

Odatã cu schimbarea layoutului
sacilor - culoare dominantã „magenta“,
au fost completate/schimbate ºi denu-
mirile produselor, pentru a fi mai uºor
identificate ºi reþinute.

ADEZIVII DE CULOARE ALBÃ
Aþi remarcat, desigur, în tabelele

cu noua imagine a adezivilor ºi cei
doi adezivi de culoare albã, KW 21
ºi KWF 61.

Sisteme Murexin pentru placaje
NOUTÃÞI

ing. Mihalache PÃUN, Product manager Murexin - Baumit Romania 

O MARCÃ A FIRMEI BAUMIT ROMÂNIA
Încã din anul 1995, odatã cu înfiinþarea sa, firma Baumit Romania a introdus pe piaþã ºi primele produse cu

marca MUREXIN, respectiv adezivii pentru placaje ceramice. Firma Murexin AG din Austria face parte, de mai bine
de 20 de ani, din grupul Schmid Industrie Holding, unul dintre cei mai mari producãtori de materiale de construcþii din
Europa, grup din care face parte dealtfel ºi Baumit România. Baumit România este unicul reprezentant autorizat,
pentru producerea, importul ºi comercializarea produselor Murexin.
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Din aceastã varã, Baumit România
a început sã producã, în fabricile sale
din România, cei doi adezivi de culoare
albã pentru placaje, unul de tip
Standard - C1T ºi altul de tip Flexibil -
C2T, S1, ºi sã-i introducã pe piaþã la
un raport preþ/calitate foarte atractiv.
De ce? Pentru cã existã numeroase
tipuri de plãci din marmurã, piatrã
naturalã ºi artificialã, plãcuþe tip
mozaic, la interior sau la exterior,
care „preferã“ albul. Altfel spus, pentru
a rãmâne curate ºi frumoase dupã
montare, trebuie lipite cu adezivi de
culoare albã.

Adezivii de culoare albã trebuie
„înþeleºi“ ca adezivi universali, care
se pot folosi la toate tipurile de pla-
caje, inclusiv cele ceramice.

Piaþa placajelor ne surprinde în
fiecare zi. Se importã plãci din toate
colþurile lumii, de la plãci normale de
gresie ºi faianþã, la plãci „artistice“,
exotice, foarte multe din piatrã natu-
ralã sau artificialã. Nu ºtim totdeauna
cum reacþioneazã cu adezivii de
culoare gri. Când existã un dubiu,
trebuie fãcute teste prealabile.

Iatã câteva fotografii cu placaje
artistice de tip mozaic ºi placaje la
piscine, la care s-au folosit adezivii
de culoare albã.

PLACAJE ÎN SISTEM MUREXIN -
GHID DE INFORMARE/APLICARE
Pentru a veni în sprijinul tuturor

celor implicaþi în domeniu - dis-
tribuitori, vânzãtori, cumpãrãtori,
dar mai ales aplicatori - meseriaºi,
Baumit România a elaborat un ghid
de buzunar pentru placaje în sistem.
Sunt prezentate produsele în sistem
pentru placaje interioare - pereþi ºi
pardoseli ºi pentru placaje exte-
rioare, cu informaþii privind caracte-
risticile produselor ºi detalii privind
ordinea fireascã a operaþiilor de
lucru, de la pregãtirea suportului
pânã la curãþare.

Broºura conþine ºi recomandãri
privind alegerea produselor ºi un
minidicþionar - vocabular specific
lucrãrilor de placare. 

GP - gresie porþelanatã, HA - hidroizolaþii acrilice (Flüssigfolie, Dichtfolie); 
PN - piatrã naturalã; PPP - placã peste placã 
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Centrul de Conferinþe Brazi,
Judeþul Hunedoara

CARACTERISTICI
TEHNICE ªI FUNCÞIONALE

Centrul de Conferinþe Brazi

este o investiþie din fonduri proprii, a

SC HIDROCONSTRUCÞIA, reali-

zatã prin modernizarea ºi transfor-

marea sediului de organizare de

ºantier al Sucursalei „Râul Mare

Retezat“.

Hotelul pentru 52 de persoane a

fost amenajat în fosta clãdire de

birouri, cu regim de înãlþime P+E ºi

subsol tehnic.

Consolidarea structurii de rezis-

tenþã a constat în subzidiri ale fun-

daþiilor, cãmãºuirea interioarã ºi

exterioarã cu beton armat a pereþilor

longitudinali ºi a elevaþiilor.

La compartimentãrile funcþionale,

pereþii s-au realizat din gips-carton,

fonoizolaþi cu saltele de vatã mineralã

ignifugã.

La subsol a fost amenajat un

adãpost civil pentru 80 de per-

soane, spãlãtorie-uscãtorie pentru

rufe, centralã termicã ºi spaþii de

depozitare.

Parterul gãzduieºte holul pentru

recepþie, douã sãli pentru mic dejun,

birourile administrative ºi douã

apartamente.

La etaj, sunt douã apartamente ºi

15 camere pentru 2 ºi 3 persoane.

Sala de simpozioane pentru

200 persoane, cu Ac = 705 mp a fost

construitã pe structura vechii clãdiri

a cinematografului, care a fost con-

solidatã.

În afara intervenþiilor la pereþii

interiori, pentru realizarea noilor

compartimentãri, s-au practicat goluri

în pereþii exteriori pentru ferestre, cu

consolidãrile necesare. ªarpanta de

lemn a fost înlocuitã cu o structurã

din ferme metalice.

Restaurantul cu douã sãli de

câte 60 locuri a fost amenajat în

clãdirea vechii cantine, care a suferit

consolidãri ºi recompartimentãri.

Finisajele, atât cele exterioare,

cât ºi cele interioare, s-au realizat

din materiale de bunã calitate,

adaptate funcþiunilor fiecãrui spaþiu,

utilizându-se tehnologii moderne pen-

tru aplicarea lor.

Prin calitatea bunã a execuþiei

lucrãrilor s-a realizat transformarea

unui sediu de organizare de ºantier

într-un spaþiu confortabil, elegant ºi

modern, care valorificã potenþialul

turistic al zonei din bazinul superior

al Râului Mare. 

Antreprenor: SC Hidroconstrucþia SA, Sucursala „Râul Mare Retezat“
Proiectant: SC Asar SRL, Deva
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Anticorosiv SA, acþionar majori-

tar în cadrul noii companii, îºi pro-

pune, prin aceastã iniþiativã, sã

devinã cel mai important producã-

tor ºi leaderul pieþei de produse din

policarbonat din sud-estul Europei.

Prin creºterea capacitãþii de pro-

ducþie, a calitãþii serviciilor oferite

ºi prin diversificarea gamei de pro-

duse, Carboplak SRL va genera

valoare adãugatã clienþilor ºi parte-

nerilor 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 care 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 SRL, 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 SRL, 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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Eficienþã energeticã
PROGRAMUL TERMOFICARE 2006-2015 - CÃLDURÃ ªI CONFORT

Ilie ªTEFAN – director general MIRA

SCOP ªI OBIECTIVE
Dezvoltarea sistemelor de alimen-

tare centralizatã cu energie termicã
este opþiunea strategicã a Guvernului
României, aºa cum reiese din:

Strategia naþionalã privind ali-
mentarea cu energie termicã a loca-
litãþilor prin sisteme centralizate (HG
nr. 882/2004);

Strategia Energeticã a României
pentru perioada 2007-2020 (HG nr.
1069/2007).

Reabilitarea ºi modernizarea aces-
tor sisteme este în concordanþã cu:

Strategia în domeniul eficienþei
energetice (HG nr. 163/2006);

Promovarea cogenerãrii bazatã
pe cererea de energie termicã utilã
(HG nr. 219/2007).

Scopul Programului „Termofi-
care 2006-2015“ este continuarea
lucrãrilor de modernizare a sis-
temelor de alimentare centralizatã
cu energie termicã, respectiv:

1. Unitatea (unitãþile) de producþie
agent termic;

2. Reþeaua de transport agent ter-
mic primar (apã fierbinte);

3. Staþiile termice sau modulele
termice la nivel de imobil, acolo
unde se justificã economic;

4. Reþeaua de distribuþie a apei
calde ºi a agentului termic de încãlzire.

La finalizarea lucrãrilor de moder-

nizare derulate prin Programul

„Termoficare 2006-2015 - cãldurã ºi

confort“ vor fi îndeplinite urmãtoarele

obiective:

reducerea semnificativã a cos-

turilor cu energia termicã pentru

încãlzire ºi prepararea apei calde de

consum pentru toþi consumatorii

racordaþi la sistemele de alimentare

centralizatã cu energie termicã, prin

creºterea eficienþei acestor sisteme

ºi îmbunãtãþirea calitãþii serviciului;

reducerea consumului de

resurse energetice primare cu cel

puþin 1 milion Gcal/an (aproximativ

100.000 tep/an), faþã de consumul

de resurse energetice primare uti-

lizate pentru asigurarea energiei ter-

mice pentru populaþie din anul 2004;

randamentele energetice anuale

ale unitãþilor de producþie a agentului

termic vor fi de cel puþin 80%, iar la

unitãþile ce vor folosi biomasa ca

resursã energeticã primarã de cel

puþin 70% corelat cu prevederile

Hotãrârii de Guvern nr. 219/2007

privind promovarea cogenerãrii

bazatã pe cererea de energie ter-

micã utilã;

reducerea pierderilor tehnolo-

gice în reþelele de transport ale

agentului termic primar ºi în reþelele

de distribuþie pânã la valoarea de

maxim 15%;

valorificarea pe plan local a

potenþialului de resurse regenerabile

pentru acoperirea cererii de energie

termicã pentru populaþie ºi înlocuirea

sau reducerea combustibililor scumpi

sau deficitari;

reducerea, atât a emisiilor polu-

ante în spaþiul urban locuibil gene-

rate de utilizarea surselor individuale

ºi locale de energie termicã, cât ºi a

poluãrii globale prin diminuarea

emisiilor de gaze cu efect de serã.

Beneficiarii cofinanþãrii neram-

bursabile prin Programul „Termofi-

care 2006-2015 - cãldurã ºi confort“

sunt autoritãþi ale administraþiei

publice locale care deþin în propri-

etate sisteme de termoficare sau

pãrþi ale acestora.

Finanþarea proiectelor care vor

fi incluse în programul „Termoficare

2006-2015 - cãldurã ºi confort” va

avea douã componente:

a) sume reprezentând partea de

finanþare de la bugetele locale ale

Din iniþiativã  proprie sau la impulsul venit din afarã, specialiºtii noºtri s-au pus pe treabã ºi au elaborat

acte normative care sã asigure, prin aplicarea lor, obþinerea unor condiþii civilizate de trai, în situaþia în

care, de ani de zile, atunci când se pune problema cãldurii ºi a costurilor sale, existã destule momente

dificile. Cu prilejul Colocviului Franco-Român desfãºurat la Bucureºti, Ministerul Internelor ºi Reformei

Administrative a prezentat „Programul Termoficare 2006-2015 – cãldurã ºi confort“.

continuare în pagina 44
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unitãþilor administrativ-teritoriale care

pot fi urmãtoarele:

- surse proprii ale unitãþilor admi-

nistrativ-teritoriale prevãzute în

bugetul local;

- credite bancare contractate de

unitãþile administrativ-teritoriale;

- fonduri nerambursabile, altele

decât cele obþinute de la bugetul de

stat, de cãtre unitãþile administrativ-

teritoriale;

- fonduri europene accesate de

unitãþile administrativ-teritoriale.

b) sume alocate de la bugetul de

stat prin bugetul Ministerului Inter-

nelor ºi Reformei Administrative

reprezentând cofinanþare

- pentru perioada 2008-2015 sunt

prevãzute 265 milioane lei anual,

care se vor aloca conform prevede-

rilor OUG nr. 78/2002, modificatã ºi

completatã prin OUG nr. 29/2008 ºi

a Legii bugetului de stat;

- procentul de alocare a sumelor:

70% de la bugetul de stat ºi

30% de la bugetul local, din valoarea

totalã a proiectului de investiþii în

surse noi de producere a energiei

termice care utilizeazã resurse

regenerabile;

60%, 50%, 40%, 35% de la

bugetul de stat ºi respectiv 40%,

50%, 60%, 65% de la bugetul local,

din valoarea totalã a proiectului de

investiþii în funcþie de nivelul veni-

turilor proprii ale bugetului local.

ETAPELE PROGRAMULUI

„TERMOFICARE 2006-2015

CÃLDURÃ ªI CONFORT“

1. Elaborarea sau reactualizarea

strategiilor locale de alimentare cu

energie termicã a localitãþii, în

condiþiile prezentului regulament. Nu

sunt luate în considerare decât

strategiile care au fost elaborate/

reactualizate începând cu anul 2007 ºi

au un orizont de timp de minimum 10 ani;

2. Aprobarea strategiei locale de

cãtre administraþia publicã localã.

Hotãrârea Consiliului Local/Judeþean

privind aprobarea strategiei locale

se emite în conformitate cu preve-

derile legale ºi presupune asumarea

conþinutului documentaþiei;

3. Elaborarea sau reactualizarea

studiilor de fezabilitate, în condiþiile

prezentului regulament;

4. Aprobarea studiilor de fezabili-

tate de cãtre Consiliul Local/Judeþean;

5. Depunerea la Ministerul Inter-

nelor ºi Reformei Administrative,

Unitatea de Management al Proiec-

tului (UMP) a documentaþiei proiec-

tului pentru obþinerea finanþãrii

(solicitare de finanþare, strategie de

alimentare cu energie termicã a

localitãþii, studii de fezabilitate,

hotãrârile de aprobare de cãtre

autoritatea localã a strategiei de ali-

mentare cu energie termicã respec-

tiv a studiului de fezabilitate, însoþite

de avizele tehnice acordate de

autoritãþile de reglementare compe-

tente în domeniu ANRSC ºi/sau

ANRE, calendarul de eºalonare anu-

alã a lucrãrilor de investiþii).

Solicitantul (autoritatea adminis-

traþiei publice locale) va prezenta

documentele care justificã înde-

plinirea criteriilor de eligibilitate con-

form regulamentului de implementare

al Programului.

6. Analiza ºi avizarea, de cãtre

Unitatea de Management a Proiec-

tului, a documentaþiei depuse;

7. Evaluarea ºi ierarhizarea de

cãtre Unitatea de Management a

Proiectului, a documentaþiilor eligibile;

8. Prezentarea pentru aprobare

Comisiei Interministeriale a rapoar-

telor de specialitate întocmite pentru

fiecare documentaþie eligibilã;

9. Aprobarea cofinanþãrii de cãtre

Comisia Interministerialã;

10. Comunicarea autoritãþii

publice locale a aprobãrii cofinanþãrii

investiþiei de modernizare a siste-

mului de alimentare centralizat cu

energie termicã.

