
Amestecate!

Adicã de toate, aºa cum ni le oferã
viaþa de zi cu zi ºi în domeniul construc-
þiilor. Amestecate, pentru cã sunt pe zi
ce trece tot mai multe ºi mai diverse
aspectele care nu numai cã nu impul-
sioneazã activitatea din construcþii, dar
de cele mai multe ori o perturbã ºi o
încetinesc cu toate cã termenul de
punere în funcþiune a unei construcþii
trebuie sã fie cel mai important punct din
contractul încheiat între investitor ºi exe-
cutant. Nu de alta, dar în Bucureºti cel
puþin, durata executãrii unor lucrãri, în
special în infrastructurã, se întinde
nejustificat pe perioade de ani de zile,
afectând buna desfãºurare a activitãþii
din jurul lor (circulaþia autovehicolelor, a
cetãþenilor, curãþenia, nivelul zgomo-
telor, în general a minimului de confort
pentru locuitorii aflaþi în imobilele apropi-
ate sau a trecãtorilor prin zonã).

ªi, apropo de termenele de exe-
cuþie, dupã o „reuºitã“ care a depãºit doi
ani la un pasaj rutier de doar 300 de
metri, din faþa aeroportului de la
Otopeni, acum, s-au constatat nu ºtiu
ce deficienþe la rosturile de dilatare,
drept pentru care s-a început demo-
larea parþialã a unei benzi de circulaþie
pe fiecare sens.

Actuala intervenþie vine sã corecteze
„profesionalismul“ proiectantului, al con-
structorului ºi, bineînþeles, al beneficiarului.

Înainte de construcþia pasajului, pe
vechea cale se circula pe douã benzi.
Acum pe pod se circulã doar pe o sin-
gurã bandã pe sens, acest lucru creând
adevãrate isterii participanþilor la trafic
spre Braºov ºi, bineînþeles, spre Bucureºti.
„Succesurile“ ºi performanþele aparþin,
am zice, cu prioritate beneficiarului
(CNDA) care la recepþie a zis „Slavã
Domnului“ cã s-a terminat aceastã operã
de nerepetat. Atunci de ce sã ne mai
mirãm când auzim expresia „timpul
trece, leafa merge“, ce te bagi cã nimeni
nu stã degeaba. Nu stã, dar fac treburi
degeaba.

Rãmânând în atmosfera de „satis-
facþie“ a celor de mai înainte, de curând
s-a anunþat deja (prin TV desigur),
turnarea primului kilometru de asfalt pe
autostrada Braºov-Borº. ªi aici este
vorba despre o performanþã bunã de
cartea recordurilor, ºi anume faptul cã în
cinci ani firma constructoare reuºeºte
performanþa amintitã. În ritmul acesta
se pare cã vom putea circula pe aceastã
autostradã la anul ºi la… mulþi ani!
Ca sã nu mai vorbim de faptul cã preþul
iniþial al lucrãrii s-a dublat pânã în
prezent. Pentru curiozitatea noastrã, ar
fi interesant sã aflãm dacã ar rezista un
minut o asemenea firmã pentru exe-
cutarea aceloraºi lucrãri în SUA,
Germania, Japonia etc.

Dar la noi este posibil pentru cã toþi
neaveniþii politici fac sluj în faþa celor de
peste ocean, numai ºi numai pentru
interesele proprii ºi, bineînþeles, pe
spatele cetãþenilor þãrii, pentru cã de fapt
aceºtia din urmã sunt singurii pãgubiþi.

Cum de nu copiem ºi noi comporta-
mentul unor þãri ca Polonia, Ungaria,
Cehia, Lituania ºi încã multe altele care
pun înainte interesele naþionale ºi le
respectã întru totul, indiferent de pre-
tenþiile celor care vor sã investeascã în
propria þarã, indiferent de intervenþiile
mascate ºi presiunile exercitate prin
intermediul UE.

Noi, dupã 1990, am distrus o întreagã
economie suficient de competitivã (cu
uºoare modernizãri) punând-o în braþele
unor studenþi arabi pe mai nimic sau
a unor aºa-ziºi investitori strategici,
unii dintre ei membri ai lumii interlope
internaþionale.

Aºa au fost posibile atâtea ºi atâtea
distrugeri de industrii ºi spaþii cu diverse
destinaþii care, din cauza preþurilor ridi-
cate la vânzare au fost destinate con-
strucþiilor de locuinþe sau ansamblurilor
comerciale.

Dintre cele... amestecate sã mai
amintim una, „la modã“ în lumea con-
structorilor, ºi anume studiile de consul-
tanþã ºi fezabilitate. La modã, pentru cã
se câºtigã cu mai nimic prestaþie, înmiit
faþã „de modã“, care este suficient de
rentabilã.

ªi, de fapt, ce aflãm din aceste
studii? Cã un drum nu poate trece decât
pe unde spun autorii studiilor, aflaþi
mânã în mânã cu bãieþii deºtepþi,
deþinãtori de terenuri cumpãrate pe mai
nimic ºi prin ºantaj de la niºte mãrunþi ºi
inofensivi proprietari. Acesta este un
mod de a escroca statul ºi de a întârzia
execuþia lucrãrilor care, la rândul ei,
înseamnã creºterea costurilor iniþiale
destinate  drumurilor ºi autostrãzilor.

Mita, elementul care a pus stãpânire
în investiþiile prezente ºi viitoare este cea
care dicteazã de departe tot ceea ce
miºcã în domeniu. Faptul cã din Primãria
Bucureºti peste 30 de funcþionari sunt
puºi, pânã în momentul de faþã, sub
urmãrire penalã, ne certificã încã odatã
cum a fost posibilã apariþia unor enor-
mitãþi în infrastructurã ºi în arhitectura
tradiþionalã a oraºului.

De fapt, singurul act de dreptate pen-
tru corectarea situaþiilor aberante create
sub oblãduirea mai marilor, politicieni ºi
edili, din capitalã ar fi confiscarea averilor
acestora dobândite pe spinarea statului
într-un interval de timp foarte scurt. În al
doilea rând un act de mare curaj, spre
exemplu, ar fi oprirea execuþiei lucrãrilor
începute la câteva edificii monstru
amplasate în zone care necesitã un larg
ºi binemeritat câmp vizual (vezi cele
douã turnuri din Piaþa Presei Libere care
n-ar fi trebuit construite, iar subsolul reali-
zat pânã acum sã fie destinat unei par-
cãri subterane binevenite în zonã).

Sunt sigur cã la categoria… ameste-
cate aveþi ºi alte exemple. Spaþiul
restrâns însã pentru editorial este
insuficient pentru a menþiona cât mai
multe dintre ele. Vom reveni.

Ciprian ENACHE
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Comitetul Economic ºi Social European
EVOLUÞIA SECTORULUI DE CONSTRUCÞII

În spiritul celor afirmate mai sus,
prezentul aviz recomandã în special:

instituirea, prin regulament, cât
mai repede cu putinþã, a unor proce-
duri unitare de ofertã de participare
la licitaþii, oferindu-le astfel clienþilor,
mai ales celor din sectorul public,
o paletã cât mai largã ºi mai clarã cu
putinþã, în interiorul cãreia, ca res-
ponsabili, îºi pot alege instrumentul
contractual care sã rãspundã exi-
genþelor proprii;

deschiderea, în favoarea profe-
sioniºtilor din construcþii, a unor
spaþii de reglementare care sã le
permitã sã rãspundã cu o contribuþie
majorã la provocãrile dezvoltãrii
durabile; întreprinderile mici ºi mari
sunt gata sã rãspundã acestei
provocãri ºi sã-i facã faþã cu succes,
þinând seama de costul global,
recurgând la parteneriate public-pri-
vat de toate dimensiunile ºi prin
intermediul finanþãrilor bazate pe
rezultatele scontate;

eforturi susþinute dedicate for-
mãrii pentru profesii care reprezintã
un important procent din locurile de
muncã care nu pot fi de-localizate
din Europa;

promovarea unei activitãþi de
construcþie durabile în UE;

menþinerea unui mediu eco-
nomic sãnãtos ºi a unor condiþii de
muncã ce respectã nevoile oamenilor,
în þãrile în care aceºtia lucreazã;

promovarea competitivitãþii
europene.

Sosirea probabilã, într-un viitor
apropiat, a unor concurenþi din afara
Europei, nu va putea fi pregãtitã
decât în asemenea condiþii.

LOCUL SECTORULUI CONSTRUCÞIILOR
ÎN ECONOMIA EUROPEANÃ

Cu 2,7 milioane de întreprinderi
ºi cu 30,4% din numãrul total al
locurilor de muncã din industrie, sec-
torul construcþiilor se prezintã, în
UE-27, conform datelor din tabelul 1.

Câteva puncte de reper
Construcþiile reprezintã o activi-

tate care nu poate fi de-localizatã ºi
care este, prin urmare, esenþialã pen-
tru viitorul creºterii europene ºi pentru
reþeaua industrialã europeanã.

Date fiind structura însãºi a pro-
ducþiei ºi nevoia de a dispune de
puncte geografice fixe, distribuite pe
toate teritoriile naþionale ºi profund
înrãdãcinate în viaþa localã, con-
strucþiile joacã un rol social ºi civic
care nu trebuie neglijat, ci, dimpo-
trivã, încurajat.

În sfârºit, construcþiile joacã un
rol important în toate acþiunile legate
de dezvoltarea durabilã:

ca actor nelipsit al investiþiilor
care trebuie fãcute în acest context
(locuinþe, clãdiri în general, transpor-
turi, producþie de energie etc.);

prin adaptarea modurilor de
execuþie, inclusiv a materialelor uti-
lizate, la nevoile ºi exigenþele dez-
voltãrii durabile.

Descrierea de ansamblu a mediului
acestui sector de activitate nu ar putea
fi exhaustivã dacã nu s-ar menþiona
faptul cã, în pofida eforturilor consi-
derabile pe care le face acest sector
de mai bine de 30 de ani, meseriile
din domeniul construcþiilor au încã o
imagine cu conotaþie parþial negativã.
Aceastã constatare nu este lipsitã de
interes pentru reflecþia care face obiec-
tul prezentului aviz, cãci stã la baza:

unei orientãri generale a dis-
poziþiilor care reglementeazã, în
unele þãri, atribuirea contractelor de
achiziþii publice ºi felul în care este
privitã munca ilegalã;

dificultãþii evidente întâmpinate
în ceea ce priveºte recrutarea
tinerilor (atractivitate directã) ºi for-
marea acestora (neîncrederea sis-
temului de învãþãmânt general faþã
de sectorul construcþiilor).

Natura însãºi a acestor meserii,
în ceea ce priveºte atât nevoile
clienþilor, cât ºi diversitatea compe-
tenþelor tehnice, face ca piaþa din
acest domeniu sã fie extrem de frag-
mentatã în prezent, dar ºi în anii
viitori, ceea ce duce la coexistenþa
dintre meºteºugari ºi întreprinderile
mici, mijlocii ºi mari.

Secþiunea pentru piaþa unicã, producþie ºi consum, însãrcinatã cu pregãtirea lucrãrilor Comitetului pe
aceastã temã, ºi-a adoptat avizul la 13 iunie 2008. 

Deºi ar putea exista opinii diferite, viitorul industriei de construcþii va depinde mai puþin de fondurile
publice alocate (cu toate cã o mai bunã continuitate în programare ar rãmâne, cu siguranþã, un avantaj),
decât de capacitatea autoritãþilor de resort de a dezvolta cadrul de reglementare impus tuturor, pentru
a permite cea mai mare transparenþã în competiþie ºi cea mai bunã utilizare a potenþialului ºi a compe-
tenþelor întreprinderilor de toate dimensiunile.

Tabelul 1

continuare în pagina 6
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În acest context, noþiunea de
„întreprindere mare“, care nu inter-
vine decât în operaþiuni de anver-
gurã, nu mai trebuie înþeleasã ad
litteram, cãci este ºtiut faptul cã, pe
piaþa globalã europeanã, volumul
operaþiunilor cu o valoare unitarã de
peste 20 de milioane de EUR nu repre-
zintã decât între 2% ºi 5% din piaþa
globalã a construcþiilor.

Din aceastã cauzã, marile grupuri
europene, care sunt deseori o
prezenþã activã pe plan mondial, sunt,
în majoritate, „federaþii“ de structuri
mici ºi mijlocii implantate la nivel local
ºi care acþioneazã în acelaºi context
concurenþial ca ºi reþeaua localã a
IMM-urilor independente.

Marii actori europeni din acest
sector s-au dezvoltat, în general,
dupã un alt model decât cel „ameri-
can“, încorporând mijloacele de per-
petuare ºi dezvoltare a propriilor
competenþe, bizuindu-se pe inteli-
genþã ºi pe participarea la proiectare.

Mulþumitã acestei abordãri, între-
prinderile europene ºi-au ocupat pe
pieþele mondiale locul dobândit prin
forþe proprii. Acest model, axat pe
asociere în activitãþile de proiectare
ºi realizare, nu este neapãrat apana-
jul grupurilor mari, ci poate ºi trebuie
sã fie aplicat la întreprinderi de orice
dimensiune.

Câteva principii fundamentale
Dincolo de obiectivul simplificãrii

legislaþiei, acest aviz exploratoriu,
solicitat de Comisia Europeanã,
trebuie sã propunã iniþierea unui
demers care sã permitã:

o adevãratã transparenþã ºi
egalitate de ºanse în ceea ce
priveºte procedurile de cereri ºi de
oferte publice;

trecerea de la cultura neîncre-
derii, moºtenire a unui trecut înde-
pãrtat, la cultura încrederii ºi
parteneriatului;

integrarea celei mai avanta-
joase oferte din punct de vedere
economic (cel mai bun ofertant) ºi a
costului global, în durata de viaþã a
lucrãrilor;

ga ran ta rea  p rop r ie tã þ i i
intelectuale;

desemnarea unor condiþii de
muncã minimale în cadrul atribuirii
contractelor, precum ºi controlul ºi
sancþionarea nerespectãrii acestora;

diminuarea poverii administra-
tive prin limitarea, în mãsura posi-
bilului, a reglementãrii ºi a procedurilor,
cu pãstrarea aspectelor legate de
securitate ºi a drepturilor ºi obliga-
þiilor fundamentale ale contractanþilor.

Aceste elemente diferite de care
trebuie sã þinã cont textele de regle-
mentare, ar trebui sã permitã, din-
colo de fluctuaþiile în volum ale
pieþelor, care nu fac obiectul acestui
aviz, o dezvoltare normalã a actorilor
din sectorul construcþiilor, fiind astfel
asiguratã respectarea unei politici
sociale coerente (locuri de muncã -
securitate - remuneraþii) ºi posibili-
tatea de îmbunãtãþire a atractivitãþii
pentru toate pãrþile implicate (pãrinþi
tineri, cadre didactice etc.).

Principalele propuneri
unificarea ºi simplificarea pro-

cedurilor de atribuire a contractelor
de achiziþii publice, în vederea garan-
tãrii transparenþei ºi, simultan, a opti-
mizãrii mijloacelor ºi competenþelor;

încurajarea inovãrii prin rezol-
varea problemei proprietãþii intelec-
tuale asupra ideilor ºi a variantelor;

formarea iniþialã ºi continuã, pe
parcursul întregii cariere a salariaþilor;

normele sociale, cu impact
asupra condiþiilor de la locul de
muncã ºi, totodatã, asupra bunelor
practici în domeniul sãnãtãþii ºi
securitãþii;

dezvoltarea durabilã, în sensul
mai larg al termenului, a domeniului în
care întreprinderile de construcþii au
de jucat un rol esenþial ºi în care tre-
buie sã-ºi asume noi responsabilitãþi.

Direcþii de acþiune în unificarea
ºi simplificarea procedurilor de atri-
buire a contractelor de achiziþii publice:

transformarea legislaþiei privind
achiziþiile publice în regulament,
care sã înlocuiascã directivele
actuale, pentru o realã unificare a
procedurilor la nivel european ºi
pentru garantarea unor condiþii
unitare de concurenþã;

promovarea sistematicã a opþi-
unii pentru „cea mai bunã ofertã“,
în detrimentul celei mai puþin
avantajoase;

stabilirea unui cadru mai rigu-
ros al dialogului concurenþial, pentru
autoritãþile contractante, astfel încât
acesta sã devinã, într-adevãr, o pro-
cedurã de optimizare, ºi nu de furt al
ideilor ºi al proprietãþii intelectuale;

încurajarea abordãrii „de la
proiectare, la realizare“, care permite,
încã din faza de proiectare, îmbina-
rea competenþelor întreprinderii cu
talentul proiectanþilor;

utilizarea, în mai mare mãsurã,
a contractelor globale (construcþie-
întreþinere sau parteneriat public-pri-
vat), pentru a se rãspunde la
provocarea privind dezvoltarea
durabilã, pentru a pregãti ºi organiza
o ripostã adecvatã la tentativele
de dumping ale unor þãri, pe piaþa
europeanã;

realizarea unei armonizãri veri-
tabile a normelor ºi tehnicilor, în vede-
rea eliminãrii barierelor tehnice naþionale
ºi a unificãrii pieþei europene;

luarea în considerare a nevoilor
întreprinderilor mici ºi mijlocii.

Cu privire la aceastã listã, trebuie
precizat faptul cã nu pentru a se
impune soluþii gata pregãtite se soli-
citã anumite modificãri de regle-
mentare, ci pentru a se pune la
dispoziþia contractanþilor o „trusã cu
unelte“ completã, de care se pot folosi
pentru a rãspunde exigenþelor proprii.