DE CE SISTEME CENTRALIZATE

ÎN MARILE AGLOMERÃRI URBANE?

Promovarea încãlzirii urbane prin

sisteme centralizate ºi utilizarea

tehnologiilor moderne de producere,

transport ºi distribuþie oferã urmã-

toarele avantaje:

eficienþã energeticã ridicatã;

posibilitatea utilizãrii mai multor

tipuri de combustibili în funcþie de

conjunctura pieþei ºi condiþiile

meteo, respectiv a unor surse de

energie rezidualã – apã fierbinte,

abur industrial – sau a resurselor

regenerabile – energie solarã, apã

geotermalã, biomasã, biocombus-

tibili, deºeuri menajere, alte deºeuri

combustibile;

exploatarea simplã din partea

consumatorului, care nu se implicã

în activitãþi de aprovizionare cu com-

bustibil, întreþinere, supravegherea

funcþionãrii etc.;

siguranþã pentru consumator,

comparativ cu sursele individuale de

producere a energiei termice ºi

preparare a apei calde de consum;

poluarea redusã în spaþiul

urban, prin amplasarea surselor de

energie termicã în afara zonei

locuibile ºi realizarea unui nivel

redus de emisii poluante;

facilitatea aplicãrii unor politici

municipale (locale) de investiþii în

domeniul eficienþei energetice, a

coeziunii sociale ºi a îmbunãtãþirii

calitãþii mediului etc. 

urmare din pagina 42
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Documentul consolidat CP 012/1:2007,
conþinând în cea mai mare parte prevederi
notificate ºi acceptate de Comisia Euro-
peanã, urmeazã sã reglementeze înce-
pând cu 16.07.2008 întreaga activitate
naþionalã de producere a betonului, având
astfel un impact major asupra producãto-
rilor de materiale de construcþie, execu-
tanþilor lucrãrilor de construcþii precum ºi
asupra proiectanþilor.

CP 012/1:2007 cuprinde o serie de
prevederi cu caracter de noutate dupã
cum urmeazã:

definirea expunerii betonului la
acþiunea mediului înconjurãtor sub forma
de risc „X”; 

separarea convenþionalã a riscu-
rilor în douã mari categorii: riscuri asupra
betonului (atac chimic XA, din îngheþ-
dezgheþ XF, abraziune mecanicã XM) ºi
riscuri asupra armãturilor (coroziune
cauzatã de carbonatarea betonului XC,
coroziune cauzatã de clorurile din
diferite surse: XD ºi XS); 

modificarea unor prevederi infor-
mative din SR EN 206-1 privind clasele
minime de beton, rapoartele A/C ºi doza-
jele minime de ciment în funcþie de
clasele de expunere („X”);

ridicarea nivelului claselor de
beton pentru diferite clase de expunere
la acþiunea mediului înconjurãtor;

renunþarea la clasele inferioare de
beton (C 2.8/3.5, C4/5) ºi apariþia clasei
minime C8/10;

extinderea domeniilor de utilizare a
cimenturilor cu conþinut ridicat de adao-
suri de fabricaþie (CEM II/B, CEM III/A) ºi
definirea clarã a acestor domenii;

introducerea unor prevederi supli-
mentare privitoare la durata tratãrii
betonului precum ºi recomandãri privind
alegerea tipului de ciment în funcþie de
temperaturã la punerea în operã a
betonului.

O altã noutate a CP 012/1:2007 o
reprezintã modul de evaluare, suprave-
ghere ºi certificare a controlului pro-
ducþiei în staþiile de betoane care se
face, normal, prin preluarea integralã
a prevederilor normative cuprinse în
SR EN 206-1:2002.

Certificarea controlului producþiei în
staþiile de betoane se face în scopul
transmiterii încrederii cãtre consumatori
ºi autoritãþi, a faptului cã produsele ºi
serviciile asociate sunt conforme cu
standardele specificate ºi cu documen-
tele normative aplicabile. 

În cadrul operaþiunilor de certificare
se urmãreºte eliminarea punctelor slabe
din fluxul de producþie ºi îmbunãtãþirea
continuã a acestuia. Consecinþele benefice
ale certificãrii controlului producþiei în
staþiile de betoane sunt creºterea calitãþii
produselor livrate, posibilitatea opti-
mizãrii interne a raportului calitate/preþ ºi
stimularea dorinþei producãtorului de beton
de a avea laborator propriu.

Un sistem de certificare de terþã
parte este deja funcþional în fabricile
noastre de ciment din Bicaz, Deva ºi
Fieni. Unul din organismele naþionale de
certificare pentru atestarea conformitãþii
produselor pentru construcþii îºi deru-
leazã activitatea aici, efectuând încercãri
asupra produselor prelevate direct de la
locul producþiei, inspectând ºi analizând
la faþa locului modul cum se efectueazã
controlul producþiei. 

Transferul experienþei tehnice a
Grupului HeidelbergCement în România
precum ºi informarea tuturor actorilor
implicaþi (arhitecþi, proiectanþi, producã-
tori, antreprenori, consultanþi ºi execu-
tanþi) asupra practicii europene în
materie sunt importante în ceea ce
priveºte asigurarea durabilitãþii con-
strucþiilor din beton.

HeidelbergCement este lider mondial pe piaþa de agregate ºi un important jucãtor în domeniul cimentului, betonului ºi
al altor activitãþi conexe, ceea ce îl poziþioneazã printre cei mai mari producãtori de materiale de construcþii din lume.
Compania are peste 70.000 de angajaþi în 2.800 de locaþii, pe patru continente. Pentru 2007 cifra de afaceri a Grupului este
estimatã la aproximativ 10,7 mld. Euro, iar vânzãrile de ciment ºi clincher se ridicã la aproximativ 88 milioane tone.
În România, HeidelbergCement este unul dintre cei mai importanþi investitori germani, producãtor de ciment, betoane ºi
agregate. Grupul deþine companiile Carpatcement Holding SA, Carpat Beton ºi Carpat Agregate. Investiþiile Grupului în
România sunt de peste 350 milioane de euro, inclusiv costurile de achiziþie. 

CP 012/1:2007(*) - Codul de practicã privind producerea betonului

(*) reprezintã rezultatul comasãrii textelor: 
- normativului pentru producerea betonului ºi executarea lucrãrilor din beton, beton armat ºi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007

aprobat prin Ordinul 577/2008; 
- standardului SR EN 206-1:2002 „Beton. Partea 1: Specificaþie, performanþã, producþie ºi conformitate“, cu amendamentele A1 si A2 din 2005 ºi erata C91 din 2008 ºi 
- standardului SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificaþie, performanþã, producþie ºi conformitate. Document naþional de aplicare a SR EN 206-1:2002“, cu erata

C91:2008. 
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Degradãrile structurilor din beton
armat ºi precomprimat constau în
semnalarea unor stãri fizice necores-
punzãtoare faþã de condiþiile de
funcþionalitate ºi siguranþã prevãzute
în proiect. Ele se pot clasifica în douã
categorii:

defecte produse, fie de o
proiectare care nu a þinut seama de
situaþia realã, fie de o execuþie care nu
a îndeplinit condiþiile de calitate pre-
vãzute în proiect. De asemenea, ele
pot proveni dintr-o asociere nefastã a
celor douã tipuri de greºeli. Aceste
defecte se constatã la recepþia lucrãrii,
când trebuie efectuate mãsurãtori ºi
încercãri fizice pentru verificarea reali-
zãrii exigenþelor de calitate impuse
prin proiect;

deteriorãri care se produc pe
parcursul exploatãrii construcþiilor,
generate de aspecte care au fost
omise sau neluate în considerare la
valoarea lor realã în faza de proiectare,
sau/ºi factori accidentali, surveniþi
ulterior proiectãrii ºi execuþiei unei
construcþii.

Asocierea ºi conlucrarea betonului
cu oþelul sunt necesare, deoarece
armãtura are rolul de a prelua efor-
turile de întindere pe care betonul sim-
plu nu are capacitatea necesarã de a
le prelua, rezistenþa lui la întindere
fiind foarte micã.

Conlucrarea dintre cele douã materi-
ale este posibilã deoarece, la suprafaþa
de contact dintre acestea, se realizeazã
o legãturã cunoscutã sub numele de

aderenþã, care ia naºtere în cursul pro-
cesului de întãrire a betonului.

Aderenþa se datoreazã urmãtoa-
relor cauze:

încleierea (adeziunea) pastei de
ciment pe armãturã;

încleºtarea (împãnarea) betonu-
lui în neregularitãþile de pe suprafaþa
armãturii;

frecarea dintre armãturã ºi beton
în procesul smulgerii barei.

Oþelul este protejat în beton
împotriva coroziunii prin pasivitatea
datã de alcalinitatea acestuia.

Coroziunea armãturii are loc atunci
când pH–ul betonului scade de la
valoarea de aproximativ 13 (în timpul
turnãrii) la valori mai mici (sub 9), dacã
agenþii agresivi din mediul ambiant
(dioxidul de carbon ºi ionii de clor)
penetreazã stratul de acoperire cu
beton, ajungând la armãturi.

În condiþii normale de exploatare,
dacã sunt respectate condiþiile de
acoperire a armãturii cu beton ºi
acesta prezintã o compactitate satis-
fãcãtoare, armãtura este pasivatã
(protejatã de prezenþa Ca(OH)2).

Prin pãtrunderea dioxidului de car-
bon în beton, se produce reacþia de
carbonatare a acestuia (reacþia chi-
micã ce are loc între hidroxizii de cal-
ciu ºi bioxidul de carbon, care pãtrunde
prin pori în interiorul betonului). În urma
carbonatãrii stratului de acoperire,
alcalinitatea betonului scade ºi se
produce depasivarea armãturii,
creându-se în jurul ei un potenþial
electric diferenþiat. Oxigenul ajunge la
armãturã prin difuzie prin stratul de
acoperire, apa fiind necesarã numai ca
soluþie de electrolit. De aceea, într-un
beton saturat cu apã sau într-un beton
uscat, rugina nu se poate produce din
cauza lipsei oxigenului sau soluþiei de
electrolit. Pe armãturã, în urma unei
serii de reacþii, este produsã rugina.
Trebuie menþionat faptul cã, dacã fron-
tul de carbonatare a atins armãturile
dupã o perioadã de timp, nu este
obligatoriu ca procesul de coroziune al
armãturii sã înceapã.

Perioada de propagare a coroziunii
în armãturã depinde de viteza de
corodare (mm/an), care la rândul ei

depinde de mediul ambiant. Viteza de
corodare este cu atât mai redusã, cu
cât grosimea stratului de acoperire cu
beton de bunã calitate este mai mare.
Atacul de cloruri se produce din cauza
utilizãrii sãrurilor de dezgheþ, a agre-
gatelor marine contaminate sau a apei
de mare. Ionii de clor pãtrund prin
difuzie în porii betonului umpluþi parþial
sau total cu apã. În armãturile din oþel
se produce o coroziune localã puter-
nicã sub formã de ciupituri, deoarece
depasivarea are loc pe suprafeþe mici.
Ionii de clor acþioneazã drept catali-
zator în coroziunea electrochimicã a
oþelului.

Efectele coroziunii se traduc prin:
reducerea sau pierderea aderenþei

armãturii cu betonul;
reducerea secþiunii de armãturã;
desprinderea stratului de acoperire

cu beton al armãturii.
SC Iridex Group Plastic SRL, prin

intermediul Departamentului Materiale
Speciale Pentru Construcþii, comer-
cializeazã o gamã largã de produse
predozate pentru reparaþii de betoane.
În cele ce urmeazã, vom oferi o soluþie
pentru repararea betonului degradat în
urma coroziunii armãturii folosind pro-
dusele Fosroc Ltd. Anglia.

Dupã ce zona care urmeazã sã fie
reparatã a fost identificatã, urmeazã
decopertarea betonului din jurul armã-
turii corodate ºi îndepãrtarea stratului
corodat.

Expuneþi complet oþelul corodat
în zona de reparaþie ºi îndepãrtaþi
orice material deteriorat ºi depozite
corodate. Oþelul va fi curãþat pânã la
obþinerea luciului metalic, acordându-se
o atenþie deosebitã pãrþii din spatele
armãturii, fiind recomandatã sablarea
uºoarã.

Degradarea structurilor din beton armat
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Acolo unde coroziunea a fost
cauzatã de prezenþa clorurilor, oþelul
va fi spãlat cu jet de apã curatã de
mare presiune imediat dupã sablare.
Zona pregãtitã pentru aplicarea mor-
tarului va fi curãþatã cu jet de aer com-
primat (fãrã suspensii uleioase).

Pe armãturã se aplicã un strat con-
tinuu de Nitoprime Zincrich, o amorsã
monocomponentã pe bazã de zinc ºi
rãºini epoxidice, pe toatã suprafaþa
armãturii expuse, ºi se lasã sã se
usuce înainte de a se trece la etapa
urmãtoare. Dacã existã dubii cu privire
la continuitatea acoperirii cu Nitoprime
Zincrich, se trece la o nouã aplicare
dupã uscare, procedându-se la fel.
Nitoprime Zinchrich este amorsã reco-
mandatã a fi folositã în combinaþie cu
mortarele de reparaþie produse de
cãtre Fosroc Ltd. Anglia. Amorsa este
special conceputã pentru a conferi
armãturii protecþie anticorozivã ºi
pentru a împiedica formarea de anozi
incipienþi în locurile imediat adiacente.

Nitoprime Zincrich trebuie aplicat
cât mai curând posibil pe suprafaþa
metalicã uscatã dupã terminarea
lucrãrilor de pregãtire, dar întotdeauna
în decursul a 3 ore de la pregãtirea
armãturii. Deºi este un produs mono-
component, trebuie agitat bine înainte
de utilizare, pentru a dispersa orice
sedimentare.

Aplicaþi un strat complet de Nito-
prime Zincrich cu o pensulã potrivitã,
asigurându-vã cã barele de armãturã
expuse sunt acoperite corespunzãtor
ºi în spate. În general o pensulã micã
este mai bunã în acest scop. Lãsaþi sã
se usuce înainte de a continua. Dacã
nu sunteþi sigur cã aþi realizat o
acoperire continuã, trebuie aplicat un
nou strat dupã ce primul strat s-a uscat
complet (în general între 30 minute ºi
1 orã).

Suprafeþele amorsate nu trebuie
lãsate expuse mai mult decât este
necesar înainte de a le acoperi sau de
a aplica mortarul de reparaþie. Oricum,
Nitoprime Zincrich va proteja armãtura
timp de mai multe luni în condiþii de
curãþenie interioarã. În medii exterioare

neagresive, va fi tolerat un interval de
maximum 14 zile, dar în medii industri-
ale ºi/sau marine, acest interval ar tre-
bui redus practic la minim.

Materialele de reparare a betonului
ar trebui aplicate de îndatã ce Nitoprime
Zincrich este uscatã în întregime.

Temperatura minimã de aplicare
a amorsei este de 5 0C. Materialul nu
trebuie aplicat atunci când tempera-
tura substratului ºi/sau a aerului este
de 5 0C ºi în scãdere. La 5 0C tempe-
raturã staticã sau la 5 0C temperaturã
în creºtere, materialul poate fi aplicat.

În continuare, saturaþi substratul cu
apã curatã ºi, dacã este cazul, aplicaþi
un strat de amorsã (pentru mortar).

Preparaþi mortarul predozat urmând
instrucþiunile de amestecare din fiºele
tehnice ale produselor, fiind recoman-
datã mixarea forþatã.

Dupã aplicarea mortarului de repa-
raþie conform fiºelor tehnice (se reco-
mandã folosirea gamei de mortare
Renderoc), se poate trece la finisarea
suprafeþei reparate.

În continuare, ne vom opri atenþia
asupra a patru produse predozate din
gama de mortare Renderoc. Unul din-
tre avantajele acestor mortare îl repre-
zintã faptul cã necesitã doar adãugarea
de apã curatã în procesul de ameste-
care, preîntâmpinând astfel variaþiile
de ºarjã ºi fiind uºor de preparat
in situ.

Renderoc GP: un mortar de
reparaþii monocomponent cu utilizare
generalã, care poate fi folosit atât pen-
tru reparaþii prin tencuire, cât ºi pentru
toate tipurile de reparaþii prin umplere.
Renderoc GP este de naturã alcalinã
ºi protejeazã armãtura din metal încor-
poratã, dezvoltând o rezistenþã la com-
presiune de 28 N/mm2 la 28 de zile.
Mortarul este potrivit acolo unde sunt
necesare rezistenþe mari la cloruri ºi
dioxid de carbon.

Renderoc LA: ideal pentru
reparaþii la secþiuni groase structurale
de beton, cât ºi la spaþiile mici cu acces
limitat sau cu armãturã deasã, unde nu
sunt indicate mortarele aplicabile manual
sau cu mistria. Se autocompacteazã

eliminând necesitatea vibrãrii ºi,
datoritã sistemului de expansiune
dualã, sunt compensate contracþiile în
stãrile plasticã ºi întãritã. Se aplicã în
straturi pânã la 150 mm grosime, dez-
voltând o rezistenþã la compresiune de
60 N/mm2 la 28 de zile.

Renderoc HB40: folosit pentru
reparaþii la stâlpi, coloane, grinzi.
Având densitate scãzutã, este pretabil
pentru lucrãri la plafoane ºi suprafeþe
verticale înalte. Mortarul se aplicã în
straturi de pânã la 30 mm grosime la
plafoane ºi pânã la 40 mm grosime la
suprafeþe verticale, în funcþie de starea
substratului ºi gradul de acoperire al
armãturii, dezvoltând o rezistenþã la
compresiune de 40 N/mm2 la 28 de zile.

Pentru a opri înaintarea clorurilor ºi
a dioxidului de carbon, Fosroc reco-
mandã utilizarea gamei de amorse
protective anticarbonatare Dekguard.
Aceste produse asigurã un aspect
decorativ ºi uniform ºi protejeazã
zonele structurii care altfel ar putea fi
agresate de mediu.

SC Iridex Group Plastic SRL vã stã
la dispoziþie, oferindu-vã o gamã largã
de materiale ºi tehnologii speciale
pentru construcþii.
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În producþie o nouã fabricã de var

CELCO SA, cel mai mare pro-
ducãtor de materiale pentru con-
strucþi i cu capital autohton, a
finalizat o investiþie greenfield la
30 km de Constanþa, lângã carierele
de calcar din satul Luminiþa.

Grupul CELCO a investit peste
20 de milioane euro în cea mai nouã
ºi modernã fabricã de producere a
varului din România. Procesul de
proiectare ºi construire a fabricii a
durat mai puþin de doi ani ºi a fost
coordonat ºi implementat de o
echipã de experþi de la MERTZ –
Elveþia ºi de la CIMPROGETTI –
Italia.

În comparaþie cu fabricile

tradiþionale de var, noua fabricã

de var, construitã de CELCO SA,

aduce o tehnologie performatã,

care permite producerea tuturor

tipurilor de var de cea mai bunã

calitate (var mãcinat, var hidratat,

var bulgãri), în condiþii de sigu-

ranþã maximã în exploatare ºi cu

impact minim asupra mediului.

Echipamentele fac parte din ultima

generaþie de dotãri în industria

producãtoare de var, fiind impor-

tate, în principal, din Elveþia ºi

Italia.

Prin darea în funcþiune a acestei

noi fabrici, grupul CELCO reuºeºte

încã o datã sã ofere soluþii locale

pentru nevoile clienþilor sãi. 
Fabrica de var CELCO va pro-

duce, pentru început, 200 de tone de
var pe zi, urmând ca la capacitate
maximã sã poatã produce peste
500 de tone de var pe zi.

Prin aceastã nouã investiþie,
SC CELCO SA devine cel mai
important furnizor de var de cea
mai înaltã calitate pentru producã-
torii de BCA, mortare, adezivi, pen-
tru piaþa localã internã, cât ºi pentru
pieþele externe limitrofe.
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Recent, în Comuna Corbu din judeþul Constanþa, a intrat în funcþiune pe harta industriei materialelor de
construcþii cea mai modernã fabricã de var din România. CELCO SA, lider ºi apreciat producãtor român de
BCA ºi mortare, a finalizat în judeþul de la malul Mãrii Negre o nouã investiþie greenfield. Noua fabricã de
var constituie cel mai ambiþios proiect al unui investitor român în aceastã zonã.



Investiþia ocupã 7 hectare de
teren. Halele de producþie se întind
pe o suprafaþã de 4.000 mp, celelalte
spaþii fiind ocupate de depozitele de
materie primã ºi de benzile trans-
portoare. Principalele structuri ale
unitãþii industriale sunt secþia de
pregãtire a materiei prime ºi cea de
ardere, unde se aflã cuptorul de var.
Noua fabricã de var CELCO
îndeplineºte trei cerinþe de bazã:
grad înalt de automatizare, respec-
tarea celor mai exigente standarde
de mediu ºi produse de calitate
superioarã.

Prin punerea în funcþiune a aces-
tei fabrici, CELCO continuã seria
lansãrii de fabrici noi. Dupã recenta
deschidere din toamna anului 2007
a primei fabrici moderne de
adezivi ºi mortare din Dobrogea,
CELCO a devenit ºi cel mai impor-
tant producãtor de mortare ºi adezivi
din sud-estul României. Noua fabricã
de adezivi ºi mortare CELCO este
echipatã cu tehnologie germanã
conform celor mai exigente stan-
darde europene.

Privind în urmã, CELCO repre-
zintã o poveste de succes antre-
prenorial într-o industrie din care nu
au lipsit provocãrile. S-a ajuns la
acest nivel prin reinvestirea profiturilor
ºi prin valorificarea capitalului uman.

Odatã cu deschiderea fabricii de
var, grupul CELCO îºi întãreºte
poziþia de lider pe piaþa românescã în
producþia de materiale destinate indus-
triei construcþiilor.

Aºadar, premiera de la Constanþa
reprezintã o replicã concretã la

dezvoltarea producþiei autohtone
de materiale de construcþii pe o
piaþã care devine din ce în ce mai
concurenþialã.

Noutatea de la CELCO Constanþa
evidenþiazã încã o datã cã valorifi-
carea resurselor materiale ºi de
forþã de muncã locale reprezintã
un element definitoriu în lupta pentru
productivitate, calitate ºi efici-
enþã, exigenþe formulate ºi urmã-
rite cu interes în angrenajul þãrilor
europene. 
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Sistemul AMVIC - pregãtirea fundaþiei ºi a plãcii de nivel

Un perete în sistem AMVIC
poate fi început fie de pe o fundaþie,
fie de pe o placã (radier general)
depinzând de proiect ºi de cerinþele
inginereºti/arhitecturale. Existã avan-
taje ºi dezavantaje la ambele metode,
fãrã a exista unul clar pentru o vari-
antã sau alta.
PRIMUL RÂND DE COFRAJE PE RADIER

Avantajul de a începe un perete
AMVIC pe radier este cã acesta oferã o
suprafaþã planã ºi solidã pe care se
lucreazã ºi în care se ancoreazã sistemul
de fixare. O suprafaþã solidã poate
creºte eficienþa la locul de muncã.

PRIMUL RÂND DE COFRAJE
PE TALPA FUNDAÞIEI

Principalul avantaj de a începe de
pe o fundaþie tip „talpã“, este cã se
oferã izolaþie termicã pe marginea
plãcii. Marginea plãcii, unde se aflã
podeaua, este locul prin care se pierde
cea mai mare cantitate de cãldurã pe
timp de iarnã. Izolând aceastã porþiune,

pierderea de cãldurã este minimã ºi
proprietarii caselor vor reduce foarte
mult cheltuielile cu încãlzirea. Aceastã
metodã este, de asemenea, prefe-
rabilã dacã este folosit un sistem de
încãlzire prin pardosealã, sau dacã
finisajul final al podelei va fi beton
bãiþuit ºi etanºat.

La o casã obiºnuitã ca dimensiuni,
de pe talpa fundaþiei se poate pleca cu
o „elevaþie“ formatã din cofraje cu
grosimea peretelui din beton de 20 cm.
Pentru subsol sau demisol grosimea
minimã a peretelui cerutã de norma-
tive este de 25 cm.

Aceastã soluþie asigurã economie
de timp (3-4 zile de muncã) ºi materiale. 

Dacã se alege soluþia pentru un
parter cu soclu, atunci peretele trebuie
început în afara fundaþiei. În unele
cazuri, constructorii vor hotãrî sã punã
iniþial 2-3 rânduri de cofraje, ºi apoi sã
instaleze sistemul de podea. Odatã ce
podeaua a fost instalatã, continuaþi sã
puneþi cofraje (fig. 1). 

PLASAREA BARELOR
DE JOANTARE

ÎN FUNDAÞIE SAU
RADIER

Greutatea pereþi-
lor în sistem AMVIC
trebuie sã fie transferatã
la fundaþie. Pentru aceasta
este necesarã prezenþa
în fundaþie a mustãþilor
de petrecere din oþel
beton. Verificaþi cu ingi-
nerul proiectant, în con-
formitate cu normele
din construcþii, alegerea
celei mai bune metode
pentru situaþia concretã.

Când turnaþi fundaþia sau radierul,
plasaþi mustãþi de armare dupã cerin-
þele inginerului proiectant ºi/sau ale
normativelor din construcþii. La colþurile
de 90 de grade, începeþi prima mus-
taþã la 24,13 cm în interior, dinspre
exteriorul marginii formei AMVIC, apoi
plasaþi urmãtoarele mustãþi de petre-
cere la distanþa de 15,24 cm pentru a
evita atingerea distanþierelor (fig. 2).

La majoritatea pereþilor, veþi folosi
ºi cofraje scurtate; cofrajul va trebui
tãiat ºi veþi avea o zonã în perete unde
spaþiul dintre distanþiere nu este
de 15,24 cm din cauza pãrþii tãiate.
În acest caz, începeþi cu aºezarea
barelor de joantare din colþuri ºi înain-
taþi spre partea tãiatã. Nu este o pro-
blemã foarte mare dacã aveþi o barã
care vine direct pe poziþia distanþierului.
Dacã aceasta se întâmplã, puteþi îndoi

Dupã ce am vãzut în mare care sunt paºii pentru realizarea unei construcþii AMVIC, vã propunem sã
detaliem, începând bineînþeles cu pregãtirea fundaþiei ºi a plãcii.

Fig. 2: Poziþia barelor de joantare

Fig. 1: Fundaþie cu placã



bara într-o formã uºoarã de S (graifuire)
ºi aceasta va degaja distanþierul (fig. 3).

Dupã turnarea fundaþiei ºi/sau
plãcii la nivel, asiguraþi-vã cã partea
superioarã finisatã are o denivelare
de maxim 5 mm. (în general acesta
este o cerinþã a reglementãrilor din
construcþii).

O nivelare foarte bunã a fundaþiei
va face mai uºoarã instalarea primelor
douã rânduri de cofraj. 

TRASAREA CONTURULUI DE AªEZARE
A PERETELUI FOLOSIND SFOARA
DE MARCAJ (SFOARA DE CRETÃ)
Înainte de a începe trasarea conturu-

lui de aºezare a peretelui, verificaþi cu
grijã planurile clãdirii/proiectului pentru a
determina aºezarea ºi dimensiunile
adecvate ale grinzii de fundaþie. Folosiþi
o sfoarã de cretã sau o coardã ºi însem-
naþi aºezarea peretelui pe fundaþie/placa
la nivel. Puteþi însemna fie suprafaþa
exterioarã fie cea interioarã a zidului.

Majoritatea constructorilor au ten-
dinþa de a însemna suprafaþa exte-
rioarã din simplul motiv cã planurile
clãdirii/proiectului indicã uºor aceastã
informaþie. Aveþi grijã ca toate colþurile
de 90 de grade sã fie poziþionate cum
prevede proiectul. Aceasta poate fi
fãcutã mãsurând diagonalele sau
laturi de 3-4-5 unitãþi (32+42=52 teo-
rema lui Pitagora) pentru unghiul
drept. Un topograf poate sã stabi-
leascã uºor unghiurile corecte la locul
de realizare a construcþiei incluzând
unghiurile variabile ºi pereþii curbi.

Trasarea liniei de aºezare a peretelui
va fi dublatã de o alta la o distanþã de
câþiva centimetri, deoarece este posibilã
aºezarea peretelui peste linia trasatã ºi
pierdem reperul de aºezare.