Aceste modificãri sau adaptãri, în
ansamblu, ar trebui sã favorizeze
transparenþa ºi egalitatea de ºanse
între structuri private, publice ºi
para-publice ºi sã stabileascã în
mod clar cã orice prestaþie econo-
micã necesitã o participare la licitaþie
ºi un contract formal.

Inovare ºi proprietate intelectualã
Specificul sectorului construcþiilor

constã în faptul cã lucrãrile realizate
sunt totdeauna „prototipuri“. Acesta
este motivul pentru care trebuie
pusã în aplicare o legislaþie euro-
peanã care sã asigure protecþia pro-
prietãþii intelectuale, þinând cont de

urmare din pagina 4

continuare în pagina 8
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datele specifice ale ideilor în cauzã:
în esenþã, acestea se ivesc în con-
textul unei anumite cereri de ofertã
ºi nu au neapãrat un caracter sis-
tematic repetitiv. Ar trebui pusã în
aplicare, la nivel european, o legis-
laþie specialã, care sã asigure pro-
tecþia ideilor tehnice în procesul de
participare la licitaþie ºi care sã sta-
bileascã drepturi în beneficiul partici-
panþilor la cererile de ofertã.

Formare
În majoritatea þãrilor membre,

angajaþii din construcþii au fãcut o
constatare aproape general valabilã,
potrivit cãreia sistemele educative
naþionale nu corespund decât în
micã mãsurã nevoilor profesiei, ºi
aceasta la toate nivelurile de formare.
Din aceastã cauzã, se recomandã
îmbunãtãþirea relaþiilor dintre profesii
ºi sistemele educative naþionale, dar
ºi un impuls la nivel european, pentru:

promovarea unei legislaþii în
materie de formare în favoarea sec-
torului construcþiilor din Europa
(recunoaºterea ºi echivalarea diplo-
melor la toate nivelurile);

generalizarea unui sistem
„Erasmus“ al cursurilor de formare în
sectorul construcþiilor din Europa, la
diferite niveluri de formare;

promovarea unor universitãþi
europene pentru profesiile din sec-
torul construcþiilor ºi a recunoaºterii unui
titlu european de muncitor calificat;

înfiinþarea, în Europa, a unor ºcoli
de conducere a proiectelor de cãtre
clienþii publici ºi privaþi ai acestora,
pentru o mai bunã cunoaºtere a con-
tractelor ºi a modurilor de intervenþie
ale întreprinderilor;

dezvoltarea unor instituþii europene
de formare la nivel trans-sectorial;

promovarea calificãrilor europene
(de exemplu, învãþarea limbilor strãine).

Norme sociale, de sãnãtate
ºi de securitate

Normele actuale au avut un
impact absolut pozitiv ºi foarte sem-
nificativ asupra metodelor de lucru
din construcþii. Ar fi totuºi necesare:

promovarea schimbului de
bune practici în privinþa sãnãtãþii ºi
securitãþii;

combaterea muncii ilegale prin
punerea în aplicare a unor instru-
mente europene (consultarea ºi
interconectarea de baze de date,
legitimaþii ºi sisteme de identificare
a muncitorilor), a sancþiunilor ºi a
unei impozitãri adaptate (reducerea
TVA-ului, de exemplu);

facilitarea punerii în aplicare a
regulamentului REACH;

încurajarea fluxurilor de munci-
tori fãrã dumping social (acceptarea
formalitãþilor deja aplicabile în
statele membre în ceea ce priveºte
detaºãrile) ºi garantarea posibilitãþii
de întoarcere a muncitorilor europeni
în þãrile din care provin;

posibilitatea aplicãrii sancþiu-
nilor financiare în strãinãtate;

baza oricãrei forme de mobili-
tate a lucrãtorilor trebuie sã o consti-
tuie acceptarea condiþiilor statului în
care aceºtia lucreazã.

Dezvoltarea durabilã
Confruntaþi fiind cu încãlzirea

globalã ºi cu provocãrile de la nivel
global, angajaþii din sectorul con-
strucþiilor au de jucat un rol impor-
tant, a cãrui responsabilitate sunt
gata sã ºi-o asume, în mãsura în
care normele ºi stimulentele le vor
permite acest lucru, pentru a con-
tribui cu propria valoare adãugatã pe
piaþa europeanã ºi pentru a-ºi oferi
competenþele în domeniu în alte
colþuri ale lumii, unde, dupã cum se
ºtie, pentru a se obþine rezultate
vizibile, sunt necesare eforturi titanice.

În acest scop, se recomandã:
introducerea, în normele lici-

taþiei publice europene, a unei abor-
dãri în termeni de cost global
(calculat în funcþie de durata de viaþã
a unei investiþii) ºi definirea, poate
prin intermediul criteriului „dezvol-
tare durabilã“, a noþiunii de „cel mai
bun ofertant“. Acest fapt le-ar putea
permite contractanþilor sã þinã cont
pe deplin de dimensiunea „dez-
voltare durabilã“ în alegerile pe care
le fac;

încurajarea procedurilor de par-
teneriat public-privat care, îmbinând,
prin însãºi natura lor, proiectarea cu
realizarea ºi întreþinerea, ar putea
reprezenta cea mai bunã modalitate

de optimizare a noþiunii de „cost
global“;

redistribuirea ajutorului finan-
ciar, prin dirijarea acestuia, la nivelul
tuturor þãrilor membre, înspre imen-
sul ºantier al renovãrii energetice;

încurajarea proiectelor de
anvergurã, destinate reabilitãrii, în
ansamblu, a unor monumente ºi
clãdiri publice;

promovarea dezvoltãrii ºi pune-
rea în valoare a cartierelor ecologice
(crearea unei etichete comunitare,
introducerea de stimulente financi-
are etc.).

Atât în sectorul construcþiilor, cât
ºi în cel al transporturilor, dacã li se
oferã posibilitatea de a interveni la
nivelul întregului proces „proiectare-
realizare-întreþinere“, întreprinderile
de construcþii sunt în mãsurã sã con-
tribuie decisiv la asigurarea finanþãrii
operaþiunilor necesare, în special
prin capacitatea lor de a gestiona
costurile globale ºi finanþarea inves-
tiþiilor, prin intermediul economiilor
viitoare de energie.

În sectorul construcþiilor, problema
întreprinderilor mici ºi mijlocii nu se
pune în termeni de acces la un
anume tip de piaþã, cum se poate
întâmpla în alte activitãþi.

Din aceastã cauzã, reprezentanþii
acestor profesii considerã, pe bunã
dreptate, cã raþionamentul bazat pe
„cote“, propus de unii ºi respins de
autoritãþile europene, nu este înte-
meiat; în plus, cifrele furnizate de
ambele pãrþi sunt, de fapt, depãºite
cu mult, în toate þãrile europene.

Aºadar, problema IMM-urilor, pe
lângã aspectele luate în considerare
în „Small Business Act“, urmeazã sã
fie rezolvatã prin:

soluþii inteligente de transfer de
întreprinderi;

acordarea de sprijin, prin servicii
reciproce ori prin mijloace financiare
care sã garanteze egalitatea ºanselor
fãrã a denatura concurenþa, mai ales
în privinþa accesului IMM-urilor la
operaþiunile complexe (parteneriat
public-privat ºi dezvoltare durabilã);

facilitarea accesului IMM-urilor
la standardizare ºi la norme. 
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NOUL PUNCT DE REPER
AL METROPOLEI BEIJING

Înaintea ºi în timpul Jocurilor
Olimpice, Stadionul Olimpic din Beijing
a devenit un reper ºi un magnet pentru
publicul din metropola chinezã.

Stadionul, creaþie a renumiþilor
arhitecþi elveþieni Herzog & de Meuron,
este situat în centrul Complexului
Olimpic, în partea de nord a Beijingului.
Datoritã poziþiei sale, care îi conferã o
vizibilitate foarte bunã de la distanþã,
dar ºi arhitecturii unice, asemãnãtoare
unui cuib, a primit chiar numele de
„Cuibul de pãsãri“.

Un aspect binecunoscut în cazul
proiectelor arhitecþilor Herzog & de
Meuron este atenþia deosebitã acor-
datã de cãtre aceºtia materialelor
utilizate, precum ºi folosirea unor

soluþii inovative pentru realizarea lor.
Acest concept a fost aplicat ºi în
proiectul Stadionului Olimpic, atât în
etapa de creaþie, cât ºi în cea de con-
strucþie ºi, normal, ºi în cea privind
designul culorilor.

VOPSELE SPECIALE, INOVAÞIE CAPAROL
CAPAROL a fost o alegere de

succes pentru arhitecþii Herzog & de
Meuron ºi în alte proiecte, de aceea
nu a fost o surprizã când s-a primit
solicitarea de colaborare pentru
Stadionul din Beijing. „Am încheiat o
colaborare de succes cu arhitecþii
elveþieni pentru stadionul Allianz Arena
din Munchen“, spune Reinhard Franz,
Manager pentru Planning ºi Property
Service la CAPAROL Germania.



CAPAROL a propus pentru acest
proiect o vopsea roºie specialã, strãlu-
citoare; toate suprafeþele de perete
sunt acoperite cu aceastã vopsea,
care strãluceºte din interiorul faþadei
cu aspect de „cuib“. Astfel, vopseaua
are o contribuþie esenþialã la persona-
litatea ºi vibraþia acestei construcþii.
„Faptul cã am obþinut acest proiect se
datoreazã nu atât bunei colaborãri cu
Herzog & de Meuron pe proiectele
anterioare, cât faptului cã propunerea
noastrã a fost pe mãsura solicitãrii lor
ºi mai ales a profesionalismului ºi
competenþei echipei noastre“, spune
Andreas Gradinger, ºeful Departamen-
tului de Planning ºi Property Manage-
ment CAPAROL.

„Noul“ roºu a fost realizat cu spri-
jinul expertizei laboratoarelor CAPAROL.
Pentru partea de aplicare, o echipã de
specialiºti s-a deplasat în China, pen-
tru trainingul colegilor chinezi, care au
avut de acoperit o suprafaþã de 90.000
de metri pãtraþi. „Am lucrat la proiecte
foarte mari, însã niciodatã nu am avut
parte de un proiect de o asemenea
anvergurã. Cred cã erau peste 10.000
de muncitori la ºantier“, îºi aminteºte
Henrich Bombala, Specialist CAPAROL,
Departamentul Tehnic. 

În timpul lucrãrilor de finisare a
suprafeþelor, au existat solicitãri com-
plexe din partea constructorului.
Nu a fost o sarcinã uºoarã sã aplici
un material atât de sofisticat. Stratul
suport a constat în principal din beton
ºi plãci de ciment fibros care, din
cauza neregularitãþii suprafeþei, au tre-
buit sã fie armate ºi acoperite cu o
masã de ºpaclu. Apoi s-a aplicat un
nou strat de masã de ºpaclu, în care
s-a înglobat o þesãturã din fibrã de sti-
clã, care a conferit suprafeþei netezime
ºi luciu. 

Dupã douã zile de uscare, supra-
feþele au fost în final nivelate, sablate
ºi spãlate cu apã. Doar în acest
moment a fost posibilã aplicarea

propriu-zisã a vopselei. Pentru aceastã
etapã a finisãrii, vopseaua roºie, cu
luciu puternic, a fost aplicatã în douã
straturi, utilizându-se mai multe tehnici
de pulverizare.

Gradul de luciu dorit a fost dezvol-
tat special pentru acest proiect, în
cooperare cu arhitecþii Herzog & de
Meuron. Lucrãrile de finisaj au fost
supravegheate pânã la final de spe-
cialiºtii tehnici de la CAPAROL din
Shanghai care, împreunã cu Managerul
de Proiect Ronald Bobe (CAPAROL
Germania) au fost prezenþi în perma-
nenþã pe ºantier pentru a asigura pro-
gresul lucrãrilor în bune condiþii.

SUPRAFEÞE CURATE ªI REZISTENTE
Pentru aceastã lucrare presti-

gioasã, clientul a solicitat un finisaj
care sã reziste cu succes la clima
asprã ºi la condiþiile de mediu ale
Beijing-ului, sã suporte solicitãrile me-
canice cauzate de utilizãrile intense
ale Stadionului de cãtre public ºi mai
ales sã reziste la murdãrire.

Având în vedere aceste solicitãri, la
Institutul Dr. Robert Murjahn (RMI) din
Ober – Ramstadt s-a derulat un proiect
care a studiat proprietãþile mai multor

vopsele, de la rezistenþa la murdãrire
pânã la rezistenþa la luminã sau la fac-
torii de mediu. Scopul acestui studiu a
fost identificarea celor mai potrivite
materiale pentru acest tip de proiect.

Vopseaua special dezvoltatã de
CAPAROL, aleasã în cadrul unei lici-
taþii internaþionale dintre numeroase
produse oferite de mai mulþi producã-
tori are, pe lângã proprietãþile fizice
optime ca: durabilitate, grad redus de
murdãrire ºi rezistenþã mecanicã ridi-
catã, ºi un grad foarte redus de deco-
lorare în timp. Fãrã rezistenþa ridicatã
la decolorare, durabilitatea în timp a
acestei nuanþe speciale de roºu nu
poate fi garantatã, confirmã Managerul
RMI, Dr. Engin Bagda. 

Vopseaua specialã pentru sta-
dionul din Beijing este caracterizatã
mai ales prin rezistenþa la condiþiile cli-
matice, stabilitate a culorii ºi auto-
curãþare. Produsul va apãrea ºi pe
piaþa internaþionalã sub denumirea de
„Amphibolin“.

Specialiºtii CAPAROL sunt, pe bunã
dreptate, mândri cã produsul dezvoltat
de ei a fost ales pentru un proiect de o
asemenea anvergurã. „În ultimã instanþã,
noi am fost una dintre cele douã com-
panii din Germania care au primit o
solicitare de a participa la construcþia
Stadionului Olimpic din Beijing ºi am
avut capabilitatea de a oferi pro-
dusul solicitat“, declara Ronald Bobe.

Jacques Herzog, de la Herzog & de
Meuron sperã cã „aceastã construcþie
va reprezenta în China ceea ce Turnul
Eiffel este pentru Paris“. În orice caz,
este cu siguranþã un punct de reper,
ales pe lista celor zece capadopere
arhitectonice ale anului 2007. 











Revista Construcþiilor septembrie 200818

A XVII-a Conferinþã Naþionalã
„Comportarea in situ a construcþiilor”

BUCUREªTI, 1-3 OCTOMBRIE 2008

dr. ing. Felician Eduard HANN

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

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

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

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

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

soanelor private prin mãsuri organizatorice ºi sponsorizãri.

Anul acesta, în toamnã, va avea loc între

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

Naþionalã „Comportarea in situ a Construcþiilor“ cu

participare internaþionalã, în organizarea asociaþiei, în

colaborare cu Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare

în Construcþii ºi Economia Construcþiilor INCERC

Bucureºti, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

(UTCB), Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion

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

din Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca, Asociaþia

Românã a Antreprenorilor din Construcþii ARACO,

Asociaþia Profesionalã de Drumuri ºi Poduri (APDP),

Primaria Sectorului 2 din Municipiul Bucureºti, SC Hidro-

construcþia SA Bucureºti, SC Consitrans SRL Bucureºti.

Cu aceastã ocazie se vor face ºi primiri de noi membri,

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

mulþi), urmând sã solicite statutul ºi formularul de adezi-

une de la sediul comisiei din Bucureºti, ªoseaua Pante-

limon, nr. 266, sector 2.

Deoarece, orice activitate în societatea noastrã actu-

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

tariatul dezinteresat al membrilor asociaþiei, facem un

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

pentru o sponsorizare, pe bazã de contract, al cãrui

model poate fi obþinut tot de la sediul comisiei.

Totodatã, vã invitãm sã participaþi la lucrãrile celei

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

Construcþiilor“. 

Comisia Naþionalã „Comportarea in situ a Construcþiilor“ a luat fiinþã în 1994 prin legalizarea ca asoci-
aþie profesionalã a fostei comisii tehnice „Comportarea in situ a construcþiilor” care a existat în cadrul
secþiei „Construcþii“ a fostului Consiliu Naþional al Inginerilor ºi Tehnicienilor începând din 1984. Dar
preocuparea pentru comportarea in situ a construcþiilor s-a fãcut simþitã din anul 1976 când a avut loc
prima ediþie a schimbului de experienþã cu acest nume la Oradea.
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Casã pentru fiecare

Potrivit datelor furnizate de dl ing. Ioan MANCEA -
director general SC GENERALCONSTRUCT SA, Piatra
Neamþ, casa se executã pe fundaþii de beton prefabricat,
iar structura se realizeazã din profile de oþel zincat.
Pereþii au la bazã materiale compozite, cum ar fi: OSB,
gips carton, vatã mineralã, spumã poliuretanicã, polistiren
expandat.

De reþinut, cã o asemenea casã se executã pe
scarã industrialã în ateliere specializate, iar în ºantier
se face numai adaptarea la teren ºi montajul ele-
mentelor componente.

Beneficiarul are ºi avantajul rapiditãþii execuþiei
construcþiei, deloc de neglijat, dacã avem în vedere cã o
casã de 100 mp se construieºte la cheie în 2,5 – 3 luni.

Cei interesaþi trebuie sã ºtie cã preþul unei asemenea
case se estimeazã a fi 60.000 Euro. 