TRASAREA DIMENSIUNILOR
GOLURILOR BRUTE

Din proiectele dumneavoastrã, cal-
culaþi cu grijã înãlþimea de plasare
(parapetul) pentru baza fiecãrui gol
brut. Aceasta este „linia de tãiere“
pentru cofraj. Scrieþi alãturi, pe placã,
dimensiunea golului brut al ferestrei.
Aceasta este înãlþimea la care veþi tãia
cofrajul ºi veþi instala cadrul.

Dacã instalarea cofrajelor AMVIC
va dura mai mult de o zi, protejaþi linia
de marcaj pentru a evita ºtergerea sau
curãþarea ei.

Trasaþi linia de marcaj la 1,5 cm de
conturul adevãrat al zidului. Mai târziu,
dacã aveþi nevoie sã ajustaþi aºezarea
zidului din orice motiv, atunci veþi mai
putea vedea conturul însemnat (fig. 4). 

Fig. 4: Marcarea poziþiei
ºi dimensiunilor golurilor din pereþiFig. 3: Utilizarea sforii de cretã









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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Sisteme din aluminiu pentru rulouri exterioare

„Datoritã construcþiei inteligente,
din materiale rezistente, cu un design
atrãgãtor, sistemele de rulouri exte-
rioare din aluminiu Aluprof asigurã pro-
tecþie împotriva oaspeþilor nepoftiþi, dar
ºi o bunã izolare termicã ºi fonicã.
Totodatã, aceste sisteme fac posibilã
iarna scãderea costurilor cu încãlzirea,
iar vara asigurã incintelor rãcoare ºi
semiîntuneric. Datoritã esteticii deosebite,
a faptului cã pot fi executate într-o
gamã foarte variatã de dimensiuni ºi
culori ale profilelor (toatã gama RAL ºi
imitaþii de lemn), rulourile exterioare
pot fi utilizate atât pentru locuinþe,
cât ºi pentru clãdiri de birouri, restau-
rante sau spaþii comerciale.“, declarã
Directorul General al firmei, domnul
Alexandru Burcea.

Aluprof System România oferã
trei sisteme din aluminiu pentru
rulouri exterioare: SK (în douã vari-
ante ale casetelor cu unghi de 450 ºi
Owal), SKN ºi Integro.

Profilele lamelare PAU 37, PA 37
ºi PA 39 sunt recomandate pentru
locuinþe datoritã înãlþimii nu prea
mari ºi a formei zvelte a acestora,
dar, ºi pentru cã încap cu succes în
casete de dimensiuni mici. Profilele
PA 40 ºi PA 45 sunt destinate uti-
lizãrii la rulouri pentru ferestre, la
niºe ale uºilor, precum ºi pentru vitrine
nu prea mari. Aceste profile sunt mai
înalte ºi mai groase decât cele enu-
merate mai sus, de aceea sunt mai
stabile. Alte dimensiuni de lamele,

PA 52 ºi PA 55, sunt destinate uti-
lizãrii în rulouri pentru ferestre largi,
pentru uºi sau vitrine. În mod special
trebuie subliniat faptul cã profilul PA 52
face posibilã, datoritã parametrilor
extraordinari de rulare a profilelor din
aceastã clasã, utilizarea lui ºi în
casete de dimensiuni mici. Datoritã
diferitelor profile ºi a gamei largi de
culori pe care firma Aluprof le oferã,
pot fi construite rulouri ºi porþi de
garaj care îndeplinesc diferite funcþii
estetice ºi de utilizare. Materialul de
bazã este tabla de aluminiu îmbo-
gãþitã, care se ridicã la standardele
de calitate ale normelor europene
EN 1396. Tabla este acoperitã cu
douã straturi de lac ºi se caracte-
rizeazã printr-o înaltã rezistenþã la
frecare ºi la acþiunea agenþilor
atmosferici. Spuma poliuretanicã uti-
lizatã la umplerea profilelor asigurã
rulourilor o bunã izolare termicã ºi
acusticã.

ing. Carmen PASCU – Aluprof System România

Casa, locul unde ne petrecem majoritatea timpului liber, ar trebui sã fie cât mai atractivã ºi primitoare.

Toþi ne dorim sã avem un cãmin unde sã ne simþim în siguranþã, sã ne relaxãm, un loc unde sã revenim

cu plãcere dupã o zi obositoare de muncã.

Pornind de la aceste considerente, Aluprof System România oferã clienþilor sãi toate avantajele

unui astfel de cãmin. În acest sens, au fost concepute sisteme complete din aluminiu pentru rulouri

exterioare.
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Sistemul INTEGRO este utilizat

cu precãdere la clãdirile noi, dar

este potrivit ºi pentru clãdirile deja

existente. Dupã tencuialã, caseta

ruloului nu este la vedere, iar toate

elementele ruloului pot fi colorate în

funcþie de aspectul exterior al

clãdirii. În sistemul Integro existã

posibilitatea de construcþie a

jaluzelelor doar în versiune rulatã

exterior (rulare pe stânga).

Sistemul SKN este folosit în

special la clãdirile noi, permiþând

construcþia ruloului doar în versiune

rulatã interior (rulare în dreapta).

Sistemul de adaptare SK este

destinat utilizãrii în clãdiri deja exis-

tente. Caseta este, în acelaºi timp,

obiect de decor dar ºi parte compo-

nentã a clãdirii. În acest sistem

oferim douã tipuri de casete: cu unghi

de 450 ºi rotunde, în sistem Owal.
Indiferent de sezon, rulourile exte-

rioare din aluminiu Aluprof asigurã
un climat confortabil în cãminul dvs.
protejând, în acelaþi timp, intimitatea. 

Din acest motiv, dorim sã venim
în întâmpinarea clienþilor noºtri pen-
tru a-i ajuta sã-ºi amenajeze cãminul
astfel încât acesta sã fie cât mai
confortabil ºi mai primitor. 

Sistemul SKN

Sistemul SK

Sistemul INTEGRO
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Mama naturã: s-o iubim, s-o conservãm!

Campania LÃSAÞI CRIªUL
VERDE  a demarat ca o reacþie a
societãþii civile faþã de agresiunea
asupra mediului pe de o parte, ºi ca
o reacþie la lipsa feedbackului autori-
tãþilor la sugestiile, pãrerile ºi dorin-
þele populaþiei faþã de proiectele
majore dintr-o comunitate. Socie-
tatea civilã nu trebuie sã permitã
abuzurile autoritãþilor ºi trebuie

sã intervinã pentru a impune
respectarea legilor ºi a normalitãþii.
Tendinþa de a abuza de puterea pe
care le-o conferã vremelnica poziþie,
poate fi contracaratã cu succes de
organizaþiile neguvernamentale prin
urmãrirea cu tenacitate a parcurgerii
întocmai a etapelor unui proiect,
începând cu justificarea lui ºi ter-
minând cu bugetul ºi execuþia lui.

Tendinþa de cheltuire a banului
public prin justificãri aberante,
forþate de cele mai multe ori, fãrã sã
se înþeleagã principiile de bazã ale
funcþionãrii sistemului hidrografic,
duc la distrugerea naturii ºi nu la
conservarea ei. Creºterea vitezei de
curgere a apelor prin tãierea mean-
drelor, amenajãri hidrotehnice de
gen gabioane din plasã de sârmã ºi

Dacã pânã în 1989 circula frecvent printre cetãþenii acestei þãri expresia „totul pentru…OMUL“, dupã 1990
lumea credea cã ea se va extinde ºi va semnifica mai bine ºi mai corect „totul pentru oameni“. Numai cã a
fost o simplã speranþã întrucât abia dupã acest an a început o cursã galopantã ºi nebuneascã din partea
„bãieþilor deºtepþi“ pentru a-ºi atrage cât mai multe bogãþii ºi asta tot în detrimentul majoritãþii populaþiei.

„Aceeaºi Marie, dar cu altã pãlãrie“ pentru cã în numai 18 ani cca 11.000 de multimilionari în euro taie
ºi spânzurã în România pentru propriul lor interes.

Termenii „taie ºi spânzurã“ nu sunt deloc duri dacã avem în vedere sãlbãticia cu care aceºtia distrug
totul în calea lor, inclusiv natura, pentru a-ºi duce la bun sfârºit planurile diabolice de a câºtiga cât mai
mult de pe fiecare metru pãtrat pe care îl au în proprietate. Aºa se face cã natura, neputând sã se
împotriveascã, nu are încotro ºi suferã maltratãrile „oamenilor de afaceri“.

Nu se împotriveºte, dar se rãzbunã prin inundaþii, secetã, seisme, fenomene de care nu putem sã
spunem cã nu am avut parte de o bunã bucatã de vreme încoace. ªi ãsta nu este decât începutul care
constituie un alarmant semnal de care, dacã nu þinem cont, vom avea parte de multe ºi diverse catastrofe.

Nu este cazul sã mai insistãm pe o asemenea temã pentru cã un exemplu viu, demn de luat în seamã
ni-l pune la dispoziþie un inimos colectiv orãdean de autori care, pornind de la o stare de lucruri localã,
analizeazã ºi propune printr-un proiect soluþii de salvare a naturii care încã se mai pãstreazã, pe ici pe
colo, ºi în Oradea.

Exemplul este interesant ºi pentru faptul cã în þarã existã suficiente localitãþi cu probleme similare care
ar putea lua ca pildã experienþa propusã de orãdeni.

Vã invitãm deci sã încercaþi sã intraþi în posesia lucrãrii, adresându-vã autorilor din care noi vã prezentãm
câteva pasaje, îndeosebi cele referitoare la amenajãrile hidrotehnice.

biolog Ana Marosy
dipl. biogeograf Alexander Zinke
dr. Alexandru Georgescu

ing. dipl. Teodor S. Bogluþ
dr. Nicolae R. Dãrãmuº
arh. Octavian B. Bogluþ

ec. Mihai V. Togor

continuare în pagina 70
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grinzi de mal din beton produc doar
creºterea eroziunii ºi necesitatea
lucrãrilor de întreþinere la intervale
scurte ºi cu costuri mari.

Vegetaþia de luncã, atât de hulitã
de hidrotehnicieni, are rolul dovedit
de încetinire a viiturilor, iar rãdãcinile
arborilor din malul apelor sunt cele
mai eficiente mijloace de apãrare
împotriva eroziunii. Este greu de
înþeles de ce în România a fost
nesocotitã durabilitatea lucrãrilor
realizate de precedesorii noºtri care
au folosit materiale locale – lemn ºi
piatrã – pentru apãrarea malurilor
împotriva eroziunii. 

Experienþa statelor avansate a
fost, de asemenea, nesocotitã. În
timp ce acestea realizeazã proiecte
de renaturare a râurilor, în þara
noastrã continuã cu elan suspect
lucrãri de antropizare a albiilor ºi
implicit o distrugere a biodiversitãþii
acvatice ºi de luncã. Este timpul sã
se opreascã aceste adevãrate
„mãceluri“ împotriva vieþii pentru cã
nimeni nu trebuie sã-ºi permitã sã ia
vieþi pe care nici nu le-a dat, nici nu
le întreþine.

În aºezãrile umane, ca ºi pe
malul Criºului Repede, pe tronsonul
Oradiei este o rãmãºiþã de vegetaþie
de luncã apãrutã în mod secundar ºi
alte specii ca salcia pletoasã (Salix

babylonica) de provenienþã asiaticã.
În amonte de podul Dacia aceastã
vegetaþie a fost defriºatã în urma
betonãrii malurilor. A rãmas o fâºie
verde pe malurile râului, în aval,
care are în primul rând rol sanogen,
prin suprafaþa lor foliatã (frunze) a
coronamentului care purificã aerul,
reþine praful, moderezã clima ºi
atenueazã zgomotul.

În acelaºi timp, aceastã asociaþie
vegetalã cuprinde specii de plante ºi
animale (biocenoze) care asigurã
protecþia biodiversitãþii prin multiple
lanþuri de hrãnire (trofice).

Sistemul radicular (rãdãcinile)
asigurã un rol antierozional al
malurilor.

Nu în ultimul rând are un rol
estetic specific peisajului orãdean
care descrie o oazã în mijlocul
mediului artificial format din betoane,
sticlã ºi asfalt, toate oferindu-ne un
disconfort evident.

AMENAJÃRILE HIDROTEHNICE,
STRUCTURILE ECOLOGICE

ªI ECHILIBRUL HIDROLOGIC
Oriunde pe planeta noastrã,

metodele ºi acþiunile practice con-
crete se înscriu pe linia celor mai
autentice preocupãri de refacere ºi
protecþie a mediului înconjurãtor.

Fãrã refacerea ºi conservarea
echilibrului hidrologic nu sunt de
conceput nici apãrarea sigurã ºi per-
manentã a obiectivelor periclitate ºi
nici reintegrarea eficientã ºi compe-
titivã sub raport economic a tere-
nurilor afectate de degradãri.

Important este cã acele acþiuni
ale omului care pot provoca deteri-
orãri ale mediului înconjurãtor sã fie
însoþite de mãsuri care sã limiteze

amploarea acestor dereglãri, iar
atunci când modificãrile antropice au
depãºit un anumit prag sau când
evenimentele naturale au avut un
efect catastrofal, omul trebuie sã
conceapã ºi sã aplice cele mai adec-
vate mãsuri ºi lucrãri cu caracter
reparator.

Se ºtie cã în aproape toate
cazurile asemenea lucrãri sunt
foarte costisitoare, iar uneori
provoacã ele însele efecte de ordin
secundar, care pot altera calitatea
mediului înconjurãtor. Sub acest
aspect, importanþa structurilor ecolo-
gice, a ingineriei biologice în cadrul
acþiunilor tehnico-inginereºti se
implicã adânc în realitãþile de ordin
economic ºi social cu urmãri dintre
cele mai benefice asupra medului
înconjurãtor.

Toate construcþiile inginereºti -
cãi de comunicaþii, diguri de apãrare
contra inundaþiilor, regularizarea
râurilor, baraje pentru stingerea
torenþilor etc., sunt în legãturã
strânsã, organicã, cu mediul încon-
jurãtor, cu peisajele adiacente, cu
natura vie, fiind expuse la acþiunile
atmosferice, la efectul miºcãrii
apelor de suprafaþã ºi de adâncime
ºi a miºcãrilor tectonice.

Construcþiile inginereºti trebuie
privite nu numai ca structuri în sine,
ci ºi în strânsã legãturã cu natura
vie, deci cu mediul înconjurãtor.
Temperatura în schimbare perma-
nentã, precipitaþiile, dezagregarea
fizico-chimicã, apa de suprafaþã ºi
subteranã în stare staticã sau
dinamicã, îngheþul ºi dezgheþul sunt
cele mai importante efecte care peri-
cliteazã stabilitatea construcþiilor de
pãmânt. Trebuie sã subliniem în
special rolul apei.

urmare din pagina 68
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DESPRE AMENAJÃRI
DE APE ANCESTRALE

ªI CAUZA ACTUALELOR VIITURI
„O afacere necuratã la lumina

zilei, pe bani publici ori fonduri
comunitare, este amenajarea malu-
rilor unui râu contra viiturilor ºi inun-
daþiilor. Acolo unde nu sunt viituri ºi
inundaþii ºi unde malul rezistã de
secole, fiind fixat graþie vegetaþiei,
primul pas al afacerii este defriºarea
sa urmatã la scurtã vreme de ero-
darea þãrmului... ªi ceea ce în urmã
cu o sutã - douã de ani se rezolva
simplu, ieftin ºi plictisitor de trainic
prin resurse locale, se face de data
asta complicat, încet, scump ºi efe-
mer, printr-o societate comercialã
îndepãrtatã... Soluþia veche, mai
înainte pomenitã era cãºiþa din
lemn de molid sau, dupã situaþie,
pintenul ºi capra din acelaºi mate-
rial... cãºiþele, niºte patrulatere din
trunchiuri cojite, groase cât omul,
erau umplute cu bolovani ºi pãmânt
ºi îmbinate prin piroane ºi scoabe la
îmbucãturi... Ici-colo, unde albia se
însoþea cu vreun drum, dinaintea
morilor, ori la trecerea prin satele de
strâmtoare, apãreau pintenii - tot
niºte cãºiþe mai scurte, care mai
potoleau impetuozitatea ºuvoiului. 

ªi pe unele ºi pe altele, timpul le
umplea cu vegetaþie - mai cu seamã
ariniº ºi salcie - ºi, de la o vreme,
doar capetele spãlate de valuri mai
trãdau ochiului prezenþa armãturii
integrate în peisaj... Îngropat în vol-
bura lichidã, lemnul nu putrezea ºi
pe cãºiþele ridicate de bunici cãlcau
nepoþi ºi strãnepoþi... Ca ºi în alte
locuri, îngheþul, dezgheþul, zãpoa-
rele vor mãcina sârma în câþiva ani.
Agãþate în mal, ghearele ei ruginite
vor împunge încãpãþânate valurile
agãþând totul, de la bãrci pneuma-
tice, de la cizmele ºi undiþele pesca-
rilor pânã la, mai cu seamã, deºeurile
progresului. În ochiurile rupte ºi în
mustãþile ciunge ale gabioanelor
vom citi Always, Libresse, Pampers,
pe etichetele cunoscute ºi mai colo-
rate... natural. ªi, tot dupã ceva
vreme, lucrarea va trebui refãcutã...“

LUCRÃRI DE RENATURARE
Reconfigurarea malurilor

râului Pegnitz în Nürnberg
Cã nu este chiar o noutate abso-

lutã ceea ce v-am prezentat înainte,
o constituie ºi faptul cã rezolvãri
asemãnãtoare au avut loc ºi în alte
þãri din Europa ºi din lume.De exem-
plu, în Germania, dupã trei ani s-au
încheiat lucrãrile de reconfigurare a
albiei râului Pegnitz pe teritoriul
oraºului Nürnberg. Cu ocazia cere-
moniei de încheiere a lucrãrilor, mi-
nistrul mediului a caracterizat aceastã
acþiune ca un proiect excepþional de
colaborare între Oficiul pentru
Administrarea Apelor, organizaþiile
de protecþia naturii ºi conducerea
oraºului.

Râul Pegnitz strãbate Nürnberg
pe o lungime de circa 14 km. El este
considerat o apã de rangul I, zona
irigatã de Pegnitz ºi de afluenþii sãi
în regiunea Nürnberg însumând
aproximativ 1200 km². Debitul mediu
al râului este de aproximativ 12 mc/s.
Dezvoltarea oraºului a fost dintot-
deauna legatã de acest râu. Istoria
oraºului înregistreazã numeroase
inundaþii ºi efecte uneori negative
ale acestor inundaþii. 

Cea mai mare inundaþie înregis-
tratã vreodatã a fost cea din febru-
arie 1909, provocatã de un debit de
370 mc/s. Aceastã inundaþie a
declanºat mãsuri cuprinzãtoare de
prevenire pe teritoriul oraºului. În
partea de vest a oraºului vechi albia
râului a fost adâncitã, îndreptatã
(regularizatã) ºi îndiguitã cu ziduri
masive. În paralel, valea râului a fost
umplutã pe mari porþiuni, pentru a se
câºtiga suprafeþe pentru construcþii.
Lungimea cursului râului s-a scurtat
cu 4 km pe teritoriul oraºului, lunca a
pierdut o suprafaþã de retenþie de
aproximativ 100 ha, iar malurile râu-
lui au devenit ca niºte pereþi masivi
de cazematã.

Pe lângã dorinþa de a administra
mai bine apa au existat o serie de
alte consideraþii ce au dus la recon-
figurarea apelor ºi vãii/luncii râului
Pegnitz. La început s-a dorit înlo-
cuirea construcþiilor (betoanelor) de
pe mal, care necesitau reparaþii
capitale, cu mãsuri adecvate de pro-
tecþie a clãdirilor ºi a arterelor de cir-
culaþie din vecinãtate. Paralel cu

aceasta s-a urmãrit revitalizarea din
punct de vedere hidrologic ºi eco-
logic a cursului regularizat ºi monoton
al râului, precum ºi îmbogãþirea
structuralã a sa.

Un alt exemplu, de aceastã
datã din Marea Britanie: proiectul
de reabilitare a râului Wensum

Râul Wensum este un râu de alti-
tudine joasã care izvorãºte la vest
de oraºul Fakenham ºi curge pre-
dominant prin zona agricolã, fiind
afluentul râului Yare la Norwich. În
centrul oraºului Fakenham existã o
zonã amenajatã pentru publicul larg
pe malurile râului Wensum, zonã
folositã pentru pescuit ºi plimbatul
câinilor. Eroziunea a distrus peste
130 m de mal din cauza supra-
pãºunatului ºi tropãitului raþelor.

Obiectivele proiectului de reabi-
litare sunt: întreþinerea malului uti-
lizând tehnici bio-energetice pentru
prevenirea eroziunii ulterioare;
amplasarea unor platforme ce vor
facilita accesul persoanelor cu diza-
bilitãþi ºi a pescarilor pe malul apei.

Amplasarea unui înveliº de coco-
tier de o parte ºi de alta a râului,
lãrgind practic zona de mal cu 1,5-2 m.

Un strat dublu de suluri de
cocotier a fost amplasat la baza
malului.

Sedimentele dragate din râu au
fost folosite la umplerea gãurilor
dedesubtul înveliºului natural.

A fost folositã o membranã
degradabilã pentru reþinerea mâlului
între înveliº ºi sedimentul dragat.

Capãtul de sus al sulurilor de
cocotier a fost plantat cu papurã.

Un gard de cherestea (cu o
duratã de viaþã de 20 de ani) a fost
dispus la baza malului râului pentru
a-i susþine structura.

ªase platforme pentru pescari au
fost construite din scânduri pentru a
permite accesul în locurile vizate.

Aºadar, se poate! O dovadã sunt
aceste douã exemple dintre multi-
plele existente pe mapamond, ºi
care ar fi bine ºi corect sã ne
îndemne ºi pe noi sã ne adaptãm
mentalitãþile din acest domeniu ºi sã
purcedem la apãrarea imenselor
binefaceri ale naturii prin construcþii
care sã nu o afecteze.

Ciprian Enache

urmare din pagina 70
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Excavatoarele Komatsu,
în continuare numãrul unu în lume

Komatsu ia atitudine
împotriva pieselor de schimb contrafãcute

Komatsu acþioneazã în scopul
protejãrii clienþilor împotriva utili-
zãrii pieselor de schimb contrafãcute. 

Utilizarea acestor piese de schimb
de o calitate inferioarã celei promo-
vate de standardele tehnice Komatsu
determinã o uzurã ºi deteriorare pre-
maturã ºi implicit costuri sporite de
reparaþie. Reprezintã de asemenea
o încãlcare a drepturilor de propri-
etate intelectualã (de exemplu Marca
înregistratã Komatsu, sub forma
marcã ºi logo).

Fenomenul comerþului cu produse
contrafãcute este unul care s-a dez-
voltat foarte mult la nivel mondial,
China fiind principala bazã de pro-
ducþie. Aceste tranzacþii nu se limi-
teazã la piaþa asiaticã, iar piesele de

schimb contrafãcute sunt trans-
portate ºi distribuite în toatã lumea.

Cea mai sigurã garanþie de a
primi piese de schimb originale
Komatsu este aceea de a le
comanda direct de la un distribuitor
oficial Komatsu sau de la reþeaua de
dealeri Komatsu. 

Din martie 2008, Komatsu a
adãugat o nouã hologramã pe toate
piesele de schimb ºi pe toate
pachetele de piese originale. Holo-
grama este reprezentatã de o bandã
micã argintie, poziþionatã pe partea
dreaptã a mãrcii ºi include o serie de
caracteristici unicat. Dacã este
suprapus un card cu filtru special
transparent peste aceastã holo-
gramã pot fi vizualizate un set de
logo-uri Komatsu. Ele par a se miºca
în diferite direcþii pe mãsurã ce
cardul este deplasat deasupra
hologramei.

O altã caracteristicã este textul
„Piese originale“ care apare pe fond
închis ºi care poate fi vizualizat din
aproape orice poziþie. Acelaºi text
este imprimat ºi cu litere viu colorate
care apar ºi dispar în funcþie de

unghiurile din care sunt vizualizate.
Înclinând eticheta de la stânga la
dreapta, pot fi observate imagini
strãlucitoare ºi colorate cu câte
un mic excavator, buldozer sau o
autobasculantã. 

Implementarea acestor noi etichete
este un proces care se va realiza
gradual, deoarece a se încerca
înlocuirea tuturor etichetelor din
stocul existent nu reprezintã un
obiectiv realist. Totuºi, în Japonia
eticheta este aplicatã pe toate
unitãþile noi depozitate ºi ambalate
încã din martie 2008. La centrul
european de distribuþie a pieselor
din Vilvoorde etichetele cu holo-
grame au început sã fie aplicate din
luna iunie 2008. Într-o etapã
urmãtoare vor fi fãcute de asemenea
eforturi în sensul realizãrii unui stil
unitar de ambalare la nivel global.

Prin introducerea acestor mãsuri,
Komatsu încearcã sã îºi protejeze
clienþii ºi sã îºi menþinã calitatea
excepþionalã ºi performanþele echi-
pamentelor sale. 

Cu peste 16.000 de unitãþi vân-
dute în plus faþã de cel mai apropiat
competitor, Komatsu a fost declarat
din nou de cãtre Off Highway
Research drept producãtorul numãrul
unu de excavatoare hidraulice pe
ºenile din toatã lumea.

Rezultatele publicate de renumi-
tul institut internaþional de cercetare
aratã de asemenea faptul cã, pentru
prima datã, Komatsu Europe a
vândut cele mai multe excavatoare
hidraulice pe ºenile de pe piaþa
europeanã.

Komtrax a avut o inf luenþã
majorã în obþinerea acestui succes.
Sistemul exclusiv de monitorizare
prin satelit Komatsu, care a fost
lansat pe excavatoarele hidraulice
pe ºenile Dash 8 în 2005, reprezintã
acum o dotare standard pentru
toate excavatoarele pe ºenile Komatsu
(începând de la cele de 1,8 tone) ºi
este activat pe mai mult de 7.000 de
astfel de maºini în Europa.

Acest sistem oferã soluþii originale
pentru afacerile tuturor clienþilor
Komatsu. 





...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

15 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România
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Se rupe o tradiþie?

Reuniunile SELC asigurã partici-
panþilor audierea de prelegeri prezen-
tate de personalitãþi din autoritatea de
reglementare, din inspecþia de stat în
construcþii, din învãþãmântul universitar,
asociaþii profesionale, cercetare, orga-
nisme de certificare, patronate, pro-
ducãtori ºi laboratoare de încercãri.

Tematica, diversificatã, permite
transmiterea de mesaje în domeniul
legislativ, al normativelor ºi reglemen-
tãrilor tehnice, precum ºi din domeniul
ºtiinþific, cu aplicativitate în activitatea
practicã a managerilor ºi a specia-
liºtilor din domeniul managementului
calitãþii. SELC îºi propune sã prezinte
participanþilor direcþiile prioritare, cerin-
þele actuale ºi exigenþele impuse la
nivel naþional ºi european, cu privire
la procese, produse, tehnologii ºi/sau
soluþii constructive moderne de
realizare a construcþiilor.

Asigurarea menþinerii prestigiului
reuniunilor SELC, precum ºi a nivelului
ºtiinþific, atins în cei 29 de ani de la
prima ediþie, necesitã un efort deose-
bit, atât din partea organizatorilor, a
moderatorilor meselor rotunde, cât ºi a
participanþilor cu comunicãri ºtiinþifice,
reuºita reuniunilor depinzând în egalã
mãsurã de gradul de implicare a
tuturor factorilor care participã la deru-
larea ºi valorificarea rezultatelor
acestor schimburi de experienþã.

Iniþiativa organizãrii SELC-urilor, a
aparþinut Inspecþiei de Stat în Con-
strucþii, care a coordonat direct activi-
tatea lor pânã în anul 1992.

În perioada 1992-1997, organizarea
SELC s-a asigurat în colaborare de
cãtre ISC ºi RNLC.

Din anul 1997 continuarea tradiþiei
privind organizarea reuniunilor SELC,
a fost preluatã de RNLC care, împre-
unã cu institutele de învãþãmânt uni-
versitar, a reuºit sã asigure derularea
reuniunilor la un nivel corespunzãtor
cerinþelor ºi aºteptãrilor participanþilor.

An de an, preocupãrile instituþiilor
participante s-au diversificat, organi-
zarea reuniunilor rãmânând încet, încet,
numai în responsabilitatea preºedin-
telui, organizatorului principal, RNLC.
Numãrul membrilor fondatori ºi a orga-
nismelor dispuse sã participe la organi-
zare a descrescut de la o reuniune la alta.

Suntem în pragul a douã momente
deosebite din istoria SELC-urilor,
respectiv împlinirea a 30 de ani de la
prima reuniune SELC ºi a 20-a reuni-
une SELC.