Cu toate cã, în general, lumea în România s-a sãturat de „oraºele“ pe verticalã unde betonul este nu
numai la înãlþime, dar ºi omniprezent încorporat în construcþiile de locuinþe, obiceiul continuã ºi dupã
1990, confirmând lipsa de imaginaþie a arhitecþilor ºi proiectanþilor.

Ici, colo, în mai toate oraºele þãrii, dar în special în Bucureºti au apãrut grupuri de blocuri noi care se
rezumã aproape toate la aceleaºi proiecte ºi materiale din trecutul nu prea îndepãrtat, singurele diferenþe
fiind cele legate de gradul de confort ºi culorile exterioare. Hei rup-ul pentru cât mai multe apartamente pe
acelaºi teren „bine valorificat” reprezintã tendinþa actualã în construcþia de locuinþe.

Pe un asemenea fond al mentalitãþii ºi execuþiei noilor ansambluri au apãrut rãzleþ unele proiecte care
sunt mai aproape de ceea ce viseazã ºi românul de condiþie financiarã medie, adicã o casã „decentã“ cu
curte ºi confort sporit.

Exemplul ni-l oferã o societate din Piatra Neamþ, GENERALCONSTRUCT (omniprezentã în Revista
Construcþiilor) care propune ºi a ºi realizat în oraºul amintit primele case individuale, mai aproape de
tradiþia autohtonã. În acest sens, SC GENERALCONSTRUCT SA prezintã un nou concept de casã privatã
familialã, care poate fi numai parter, parter ºi mansardã, parter + etaj.
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI ÎN CONSTRUCÞII

De-a lungul existenþei umanitãþii, verbul care a guvernat
dezvoltarea ºi progresul omenirii a sunat foarte simplu
„a construi“. A construi pentru prezent, dar mai ales pentru
viitor. Sigur, a construi înseamnã poate ceva simplu ºi la
îndemâna oricui. ªi totuºi, cât de complex este acest proces
ºi, de ce sã n-o recunoaºtem, cât de greu se pune în apli-
care orice idee privind construcþiile atunci când se vrea a fi
ceva durabil ºi funcþional în timp. 

Nu întâmplãtor, în spatele unor adevãrate minuni ale
lumii sau construcþii care dãinuie de milenii se aflã cei
numiþi pe bunã dreptate „ctitori“. Aceºtia au fost ºi rãmân în
prim-plan ca iniþiatori, dar meritul incontestabil aparþine

celor care au gândit, proiectat
ºi executat edificiile care ne
impresioneazã ºi astãzi. În
unele pãrþi ale lumii existã ºcoli
ºi personalitãþi care ºi-au pus
amprenta pe multe, foarte
multe construcþii. România s-a
numãrat printre þãrile care au
dat totuºi un ton specific în
Europa în mai toate genurile de
lucrãri de construcþii, unele din-
tre acestea fiind adevãrate
puncte de reper, nu numai
pentru þara noastrã. Totul a
fost posibil datoritã fondului
uman excepþional specializat
în domeniul construcþiilor.

Aceºti fãurari ºtiuþi sau neºtiuþi suficient la vremea lor au
lãsat în urma lor construcþii de referinþã prin funcþionalitatea
ºi eficienþa lor. Iatã de ce cunoaºterea personalitãþilor din
România în domeniul construcþiilor ºi a contribuþiilor lor
la ºcoala româneascã de profil constituie astãzi o
recunoaºtere binemeritatã pentru tot ceea ce au lãsat ca
repere în ansamblul actului constructiv.

Spunând acest lucru, salutãm apariþia recentã a volu-
mului „Personalitãþi româneºti în construcþii“ sub
semnãtura domnului Hristache Popescu care, cu sprijinul
domnului Mazilu Pop de la Aedificia MP, a pus la dispoziþia
celor interesaþi o lucrare care cuprinde cea mai mare parte
din „crema“ specialiºtilor în construcþii din România.

Lucrarea „Personalitãþi româneºti în construcþii“
poate fi procuratã prin amabilitatea domnului Mazilu Pop,
Aedificia MP - tel. 0723.508.149; 021.410.49.18.

În ceea ce ne priveºte, de comun acord cu autorul, vom
publica în paginile Revistei Construcþiilor date despre aceºti
oameni ºi principalele lor performanþe în domeniul con-
strucþiilor din România, cu gândul cã facem un lucru util
colegilor de breaslã, studenþilor ºi, de ce nu, celor care
rãsfoind publicaþia noastrã vor afla nume ºi opere ale per-
sonalitãþilor în domeniul construcþiilor, personalitãþi care
s-au impus discret în tot ceea ce meritã respect profesional.

Ciprian Enache

MECANICA PÃMÂNTURILOR
ÎN PRACTICA DE CONSOLIDARE A TERASAMENTELOR

prof. asociat dr. ing. Andrei MIHALIK, ing. Teodor S. BOGLUÞ

Hristache POPESCU

Lucrarea apãrutã la Edi-
tura GLORIA, Cluj-Napoca,
abordeazã problema stabi-
litãþii terasamentelor, analizân-
du-se factorii de bazã care o
determinã, ºi anume: structura
pãmântului ºi a terasamentului
propriu-zis, caracteristicile aces-
tora, modul în care influenþa
apelor din precipitaþii ºi a celor
subterane poate fi eliminatã,
durata întreruperii traficului
pentru lucrãri de consolidare
etc., astfel încât orice cale feratã
sã fie sigurã ºi stabilã, reali-
zându-se securitatea cãlãtorilor

ºi a mãrfurilor transportate.
În primele trei capitole se studiazã proprietãþile pãmân-

turilor, stabilitatea masivelor de pãmânt ºi metodele
cercetãrii geotehnice, dupã care, în capitolele 4, 5 ºi 6 se
examineazã lucrãrile de consolidare a terasamentelor,
mãsurile de luat contra alunecãrii naturale a terasamentelor
ºi sistemele de sprijinire cu geogrile pentru consolidarea
terasamentelor. În continuare, capitolele 7, 8 ºi 9 trateazã
construcþiile de reþinere a alunecãrilor de teren, metodele de

consolidare a terasamentelor, precum ºi consolidãrile de
maluri ºi terasamentele executate în albia majorã a râurilor.
În fine, în capitolele 10, 11 ºi 12 se descriu construcþiile din
pãmânt la îndiguirea cursurilor de apã pentru limitarea zonei
inundaþiilor ºi asigurarea stabilitãþii statice ºi hidraulice a
acestor terasamente; se descriu apoi procesele torenþiale ºi
implicarea ingineriei biologice.

Dacã avem în vedere cã fenomenele specifice legate de
stabilitatea terasamentelor tratate în carte au fost fundamen-
tate în baza celor oferite în prezent de disciplina Mecanica
pãmânturilor, se poate afirma cã aceastã valoroasã lucrare se
constituie într-o modernã ºi importantã contribuþie la eluci-
darea aspectelor care determinã comportarea intrinsecã a
acestor construcþii, izvorâtã, fãrã îndoialã, dintr-o perioadã de
peste 30 de ani de urmãrire a comportãrii in situ a terasa-
mentelor consolidate de cãtre autorii acestei cãrþi.

În numerele viitoare ale Revistei Construcþiilor vom publica
unele dintre cele mai importante capitole, pentru managerii
ºi specialiºtii în domeniu care, avute în vedere ºi aplicate în
teren, pot contribui la rezolvarea eficientã a multor situaþii
care dau de furcã beneficiarilor, în urma precipitaþiilor abun-
dente ºi a seismelor (vezi recentele inundaþii).

Lucrarea poate fi, în acelaºi, timp un important material
didactic pentru studenþii facultãþilor de profil din þarã. 

Noutăţi editoriale

Noutăţi editoriale
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S . O . S .  R o m e x p o !
De 45 de ani ansamblul expo-

ziþional din Piaþa Presei Libere gãz-

duieºte numeroase manifestãri cu

caracter intern ºi internaþional.

În fiecare an sunt prezente aici

mii de firme româneºti ºi strãine care

îºi expun produsele ºi tehnologiile.

În fiecare an sute de mii de vizita-

tori vin aici sã vadã, sã cunoascã, sã

se informeze.

În acest context, manifestãrile

expoziþionale de la ROMEXPO

reprezintã o oglindã a economiei

româneºti, dar ºi o poartã deschisã

de România spre lume.

Ce oglindã a economiei româneºti,

a dezvoltãrii Capitalei noastre mai

poate reprezenta astãzi Complexul

expoziþional de la ROMEXPO, urâþit

de douã construcþii hidoase care se

ridicã exact în faþa intrãrii sale,

blocând accesul expozanþilor ºi

vizitatorilor ºi îngreunând buna

desfãºurare a unor manifestãri cu

care ar fi trebuit sã se mândreascã

toþi cetãþenii acestei þãri dar mai ales

bucureºtenii?

Oare acesta era singurul spaþiu

pe care gospodarii aleºi de noi

sã conducã Bucureºtiul îl puteau

concesiona pentru ridicarea unor

asemenea construcþii?

Oare în þara asta sã nu mai fie

nimeni care sã poatã curma nesaþul

de bani al unora, bani care se valori-

ficã de profitori pentru achiziþiile de

terenuri, clãdiri, maºini de ultim rãc-

net, bani jucaþi în numeroasele cazi-

nouri din þarã ºi strãinãtate?

S-a tot scris, vorbit ºi vãzut în

mijloacele mass media despre toate

aceste nenorociri care s-au abãtut

asupra noastrã, a bucureºtenilor, ºi

cu toate acestea nu intervine

nimeni cu nimic. 

Am sugera actualului primar

general al Capitalei sã extindã prac-

tica demolãrilor ºi la aceste clãdiri care

urâþesc aºa-zisul „prim oraº al þãrii“.

Complexul expoziþional ROMEXPO

trebuie sã rãmânã pe mai departe

unul dintre simbolurile economice

reprezentative ale României. Ori

acest lucru nu poate fi aºa dacã în

faþa sa se ridicã deja cele douã

blocuri turn. Soluþia? Imediata lor

demolare ºi sancþionarea celor vino-

vaþi, indiferent despre cine este

vorba. Ar fi cu adevãrat un act de

dreptate socialã! 
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Lupta împotriva zgomotului
ABSORBÞIA ACUSTICÃ

Existã, în principiu, douã posibi-
litãþi de a lupta împotriva zgomotului:

Absorbþia acusticã în spaþiul
de emisie împiedicã sau reduce la
minim propagarea sunetului de la
sursã la receptor ºi, respectiv, zgo-
motul în încãpere;

Atenuarea acusticã ce reduce
transmiterea sunetului dintr-o încãpere
în alta.

Plafonul suspendat influenþeazã
în mod esenþial acustica unei încãperi.

Pânã acum, arhitectul sau pro-
iectantul a avut posibilitatea de a
alege între materiale cu suprafeþe
netede, care asigurã o absorbþie
acusticã redusã, sau materiale cu
suprafeþe perforate pentru absorbþie
acusticã ridicatã.

Plafoanele acustice - AMF com-
binã acum o izolare fonicã deosebitã
cu valorile ridicate ale absorbþiei
acustice. Aceasta, în condiþiile în
care arhitecþii îºi doresc materiale cu
suprafeþe netede.

Datoritã proprietãþilor acustice,
de diferenþiere, ale plafoanelor - AMF,
se pot îndeplini optim cerinþele acus-
tice ale celor mai diferite încãperi (de
ex. aulã universitarã sau amfiteatru
pânã la sãli de cinematografe).

Acest lucru era posibil, pânã
acum, doar cu cheltuieli ridicate ºi,
de aceea, rezervate, în cele mai
multe cazuri, doar halelor pentru
congrese sau celor multifuncþionale.

Cu ajutorul plafoanelor acustice
- AMF, diferite încãperi, cum ar fi:
birouri, spaþii de discuþii ºi comer-
ciale, foaiere, coridoare, holuri, sãli
de clasã, sãli de audiþie ºi cine-
matografe, devin zone optimizate
din punct de vedere acustic. Astfel,
se mãreºte capacitatea de concen-
trare ºi de asimilare ºi se îmbunã-
tãþesc eficienþa muncii ºi sãnãtatea.
Toate acestea datoritã unei tehnici
noi, care se bazeazã pe combinarea
de materiale diferite, printr-un sistem
de construire a plãcilor tip „sandwich“.
Protecþia optimã la foc, eficienþa eco-
nomicã ºi o întreþinere uºoarã
reprezintã alte avantaje.

Legat strict doar de capacitatea
de absorbþie acusticã, aceasta
defineºte fiecare obiect, în funcþie de
proprietãþile sale acustice din încãpere.

Gradul de amortizare a zgomotului
se defineºte ca fiind reflexia, respectiv,
absorbþia acusticã.

Se mãsoarã în camera de rever-
beraþie, conform EN ISO 354, în
domeniul de frecvenþe (terþuri) de la
100 Hz pânã la 5000 Hz, prin durata
de reverberaþie.

Apare o diferenþã între camera
de reverberaþie goalã ºi camera de
reverberaþie cu produsul ce trebuie
testat.

Rezultatul este reprezentat printr-o
curbã sau printr-un tabel de evaluare.

Suma tuturor absorbþiilor ºi
reflexiilor fiecãrui obiect din încãpere
creeazã în urechea noastrã o ima-
gine acusticã a încãperii (timp de
reverberaþie), conform cãruia per-
cepem spaþiul ca fiind „sonor“ sau
„ecranat“.

Sunetul este fenomenul produs de cãtre oscilaþiile mecanice ale unui mediu elastic. 
Miºcãrile particulelor de aer care conduc la oscilaþii de presiune ale aerului reprezintã frecvenþa sunetului.
Frecvenþa: 1 numãr de oscilaþii pe secundã = 1 Hz
Percepþia de audibilitate a urechii umane este între 16 ºi 20.000 Hz. Acuitatea auditivã scade cu

înaintarea în vârstã.
Zgomotul se defineºte, în primul rând, prin nivelul sonor. Acesta se mãsoarã în decibeli (dB) ºi

acþioneazã asupra corpului, spiritului ºi sufletului.
Efectele ºi consecinþele, în cazul poluãrii fonice, pot fi urmãtoarele: capacitate de concentrare foarte

scãzutã, apariþia stãrii de nervozitate, tensiune ridicatã, afecþiuni ale inimii, agresivitate, dereglãri de
digestie, capacitate scãzutã de învãþare, insomnie sau indispoziþie, surzenie, scãderea performanþelor
fizice ºi stare de plictisealã.

continuare în pagina 32
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Aºa-numita valoare – NRC („Noise
Reduction Coefficient“) a fost una
dintre primele valori evaluate, cu
care se încearcã sã se lege infor-
maþia rotunjitã a curbei de absorbþie
acusticã într-o valoare singularã.

Conform standardului american
ASTM C 423, se calculeazã ca fiind
media dintre valorile de absorbþie
pentru 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz ºi
2000 Hz, cu o rotunjire ulterioarã în
plus de 0,05.

Gradul de absorbþie acusticã
estimat - αw se determinã cu aju-
torul EN ISO 11654. 

Gradele de absorbþie mãsurate
(αs), conf. EN ISO 354, se recal-
culeazã în grade pract ice de
absorbþie acusticã αp, pentru fiecare
bandã de frecvenþã de octave.

α<p(f) = (αf1 + αf2 + αf3)/3

O curbã de referinþã, prescrisã
prin normã, se deplaseazã faþã de
aceastã curbã αp, pânã ce ambele
curbe sunt cât mai acoperitoare
posibil. 

Astfel, abaterile în jos sunt foarte
limitate prin aceastã normã. Valoarea
curbei de referinþã la 500 Hz este
valoarea de absorbþie acusticã
evaluatã αw pentru acest produs. 

Dacã diferenþa dintre curba de
referinþã ºi curba evaluatã de
absorbþie acusticã de deasupra este
prea mare, este posibilã notarea,
pentru evidenþiere, a indicatorilor de
formã (L, M, H). Aceºtia evidenþiazã
cã în domeniul de frecvenþe joase
(L), medii (M) respectiv înalte (H),
curba αp se aflã clar peste curba de
referinþã, ºi cã produsul absoarbe
evident mai mult decât evalueazã
valoarea αw.

Prin utilizarea de materiale fono-
absorbante, se poate optimiza durata
de reverberaþie ºi, astfel, se pot
îmbunãtãþi proprietãþile acustice ale
încãperii. Absorbþia contribuie la
reducerea timpilor de reverberaþie
într-o încãpere. 

urmare din pagina 30
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Încãperea nu trebuie însã izolatã
fonic prea tare, deoarece vorbitorul
va fi nevoit, în acest caz, sã se strã-
duiascã sã fie înþeles de auditoriul
dintr-un plan mai îndepãrtat al
încãperii respective. 

Dacã încãperea este rãsunã-
toare, din cauza unei absorbþii acus-
tice scãzute, respectiv a undelor
reflectate care deranjeazã, scade per-
cepþia celor comunicate prin vorbire. 

Partenerii de discuþie sunt
nevoiþi sã ridice tonul pentru a se
putea înþelege. Astfel, zgomotul de
fond este considerabil mãrit, ca de
altfel ºi toate reacþiile negative
corespunzãtoare. 

Prin perforaþii ºi combinaþii de
materiale diferite, care absorb în
mod diferit ºi se pot combina într-o
placã tip compound, realizatã din
douã plãci lipite între ele, se obþin

valori diferenþiate de absorbþie
acusticã. 