Acest moment este considerat de
organizatori drept unul crucial. Este
necesar sã menþinem tradiþia SELC
continuând organizarea acestui schimb
de experienþã prin atragerea în rândul
organizatorilor ºi a altor asociaþii profe-

sionale de profil, universitãþi, patronate,
ºi, de ce nu, a Inspecþiei de Stat în
Construcþii, în condiþiile în care gradul
de implicare sã fie efectiv, nu onorific.

Lansãm cu aceastã ocazie apelul
cãtre societãþile dispuse sã sponso-
rizeze reuniunea din octombrie 2009,
precum ºi cãtre asociaþiile, organis-
mele, universitãþile care vor sã par-
ticipe la organizarea reuniunii.

Pentru asigurarea unei mai bune
organizãri, se intenþioneazã în perioada
aprilie – mai 2009  sã aibã loc o sesiune
pregãtitoare, cu participarea institu-
þiilor/specialiºtilor interesaþi pentru
organizarea lucrãrilor sesiunii jubiliare
SELC, sesiune deschisã ºi pentru par-
ticipanþii tradiþionali la lucrãrile SELC.

Facem acest apel deoarece reuni-
unea jubiliarã din 2008 nu mai poate
avea loc deoarece principalii autori
care au contribuit la creºterea pres-
tigiului acestor reuniuni se pare cã nu
mai sunt interesaþi sã perpetueze o
tradiþie care ºi-a dovedit eficienþa în
timp. Un lucru de neînþeles dacã ne
gândim cã intrarea în UE a României
presupune ºi impune, în acelaºi timp,
respectarea unor legi ºi principii obli-
gatorii pentru toate membrele UE,
reuniunile SELC reprezentând un mod
facil de transmitere a informaþiilor. 

De obicei lucrurile bune bucurã ºi se adunã, iar în timp devin tradiþie, în orice ramurã de activitate.
Spunem de obicei pentru cã, din pãcate, mai existã ºi reversul, în care dintr-un motiv sau altul, înte-

meiat  sau nu, tradiþia pozitivã poate fi perturbatã sau anulatã din cauza intervenþiei nefericite sau lipsei de
interes, de moment, pentru acþiunea respectivã din partea celor care pot participa la organizarea unor acþiuni cu
caracter ºtiinþific de prestigiu.

În sectorul construcþiilor existã un asemenea exemplu care ar trebui sã dea de gândit. Este vorba despre
reuniunile anuale Schimbul de Experienþã al Laboratoarelor din Construcþii (SELC), aºteptate cu mult interes de
specialiºtii din domeniul calitãþii.

Tradiþia SELC-urilor s-a rupt pentru prima oarã pe vremea când Inspectorul General de Stat ing. Irina Jianu din
Inspecþia de Stat în Construcþii nu numai cã nu a mai acceptat ca Inspecþia de Stat în Construcþii sã participe la
organizarea lor, dar a interzis inspectorilor din cadrul Inspecþiei de Stat în Construcþiip sã participe la lucrãrile
SELC, trimiþând observatori pentru a se convinge cã nu este încãlcatã dispoziþia.

În anul acesta, 2008, trebuia, conform tradiþiei, sã se organizeze la Neptun, la începutul acestei toamne,
a XX-a ediþie SELC. Deci, nu o sesiune oarecare, ci una jubiliarã, care ar fi încununat într-adevãr o frumoasã tradiþie.

Jubileul se amânã, sine die, deºi în ramura construcþiilor problema exigenþelor privind calitatea, fiabilitatea ºi
eficienþa capãtã dimensiuni noi potrivit exigenþelor UE faþã de care trebuie sã ne armonizãm legislaþia ºi mai ales
practica.

Încercãm sã aflãm câteva dintre motivele care au dus la o asemenea situaþie de la dl. Ioan Burtea - Preºedinte
Quality Cert ºi al RNLC, organizatorul ediþiilor SELC începând cu anul 1990.
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Strategii de dezvoltare urbanisticã
prof. dr. ing. Victor GIONCU, dr. ing. Marius MOªOARCÃ, ing. Alina BRÃTEANU

AMPLASAMENT ªI DEZVOLTARE
Ansamblul, destinat instituþiilor

comerþului ºi serviciilor promovat de
SC Modatim Investment SA, face
parte dintr-o strategie mai amplã de
dezvoltare ºi transformare a parcelei
pe care actualmente funcþioneazã
SC Modatim SA.

Este vorba despre terenul cu o
suprafaþã de peste 14.800 mp, care
are ca limite cãtre nord actualul
amplasament al sediului Direcþiei
Finanþelor Publice (aflat în execuþie),
cãtre est Piaþa 700, cãtre sud str. Bredi-
ceanu ºi cãtre vest calea feratã.

Importanþa strategicã a Pieþii 700 în
cadrul zonei centrale a Timiºoarei a
generat în ultimii ani o serie de studii ºi
proiecte de amplasarea a unor noi insti-
tuþii precum Alcatel, Aquatim, Finanþe
Publice sau reconversia unor clãdiri
existente ca Datatim ºi Infotim. 

De asemenea, se are în vedere
reorganizarea pieþei într-un spaþiu public
cu parcãri subterane pe douã nivele ºi
mutarea actualei pieþe pe un alt
amplasament. Prin aceasta se comple-
teazã reþeaua de scuaruri timiºorene cu
unul nou de mare valoare.

ANSAMBLUL CITY BUSINESS CENTRE
Ansamblul va cuprinde 5 clãdiri cu

regim de înãlþime S + P + Mezanin +
5E + Penthouse (nivel retras) ºi se
încadreazã în strategia preconizatã prin
PUD de a realiza un ansamblu coerent
cu valenþe urbane de confort ºi
ambianþã deosebite. La finalul inves-
tiþiei, preconizat pentru 2010, întregul
ansamblu va avea circa 60.000 mp,
cuprinzând spaþii pentru birouri ºi
servicii ºi 600 locuri de parcare la sub-
sol, la care se vor adãuga curþile atrium
ºi galeriile pietonale, care constituie
coloana vertebralã a ansamblului.

Acesta se va integra într-un mic orã-
ºel de instituþii, servicii ºi comerþ ca un
ansamblu coerent, organizat pe axa N-S,
având drept coloanã vertebralã parcursul
pietonal ce va integra toate clãdirile.

În acest spaþiu este preconizatã ºi
amplasarea uneia dintre staþiile viitoru-
lui tren urban ce va face legãtura dintre
Gara de Nord ºi Aeroportul Internaþional
„Traian Vuia“.

O caracteristicã importantã a
ansamblului arhitectural este stratul
mezaninului, care este definit ca o domi-
nantã orizontalã a întregii compoziþii,
integrând cele cinci clãdiri separate.

Etapa 1: CORP CLÃDIRE 1
Arhitectura

Realizarea primei etape din cadrul
ansamblului se referã la edificarea
corpului 1 amplasat pe colþul S-E al
terenului Modatim.

Clãdirea proiectatã urmeazã sã
aibã un regim de înãlþime S + P + M +
5E + Penthouse.

Spaþiile funcþionale sunt organizate
în jurul unui nucleu central rigid iar liber-
tatea oferitã de deschiderile mari de
pânã la 11 m au permis o flexibilitate
max imã a  spa þ i i l o r  funcþionale.

Clãdirea de birouri, comerþ ºi servicii, amplasatã pe latura vesticã a Pieþei 700 Timiºoara, pe amplasamentul
zidurilor de apãrare ale vechii cetãþi, este prima etapã a unui ansamblu de cinci clãdiri, galerii, atriumuri,
garaje subterane etc. ce vor constitui orãºelul „City Business Centre”. Ansamblul urmeazã sã înlocuiascã
industria textilã „Modatim“ ºi presupune o conversie radicalã a locului, generând o abordare mai generoasã a
întregii zone.

Construcþia aflatã deja în funcþiune este caracterizatã de suprapunerea mai multor straturi funcþionale,
respectiv subsolul cu parcaje ºi spaþii tehnice, parterul ºi mezaninul cuprinzând servicii ºi comerþ, etajele 1-5 cu
birouri de clasa A ºi ultimul etaj, sub formã de penthouse, acomodând birouri ºi servicii (restaurant).

Suprafaþa clãdirii este de 10.500 mp, din care 1.700 mp parcare subteranã ºi spaþii tehnice ºi aproximativ 7.800 mp
destinaþi închirierii. Ca spaþii ºi dotãri, birourile sunt realizate la nivel de clasa A dupã normele europene.
Clãdirea a câºtigat Premiul Secþiunii Bienalei de Arhitecturã organizatã de Ordinul Arhitecþilor din Timiºoara.

continuare în pagina 84
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Funcþiunile clãdirii vor fi:
parcaje la subsol pentru maxim

46 autoturisme;
parterul ºi mezaninul cuprinde o

serie de funcþiuni, ca: sediul unei
sucursale bancare, magazin alimen-
tar, holul de primire (lobby) pe douã
niveluri, cu accesul cãtre birourile de la
nivelurile superioare asigurat de trei
ascensoare de mare capacitate. Holul
este creat sã aibã o ambianþã ºi o
atmosferã aparte, obiectiv realizat prin
orga de sticlã ce bordeazã culoarele
de acces;

scara din hol permite accesul la
o cafenea situatã la mezanin ºi la
spaþiile speciale destinate pentru
închiriere;

din hol se accede ºi la biroul ce
adãposteºte sistemul de „building mana-
gement“ al clãdirii;

nivelurile 1-6 destinate spaþiilor
de închiriat pentru firme, instituþii etc.
au un grad mare de flexibilitate,
putând fi împãrþite dupã dorinþã, de la
o instituþie pe nivel cu o suprafaþã de
900 mp, pânã la 5 instituþii pe nivel;

în nucleul central sunt concen-
trate toate spaþiile de circulaþie (scãri ºi
ascensoare) ºi grupurile sanitare;

terase înverzite la nivelul 1 de
birouri ºi la ultimul nivel, realizate prin
retragerile de spaþii construite;

sucursalã bancã, magazine,
cafenea etc. la parter ºi spaþii pentru
instituþii (birouri) la nivelele superioare.

Dimensiunile maxime ale clãdirii
la teren sunt de 51,60 x 41,90 m, iar
înãlþimea maximã la corniºã este
de 31,85 m faþã de cota terenului
sistematizat.

Închiderile exterioare ale clãdirii
sunt alcãtuite în douã straturi. Primul
este realizat dintr-un perete cortinã, iar
al doilea, dinstanþat de primul, dintr-un
sistem de jaluzele fixe (la nivelul
mezaninului ºi al unor logii) ºi mobile
de sticlã serigraficã.

Existã un sistem de management
ºi control (BMS) al pierderilor energe-
tice, bazat pe principiul activ al senzo-
rilor faþadelor ce comandã închiderea
sau deschiderea jaluzelelor de sticlã în
funcþie de parametrii climatici. Exis-
tenþa între cele douã faþade a unei
pasarele din grilaj metalic permite
întreþinerea uºoarã a celor douã stra-
turi ale faþadelor.

Structura
Elemente generale. Clãdirea este

inclusã în Clasa III de importanþã, zona
seismicã D cu ag = 0,16 g ºi Tc =
0,7 s, conform P100-1/2006. Categoria
de importanþã C, verificare la cerinþele
A1 ºi A2, categoria de urmãrire,
urmãrire curentã.

Infrastructura. Având în vedere cã
pe amplasament existã urmele vechii
cetãþi a Timiºoarei, s-a gãsit un strat
gros de umpluturã de pãmânt prãfos
argilos cu resturi de cãrãmidã ºi moloz
pânã la adâncimea de 7,0 m, dupã
care urmeazã straturi de nisipuri.
Nivelul freatic a fost gãsit la -5,5 m,
fãrã posibilitatea de ridicare din cauza
straturilor de argilã.

Pentru fundarea clãdirii a fost ales
sistemul de radier general tip dalã
groasã situatã la -4,95 m faþã de cota
0,00. Radierul are o grosime generalã
de 1,0 m, cu o îngroºare pânã la 1,5 m
în zona tubului central. Infrastructura
cuprinde ºi subsolul realizat din beton
armat, compus din cadrele aferente sis-
temului structural, pereþii tubului central
ºi cei exteriori. Stâlpii subsolului sunt
realizaþi în soluþie compozitã. Planºeul
subsolului este realizat dintr-o placã cu
grosimea 20 cm ºi grinzi din beton
armat. Astfel s-a obþinut un ansamblu
rigid al infrastructurii, compus din radier
ºi planºeul peste subsol, care con-
tribuie la uniformizarea solicitãrilor
transmise suprastructurii.

Suprastructura. Sistemul structural
este alcãtuit dintr-un nucleu rigid de beton
armat amplasat în centrul clãdirii la
nivelul subsolului, parterului ºi meza-
ninului ºi excentric datoritã retragerilor la
nivelurile superioare ºi cadrele transver-
sale ºi longitudinale perimetrale.

Nucleul central preia o mare parte
din încãrcãrile orizontale din vânt ºi
seism. Cadrele perimetrale sunt alcã-
tuite din stâlpi cu secþiune compozitã
ºi grinzi metalice compozite principale
ajurate (pentru trecerea instalaþiilor) ºi
secundare. Conlucrarea cu planºeul
de beton armat se asigurã prin conec-
torii amplasaþi pe talpa superioarã a
grinzilor.

Stâlpii metalici sunt realizaþi cu
cioturi, astfel cã îmbinarea stâlp-
grindã sã se facã în zonele cu
momente reduse. Planºeul de beton a
fost executat dintr-o placã monolitã
armatã pe douã direcþii turnatã pe un
cofraj metalic pierdut. Soluþia adoptatã
asigurã obþinerea unei ºaibe rigide la
nivelul fiecãrui planºeu, capabilã sã
transmitã forþele orizontale la nucleul
central ºi la stâlpii perimetrali.

Nucleul central este alcãtuit din
asamblarea unor diafragme transver-
sale ºi longitudinale. Legãtura lui cu
structura metalicã se face prin inter-
mediul unor stîlpi metalici incluºi în
pereþii diafragmelor. Penthouseul este
realizat în structura uºoarã meta-
licã, retrasã parþial faþã de sistemul
structural primar, cu stâlpi din þevi
rectangulare ºi profile IPE pentru grinzi.

Analiza structuralã
Structura a fost calculatã ca un sis-

tem spaþial, utilizând Programul AXIS.
Stâlpii ºi grinzile composite au fost
dimensionate cu programele ARBED
(ACB - Arcelor Cellular Beams ºi CCD -
Composite Column Design) bazate pe
Eurocode 4, iar diafragmele nucleului
central pe baza programului MOCA.

Etapele 2-5
În prezent este finalizat proiectul

pentru etapa a doua, Corp clãdire 2,
care este în curs de execuþie.
Proiectarea etapa 3, care cuprinde
proiectarea întregului subsol pentru
garaje ºi Corp clãdire 3, va fi finalizatã
pânã la 30 septembrie a.c., urmând ca
proiectarea Corpurilor de clãdire 4 ºi 5
ºi execuþia lor sã înceapã anul viitor. 

urmare din pagina 82
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Sisteme de încãlzire prin radiaþie

SISTEME DE ÎNCÃLZIRE PRIN RADIAÞIE – CARLIEUKLIMA
Sistemul EUCERK este un sistem radiant cu

funcþionare pe combustibil gazos sau lichid, destinat în
special atât pentru încãlzirea spaþiilor civile mari ºi medii,
cât ºi a spaþiilor comerciale ºi industriale. Este realizat cu
totul special, având rezultate care meritã sã fie cunoscute,
în ceea ce înseamnã siguranþã, uniformitatea temperaturii
ºi reducerea emisiilor în atmosferã. EUCERK este un sis-
tem compus din tuburi aluminizate care sunt poziþionate
pe tavanul încãperilor ce urmeazã a fi încãlzite.

Tuburile sunt încãlzite pânã în jurul unei temperaturi cuprinse între 150 0C ºi 250 0C. Dupã atingerea temperaturii
ele emit raze infraroºii care încãlzesc încãperile fãrã a provoca miºcãri ale aerului. Cãldura necesarã atingerii tem-
peraturii optime a tuburilor radiante este furnizatã de cãtre un arzãtor cu aer insuflant. Schimbul de cãldurã dintre
camera de combustie ºi tuburile radiante este asigurat de o circulaþie constantã a gazelor cu ajutorul unui ventilator
centrifugal.

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%

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

turi ridicate
• Carcasã externã din oþel aluminizat

FUNCÞIONARE ªI SIGURANÞÃ CERTIFICATÃ
Tuburile radiante EURAD sunt încãlzitoare radiante de o performanþã

ridicatã, realizate prin folosirea celor mai moderne tehnologii care
respectã cele mai stricte reguli privind siguranþa, salvarea de energie ºi
protecþia mediului înconjurãtor. Fiecare componentã a fost astfel fabricatã
pentru obþinerea unor performanþe maxime ºi consumuri minime.

Sistemul radiant EURAD este recomandat pentru încãlzirea în totali-
tate a încãperilor, indiferent dacã acestea sunt mici, medii sau mari.
Construcþia atentã a sistemului face posibilã încãlzirea parþialã a spaþiilor.
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Tuburi calorizate aluminizate
Elementele radiante ale sis-

temului EURAD sunt fabricate
din oþel HT aluminizat ºi calorizat
care este, în special, foarte
rezistent la temperaturi ridicate
ºi la coroziune. Tratamentul
superficial la care tuburile sunt
supuse (calorizare) asigurã o
emisie de duratã la cel mai înalt
nivel. La modelele MSU ºi MSC,
cotul la 1800 este fabricat din
acelaºi material ca ºi tuburile.

Legendã:

1. Arzãtor

2. Evacuare gaze

3. Ventilator de extracþie

4. Tub radiant flanºat din oþel special

5. Reflector de aluminiu/inox – finisat în oglindã

6. Cot

7. Punct de prindere

8. Console de susþinere

Instalare pe tavan

Instalare pe tavan
cu module înclinate

Instalare sistem
cu înclinare variabilã
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Consultanþa
în investiþii-construcþii (VI)
CERINÞE DE MANAGEMENT PENTRU INVESTIÞII

ing. Petre IONIÞÃ

(urmare din numãrul anterior)
ORGANIZAREA

CONDUCERII UNUI PROIECT
Parametri, etape, responsabilitate

De puþine ori, un beneficiar infor-
mat se angajeazã el însuºi sã:
CONDUCÃ, sã PROIECTEZE sau
sã SUPRAVEGHEZE lucrãrile în
ºantier.

Soluþia recomandatã ºi utilizatã
în practicã în conducerea, concepþia
ºi supravegherea lucrãrilor este de a
angaja pe bazã de contract  – con-
sultanþi – ingineri specialiºti – care
sã execute, în numele sãu, serviciile
inginereºti necesare promovãrii ºi
realizãrii investiþiei ºi înscrierea ei în
parametrii stabiliþi.

De regulã, serviciile inginerilor
consultanþi se pot grupa în trei cate-
gorii principale:

Managementul investiþiei;
Concepþia – proiectarea;
Supravegherea lucrãrilor în

ºantier.
Pentru execuþia acestor servicii,

consultanþii se angajeazã pe bazã
de contracte ferme, sã conducã,
sã proiecteze ºi sã supravegheze
realizarea lucrãrilor, astfel încât sã
se realizeze acei parametri impor-
tanþi – respectarea termenelor, pîn-
scrierea în bugetul programat,
siguranþa ºi realizarea nivelului cali-
tativ al lucrãrilor, în conformitate cu
specificaþiile tehnice.

Un alt aspect important pentru
beneficiar, din motive de eficienþã
tehnicã ºi economicã ale unei

lucrãri, este de a angaja ingineri
consultanþi – specialiºti în toate
fazele de promovare ºi realizare:

Etapa preliminarã – pregãti-
rea investiþiei;

Etapa de fundamentare –
demonstrarea rentabilitãþii ºi luarea
de decizii de investire;

Etapa de execuþie – realizarea
investiþiei.

De regulã, investitorii particulari
ºi în special investitorii strãini, care
investesc în România respectã aceste
principii.

În tabelul 1, serviciile inginereºti
de consultanþã au fost sistematizate
dupã cele trei etape de promovare ºi
de realizare ale unei investiþii, pre-
cum ºi dupã cele trei servicii princi-
pale de consultanþã.

Tabelul 1: Activitatea de consultanþã la realizarea unei  investiþii–construcþii
continuare în pagina 90
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Este evident cã, în funcþie de
interesele sale sau de capabilitatea
sa, în contractele de consultanþã,
investitorul poate delega consul-
tanþilor mai multe sau mai puþine
atribuþiuni.

Practica a demonstrat cã, respec-
tând aceste principii, investiþiile se
realizeazã la termen, se înscriu în cos-
turi ºi sunt ºi de calitatea necesarã.

Iatã câteva principii privind con-
tractarea acestor servicii inginereºti:

Selecþionarea ºi contractarea
lucrãrilor pentru echipele de mana-
gement, de concepþie ºi suprave-
ghere se fac de regulã pe bazã de
preselecþie ºi capabilitate, preþul
fiind secundar ºi negociabil.

Lucrãrile de pregãtire a inves-
tiþiei se vor contracta cu mai mulþi
consultanþi în funcþie de specialitãþi.

Contractul de management va
avea ca principii asigurarea de cãtre

echipa de management a termenului
de realizare, înscrierea în costuri, asigu-
rarea calitãþii ºi siguranþa lucrãrilor.

În funcþie de forma de contract
(contracte SEPARATE, la CHEIE,
contract GLOBAL, etc. sau forme de
contract în funcþie de preþul lucrãrilor
– preþ fix, preþ fix plus o sumã sau un
procent, preþ maxim garantat sau
preþuri unitare) serviciile de consul-
tanþã se contracteazã având în
vedere delegãrile de competenþe
hotãrâte de beneficiar.

Contractul de supraveghere a
lucrãrilor va avea ca principii asigu-
rarea termenului, înscrierea în cos-
turi ºi în special asigurarea calitãþii
lucrãrilor.

În procesul de concepþie ºi
realizare a investiþiei sunt angrenaþi
mai mulþi participanþi – Investitori –
Consultanþi – Autoritatea Publicã ºi
Antreprenori.

În figura 1 se prezintã o schemã
a implicãrilor acestora în procesul de
promovare ºi realizare a investiþiei.
Sunt prezentate responsabilitãþile
tradiþionale ale pãrþilor. Aceste
responsabilitãþi  se modificã de la
sistem la sistem. De reþinut, cã în
majoritatea etapelor, sunt implicate
mai multe pãrþi ºi nu doar una sin-
gurã. Aceste responsabilitãþi comune
se definesc, de obicei, în docu-
mentele contractuale. Liniile între-
rupte aratã obligaþiile opþionale.
Proiectantul poate sã asigure asis-
tenþa la elaborarea Programului, iar
o Autoritate de Stat poate sã asigure
garanþiile pentru finanþarea Proiectului.
Un Proiectant, de obicei, adminis-
treazã un contract de execuþie, ca
agent al Investitorului. Un Antre-
prenor poate sã efectueze lucrãrile
de întreþinere printr-un contract
separat. Sistemele de realizare a
Proiectelor încearcã sã regleze pro-
cesul ºi relaþiile dintre pãrþi, în avan-
tajul maxim al Investitorului.

Sisteme de conducere
Sistemul de realizare a unei

investiþii este un proces amplu, prin
care o investiþie este proiectatã ºi
executatã, proces care include:

definirea obiectului ºi cerinþele
proiectului ;

procedee ºi acþiuni precum ºi or-
dinea de desfãºurare a activitãþilor;

procedee de control pentru:
termene, costuri, siguranþã ºi calitate;

contracte ºi documentaþii pen-
tru diverse activitãþi;

execuþia propriu-zisã a proiec-
tului ºi a lucrãrilor de construcþii;

finalizarea lucrãrilor ºi punerea
în funcþiune a investiþiei.

Pentru a se asigura succesul
acþiunii, este esenþial ca pãrþile care
participã la promovarea ºi realizarea
investiþiei sã înþeleagã obiectivele ºi
obligaþiile în cadrul sistemului (fig. 1).

Responsabilitãþile pãrþilor partici-
pante la realizarea investiþiei diferã
de la sistem la sistem.

Succesul unui sistem depinde de
performanþele, capabilitatea, încre-
derea ºi cooperarea între pãrþi.

Un sistem include: tactica, strategia,
pregãtirea, conducerea, supraveghe-
rea ºi execuþia.Fig. 1: Responsabilitãþile participanþilor la realizarea unei investiþii
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În figura 2 se prezintã trei forme
principale de conducere:

Treapta  1 – Conducerea exe-
cuþiei (D.P.).

Treapta 2 – Conducerea Inves-
tiþiei (C.I.) care cumuleazã pro-
iectarea ºi execuþia lucrãrilor.

Treapta 3 – Administrarea
Programului (A.P.) care cumuleazã:
concepþia preliminarã, proiectarea ºi
execuþia.

1 – Conducerea „Execuþiei“ se
face de cãtre un Antreprenor General

(A.G.) care rãspunde împreunã cu
subantreprenorii sãi de „execuþia“
propriu-zisã.

În acest sistem, conducerea
investiþiei este încredinþatã unui
„Director de Proiect“ (D.P.) care
poate fi un angajat al investitorului
sau o firmã de consultanþã angajatã
pe bazã de contract.

2 – Conducerea investiþiei (C.I.)
de tip „agenþie“ sau „la risc“, se face
de un Contractor General, care îºi
asumã obligaþia de a conduce,

proiecta ºi executa (contract la
cheie). Conducerea ºi proiectarea
pot fi executate de el însuºi (în casã)
sau pot fi  executate de cãtre un sub-
contractor specializat de tip „agenþie“.

3 – Administrarea Programului
(A.P.) înseamnã conducerea com-
pletã prin asigurarea de servicii com-
plexe de concepþie preliminarã,
proiectare, execuþie ºi punere în
funcþiune.

Sisteme de contractare
privitoare la preþ

Cele mai utilizate sisteme de
contractare (fig. 3) sunt:

A. Preþ fix. Sistemul (A), se
foloseºte de regulã la contractarea
lucrãrilor publice, dar se practicã ºi
în domeniul privat.

Sistemele B sau B’, se practicã
de regulã în domeniul privat, dar se
aplicã uneori ºi la lucrãri publice.

B. Cost plus o sumã fixã, cost
plus un procent, cu sau fãrã preþ
maxim garantat  (pmg);

B’ – preþuri unitare.
Sistemele B sau B’ se mai

numesc ºi contracte negociate,
deoarece, chiar dacã se organizeazã
un concurs de tipul licitaþie-ofertare,
în final valoarea finalã a contractului
se negociazã.

Fiecare din sistemele de con-
tractare a unei investiþii din punctul
de vedere al costului poate sã par-
curgã procesul de licitaþie – ofertare,
negociere simplã, negociere, o com-
binaþie dintre acestea sau variaþiile
formei sistemului. Acestea depind
de: sector public sau privat, cerinþele
investitorului, tipul investiþiei ºi de
procesul de selecþie agreat de
investitor.

A. Sistemul „preþ fix“ (“lump
sum”) („bani forte“) („suma stipu-
latã“)

Este sistemul tradiþional, care
înseamnã un proces succesiv –
documentaþii preliminare –
proiectare – ofertare – execuþie ºi
care utilizeazã contracte pe bazã de
concurs al ofertelor competitive
(fig. 4 ºi 5).

Procesul de licitare-ofertare este
bazat pe o documentaþie completã
(Proiect – specificaþii tehnice – can-
titãþi de lucrãri), care trebuie
pregãtitã anterior licitaþiei.

Fig. 3: Sisteme de contractare în funcþie de stabilirea costului

Fig.  4: Sistemul tradiþional – pregãtirea prealabilã a documentaþiei de proiectare ºi de licitaþie de cãtre un proiectant

Fig. 5

Fig. 2: Sisteme de conducere a investiþiilor
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În general  sistemul este folosit la
investiþii publice, pentru care au fost
promovate reglementãri cu privire la
reguli de funcþionare ale sistemului.

Contractele la preþ fix conþin un
grad ridicat de risc pentru antre-
prenori ºi cel mai mic risc pentru
investitori.

Stabilirea valorii lucrãrilor de
cãtre ofertant devine un element
esenþial. Din acest motiv antre-
prenorii, la stabilirea valorii, vor avea
în vedere câþiva factori care influ-
enþeazã direct valoarea ofertei:

Amplasamentul lucrãrii, care
determinã costuri de: transport,
spaþiile de organizare de ºantier,
condiþii severe de împrejmuiri, trotu-
are protejate, spãlarea mijloacelor de
transport, spaþii pentru cazare etc.

Condiþii de piaþã: costul materi-
alelor, costul forþei de muncã, costul
chiriilor, costul închirierilor de utilaje º.a.

Nivelul inflaþiei prognozat, pen-
tru a determina diferenþa de cost faþã
de preþurile ofertei ºi creºterea
preþurilor în timp pânã la recepþie.