În cazul unui plafon suspendat, care
oferã optimizarea zgomotului, se reduce
considerabil nivelul de zgomot (Lp):

Lp = Lw + 10 lg 4/A

unde:
Lw: nivelul de zgomot (Lp) al sursei;
A: suprafaþa de absorbþie din

încãpere.
continuare în pagina 34
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Un plafon suspendat este de
mare importanþã, pentru reglarea
duratei de reverberaþie, corespunzã-
tor utilizãrii încãperii. 

Calitatea de fono-absorbþie a
unui material se exprimã prin coefi-
cientul de absorbþie - α; acesta vari-
azã de la „0“ pentru materiale care
nu absorb fonic, pânã la 1,0 pentru
materiale care absorb complet sunetul
(puternic fono-absorbante).

Coeficientul de absorbþie = 0:
zgomotul este reflectat 100%.

Coeficientul de absorbþie = 1:
zgomotul este absorbit 100%.

Prin introducerea materialelor
fono-absorbante, se reduce la minim
reflecþia sunetului, iar nivelul de zgo-
mot, produs de cãtre elevii dintr-o
încãpere, este micºorat.

Suprafeþele care reflectã sunetul
sunt importante pentru a susþine
ceea ce spune un prezentator.

Transmiterea zgomotului în
încãperile învecinate este redusã la
minim datoritã unui material care
oferã o atenuarea acusticã ridicatã.

Informaþiile de produs asupra cali-
tãþii de fono-absorbþie a unui plafon
suspendat se bazeazã pe mãsurãto-
rile efectuate într-o încãpere acusticã
specialã (de rezonanþã) prin deter-
minarea timpului de reverberaþie. 

urmare din pagina 33
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ACTUALITATEA ÎN... CONTEXT
Produsul „Kleber“ este un fenomen. În România se

produce un volum de adezivi pentru placaje ceramice,
mai mare decât potenþialul pieþei. Dupã studii, date sta-
tistice, informaþii - declaraþii din interviuri etc. rezultã cã
piaþa adezivilor pentru placãri ceramice ajunge în 2008
la 600-800 de mii de tone, dupã unii chiar la 1 milion de
tone. ªi asta... pentru cca 60 milioane de mp de plãci.
Se consumã mai mult de 10 Kg de adeziv pentru 1 mp -
respectiv de peste 3 ori mai mult decât idealul de 3 Kg/mp,
indicat de Producãtori pe saci ºi în fiºele tehnice? Sau...
adezivii de plãci ceramice se folosesc ºi la alte tipuri de
lucrãri?

ªi piaþa este în creºtere. Se construiesc noi fabrici,
atât de cãtre marii producãtori cunoscuþi - recunoscuþi,
cât ºi de cãtre mulþi producãtori la nivel local. Capa-
citãþile de producþie instalate pentru
mortare uscate, inclusiv adezivi, se
apropie - tot potrivit declaraþiilor, la
aproape 3 milioane de tone. 

Concurenþã… mare!
SISTEMELE BAUMIT-MUREXIN

PENTRU PLACAJE
Baumit Romania în calitate de

Reprezentant autorizat al firmei
Murexin AG pentru producþie, import ºi
punere pe piaþã a produselor Murexin,
este un jucãtor important pe piaþa sis-
temelor de placare din România. Pro-
dusele principale curente pentru
alcãtuirea diferitelor sisteme standard
ºi flexibile sunt prezentate în tabelul 1.
Acestea pot fi completate dupã caz cu
produse pentru sisteme flexibile deose-
bite sau sisteme speciale.

Alegerea ºi combinarea lor pentru
diferitele situaþii întâlnite în practicã se
face - în funcþie de tipul plãcilor ºi al
diferitelor tipuri de suport - þinând
seama de recomandãrile din broºura
„Placaje în sistem Murexin“.

Tabelul trebuie însoþit de urmãtoarele observaþii ºi
comentarii:

Referitor la adezivi. Existã o gamã largã de adezivi
de tip standard ºi flexibil, adezivi care se produc de
Baumit România, în fabricile sale de la Teiuº ºi Bucureºti
ºi anume:

Adezivi Murexin pentru sisteme standard:
- BFK03 C1T - adeziv pentru gresie ºi faianþã la inte-

rior - în special pereþi;
- KMG 15 C1T - adeziv pentru gresie ºi faianþã la

interior - în special pardoseli;
- KW 21 C1T - adeziv alb universal, în special pentru

marmurã, mozaic.
Adezivi Murexin pentru sisteme flexibile curente:

- KGX 45 C2T-S1 - adeziv flexibil gri, în special la
interior: gresie porþelanatã, pardoseli încãlzite, bãi,
duºuri etc.;

În actualitate!
SISTEME BAUMIT - MUREXIN PENTRU PLACAJE

ing. Mihalache PÃUN, Product manager Murexin - Baumit Romania 

Ca sã fii „Tare în construcþii” trebuie sã faci astfel încât mereu mai binele sã devinã ceva normal!
Cred cã aºa trebuie interpretatã trecerea Murexin de la sloganul anterior „Immer mehr ist ganz normal“ la cel

actual „Stark am Bau“.

Tabelul 1: Produse Murexin pentru placare în sistem
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- KGF 65 C2TE-S1 - adeziv flexibil gri, în special la
exterior: terase, piscine;

- KWF 61 C2TE-S1 - adeziv flexibil alb universal, la
exterior ºi interior, în special pentru marmurã, mozaic,
piatrã naturalã ºi artificialã, strat 4-20 mm;

Pe lângã aceºtia, trebuie menþionat cã pentru placaje
deosebite ºi/sau în condiþii deosebite se importã de la
Murexin AG adezivi ºi pentru alte sisteme flexibile pre-
cum ºi pentru sisteme speciale.

Adezivi Murexin pentru sisteme flexibile
deosebite:

- KTF 55 C2TE-S2 - adeziv superflexibil cu adaos de
Trass, pentru faþade;

- SKF 81 C2F-S1 - adeziv flexibil alb rapid, în special
la placaje grele;

- SK 15 C2 F-S1 - adeziv flexibil gri, în special pentru
reparaþii;

- KL1 C2TE-S1 - adeziv flexibil pentru pardoseli ter-
moizolante. 

Adeziv Murexin pentru sisteme speciale:
- Epoxy Kleber R1T - adeziv epoxidic pentru placaje

supuse la sarcini mecanice ºi chimice.
Referitor la chituri. Cu noul program de chituri,

Murexin face posibilã schimbarea ponderii dintre cele
douã grupe principale de sisteme, întrucât:

- FM 60, CG2 - chitul principal, de masã, este un chit
superior, flexibil, aquastatic ºi colorat pentru rosturi
curente  2-7 mm;

- SFX 70, CG2 - chit flexibil, rapid ºi aquastatic pentru
rosturi late 2-15 mm;

- FME 80, CG2 - chit flexibil, rezistent chimic, special
pentru piscine, bazine de tratament etc.;

- FMY 90, RG2 - chit epoxidic pentru sisteme spe-
ciale - industrie alimentarã, laboratoare, industrie chimicã,
zone umede etc.;

Chiturile flexibile pe bazã de ciment sunt completate
de chiturile elastice - siliconice pentru uz normal - SIL 60,
pentru rosturi sub apã - SIL 80 ºi pentru rosturi la piatrã
naturalã SIL 50.

Referitor la hidroizolaþii. Hidroizolaþiile sub placaje
utilizate în mod curent sunt:

- 1 KS - hidroizolaþie acrilicã, monocomponentã pentru
interior: bãi, duºuri;

- DF 2K - hidroizolaþie acrilicã, bicomponentã pentru
exterior: balcoane, terase, piscine, bazine de tratament etc.

Referitor la amorse. Se recomandã în special
înainte de aplicarea hidroizolaþiilor, dupã cum urmeazã:

- LF1 - pentru suporturi absorbante; lichid de culoare
albastrã; se aplicã cu trafaletul;

- D4 - pentru suporturi neabsorbante; pastã de
culoare galbenã; se aplicã cu trafaletul.

BFK 03 DESCHIDE DRUMUL SCHIMBÃRII!
În numãrul trecut al revistei, am vorbit despre noua

imagine a produselor, respectiv a adezivilor.
Începând cu luna august, produsul de bazã - Bau und

Fliesenkleber, s-a îmbrãcat în noua hainã de culoare
magenta - asortatã cu cea a produselor din sistemele de
placare ºi cu denumirea prescurtatã de BFK 03. Câteva
imagini prezintã aspecte de la ambalare, depozitare ºi
livrare a „noului“ produs (vezi foto sus).

ÎNVÃÞÃM, ÎNVÃÞÃM!
Este foarte important sã învãþãm continuu - împreunã

cu Distribuitorii - Vânzãtorii, cu Meseriaºii – fiindcã, deºi
avem impresia cã le ºtim pe toate, nu este chiar aºa; pentru
cã lumea placajelor este o lume în continuã miºcare în care
necesitatea se îmbinã cu arta, cu dorinþa de schimbare, de
nou, de confort, de frumos. Ca în orice alt domeniu apar noi
tendinþe de tipuri ºi structuri de plãci ceramice din piatrã
naturalã ºi artificialã, cu variaþii mari de calitate, de design ºi
dimensiuni, de utilizare în spaþii/zone mai puþin convenþi-
onale precum ºi noi reglementãri europene care trebuie
luate în considerare.

Sistemele de placare - adezivii, chiturile ºi hidroizo-
laþiile trebuie sã þinã pasul cu aceste noutãþi.

Periodic, Baumit România organizeazã seminarii -
ºcolarizãri teoretice ºi practice pe domeniul placajelor cu
Distribuitorii ºi Aplicatorii - Meseriaºii.

Sunt prezentate câteva imagini de la seminarul - ºcoalã
pe care Baumit Romania l-a realizat  la Teiuº în luna Iunie
2008, cu participarea Murexin AG - Product manager Jürgen
Becker ºi a reprezentanþilor unor Distribuitori din Transilvania
(vezi foto jos).

Accentul a fost pus pe partea practicã a sistemelor. Pentru
diferite tipuri de plãci (gresie, faianþã, gresie porþelanatã,
mozaic, clinker etc.) ºi suporturi (tencuialã, gips carton,
plãci OSB) s-au testat tipurile de hidroizolaþii, adezivi ºi chi-
turi în sistemele recomandate de Baumit - Murexin.

ÎN LOC DE CONCLUZIE
Practic nu existã problemã, în domeniul placajelor

ceramice, din piatrã naturalã ºi artificialã care sã nu poatã
fi rezolvatã cu sistemele de placare Baumit-Murexin.

Gama largã de produse Murexin în sistem - adezivi,
chituri, hidroizolaþii - completate cu profile, produse de
curãþare ºi întreþinere - toate cu o calitatea de top, asi-
gurã - dacã se alege bine ºi se lucreazã cu profesionalism
- placaje rezistente, durabile, frumoase ºi sãnãtoase.

Baumit România, garanteazã calitatea produselor
fabricate ºi a celor importate, asigurã consultanþã ºi
asistenþã tehnicã pentru proiecte mari ºi/sau cazuri spe-
ciale, precum ºi instruiri, ºcolarizãri, demonstraþii pentru
echipele de aplicatori. 
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Case pe structurã de lemn
ing. Daniel PAªCU – director general

Ca specialist în domeniu, am con-
statat cã multe se spun despre aceste
structuri – sunt destui aceia care au un
punct de vedere – constructiv de altfel,
dar prea puþini sunt cei care sunt impli-
caþi total în aceasta ramurã în principal
cei care au produs, produc ºi cu puþin
noroc vor mai produce în continuare
asemenea structuri din lemn pentru
locuinþe ºi alte destinaþii.

Spre deosebire de practicile din alte
þãri din Europa ºi din lume, structurile
din lemn de tip ingineresc (prefabricate,
economice ºi cu termen redus de exe-
cuþie) au o tradiþie mai mare sau mai
micã în þara noastrã. S-au produs
structuri inginereºti în þarã, dar case pe
structurã de lemn prea puþine pânã în
1989, un pic mai mult decât deloc în
perioada 1990-2000, iar din 2000 au
apãrut primele semne timide cã se
doreºte acest gen de construcþii ºi cã
piaþa acceptã asemenea soluþii.

Pânã aici toate bune ºi frumoase, dar
întrebãrile care apar sunt de genul:
când a început producþia pe plan mon-
dial, unde a început, cum s-a dezvoltat,
care sunt tehnologiile, cum lucrãm
aceste structuri, ce standarde folosim în
proiectare, cum armonizãm experienþa
precursorilor cu cerinþele noastre?

Sã începem cu începutul: struc-
turile de lemn prefabricat existã din
cele mai vechi timpuri. Tehnologiile
moderne au apãrut în schimb în anii
30 ai secolului 20 în aria militarã
dupã care au pãtruns ºi în viaþa
civilã. Menþionãm aici liderul mondial
al tehnologiei în domeniu MITEK din
SUA care dupã al doilea rãzboi
mondial a dezvoltat o întreagã reþea
mondialã începând cu anii 50-60. În
afara acestui promotor mai putem
numi cel puþin încã 5-6 alþi dezvolta-
tori importanþi, dar nu acesta este
scopul acestui articolului.

Pentru introducere în sistemul de
care vorbim, trebuie sã precizãm o
clasificare existentã oriunde. Casele
de locuit din panouri mari cu schelet
din lemn se împart în douã mari grupe:

tradiþional
tip framing

„Sistem tradiþional“ urmãreºte
acelaºi principiu constructiv ca ºi al
„sistemului framing” prezentat mai jos,
diferenþa fiind la realizarea panourilor
sandwich. În cazul realizãrii caselor de
locuit prin „sistemul tradiþional“ pano-
urile se vor executa pe ºantier, nu vor
mai fi executate sub formã de prefabri-
cate în hale special amenajate. Pentru
realizarea panourilor de pereþi în locul
dulapilor 48x120, 48x150 poziþionaþi
din 40 în 40 de cm se va folosi lemn
masiv cu secþiuni de 100x100, 100x150,
150x150 poziþionaþi din 60 în 60 sau
din 80 în 80 de cm.

„Sistemul Framing“ permite folo-
sirea mai judicioasã a lemnului, asi-
gurã comportarea elasticã a structurii ºi
evitã concentraþiile de eforturi prin disi-
parea acestora ºi conlucrarea spaþialã
a ansamblului. Pentru uºurinþa monta-
jului, pereþii se realizeazã din panouri
de 2-4 m lungime, uºor manevrabili
pe ºantier ºi uºor de încãrcat în
mijloacele de transport. Casa se va
fixa de placa de fundaþie cu ajutorul
unui sistem special de prindere prin
conexpanduri sau cu ajutorul mustã-
þilor de oþel beton prinse în fundaþie.
Posibilitatea realizãrii pereþilor sub
formã de panouri prefabricate, con-
duce la creºterea calitãþii execuþiei
acestor elemente în fabrici cu utilaje ºi
tehnologii moderne, precum ºi un con-
trol tehnic adecvat; în acelaºi timp,
prin prefabricare se reduce conside-
rabil timpul de execuþie a construcþiei,
micºorându-se astfel manopera de
montaj ºi implicit costul clãdirii.
Datoritã greutãþii scãzute, fundaþia
necesarã pentru a asigura durabili-
tatea construcþiei este mult redusã

Pe zi ce trece lumea este tot mai „dezgustatã“ de construcþiile mamut la baza cãrora stã clasicul, invariabilul
ºi omniprezentul… beton.

Pentru deþinãtorii de terenuri din oraºe, zone montane sau rurale soluþiile eficiente (durabilitate, confort ºi
efort financiar redus) sunt, mai recent, clãdirile ridicate pe baza structurilor de lemn, o adevãratã atracþie pentru
tot mai mulþi doritori de un astfel de habitat.

Ca sã nu mai vorbim cã în aceastã perioadã nefastã pentru unii, prilejuitã de recentele inundaþii din destule
judeþe ale þãrii, acest gen de construcþii din lemn ar fi o soluþie eficientã în ceea ce priveºte termenul de realizare
ºi costurile acceptabile pentru tot mai multe „buzunare“.

În plus, ele sunt mai rezistente ºi maleabile la intemperiile naturii sau la miºcãrile seismice din zonele respective.

PASCONMAT CONSTRUCT SRL



faþã de cea necesarã unei case din
zidãrie, scãzând astfel ºi costul de
construcþie al unei case din lemn, fãrã
a fi diminuat totodatã gradul de sigu-
ranþã dorit.

Caracteristica cea mai importantã
a acestor case este rapiditatea de exe-
cuþie, o casã de 200-300 mp putând fi
datã la cheie în 10-12 sãptãmâni, faþã
de casele tradiþionale din zidãrie care
au o perioadã de execuþie de câteva
ori mai lungã. Alt avantaj major, este
rezistenþa elasticã a structurii de lemn,
care oferã securitate cu uºurinþã la
cutremure de gradul 8-8,5 pe scala
Richter, cum au demonstrat casele
canadiene din oraºul Kobe din
Japonia ºi la uragane de 250-300 km/h,
cum s-a vãzut în multe parþi ale
Statelor Unite, bântuite de aceste
calamitãþi.

Faptul cã peretele sandwich de
lemn cu izolaþie de vatã mineralã oferã
o rezistenþã termicã mult superioarã
celui de zidãrie, permite folosirea
pereþilor mult mai subþiri, mãrind astfel
suprafaþa utilã cu pânã la 10% (la o
casã de 200 mp, de exemplu, se
câºtigã o camerã de 20 mp, fãrã a
afecta suprafaþa construitã). Acest
lucru e foarte important, în special în
oraºe, unde terenurile sunt mici ºi
retragerile impuse nu permit desfã-
ºurarea unei amprente generoase a
clãdirii. În sfârºit, calitatea de rezis-
tenþã termicã ridicatã, reduce cheltuielile

de exploatare (încãlzire, rãcire) cu 50%
faþã de construcþia de zidãrie, care are
o inerþie termicã mult mai mare. O casã
de lemn se poate þine neîncãlzitã de la
câteva ore la câteva zile dupã care, la
nevoie, se poate reîncãlzi în câteva
minute.

Structurile de case executate în
acest sistem, se evidenþiazã prin
folosirea optimã a materialului lemnos,
prin rezistenþã, stabilitate, ductilitate,
greutate proprie redusã care dimi-

nueazã astfel impactul seismic, dura-
bilitate, confort termic ridicat, preþ
competitiv. Totodatã timpul de execuþie
pe ºantier al acestor case este cu
pânã la 70% mai mic decât pentru
casele cu structurã din zidãrie.

Vom reveni în urmãtoarele numere
ale Revistei Construcþiilor cu alte date
care sperãm sã vã intereseze ºi sã vã
determine sã optaþi pentru soluþia con-
struirii caselor din lemn. 
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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

producþie, a calitãþii serviciilor

oferite ºi prin diversificarea gamei

de produse, Carboplak SRL va

genera valoare adãugatã clienþilor

ºi partenerilor sãi.

Aceastã nouã etapã de dez-

voltare a marcat finalizarea studiu-

lui de fezabilitate ºi atragerea unei

investiþii semnificative având ca

scop achiziþionarea unei noi linii de

producþie pentru plãcile din policar-

bonat. Noua tehnologie permite

producþia policarbonatului în plãci

de tipodimensiuni diferite 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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Ofertã specializatã

Glafurile pentru interior din

PVC sunt recomandate pentru a

conferi un aspect modern spaþiu-

lui de sub ferestre, fie la con-

strucþ i i le noi ,  f ie la cele

renovate. Sunt confecþionate

din PVC cu finisaj alb, imitaþie

marmurã, fag sau stejar auriu. Se

comportã bine în timp, sunt uºor

de întreþinut, nu se zgârie uºor ºi

rezistã la variaþii de umiditate. Se

pot îmbina cu cadrul pentru

geamuri din PVC din aceeaºi

gamã.

Parchetu l  d in  PVC

Dumafloor 100% Waterproof

este un parchet laminat cu sistem

de îmbinare tip Click, fabricat din

materiale compozite care asigurã

impermeabilitate, durabilitate ºi

izolaþie. Se poate monta în bãi,

bucãtãrii sau orice spaþiu care

trebuie continuu întreþinut prin

Compania Bigimpex din Baia Mare, înfiinþatã în 1994, comercializeazã urmãtoarele produse:
panouri celulare din policarbonat:

- plane;
- cutate – Thermogreca;
- ondulate – Thermonda;
- modulare tip Lamba ºi Uluc – pentru geamuri, vitraje ºi pereþi cortinã;

glafuri din PVC pentru interior;
lambriuri siding din PVC pentru exterior;
materiale plastice pentru producþie publicitarã: policarbonat compact, PMMA, PETG, GPPS;
luminatoare pentru hale industriale – fixe sau cu trape;
NOU: parchet PVC 100% rezistent la apã.
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spãlare. Nuanþe: palisandru,

wenge, pin alb, stejar – toate pro-

dusele sunt garantate 15 ani.

Deosebit de utile, proiectate

special pentru aplicaþii indus-

triale, panourile din pol i -

carbonat  ce lu lar  cutate

Thermogreca sunt soluþ ia

idealã pentru realizarea de

benzi luminatoare în planul

acoperiºurilor realizate din

panouri sandwich sau panouri

cutate. Profilul Thermogreca

1000 G16 este o placã celularã

cu 4  cu te ,  cu  gros ime de

16 mm; Thermogreca G5 cu

5 cute ºi Thermogreca G7 cu

7 cute au grosimea de 10 mm.

Lãþimea panourilor este de

1.000 mm, lungimea stabilin-

du-se la cererea clientului.

Suprafaþa de suprapunere a

urechilor este între 24-45 mm,

în funcþie de tipul panoului

sandwich.

Avantajele acestor panouri

cutate faþã de cele din fibrã de

sticlã sunt:

având structura celularã ºi

capetele termosudate, au o bunã

termoizolaþie (K = 1,8 Kcal/m2h 0C);

sunt  t ratate împotr iva

razelor UV, au o bunã rezistenþã

la factori de mediu (intemperii) ºi

la impact (sunt practic incasabile),

iar aspectul lor este menþinut în

timp;

montajul se face uºor ºi au

accesorii consacrate (nu necesitã

improvizaþii);

asigurã etanºeitate ºi un

aspect elegant.

O altã soluþie pentru a asigura

iluminarea naturalã a halelor este

reprezentatã de luminatoarele

pe structuri metalice, care pot fi

prevãzute cu trape mobile cu

rolul de ventilaþie ºi/sau evacuare

a fumului. Trapele pot fi echipate

cu senzori de fum ºi temperaturã

pentru a se deschide, respectiv

de vânt ºi apã pluvialã, pentru a

se închide. 
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ISOVER - 10 ANI ÎN ROMÂNIA
Aniversare

Lider incontestabil al pieþei româneºti de materiale
pentru izolaþii termice ºi fonice – destinate atât industriei
construcþiilor, cât ºi multor altor domenii, ISOVER (divizia
de izolaþii a grupului Saint-Gobain) aniverseazã în
aceastã lunã 10 ani de prezenþã fructuoasã în România.

De la intrarea pe piaþã în 1998 ca reprezentanþã,
Isover a parcurs pas cu pas drumul cãtre vârful ierarhiei
pe piaþa localã. În prezent, compania are circa 210
angajaþi ºi controleazã cu autoritate producþia ºi comer-
cializarea de vatã mineralã bazalticã ºi de sticlã, cu o
cotã de piaþã de aproape 50% pe acest segment ºi de
25% pe ansamblul pieþei de materiale ºi soluþii destinate
izolaþiilor termice ºi fonice. Vânzãrile pentru anul 2008
sunt estimate la peste 40 de milioane de euro, în
creºtere cu aproximativ 50% faþã de anul precedent.

Rezultatele sunt consecinþa fireascã a unui efort
investiþional de circa 40 de milioane de euro, direcþionat
în primul rând – 35 de milioane de euro – cãtre con-
strucþia unei noi fabrici de vatã mineralã de sticlã la
Ploieºti, inauguratã în mai 2007.  Noua fabricã are o
capacitate de producþie de 20.000 tone/an ºi utilizeazã
tehnologia TEL, cea mai avansatã în domeniu.

Alte obiective investiþionale de anvergurã au inclus
extinderea ºi retehnologizarea liniei de producþie de
vatã mineralã bazalticã, pentru sporirea calitãþii pro-
duselor ºi alinierea acesteia la standardele pentru care
Isover este renumitã pe plan mondial, dar ºi obiective
legate de educarea pieþei privind importanþa izolaþiilor
termice ºi fonice moderne, promovarea brandului
Isover, protecþia mediului înconjurãtor, securitatea
muncii ºi instruirea personalului.

În viitorul apropiat Saint-Gobain Isover va deveni sin-
gurul producãtor român cu o gamã într-adevãr completã
de produse ºi soluþii pentru termo ºi fonoizolaþii, compa-
nia anunþându-ºi intenþia de a-ºi completa portofoliul de
produse ºi cu alte materiale.

Cu o istorie de aproape 350 de ani (Saint-Gobain s-a
„nãscut faimoasã”, precursoarea sa fiind înfiinþatã în
1665 de Jean-Baptiste Colbert, ministrul de finanþe al

regelui Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare“, ºi având ca
nu mai puþin celebrã primã realizare fabricarea oglinzilor
destinate palatului Versailles), grupul Saint-Gobain este
astãzi o corporaþie multinaþionalã prezentã în 54 de þãri,
cu 207.000 de angajaþi, 15 centre de cercetare-dez-
voltare, sute de unitãþi de producþie ºi vânzãri de peste
44 de miliarde de euro, din care divizia de izolaþii a
grupului a realizat peste 2,6 miliarde Euro.

Grupul Saint-Gobain este listat la aproape toate
bursele europene importante - Paris, Londra, Frankfurt,
Zürich, Bruxelles, Amsterdam.

În România grupul Saint-Gobain opereazã prin inter-
mediul a nouã companii:

Saint-Gobain Isover, producãtorul de vatã mineralã
cu mai multe linii de producþie la Ploieºti;

Saint-Gobain Glass, producãtorul de sticlã de la
Cãlãraºi;

Rigips Romania, cu trei unitãþi de producþie la Turda;
Saint-Gobain Weber Romania, producãtor de

mortare ºi adezivi industriali, cu douã unitãþi de producþie
(Turda ºi Brãneºti/Bucureºti);

Saint-Gobain Conducte;
Saint-Gobain Abrazivi (Satu Mare);
Saint-Gobain Brodrene Dahl (Tulcea);
Ventistal Marine (Tulcea);
MTI Impex (industria lemnului, Braºov).

La nivel de grup, în România Saint-Gobain are peste
1.200 de angajaþi, circa 400 din aceste locuri de muncã
fiind create în ultimii doi ani.

Pentru mai multe amãnunte, vizitaþi urmãtoarele site-uri:
www.isover.ro
www.saint-gobain.ro
www.saint-gobain-glass.com/ro
www.rigips.ro
www.ventistal.ro
www.weber.ro

În viaþa fiecãrei firme existã momente de referinþã prilejuite de existenþa ºi evoluþia ei în economia în
care funcþioneazã. Ele, momentele, consemneazã reuºitele privind producþia, comercializarea sau
managementul afacerii respective. Orice reuºitã în aceastã sferã consolideazã poziþia firmei pe o piaþã
concurenþialã acerbã cum este cea a materialelor de construcþii. Exemple pozitive într-un asemenea dome-
niu ni le-au oferit cu prioritate firmele strãine care au gãsit în România condiþii propice pentru afaceri
rentabile pentru cã la noi resursele materiale ºi forþa de muncã sunt mult mai atractive decât în alte þãri.
Cã este aºa ne-o dovedesc succesele unei firme de prestigiu care anul acesta depãºeºte graniþa a 10 ani
de prezenþã activã ºi eficientã în România: Grupul Saint-Gobain.
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Multi-Comfort House
SAINT-GOBAIN ISOVER ªI… CASA PASIVÃ

AVANTAJELE UNEI CASE PASIVE
Într-o casã pasivã, comparativ cu casele noi, constru-

ite convenþional, necesarul de energie pentru încãlzire ºi
rãcire este mai mic cu 75%. În cazul unei case pasive,
pentru a obþine o cãldurã plãcutã, o camerã de 20 m2

poate fi încãlzitã cu numai 10 lumânãri sau cu douã
becuri de 100 W în iernile reci. În ceea ce priveºte con-
sumul de combustibil, o casã pasivã necesitã mai puþin
de 1,5 l de combustibil lichid pentru încãlzire sau 1,5 m3

de gaze naturale pe mp ºi an.
Pe baza principiului sticlei de termos, Casa Multi-Confort

ISOVER pãstreazã o temperaturã constantã. Ca ºi în
sticla de termos, interiorul este bine protejat faþã de
pierderile de energie cãtre exterior. Cãldura „activã“ este
furnizatã în mod controlat din interior prin utilizarea

Cea mai ieftinã energie este, în primul rând, cea care nu se consumã. Aceasta nu necesitã regenerare,
import sau costuri, natural, nu are nici un efect dãunãtor pentru oameni ºi nici pentru mediu. Toate aceste
lucruri alcãtuiesc conceptul de bazã al casei pasive.

Apãrut încã din anii 70, conceptul de „Casã pasivã” s-a dezvoltat intens în anii ’90 (în special în Germania,
Austria ºi þãrile nordice) ca urmare a creºterii accelerate a costului cu energia ºi a emisiilor tot mai mari de
noxe în atmosferã.

Venind în întimpinarea consumatorului final, Saint-Gobain Isover împreunã cu specialiºtii Institutului
de Case Pasive din Darmstad, Germania a dezvoltat, a conceput ºi editat un ghid de realizare a unei Case
Pasive - Isover Multi-Comfort House.

Structuratã în 6 capitole pe parcursul a peste 130 de pagini, lucrarea trateazã probleme legate de
proiectarea ºi realizarea caselor pasive, materiale ºi tehnologii utilizate, iar aceasta poate fi descãrcatã de
pe site-ul www.isover.ro

În cadrul ghidului sunt prezentate atât detalii constructive pentru diverse alcãtuiri (pereþi exteriori,
planºee, acoperiº, ferestre) cât ºi o multitudine de lucrãri executate, exemple de case pasive realizate
peste tot în lume, de la case unifamiliale la blocuri de locuinþe, de la realizarea unei construcþii noi la
modernizarea sau renovarea unora existente.

Perete exterior casã pasivã - macheta la scarã Perete exterior casã pasivã - ansabmblu case pasive Danemarca, Vejle



Revista Construcþiilor septembrie 2008 59

extensivã a componentelor „pasive“. Acestea cuprind
ferestrele izolante, sistemele de distribuþie a cãldurii în
spaþiile încãlzite, ºi, mai presus de toate, izolaþia termicã
eficientã care pãstreazã cãldura în interior.

Pentru atingerea acestor valori este necesarã
proiectarea ºi execuþia cu mare atenþie a lucrãrilor.
Amplasarea optimã a casei, corecta poziþionare a fere-
strelor ºi uºilor, dimensionarea corectã a sistemului de
ventilaþie, standardele foarte ridicate de izolare,
anvelopa etanºã a clãdirii – toþi aceºti factori sunt luaþi în
considerare la proiectarea unei Case Multi-Confort ISOVER.

O atenþie specialã trebuie acordatã evitãrii punþilor
termice ºi realizãrii gradului necesar de izolaþie. Acestea
împreunã cu etanºarea incorectã pot avea consecinþe
serioase pentru orice tip de clãdire. Atât tehnice, cât ºi
energetice.

Obiectiv - un necesar total de energie pentru încãlzire
ºi rãcire mai mic de 15 KWh/m2an

Principalii factori ce influenþeazã performanþele unei
case ºi implicit atingerea obiectivului stabilit sunt:

Factori primari
Izolare termicã maximã, structurã compactã ºi

eliminarea punþilor termice: toate componentele anvelopei
clãdirii au valori U sub 0,15 W/(m2K), obþinute prin
grosimi ale materialelor izolante între 25 ºi 40 cm.

Ferestrele trebuie sã aibã geam triplu ºi tocuri izolate.
Scopul: o valoare U < 0,80 W/m2K incluzând tocul ºi o
valoare g de 0,5 (transmitanþã totalã de energie solarã)
pentru suprafaþa vitratã.

Etanºarea la aer a clãdirii: Rezultatul „Testului Blower
Door“ trebuie sã fie < 0,6 schimburi de aer pe orã.

Recuperarea cãldurii din aerul evacuat: cea mai
mare parte a cãldurii evacuate cu aerul viciat extras este
reintrodusã în debitul de aer proaspãt admis (într-un
schimbãtor de cãldurã în contra-curent). Rezultã o pro-
porþie de recuperare a cãldurii de peste 80%.

Factori secundari
Pre-tratarea aerului proaspãt: aerul proaspãt poate

fi pre-încãlzit iarna ºi pre-rãcit vara, într-un schimbãtor
de cãldurã geotermal.

Orientare spre sud ºi fãrã umbrire iarna: folosirea
pasivã a energiei solare reduce necesarul de energie
pentru încãlzire.

Prepararea apei calde menajere: energia necesarã
poate fi produsã cu ajutorul colectoarelor solare (nece-
sarul de energie pentru pompa de circulaþie 40/90 W pe
litru) sau prin pompe de cãldurã aer-apã (coeficient de
performanþã mediu egal cu 4). Vara, pompa de încãlzire
poate fi folositã ºi pentru rãcire, îmbunãtãþind eficienþa
energeticã. Maºinile de spãlat vase ºi maºinile de spãlat
trebuie sã fie conectate la reþeaua de apã caldã pentru a
reduce energia consumatã pentru încãlzire.

Aparate electrocasnice eficiente energetic: frigiderul,
cuptorul, congelatorul, lãmpile, maºina de spãlat etc.
sunt alte elemente integrate în conceptul de casã pasivã.
Dar de aceasta trebuie sã se preocupe locatarii înºiºi.

Alegerea materialelor 
Pentru îndeplinirea standardelor de casã pasivã,

anvelopa clãdirilor pasive trebuie sã îndeplineascã
cerinþe ridicate privind izolaþia termicã - coeficient de
transmisie a cãldurii de U ≤ 0,15 W/(m2K). În funcþie de
proprietãþile de izolare termicã a zidurilor exterioare por-
tante ºi de conductivitatea termicã a materialului izolant
folosit, poate fi necesarã montarea unui sistem exterior
de izolare termicã de pânã la 40 cm grosime.