Concurenþa în faza de ofertare.
Capacitatea, experienþa în lucrãri,
oferte similare ºi aprecierea ºanselor
de câºtigarea licitaþiei.

Strategia privitoare la nivelul
cheltuielilor de: organizare de ºantier,
asigurãri, cheltuieli de regie, profit.

Caracterul atractiv al unui
Proiect în comparaþie cu altele.

Intenþia de a obþine lucrarea cu
un profit mare, mediu sau minim,
ultimul atunci când se intenþioneazã
pãtrunderea pe piaþã. 

Nivelul de încãrcare cu lucrãri
în curs sau de perspectivã.

Nivelul garanþiilor necesare ºi
posibilitatea prezentãrii lor.

Dacã lucrarea este de speciali-
tatea sa ºi are capacitatea realizãrii ei.

Strategia generalã a firmei privi-
toare la contractarea de noi lucrãri.

Disponibilitatea personalului de
conducere de a se angaja într-un
anume Proiect.

În domeniul licitaþiilor pentru
lucrãri publice ºi nu numai, principiile
care guverneazã acest proces sunt:

Libera concurenþã;
Orice antreprenor sau presta-

tor de servicii (furnizor, consultant,
proiectant) indiferent de naþionali-
tate, sã aibã dreptul de a deveni,
în condiþiile legii, contractant;

Transparenþa;
Informarea participanþilor în

mod egal ºi deschis privind condiþiile
ºi procedurile concursului;

Tratament nediscriminatoriu;
Criteriile de informare, selecþie

ºi de atribuire a contractului, are ca
principiu un tratament egal partici-
panþilor;

Confidenþialitatea;

Asigurarea drepturilor de pro-
prietate intelectualã ºi a secretului
comercial.

Trebuie precizat cã principiul
acestui sistem constã în faptul cã
preþul lucrãrilor este fix ºi cã antre-
prenorul, indiferent dacã depãºeºte
sau nu acest prag de cost, trebuie sã
execute lucrarea pânã la final pe
cheltuiala sa.

Este sistemul tradiþional de
relaþii la promovarea ºi realizarea
unei investiþii.

Sistemul este preferat în lucrãri
publice prin procesul de selecþie
proiectare – licitaþie – ofertare – exe-
cuþie (preþ fix sau lump sum).

Procesul liniar de realizare a
unei investiþii de tipul „preþ fix“
(„lump sum“), preferat pentru inves-
tiþii publice, dar ºi în sectorul particu-
lar unde de regulã se acceptã ºi o
negociere.

Acest proces este deliberat ºi
permite o proiectare ºi o execuþie
controlatã, dar necesitã timp mai
îndelungat ºi nu vine în sprijinul inte-
grãrii experienþelor celor care par-
ticipã la concepþie, conducere ºi
execuþie, fiecare lucrând independent.

B. Sistemul „cost plus o sumã fixã“
Este sistemul folosit cu precã-

dere în sectorul particular, care este
mai dinamic ºi mai flexibil decât în
sectorul de stat ºi care înseamnã ºi
un proces de negociere între benefi-
ciar ºi antreprenor.

N.B.
Prin Antreprenor se înþelege acea

persoanã sau companie care acceptã
îndeplinirea unei pãrþi sau integral
programul de investiþie.

Prin Antreprenor General se
înþelege o companie care îºi asumã
rãspunderea pentru  întreaga investiþie.

Contractul „cost plus o sumã
fixã“ înseamnã sistemul prin care
antreprenorul ºi investitorul negoci-
azã o înþelegere prin care costurile
de: manoperã, materiale, utilaje,
echipamente, organizare de ºantier
ºi cheltuielile de regie sunt încasate
de la investitor la valoarea lor de
execuþie, la care se adaugã o suma
fixã, ce reprezintã profitul contrac-
torului. Aceasta poate sã fie o sumã
pauºalã (fixã) sau un procent din
valoarea costurilor de execuþie.Fig. 6: Relaþia tipului de preþ de contract comparând riscul antreprenorului ºi al investitorului
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Preþul maxim garantat – (PMG)
Reprezintã o sumã maximã (plafon

maxim) pentru costul unei investiþii.
Acest PMG se stabileºte de con-

tractor ºi se negociazã cu investitorul.
Pentru stabilirea PMG, contrac-

torul trebuie sã aibã la bazã o docu-
mentaþie completã cu specificaþii ºi
cantitãþi de lucrãri.

Scopul PMG este de a stabili o
limitã maximã pentru costul lucrãrilor.
Este însoþit de clauze contractuale
privind plata lucrãrilor suplimentare
ºi a cheltuielilor neprevãzute.

Atât investitorul, cât ºi antre-
prenorul îºi propun ca cheltuielile sã
nu atingã nivelul PMG. Economiile
faþã de PMG se pot împãrþi între
investitor ºi contractor, dupã cum se
convine în contract.

Formele de contracte privitoare
la preþ genereazã riscuri mai mari
sau mai mici pentru investitori ºi
antreprenori, ce cresc sau scad în
funcþie de sistemul privind preþul
contractului (fig. 6).

Contractul la „preþ fix“ (lump
sum) este cel mai riscant pentru
antreprenor ºi acest risc scade
treptat pânã la varianta de cost +
taxa%, în timp ce pentru investitor
gradul de risc este invers cu cel al
antreprenorului.

Un contract nu poate fi complet
lipsit de riscuri pentru ambele pãrþi
investitor – antreprenor.

Riscurile se definesc, se mãsoarã
valoric ºi se eliminã parþial sau total
de fiecare parte, prin clauze contrac-
tuale negociate.
Sistemul proiectare–execuþie - (P.E.)

Acest sistem înseamnã cã inves-
titorul încredinþeazã unui contractor-
proiectarea ºi execuþia investiþiei
(fig. 7).

Are avantajul unui control mai efi-
cient al costului ºi al timpului de
realizare.

Din punctul de vedere al contrac-
torului, acesta poate folosi douã sis-
teme de elaborare a documentaþiei
de proiectare:

în casã – atunci când dispune
de o unitate proprie de proiectare ºi
executã el însuºi documentaþia;

cu o agenþie – atunci când
angajeazã pe bazã de contract o
unitate (agenþie) de specialitate pen-
tru întocmirea documentaþiei.

Sistemul este folosit în cazul con-
tractelor „la cheie“ ºi poate avea
diverse metode de conducere –
(D.P., C.I., sau A.P.)

Sistemul „la cheie“,  se foloseºte
din ce în ce mai mult astãzi pentru
avantajul de a avea mai multã
siguranþã în controlul costurilor ºi
termenelor.

În acest sistem, documentaþia
preliminarã se executã de cãtre un
consultant independent, prin grija ºi
costurile investitorului.

(continuare în numãrul viitor)

Fig. 7: Sistemul Proiectare-Execuþie
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Stresul în construcþii

dr. Florian KOLECI, Training Manager - Skill Team

În cadrul companiilor româneºti
în care am livrat cursuri de manage-
ment al stresului, am observat cã
sunt câþiva factori care duc la
apariþia acestuia, indiferent de tipul
industriei în care lucrãm. Printre
factorii de stres, confirmaþi de anga-
jaþii cu care am lucrat, sunt câþiva
care au efecte directe în activi-
tatea societãþilor din industria
construcþiilor:

Programul de lucru al con-
structorilor nu este unul „normal“, cu
o activitate 9:00-17:00. Ei trebuie sã
se adapteze nevoilor ºi solicitãrilor
clienþilor, iar aceastã activitate poate
deveni foarte obositoare;

Schimbarea oamenilor (fluxul
de personal) este provocatã de difi-
cultatea din ce în ce mai mare de a
gãsi persoane calificate pe piaþa
româneascã a forþei de muncã,
migraþia fiind una dintre cauze;

Situaþiile noi, neabordate (de
exemplu, schimbarea legislaþiei în
domeniul construcþiilor, schimbarea
abordãrii la nivel politic, schimbãri la
nivelul autoritãþilor locale care
elibereazã avizele pentru construcþii,
diversificarea ariei de activitate, fluc-
tuaþiile pieþei), creeazã un stres
suplimentar la nivelul managemen-
tului firmelor, cu repercusiuni asupra
angajaþilor;

Birocraþia este un factor supli-
mentar de stres, mai ales într-o

afacere care presupune obþinerea
de avize ºi atestate de la diverse
instituþii, care pot încetini procesul
de livrare a proiectului, punând ºi
mai multe presiuni asupra construc-
torului, care se confruntã oricum cu
termenele-limitã impuse de clienþi;

Termenele  scurte, nerealiste
intrã în aceeaºi categorie a presiu-
nilor externe la care constructorii pot
fi supuºi de cãtre clienþii care vor sã
vadã proiectul terminat cât mai
repede, dar acestea pot constitui ºi o
presiune internã, determinând o
diminuare forþatã a calitãþii lucrãrii;

Lipsa procedurii, improvizarea,
este o caracteristicã a tuturor indus-
triilor româneºti, în primul rând din
cauza scurtei experienþe în mediul
de afaceri capitalist, dar ºi a frecven-
telor schimbãri în legislaþia specificã;

Sancþiunile neexplicate sau
folosirea dublului standard sunt ºi
ele un factor de stres, atunci când
pentru aceeaºi abatere unii sunt
sancþionaþi ºi alþii nu.

Poate cã nu putem determina
mari schimbãri la nivelul legislaþiei
sau al birocraþiei, dar sunt mãsuri tes-
tate prin care putem controla stresul. 

Cele cinci reguli de aur pe care le
recomand cursanþilor mei în cadrul
training-urilor organizate de Skill
Team sunt: 

1. Limiteazã stresul.
2. Influenþeazã factorii de stres.

3. Acceptã ceea ce este. Unii fac-
tori de stres nu pot fi schimbaþi.

4. Creeazã mecanisme de adaptare.

5. Asumã responsabilitãþi.

Sunt câteva lucruri concrete pe

care un angajat din industria con-

strucþiilor le poate face pentru limi-

tarea stresul suplimentar:  sã spunã

NU atunci când ºtie cã o sarcinã este

imposibil de realizat în termenul-limitã

stabilit, sã evite persoanele stresante

ºi sã se concentreze pe îndeplinirea

sarcinii; sã identifice persoanele pozi-

tive din jur ºi sã înveþe de la ei, sã

controleze mediul (de exemplu, dacã

angajatorul nu se preocupã de acest

lucru, sã se asigure el cã respectã

toate normele de protecþia muncii,

pentru a nu trãi sub ameninþarea unui

accident de muncã); sã verifice lista

lucrurilor de fãcut ºi sã-ºi planifice

activitãþile, pentru cã orice amânare

este o sursã în plus de stres.

Pentru a influenþa factorii de stres,

angajatul trebuie sã îºi exprime sen-

timentele în mod deschis, sã spunã

colegilor ºi superiorilor ce anume îi

afecteazã munca ºi starea psihicã,

dar în acelaºi timp sã fie ºi pregãtit

sã facã anumite compromisuri, pen-

tru cã flexibilitatea poate rezolva

multe probleme, mai ales într-o

industrie cu un program atât de

încãrcat ºi variabil. 

În ultimii ani, tot mai mulþi profesioniºti vorbesc despre stres ca despre afecþiunea noului mileniu, una
dintre cele mai grave „boli profesionale“, dar „maladivul“, ca ºi frumosul, este în ochii privitorului. De fapt,
stresul corect direcþionat vã poate îmbunãtãþi activitatea.



Foarte important pentru acest

domeniu atât de stresant ºi solicitant

este ca toþi cei implicaþi sã accepte

lucrurile pe care nu le pot schimba.

Astfel, nu are rost sã te stresezi pen-

tru cã nu poþi controla incontrolabilul.

De exemplu, nu poþi impune ºefului sã

foloseascã cele mai bune materiale,

dacã nu are un client dispus sã

plãteascã pentru ele, oricât de mult

þi-ai dori tu ca proiectul sã iasã perfect.

Dacã nu poþi schimba lucrurile, schimbã

perspectiva: gândeºte-te, de exemplu,

cât de bine vei fi apreciat dacã

reuºeºti mereu sã respecþi termenele-

limitã impuse. 

O altã strategie este cea a creãrii

mecanismelor de adaptare la fac-

torii de stres. Aceasta se poate reali-

za dacã înveþi sã vezi situaþia din

mai multe perspective. De exemplu,

gândeºte-te nu numai la presiunea

timpului asupra ta, ci ºi la cât de

important este pentru client sã se

mute la timp în noua locuinþã sau în

modernul lui birou, realizat de tine.

Învaþã sã te concentrezi pe ceea ce

este pozitiv (fie cã este posibilitatea

creºterii salariului, dacã eºti angajat

sau dezvoltarea afacerii, dacã eºti

manager). În general, fiecare dintre

noi are o serie de mecanisme de

apãrare deja create: practicarea unui

sport, o ieºire cu prietenii la iarbã

verde, activitãþi care determinã

creºterea nivelului de endorfine

(hormon care genereazã buna dis-

poziþie). Dar cum programul încãrcat

nu vã permite în fiecare sãptãmânã

astfel de activitãþi, 40 de secunde

petrecute pe www.suras.ro, unde veþi

afla mai multe despre cum sã obþineþi

aceastã bunã dispoziþie, vã pot des-

tinde pentru urmãtoarele ore.

În fine, ultima strategie este asu-

marea responsabilitãþii pentru ceea

ce faci. Deseori stresul apare ca un

efect de bumerang, din cauza

lucrurilor neterminate sau realizate
superficial. Asumarea responsabilitãþii
influenþeazã în mod pozitiv toate cele
4 strategii menþionate mai sus. 

Pentru a gãsi soluþia transfor-
mãrii stresului într-un factor pozitiv
pentru organizaþii, am  identificat
înainte de toate costurile stresului:
performanþa scãzutã, care provoacã
pierderi pentru companie; mai multe
zile de concediu medical (din cauza
afecþiunilor medicale provocate de
stres); absenteismul; fluctuaþiile de
personal. 

Sunt sigur cã toþi v-aþi confruntat
cu aceste probleme, dar vã garantez
cã ele pot fi evitate. De fapt, doar
depãºirea unui anumit prag înseamnã
apariþia stresului negativ. În realitate,
stresul nu provine din ceea ce se
întâmplã, ci din cum privim ceea ce
se întâmplã: ca pe o provocare, ce
ne oferã posibilitatea de învãþare
(ce pot sã fac pentru a depãºi acest
moment) sau ca pe o piatrã de
hotar. 
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