Sistemele moderne compozite de izolare termicã exte-
rioarã (ETICS) bazate pe materii prime minerale combinã cele
mai ridicate proprietãþi izolante cu uºurinþa de manipulare.
În comparaþie cu sistemele de izolare convenþionale, chel-
tuielile suplimentare se recupereazã dupã numai câþiva
ani, permiþând astfel ca, pe termen lung, proprietarii sã
economiseascã mulþi bani, fãrã sã afecteze mediul.

Soluþiile de izolaþie produse de Saint-Gobain Isover,
bazate numai pe materii minerale, permit atât atingerea
parametrilor de izolare termicã, cât ºi obþinerea unui
confort acustic optim. Pe lângã aceasta, produsele
Isover au urmãtoarele caracteristici: 

instalare ºi utilizare fãrã riscuri;
nu conþin carburanþi ºi pesticide;
sunt neutre chimic;
deosebit de economice, în special când au grosimi

mari;
nu sunt combustibile;
nu conþin agenþi de combustie lentã ºi substanþe ce

polueazã solul;
sunt permeabile pentru vapori.

Gabriel GOLUMBEANU - Brand & Comunication
Manager, Saint-Gobain Isover Romania

Casã pasivã unifamilialã în Pettenbach, Austria de Sus

Isover Akusto –
izolare fonicã
pentru pereþi de compartimentare
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ARMAFLEX PROTECT R-90: Izolaþie ºi protecþie
împotriva incendiilor într-un singur produs

SOLUÞIA FLEXIBILÃ DE PROTECÞIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Protecþia împotriva incendiilor în
domeniul mecanicii imobilelor nu
a fost niciodatã atât de simplã:
datoritã utilizãrii unui material care
formeazã un strat izolant integrat,
Armaflex Protect R-90 reuneºte
toate funcþiile izolaþiei într-un singur
produs. Prin utilizarea noii soluþii de
protecþie împotriva incendiilor, este
posibilã crearea pãtrunderilor rezis-
tente la foc pentru þevile de
încãlzire, canalizare, apã ºi rãcire
alcãtuite din materiale necombus-
tibile ºi combustibile, nu numai în
pereþi ºi plafoane solide, ci ºi în
pereþii uºori. În cazul izbucnirii unui
incendiu, bariera de protecþie împo-
triva focului se umflã ºi atinge o
rezistenþã la foc clasa R-90.

În cazul depunerilor de oferte ºi
a instalãrii produsului, nu este
necesarã luarea în considerare a
toleranþelor minime nepractice.
Tubul foarte flexibil, fãrã fibre este
pur ºi simplu tras peste þeavã sau,
în cazul modificãrilor, tãiat ºi apoi
lipit. Spaþiul din jurul tubul este
închis cu mortar mineral obiºnuit
sau, în cazul pereþilor uºori, cu
material de etanºare a rosturilor. 

În domeniul izolaþiei la tempera-
turi scãzute, pânã în prezent au exi-
stat restricþii în ceea ce priveºte
domeniul de aplicare, condiþiile care
guverneazã instalarea sau mãsurile
suplimentare care consumã timp
necesar în cursul procesului de

adaptare. Acum, Armacell oferã un
produs pentru toate domeniile de
aplicare. Trecerile, nu numai pentru
þevile din oþel, oþel inoxidabil, fontã
sau cupru, ci ºi pentru þevile din
plastic sau compozit multistratificat,
pot fi etanºate cu Armaflex Protect
R-90, fãrã a fi necesare mãsuri
suplimentare. Armaflex Protect R-90
are o conductivitate termicã scã-
zutã ºi protejeazã þevile izolate
împotriva pierderilor de energie.
Utilizat pe þevile reci, materialul
izolant cu celule închise asigurã o
protecþie fiabilã împotriva formãrii
condensului. Mai mult, Armaflex
Protect R-90 îndeplineºte preve-
derile DIN 1988 (protecþie împotriva
încãlzirii inadmisibile) ºi cerinþele
privind izolaþia acusticã. 

Armacell este producãtor de
spume tehnice ºi lider mondial pe
piaþa materialelor tehnice de izolat
flexibile. În anul financiar 2007, com-
pania a înregistrat o cifrã de afaceri
de aproximativ 400 milioane de
euro. Grupul de companii deþine 20
de fabrici în 13 þãri incluzând China,
Australia, America de Nord ºi Sud ºi
are sediul central în Münster, Germania.
În afarã de ARMAFLEX, marca prin-
cipalã în domeniul izolaþiilor tehnice
flexibile, cei aproximativ 2.500 de
angajaþi îºi aduc aportul ºi la fabri-
carea materialelor de izolat termo-
plastice, a celor pentru izolarea
þevilor, a spumelor speciale pen-
tru o gamã largã de aplicaþii indus-
triale ºi din sectorul sportiv ºi de
agrement. 

Contact:
Laurenþiu Pestriþu 

Tel: 0722.611.355
Email: laurentiu.pestritu@armacell.com

Münster, 14 martie 2008 – Armacell prezintã o inovaþie absolutã pe plan mondial: Armaflex Protect R-90 este
o barierã foarte flexibilã de protecþie împotriva incendiilor, care poate fi utilizatã pentru realizarea îmbinãrilor
rezistente la foc pentru aproape toate tipurile de þevi utilizate în mecanica imobilelor. În acelaºi timp, produsul
garanteazã o izolaþie termicã eficientã, protecþie fiabilã în prevenirea formãrii condensului, izolaþie acusticã ºi
protecþie împotriva coroziunii. Armaflex Protect R-90 poate fi instalat la fel de uºor ca toate produsele Armaflex. 

Izolaþie ºi protecþie împotriva incendiilor într-un singur produs:
Armaflex Protect R-90 fabricat de Armacell 









Izolarea termicã, acusticã
ºi protecþie la incendiu

Knauf Insulation reprezintã una
din cele mai respectate ºi în rapidã
expansiune companii de pe piaþa
internaþionalã. Datoritã facilitãþilor de
producþie din Europa, Rusia, Anglia
ºi SUA, venitul anual din vânzãri a
depãºit aºteptãrile cu 1 miliard EURO.

Compania a înregistrat cea mai
rapidã creºtere din lume în domeniu,
producând o gamã completã de pro-
duse pentru izolarea termicã ºi acus-
ticã, precum ºi pentru protecþia la
incendiu a tuturor tipurilor de con-
strucþii, fie ele locuinþe, clãdiri comer-
ciale sau parcuri industriale. Cu peste
5.000 de angajaþi în 50 de þãri din

întreaga lume ºi 30 de unitãþi de
producþie, produsele Knauf Insulation
includ vatã de sticlã, vatã bazalticã,
polistiren extrudat, polistiren expandat
ºi plãci de lemn-beton.

Ca producãtor de multiple tipuri de
produse de izolare, Knauf Insulation
este poziþionatã strategic oferind
soluþii pentru toate tipurile de aplicaþii.
Compania vrea sa aibã un impact
hotãrâtor la nivel global promovând
economia de energie prin sistemele
eficiente de izolare Knauf Insulation
oferite.

Knauf Insulation contribuie de
asemenea activ la protejarea ºi con-

servarea mediului înconjurãtor prin
produse obþinute în mare parte din
materiale reciclabile. Compania uti-
lizeazã tehnologii avansate care asi-
gurã calitatea superioarã a produselor
fabricate ºi a ambalãrii acestora,
asigurând în acelaºi timp o reducere
substanþialã a emisiilor de CO2.
Modul de ambalare dezvoltat de
Knauf Insulation permite reducerea
perioadei de încãrcare/descãrcare,
micºorarea suprafeþei necesare
pentru transportarea ºi depozitarea
produselor, precum ºi reducerea con-
sumului de combustibil necesar pen-
tru livrarea produselor cãtre clienþi. 
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FEROCIMENTUL – o soluþie practicã pentru realizarea,
repararea ºi consolidarea construcþiilor

Traian ONEÞ, Ioan BERCHIªAN, Felicia FLONTA

Ferocimentul este o formã particu-
larã de beton armat utilizatã în ele-
mente cu pereþi subþiri (10-40 mm)
realizate dintr-un microbeton de ciment
armat cu rânduri continue de plase cu
diametre mici ale sârmelor, dispuse la
distanþe reduse între ele [1]. Plasa
poate fi realizatã din sârme de oþel sau
alte materiale potrivite acestui scop,
þesãturi din fibre din sticlã rezistentã la
alcalii, þesãturã din polipropilenã sau
þesãturi din materiale naturale ca bam-
busul ºi iuta.

Ferocimentul este considerat a fi o
extindere a utilizãrii betonului armat.
Datoritã distribuþiei uniforme a plaselor
de armãturã în materialul compozit ºi a
comportãrii diferite faþã de betonul
armat, ferocimentul trebuie sã fie con-
siderat ca un material de construcþie
distinct [2].

Ferocimentul posedã proprietãþi de
rezistenþã, ductilitate ºi durabilitate
considerabil mai bune decât betonul
armat. Aceste proprietãþi se obþin în
elemente structurale cu o grosime a
pereþilor în general mai micã de 25 mm,
dimensiune care este aproape de
neconceput la elementele din beton
armat.

Ferocimentul se realizeazã prin
dispunerea la intervale mici a unor
multiple rânduri de plase ºi bare subþiri
impregnate cu microbeton de ciment.
În timp ce elementele de beton se
toarnã în cofraje, elementele de feroci-
ment se pot realiza prin aplicarea

directã a microbetonului pe o armãturã
în forma ei finalã, fãrã utilizarea de
cofraje [3].

Conþinutul relativ mare (pânã la
8%) de plase de sârmã din oþel ductil,
permite îmbunãtãþirea substanþialã a
caracteristicii de ductilitate a matricei
de microbeton. De asemenea, disper-
sarea armãturii în microbeton face ca
ferocimentul sã se caracterizeze prin
elasticitate ºi rezistenþã la fisurare
mari.

MATERIALE COMPONENTE
La realizarea elementelor de fero-

ciment se folosesc urmãtoarele materiale:
barele de oþel pentru scheletul

de armãturã,
plasele de sârmã,
matricea cu materialele ei con-

stituente respectiv ciment, agregate,
apã, aditivi,

materialele aplicate pe suprafaþa
finitã a elementului având rol de
îmbrãcãminþi protectoare.

Scheletul din bare de armãturã 
Scheletul de oþel se foloseºte în

general pentru realizarea carcasei
care asigurã forma structurii, pe el
fixându-se apoi straturile de plase de
sârmã ºi microbetonul. Barele schele-
tului de oþel dispuse distanþat (pânã la
maxim 300 mm) au doar rolul cadrului
pentru susþinerea plaselor de sârmã.
În cazul când distanþele dintre axele
barelor scheletului de oþel sunt mai
mici (pânã la 75 mm) acesta
îndeplineºte ºi un rol de armãturã de
rezistenþã a elementelor.

La realizarea scheletului de oþel
se utilizeazã în general oþel moale
OB 37 cu diametrul barelor variind
între 6-10 mm.

În cazul elementelor de ferociment
solicitate intens, la realizarea schele-
tului de armãturã se pot folosi bare din
oþel PC 52 sau PC 60. 

Scheletul de bare poate fi realizat
ºi din STNB.

Se recomandã ca scheletul de
bare de armãturã sã nu ocupe mai mult
de 50% din grosimea elementului.

Plasele de armare
Pentru armarea elementelor de

ferociment se folosesc diferite tipuri de
plase  de sârmã, împletite sau sudate
cu diametrul mic al sârmelor (0,5-1 mm)
ºi dimensiuni ale ochiurilor de la 5 la 25.

Rolul plasei de sârmã ºi al barelor
de armãturã în faza iniþialã este acela
de suport asigurând forma ºi sus-
þinând microbetonul în starea sa
proaspãtã, iar în stadiul întãrit este de
a prelua eforturile de întindere ale
structurii pe care microbetonul de unul
singur nu le poate prelua.

Materialul utilizat la realizarea
plaselor este sârma de oþel moale
albã având rezistenþa la rupere de
280-420 N/mm2.

Se recomandã ca numãrul de
plase într-o secþiune transversalã sã
fie n>0,16h, unde h este grosimea ele-
mentului.

Plasele de sârmã reprezintã 1%-8%
din volumul microbetonului, iar valoarea
optimã a suprafeþei specifice este
cuprinsã între 1,4-2 cm2/cm3.

Cererea crescândã de materiale de construcþii cu un raport corespunzãtor preþ-calitate a condus la con-
ceperea de noi materiale.

Ferocimentul reprezintã un material de construcþii tentant datoritã pe de o parte simplitãþii realizãrii lui, ºi pe
de altã parte comportãrii avantajoase la diverse solicitãri comparativ cu betonul armat. 

Fiind un material de construcþie ieftin, având o scarã foarte largã de aplicaþii ºi permiþând realizarea de
elemente de construcþie cu o geometrie practic nelimitatã, acest material poate deveni o alternativã demnã de
considerat în conceperea ºi realizarea construcþiilor.

continuare în pagina 70



România intrã sub acoperiºul… Plannja!
Plannja AB, compania producãtoare de profile din

tablã de oþel cu sediul în Luleå, nordul Suediei, este o
sucursalã a producãtorului de oþel Suedish Steel AB.
Plannja produce þiglã metalicã pentru acoperiº ºi sis-
teme de jgheaburi ºi burlane, dar ºi produse industriale
ca panouri ºi profile. Plannja s-a dezvoltat în Europa în
ultimii 15 ani în principal prin achiziþii. Extinderea recentã
s-a axat pe centrul ºi estul Europei, unde Polonia este
primul centru operaþional de extindere zonalã. Cu 597 de
angajaþi, Plannja AB are o cifrã de afaceri anualã de 160
milioane de euro.

Plannja AB a achiziþionat în data de 13 august 2008
operaþiunile sale din România, care în ultimii 10 ani au
funcþionat cu succes prin intermediul distribuitorului
autorizat. Noua companie se va numi Plannja SRL ºi va
fi o sucursalã a Plannja.

Sediul ºi birourile fostului distribuitor sunt localizate în
Rãcãciuni, lângã Bacãu, iar reþeaua de distribuþie aco-
perã toatã þara ºi oferã spre vânzare douã categorii de
produse: þiglã metalicã Plannja ºi sistemele de jgeaburi
ºi burlane produse în Suedia (Luleå, Jasnforsen) ºi în
Varºovia. Compania a avut pânã în prezent în România
30 de angajaþi ºi o cifrã de afaceri de aproximativ
3 milioane de Euro.

„Existã un potenþial fantastic în România. Plannja va
continua sã investeascã aici ºi ne aºteptãm la o creºtere
substanþialã a cifrei de afaceri prin introducerea unor noi
categorii de produse, din care unele vor fi produse local,
dar ºi prin acoperirea din ce în ce mai bunã a tuturor
zonelor“, a declarat preºedintele Plannja Polonia ºi
reponsabilul pentru dezvoltarea Plannja în CEE
Stanislaw Tytz.

„Þinta noastrã în cei peste 10 ani de activitate a fost
sã aducem România pe harta internaþionalã a Plannja.
Globalizarea înseamnã apropierea producþiei de dis-
tribuþie, iar ambiþia noastrã este sã dezvoltãm în curând
ºi unitãþi de producþie în România. Viziunea noastrã este
sã avem produsele Plannja în România cu avantaje clare
pentru consumator, la calitatea care existã în Suedia, dar
ºi la preþuri aliniate pieþei. Plannja are ca ambiþie sã dez-
volte în România al doilea centru operaþional pentru
extinderea viitoare în þãrile din jur“, declarã Nicola Bocaciu,
Market and Sales Director Plannja România.

Plannja AB, compania producãtoare de profile din
tablã de oþel cu sediul în Luleå, nordul Suediei, este o
sucursalã a producãtorului de oþel Suedish Steel AB. 
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Matricea
Matricea utilizatã la realizarea

ferocimentului reprezintã un microbe-
ton preparat cu ciment Portland, apã ºi
agregate, agregatul fiind un nisip fin cu
o curbã granulometricã continuã,
având granulaþia pânã la 3 mm.

Dacã dimensiunile ochiurilor plaselor
ºi distanþa dintre rândurile de plase o
permit se pot introduce în amestecul
de agregate ºi granule de diametre
mai mari (5-7 mm).

Matricea ocupã un volum mai mare
de 95% din cel al elementului, având o
influenþã majorã asupra comportãrii
produsului finit.

Proporþiile recomandate pentru
amestecul de microbeton în cazul ele-
mentelor obiºnuite de ferociment sunt
urmãtoarele:

raportul nisip-ciment în greutate
variazã între 1,5 ºi 2,5;

raportul apã-ciment în greutate
variazã între 0,35 ºi 0,5.

Utilizarea aditivilor la realizarea
ferocimentului se face în scopul:

reducerii cantitãþii de apã folositã
la prepararea matricei, cu efect în
creºterea rezistenþei ºi reducerea
permeabilitãþii sale;

antrenãrii aerului oclus, ceea ce
conduce la creºterea rezistenþei la
îngheþ-dezgheþ;

îmbunãtãþirii lucrabilitãþii ºi a
gradului de impermeabilitate;

reglãrii procesului de întãrire
(întârziere sau accelerare) în funcþie
de cerinþele tehnologice;

mãririi durabilitãþii;
îmbunãtãþirii omogenitãþii micro-

betonului.
DOMENII DE UTILIZARE EFICIENTÃ

A FEROCIMENTULUI
Caracteristicile fizico-mecanice ale

ferocimentului cum ar fi rezistenþa de
rupere mãritã la întindere ºi încovo-
iere, la obosealã ºi impact, com-
portarea bunã la fisurare, capacitatea
de deformare ductilã împreunã cu
avantaje de ordin tehnologic ºi
economic, îl recomandã pentru a fi uti-
lizat în urmãtoarele domenii:

acoperiºuri din pânze subþiri;
panouri prefabricate de pereþi ºi

planºee;

rezervoare de apã având capaci-
tatea de pânã la 10 m3;

decantoare;
bazine de tratare apei;
piscine;
silozuri având capacitatea de

pânã la 10 to;
conducte de aducþiune;
recipienþi de stocare a biogazului;
panouri pentru captarea energiei

solare;
construcþii maritime.

Principalele avantaje care fac din
ferociment un material cu largã aplica-
bilitate sunt:

materialele constituente folosite
la realizarea lui pot fi gãsite uºor în
toate  zonele þãrii;

ferocimentul poate fi produs în
orice formã doritã;

îndemânarea pentru realizarea
ferocimentului poate fi dobânditã uºor;

pentru realizarea ferocimentului
nu sunt necesare unelte, scule ºi dis-
pozitive complicate;

ferocimentul poate fi reparat uºor
în cazul deteriorãrii lui;

este un material relativ ieftin pen-
tru þãrile în curs de dezvoltare, unde
forþa de muncã este excedentarã.

Dovedit iniþial a fi un material
potrivit pentru construcþia de bãrci,
ferocimentul are acum multe aplicaþii în
construcþiile industriale, în construcþia
de case, alimentãri cu apã, repararea
ºi consolidarea structurilor de beton. În
multe þãri în curs de dezvoltare feroci-
mentul este folosit în mare mãsurã
pentru realizare lucrãrilor de infrastruc-
turã ruralã ºi urbanã.

Ferocimentul este considerat ca o
tehnologie adecvatã construcþiei caselor
în þãrile în curs de dezvoltare, fapt cer-
tificat de numãrul crescând de case
realizate din acest material.

Opþiunea pentru acest material a
fost dictatã de greutatea proprie micã
a construcþiilor, eliminarea cofrajului ºi
existenþa forþei de muncã necalificate.

Multe structuri realizate din zidãrie
de cãrãmidã, blocuri de beton sau pia-
trã amplasate în zone cu seismicitate
ridicatã, fiind structuri rigide, concepute

sã preia numai eforturi rezultate din

încãrcãri verticale au fost avariate de

cutremure. Pentru consolidarea unor

astfel de structuri s-a folosit ferocimen-

tul, deoarece prin utilizarea lui:

se pot atinge performanþe ridi-

cate în ceea ce priveºte ductilitatea ºi

rezistenþa;

se îmbunãtãþeºte comportarea la

fisurare;

este posibilã îmbunãtãþirea unor

proprietãþi mecanice ale structurilor

reabilitate;

modificarea ºi repararea ulte-

rioarã a ferocimentului nu este dificilã;

greutatea suplimentarã adusã

prin adoptarea ferocimentului pentru

consolidare este micã, ceea ce nu

conduce la necesitatea mãririi capa-

citãþii portante a structurii iniþiale;

pot fi preluate eficient variaþiile

termice, se poate realiza impermeabi-

litatea elementelor pe care este aplicat,

fãrã a aduce modificãri conceptului

arhitectural al structurii;

este o soluþie flexibilã în ceea ce

priveºte modificãrile ulterioare.

Cercetãrile privind utilizarea feroci-

mentului la lucrãri de reparaþii ºi con-

solidãri au relevat faptul cã acest

material este potrivit pentru refacerea

pereþilor, stâlpilor, grinzilor, caselor,

consolidarea tunelelor, rezervoarelor

de apã, piscinelor.
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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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Hidroizolaþii
pe bazã de ciment aditivat ºi acrilice

HIDROMAL
Hidroizolaþie monocomponent rigidã, preparatã pe

bazã de ciment special selecþionat, aditivi sub formã de
pulbere ºi adaosuri speciale.

Utilizãri: Pentru hidroizolarea structurilor supuse la
presiuni hidrostatice pozitive ºi negative cum ar fi:
bazine de decantare, staþii de epurare sau purificare a
apei, rezervoare de apã potabilã, rampe de reziduuri
menajere, pereþi ºi pardoseli ale subsolurior etc.
Hidromal este indicat sã fie folosit mai ales în spaþii inte-
rioare care nu sunt supuse fenomenului de îngheþ-
dezgheþ sau dacã dupã aplicare stratul aplicat este
acoperit prin diverse procedee (ceramicã, folii protec-
toare, geotextile etc). Este indicat sã fie folosit la bazine
sau rezervoare de apã potabilã deoarece nu conþine
decât compuºi minerali care nu influenþeazã calitatea
apei. Temperatura de aplicare a hidroizolaþiei trebuie sã
fie cuprinsã între 10°C ºi 30°C. Dupã aplicarea hidroizo-
laþiei HIDROMAL suprafeþele trebuie protejate de ploaie
sau îngheþ timp de 48 de ore.

HIDROMAL FLEX
Hidroizolaþie elasticã, bicomponent, preparatã pe

bazã de ciment special selecþionat, aditivi sub formã de
pulbere ºi adaosuri speciale sub formã lichidã.

Utilizãri: Pentru hidroizolarea structurilor supuse la
presiuni hidrostatice pozitive ºi negative cum ar fi:
bazine de decantare, staþii de epurare sau purificare a

apei, rampe de reziduuri menajere, terase ºi balcoane,

pereþi ºi pardoseli ale subsolurilor. Datoritã elasticitãþii

foarte bune poate fi folosit mai ales la hidroizolarea

spaþiilor exterioare sau care, pe timpul iernii, sunt

supuse la cicluri de îngheþ - dezgheþ.

Se poate folosi foarte eficient pentru hidroizolarea

pereþilor de gips carton, în zone cu umiditate foarte ridi-

catã cum ar fi saune, piscine acoperite, duºuri etc.

Dozare ºi aplicare: Componenta lichidã B trebuie

amestecatã într-un recipient metalic cu un mixer cu

turaþie redusã (300-500 rot./min). Componenta pe

bazã de pulbere A se adaugã treptat ºi se amestecã

4-5 minute pânã la omogenizarea completã a ames-

tecului. Pentru primul strat, în amestec se poate adãuga

apã în proporþie de 10%. Aplicarea se face cu ajutorul

unei pensule sau trafalet (cu lãþime de 120-200 mm) în

2-3 straturi.

Fiecare strat se aplicã numai dupã uscarea completã

a celui precedent. Intervalul de aplicare a straturilor este

de 6-24 ore, în funcþie de temperatura mediului ambiant.

Grosimea totalã a celor trei straturi trebuie sã fie

cuprinsã între 2,0 ºi 2,5 mm. Temperatura de aplicare a

hidroizolaþiei trebuie sã fie cuprinsã între 10 0C ºi 30 0C.

Dupã aplicarea hidroizolaþiei HIDROMAL FLEX

suprafeþele trebuie protejate de ploaie sau îngheþ timp

de 48 de ore.

Ading produce sub regim de asigurare a calitãþii ISO 9001 hidroizolaþii pe bazã de ciment aditivat, rigide
ºi flexibile, precum ºi o gamã completã de paste acrilice hidroizolante.

Experienþa de peste 40 de ani în producerea acestui tip de hidroizolaþii a dus la obþinerea unor caracte-
ristici deosebite care le fac aplicabile pentru o multitudine de suprafeþe (beton, cãrãmidã, BCA, tencuieli
pe bazã de ciment, piatrã naturalã, piatrã artificialã, gips carton). Avantajul principal din punct de vedere al
eficienþei este uºurinþa de punere în operã, având în vedere cã toatã gama se poate aplica rapid cu ajutorul
unei pensule sau a unui trafalet. Nu în ultimul rând, raportul preþ – calitate este net în favoarea acestei
game de hidroizolaþii comparativ cu cele pe bazã de membrane bituminoase.

Gama de hidroizolaþii comercializate de firma ADING în ROMANIA este compusã din produsele
HIDROMAL, HIDROMAL FLEX ºi ADINGFLEX la care se adaugã amorsa BOND U. Toate aceste produse
prezentate sunt agrementate tehnic în România.



ADINGFLEX
Hidroizolaþie gata preparatã, monocomponent, pe

bazã acrilicã.

Utilizãri: Pentru hidroizolarea bazinelor de apã,

piscinelor, pereþilor ºi fundaþiilor de subsol, teraselor,

bucãtãriilor, bãilor etc.

Dozare ºi aplicare: Aplicarea poate fi fãcutã cu pen-

sula, trafaletele sau prin pulverizare, în trei straturi.

Pentru obþinerea unui grad înalt de protecþie, produsul

trebuie aplicat în straturi egale ca grosime.

Materialul necesar aplicãrii primului strat poate fi

diluat cu apã în proporþie de 20% ºi amestecat cu un

mixer cu turaþie redusã, pentru obþinerea unei omoge-

nitãþi adecvate. Primul strat, care este considerat ca un

strat preliminar sau de amorsã, trebuie sã fie uscat com-

plet înainte ca cel de-al doilea start sã fie aplicat. La aplicarea

celui de-al doilea ºi al treilea strat materialul trebuie

amestecat înainte de aplicare. Dacã este aplicat cu aju-

torul unei pensule, cel de-al treilea strat se aplicã pe

direcþie normalã, la 900 faþã de stratul 2. Grosimea totalã

a materialului aplicat trebuie sã fie cuprinsã între 0,6 ºi

0,8 mm. Suprafaþa acoperitã cu ADINGFLEX trebuie sã

fie protejatã de ploaie, îngheþ sau vânt puternic, pe o

perioadã de minim 48 de ore. În cazul în care se

aºteaptã ca suprafaþa de bazã sã fie supusã la defor-

maþii majore sau la apariþia de  crãpãturi, este recoman-

dat ca ADINGFLEX sã fie aplicat pe un suport de plasã

de fibrã de sticlã sau poliester. Plasa de fibrã de sticlã

trebuie aplicatã prin presare dupã aplicarea primului

strat. Al doilea ºi al treilea strat trebuie nivelate peste

plasa de fibrã de sticlã, astfel încât sã se obþinã o

suprafaþã omogenã.

Importatorul ºi distribuitorul Ading în România este Kralex Com Bucureºti, companie care dispune

de depozite în Bucureºti, Braºov, Suceava ºi Baia Mare.

Acest lucru îi conferã posibilitatea sã distribuie produsele Ading oriunde în România odatã cu suportul

tehnic oferit de o echipã de specialiºti bine pregãtiþi ºi cu rãspunsuri adecvate la solicitãrile clienþilor.

Nu ezitaþi sã contactaþi specialiºtii Kralex!
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Sisteme de hidroizolaþii
destinate teraselor ºi fundaþiilor

SISTEMUL ADESOLO G,
DESTINAT ACOPERIªURILOR TERASE

Sistemul ADESOLO G este un

sistem monostrat destinat hidroizolãrii

acoperiºurilor terasã prevãzute cu

termoizolaþie pe suport din beton. 

Sistemul se compune din

amorsã bi tuminoasã Siplast

Primer, în proporþie de 300 g/m2,

barierã de vapori IREX PROFIL

termosudatã pe toatã suprafaþa,

termoizolaþie din Polistiren expandat

de densitate 25 Kg/m2.

Polistirenul expandat se fixeazã

pe bariera de vapori cu ajutorul

cleiului bituminos compatibil cu poli-

stirenul COLLE PAR în proporþie de

500g/m2.

Peste polistirenul expandat se

aºeazã membrana Monostrat

Adesolo G, aceasta fãcând instanta-

neu prizã pe polistiren datoritã ben-

zilor de clei autoadeziv bituminos cu

care este prevãzutã membrana pe

faþa interioarã a acesteia. Pe partea

superioarã, membrana este acope-

ritã cu granule minerale ce constituie

o protecþie eficientã la razele ultra-

violete ºi la apã. În vederea evitãrii

arderii termoizolaþiei din polistiren

expandat aflate sub membranã

atunci când se termosudeazã supra-

punerile membranei ADESOLO G,

aceasta este prevãzutã cu un sistem

autoadeziv cu prizã instantanee care

împiedicã pãtrunderea flãcãrii arzã-

torului la termoizolaþia din polistiren.

Prin folosirea sistemului ADESOLO G

se evitã realizarea unei ºape de

beton peste termoizolaþie sau încãr-

carea terasei cu o protecþie grea de

tipul pietriºului. Sistemul ADESOLO G

aduce ºi o economie considerabilã

de manoperã, înlocuind practic trei

straturi de hidroizolaþie.

SISTEMUL THERMOSOLO GS,

DESTINAT PARCÃRILOR AUTO

SUBTERANE ªI SUPRATERANE

Sistemul THERMOSOLO GS

este un sistem monostrat destinat

hidroizolãrii teraselor parcãrilor auto.

Sistemul se compune din

amorsa bituminoasã SIPLAST

Primer, în proporþie de 300 g/m2,

membrana THERMOSOLO GS,

De peste 50 de ani, Siplast este un lider mondial de necontestat în domeniul inovaþiei sistemelor de
hidroizolaþii destinate teraselor ºi fundaþiilor. Fie cã este vorba de inventarea în 1968 a bitumului modificat
cu SBS ce conferã membranelor bituminoase proprietãþi elastomerice fãcându-le astfel sã reziste la ampli-
tudini termice importante, sau de punerea la punct în 1997 a membranei monostrat cu lipire la rece prin
benzi auto-adezive, Siplast s-a remarcat atât prin capacitatea sa novatoare, cât ºi prin fiabilitatea ºi
durabilitatea sistemelor concepute. Membrã a grupului danez ICOPAL, lider mondial în domeniul hidroizo-
laþiilor, Siplast concentreazã în prezent întreaga activitate de cercetare ºi dezvoltare a acestuia.

Siplast este prezent în România încã din 1995, când a furnizat materiale pentru modernizarea hotelului
Athene Palace Hilton. De atunci ºi pânã în prezent, au urmat numeroase realizãri în domeniul construcþiilor
halelor metalice, hotelurilor ºi Mall-urilor. De remarcat este faptul cã principala aºteptare a clienþilor
societãþii este longevitatea ºi fiabilitatea sistemelor Siplast, acestea fiind garantate 10 ani de cãtre firma
de asigurãri AXA ºi având o duratã de viaþã confirmatã cuprinsã între 30 ºi 40 de ani.
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membranã prevãzutã la faþa inte-

rioarã cu benzi termo-adezive din

bitum SBS care se monteazã prin

simpla activare termicã. Între aceste

benzi se aflã un strat de SYNTAN, o

folie rezistentã la temperaturi ridi-

cate ce asigurã difuzia vaporilor de

apã datoritã faptului cã nu se termo-

sudeazã pe suprafaþa de beton,

asigurându-se astfel priza în semi-

aderenþã pe stratul suport.

Membrana THERMOSOLO GS

este idealã pentru parcaje auto

datoritã faptului cã se poate monta

peste o ºapã de beton cu pantã nulã,

chiar dacã aceasta are mai puþin de

28 de zile de la turnare, eventualii

vapori de apã evacuându-se prin

sistemul de difuzie de vapori cu care

este prevãzutã membrana.

Peste membrana THERMOSOLO

GS se poate turna un strat de minim

7 cm mixturã asfalticã, fie, în cazul în

care se doreºte turnarea unor dale

din beton armat, se aºeazã mem-

branã DRAINA G10, membranã din

PEHD prevãzutã cu un geotextil ce

asigurã filtrarea ºi drenarea apei ce

se scurge prin dala de beton (între 5

ºi 10% din apa care curge pe o dalã

din beton ajunge sã o traverseze ºi

se regãseºte la baza acesteia).

Membrana DRAINA G10 este

special prevãzutã pentru turnarea

directã a betonului peste ea înde-

plinind funcþia de filtrare ºi drenaj a

apei.

O ultimã componentã a sistemu-

lui este masticul pe bazã de bitum

SBS, MASTIC P12, folosit la

umplerea rosturilor de dilatare dintre

dalele de beton armat. Acest mastic,

fiind pe bazã de bitum elastomeric,

permite miºcãrile de contracþie ºi

dilataþie ale dalelor din beton armat

fãrã apariþia crãpãturilor.

SISTEMUL NEODYL –
ROST DE DILATARE SEISMICÃ

PENTRU CLÃDIRI ªI PARCÃRI AUTO
Sistemul NEODYL are la bazã

membrana NEODYL, o membranã

din bitum modificat cu SBS filerizat

fãrã armaturã, având suprafeþele fini-

sate cu împâsliturã din fibre sintetice.

Membrana se prezintã sub forma

unei benzi cu lãþimi diferite ce vari-

azã între 250 ºi 1.000 mm ºi se mon-

teazã prin termosudurã la ambele

capete, avându-se grijã ca mijlocul

acesteia sã rãmânã liber. Pentru

pãstrarea formei de lirã, peste

partea liberã a rostului de dilatare se

aºeazã cordonul butilic NEODYL

din bitum SBS nearmat al cãrui rol

principal este menþinerea formei

membranei.

Peste complexul membranã ºi

cordon NEODYL se aºeazã mem-

brana DRAINA G10 peste care se

poate turna direct ºapa de beton

armat. 

ICOPAL ROMÂNIA
Str. Justiþiei nr. 45, Sector 4, Bucureºti
Tel.: 031 805 74 98
Fax: 031 805 74 99
E-mail: rosoa@icopal.com
www.icopal.com
www.siplast-international.com

• Þigle metalice cu acoperire de rocã naturalã
• Folii anticondens
• Sisteme pluviale metalice cu acoperire de HBP
• Membrane bituminoase SBS, APP ºi bitum oxidat
• Membrane PVC
• ªindrile bituminoase
• Pelicule hidroizolante lichide
• Luminatoare ºi trape de fum
• Terase circulabile
• Terase vegetalizate
• Termoizolaþii din perlit expandat
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O etapã foarte importantã în
realizarea hidroizolaþii lor este
pregãtirea substratului. Astfel, pen-
tru reparaþii sau colmatãri rapide ale
elementelor din beton, refacerea
integritãþii pereþilor din cãrãmidã sau
beton la tunele, subsoluri ºi pivniþe,
fundaþii, conducte din beton, cãmine
de vizitare sau mine se folosesc
mortarele cu întãrire rapidã pentru
reparaþii ºi colmatãri, Renderoc
Plug ºi Redpatch Plug. Disponibile
în douã variante, cu întãrire la un
minut sau la 20 de minute, mortarele
Renderoc Plug ºi Redpatch Plug
sunt monocomponente, preambalate
pentru a evita variaþiile în ºarjã, nu
conþin cloruri ºi prezintã o aderenþã

superioarã la substrat. Se aplicã cu
mistria sau manual, asigurând un
contact maxim cu suprafaþa ce
urmeazã a fi reparatã înainte ca
mortarul sã facã priza.

În continuare, se poate trece la
efectuarea unei noi hidroizolaþii.
Pentru aceasta, putem folosi mortarele
de impermeabilizare Integra sau
Krystol. Dintre utilizãrile lor, putem
enumera: fundaþii, pereþi de retenþie
a apei, cãmine de vizitare sau con-
ducte. Integra ºi Krystol sunt sis-
teme cristaline hidroizolante ale
capilarelor din beton, conþinând un
amestec de cimenturi Portland,
agregate cuarþoase ºi substanþe
chimice speciale. 

În prezenþa umezelii, compuºii
chimici activi din Integra ºi Krystol
penetreazã betonul ºi reacþioneazã
chimic cu oxidul de calciu liber
pentru a produce cristale insolubile.
Creºterea cantitãþii de cristale
reduce porozitatea betonului, blocând
capilarele ºi acoperind microfisurile
non-structurale. Aceste mortare repre-
zintã un tratament hidroizolant real
pentru condiþii hidrostatice, fiind uºor
de aplicat pe suprafeþele de beton
noi ºi vechi ºi putând fi utilizate la
suprafaþã sau subteran.

O altã gamã modernã de pro-
duse de hidroizolaþie este reprezen-
tatã de membranele lichide.
Mulseal DP este o emulsie bitum/
latex gata preparatã, încorporarea
cauciucului latex conferind elastici-
tate membranei uscate.

Domeniile de utilizare ale
Mulseal DP includ folosirea acesteia
ca membranã hidroizolantã pentru
ziduri de sprijin, barierã de vapori
pentru panouri prefabricate sau
poate fi utilizatã pentru repararea
fisurilor fine de pe suprafeþele de
asfalt.

Emulsia Mulseal DP este rezis-
tentã la sulfaþii ºi sãrurile din sol,
poate fi aplicatã pe betonul proaspãt
sau pe suprafeþe umede ºi prezintã
o aderenþã excelentã la majoritatea
materialelor de construcþii.

Materiale speciale
pentru impermeabilizãri

În urma inundaþiilor care au afectat serios unele zone ale þãrii prin  creºterea cantitãþilor de precipitaþii,
a reapãrut în atenþia multor proprietari de clãdiri o problemã extrem de sensibilã: hidroizolaþia, ºi aici ne
referim, în mod special, la subsoluri, pivniþe etc. Dacã în cazul construcþiilor ce urmeazã a fi ridicate
problema pare mai simplã, în cazul celor existente metodele clasice se pot dovedi ineficiente. Trebuie sã
menþionãm cã, atât la construcþiile subterane, cât ºi la acoperiºuri, e necesar sã fie asiguratã o
întreþinere permanentã pentru o bunã funcþionare a hidroizolaþiei. Din pãcate, în destul de multe cazuri
avem de-a face cu o execuþie defectuoasã sau cu utilizarea materialelor neperformante.

Pornind de la cauzele enumerate, vã oferim soluþii de hidroizolare alternative, folosind materiale de
construcþie produse de cãtre Fosroc Ltd. ºi Redrock s.r.o. ºi comercializate de SC Iridex Group Plastic.

Foto 1: Aplicarea mortarului Integra
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Înainte de aplicarea Mulseal DP,
suprafaþa suport trebuie curãþatã de
urmele de gheaþã, ulei, unsori, praf
sau muºchi ºi trebuie îndepãrtatã
apa care bãlteºte. Pe beton sau pe
zidãria din cãrãmidã, se va aplica un
strat de amorsã constând dintr-un
amestec 1:1 de Mulseal DP ºi apã.
Emulsia se aplicã în douã straturi
uniforme, cu bidineaua sau racleta.

Pentru edificare, vã prezentãm
un studiu de caz pentru un subsol
din Bucureºti. Pe radier (aflat la cota
– 1,50 m) a fost ridicat un perete din
zidãrie de cãrãmidã (de douã
cãrãmizi), hidroizolaþia fiind realizatã
prin intermediul cartonului bitumat,
protejat cu un strat de zidãrie de pro-
tecþie. Din cauza aplicãrii defec-
tuoase a cartonului bitumat, subsolul
nu a fost corect etanºeizat, apãrând
infiltraþiile. Pentru a remedia aceastã
problemã într-un mod eficient, atât
tehnic cât ºi financiar, au fost luate în

calcul mai multe scenarii. Dintre

acestea, a fost ales ºi apoi aplicat

cel mai eficient din punct de vedere

tehnic ºi, totodatã, accesibil din

punct de vedere financiar. Practic, în

cazul de faþã s-au parcurs urmã-

toarele etape: dupã decopertarea ºi

realizarea sãpãturii (în „tabla de

ºah“) ºi curãþarea peretelui de pro-
tecþie, s-a trecut la aplicarea direct
pe zidãrie a emulsiei Mulseal DP.
Dupã atingerea maturitãþii mem-
branei, s-a trecut la protejarea aces-
teia prin tencuirea cu un mortar de
ciment, pe care a fost apoi aplicat un
strat de Integra. Unul dintre avanta-
jele acestei proceduri constã în apli-
carea facilã ºi rapidã a Mulseal DP
(se aplicã la rece ºi nu necesitã
mânã de lucru calificatã, ca în cazul
aplicãrii la cald a altor membrane
hidroizolante). Rezultatul obþinut: o
hidroizolaþie de calitate, care, dato-
ritã dublei protecþii (Mulseal DP ºi
Integra), a dus la transformarea
subsolului, altãdatã de nefolosit, într-o
zonã sigurã ºi feritã de intemperii.

SC Iridex Group Plastic SRL vã
stã la dispoziþie, oferindu-vã ºi alte
soluþii dintr-o gamã largã de materi-
ale ºi tehnologii speciale pentru
construcþii. 

Foto 2: Strat de amorsã din Mulseal DP

Foto 3: Tencuialã de protecþie din mortar de ciment
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Îmbunãtãþirea eficienþei energetice a clãdirilor prin realizarea unor lucrãri importante de reabilitare
constituie modul cel mai eficient de garantare a economiei de energie. Acesta este mesajul esenþial al
conferinþei organizate de FIEC la Dublin în iunie 2008, cu ocazia Congresului sãu anual, având ca temã
potenþialul pentru economia de energie în domeniul mediului construit ºi necesitatea de a crea
comunitãþi durabile.

Din cauza nivelului record al
preþului petrolului, reducerea con-
sumului de combustibili fosili ºi a
emisiilor de gaze cu efect de serã
este acum mai stringentã ca oricând.
Aceasta reprezintã o provocare fãrã
precedent pentru guverne, industrie
ºi locuitori. Mai mult, dat fiind cã trei
miliarde de persoane din þãri cu
industrie energeticã în dezvoltare,
precum China, India ºi altele, doresc
sã profite de acelaºi nivel de viaþã ca
miliardul de locuitori din þãrile dez-
voltate, care deja sunt responsabili
pentru cea mai mare parte a con-
sumului energetic, se poate consi-
dera cã rezervele de petrol se vor
epuiza probabil în urmãtorii 30-40
de ani. Aceasta corespunde la mai
puþin de douã generaþii ºi aratã cã
un calendar, în funcþie de care se va
încerca sã se rãspundã la provo-
carea energeticã, este cu mult mai
scurt decât acela care se referã la
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de serã, ºi trebuie demarat imediat,
pe o scarã cât mai largã.

Deoarece clãdirile reprezintã 40%
din cererea finalã de energie, ele
oferã potenþialul de acþiune cel mai
important ºi cel mai eficace din
punct de vedere al costurilor.

Spre deosebire de alte forme de
acþiune, ca acelea din domeniul
transportului, îmbunãtãþirea efici-
enþei energetice a clãdirilor prin
realizarea unor importante lucrãri de
reabilitare poate fi obþinutã fãrã

diminuarea creºterii economice.
Însã, acþiunile întreprinse în dome-
niul construcþiilor vor încuraja creº-
terea economicã ºi vor crea mai
multe locuri de muncã.

În scopul atingerii acestor obiec-
tive, FIEC pledeazã pentru o abor-
dare integratã în scopul îmbunãtãþirii
performanþelor energetice ale clãdi-
rilor existente ºi recomandã statelor
membre ale Uniunii Europene sã
aplice taxe reduse de TVA la
lucrãrile de reabilitare ºi la materi-
alele necesare acestor lucrãri, ca de
exemplu materialele izolatoare ºi
cazane de înaltã eficienþã energeticã.
Este metoda cea mai bunã pentru
promovarea creºterii eficienþei ener-
getice, dat fiind cã un cost iniþial
redus va constitui o motivaþie în plus
ºi va stimula direct consumatorul.

În acelaºi timp, FIEC pledeazã în
favoarea promovãrii cartierelor ºi
oraºelor ecologice în scopul încura-
jãrii comunitãþilor durabile de mâine.
Aceastã acþiune vizeazã promova-
rea construcþiilor ºi reabilitarea
zonelor utilizând cele mai mici con-
sumuri de resurse naturale posibile.
În afarã de contribuþia la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serã,
aceste comunitãþi pot juca un rol
esenþial pentru atingerea obiec-
tivelor de la Lisabona privind dez-
voltarea ºi crearea de noi locuri de
muncã.

Aºadar timpul ne preseazã ºi nu
trebuie pierdut nici un moment pen-

tru a interveni urgent ºi eficient în tot
ce înseamnã proiecte de creºtere a
performanþelor energetice ale clã-
dirilor existente ºi bineînþeles a celor
care urmeazã sã fie construite.

Metodele sunt dintre cele mai
diferite ºi ele vizeazã un plan larg de
folosire a tuturor posibilitãþilor,
începând cu valorificarea superioarã
a tuturor resurselor naturale (gaze,
þiþei, ape, energie eolianã, materiale
reciclabile etc.) concomitent cu intro-
ducerea unor noi forme de energie.

Desele apeluri formulate de
reprezentanþii multor state de pe
glob la diverse reuniuni inter-
naþionale pe aceastã temã denotã
cã s-a abandonat ideea folosirii
necontrolate a resurselor naturale
care, aºa dupã cum se ºtie, devin
din ce în ce mai limitate ºi, într-un
viitor nu prea îndepãrtat, epuizate.

În ceea ce priveºte construcþiile
de toate genurile, economisirea
energiei ºi deci a resurselor din
care se produce, se poate realiza
prin proiecte bine studiate ºi puse la
punct prin care sã se obþinã un con-
fort sporit cu consumuri reduse. De
remarcat cã în ultima perioadã de
timp pe mapamond se obþin perfor-
manþe remarcabile din acest punct
de vedere unde, pe lângã reali-
zarea unor construcþii moderne,
fiabile ºi eficiente, se realizeazã ºi
diminuarea evidentã a consumurilor
energetice. 

Îmbunãtãþirea performanþelor energetice
ale clãdirilor



Hidro-termoizolaþii competitive
VEDAG TURBO ROOF

Indiferent dacã aveþi în vedere un
proiect nou sau renovarea unor clãdiri de
locuit sau administrative, hale industriale,
depozite, Vedag Turbo Roof vã oferã
avantaje semnificative faþã de un sistem
de hidro-termoizolaþie uzual. Beneficiaþi
de o punere în operã rapidã ºi curatã,
datoritã proprietãþilor autoadezive ale sis-
temului (lipire la rece cu activare termicã).

Sistemul Vedag Turbo Roof are o
mare rezistenþã la îmbãtrânire ºi la
rupere ºi prezintã o rezistenþã excelentã
la foc. Sistemul are un grad de versatili-
tate deosebit de ridicat ºi beneficiazã de
garanþii reale de pânã la 15 ani.

TERASA VERDE
Vedag produce ºi comercializeazã o

gamã largã de produse hidroizolatoare
de înaltã calitate ºi fiabilitate, produse
care sunt parte componentã a sistemelor
hidroizolatoare Vedag.

Ele includ un domeniu larg de mem-
brane bituminoase de înaltã performanþã,
membrane poliolefinice, amorse ºi mem-
brane bituminoase.

Unul dintre cele mai performante sis-
teme este „Sistemul grãdina verde (terasã
înierbatã)“. Le Corbusier spunea în 1923:
„Terasa verde este locul preferat al tuturor
locatarilor ºi, în afarã de aceasta, reprezintã
pentru oraº recâºtigarea terenului construit“.

Astãzi, terasele verzi sunt mai actuale
ca niciodatã. Acest tip de acoperiº natural
se dezvoltã ca un sistem de acoperiº al
viitorului. Sunt foarte multe avantaje ale
sistemului de terasã verde Vedag, unul
dintre acestea fiind aspectul ecologic ºi
de tehnicã de construcþie. În acest mod,
se poate returna mediului înconjurãtor un
fragment din naturã. 

Sistemele Vedag de terase verzi
(înierbare) conferã siguranþã absolutã ºi
sunt garantate pentru o duratã de viaþã
extrem de mare. 
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Realizarea rapidã a fundaþiilor
pentru clãdiri

Sistemul de construcþii AMVIC format din

cofraje înglobate, termoizolante din polistiren expandat

ignifugat - neopor permite realizarea elevaþiei

fundaþiilor pentru clãdiri, în diferite variante.

Apelând la sistemul AMVIC, se face economie

de timp, manoperã, material lemnos, cuie etc.,

toate acestea însemnând bani.

AMVIC recomandã utilizarea acestor tipuri de

fundaþii atât pentru realizarea construcþiilor cu

pereþi turnaþi din beton în cofraje înglobate termo-

izolante din neopor ignifugat AMVIC, cât ºi pentru

construcþii cu pereþi realizaþi în alte sisteme de con-

strucþii cum ar fi: zidãrie din cãrãmidã, pe cadre,

construcþii din lemn etc.

Prin aplicarea unor soluþii adecvate de hidroizo-

lare, sistemul AMVIC este ideal în cele mai grele

situaþii de exploatare a construcþiilor, asigurând

protecþia împotriva apei, a umezelii, ºi în plus,

asigurând protecþia termicã.

Iatã ºi câteva propuneri de soluþii pentru astfel

de fundaþii.

Una dintre aceste soluþii, folositã pentru

realizarea elevaþiei fundaþiilor, constã în utilizarea

unor cofraje AMVIC de dimensiuni superioare,

peste care se poate continua cu pereþi realizaþi în

acelaºi sistem de cofraje sau pot fi construiþi

pereþi de oricare alt tip.

Cele mai uzual folosite sunt cofrajele AMVIC cu

grosimea betonului de 20 cm sau de 25 cm; se

respectã prevederile normativelor în vigoare.

Cofrajele AMVIC cu grosimea betonului de

20 cm sau 25 cm se utilizeazã atât pentru fundaþiile

tip Talpã cât ºi pentru cele tip Radier General;

pentru fundaþiile izolate grinda de legãturã poate fi

realizatã cu ajutorul acestor cofraje. 

Fig. 2: Soluþie propusã pentru o fundaþie în trepteFig. 1: Soluþie tipicã de realizare a fundaþiei AMVIC (tip talpã)



Aceastã soluþie de fundaþie este recomandatã de

AMVIC pentru soliditatea ei, timpul foarte scurt de

execuþie, izolaþia realizatã ºi economia de materiale

(scândurã, cuie, scoabe, sârmã, manoperã etc.).

Pentru realizarea fundaþiilor în trepte se poate

apela la soluþia din figura 2.

Fundaþia tipicã realizatã din cofraje AMVIC pen-

tru o casã din lemn cu subsol sau demisol (fig. 3).

Pentru o construcþie cu pereþi prefabricaþi uºori,

soluþia oferitã este cea din figura 4.

La realizarea unei asemenea construcþii se uti-

lizeazã cofraje pentru formarea unui perete de

beton cu grosimea de 20 cm. 

Fig. 3: Fundaþie pentru casã din lemn

Fig. 4: Cofraje pentru construcþie cu pereþi prefabricaþi uºori
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Construiesti CA SÃ traiesti în armonie cu natura

Astfel, la sfârºitul deceniului IX al
secolului trecut aici se realiza circa
7% din producþia naþionalã de zidãrii
din ceramicã, respectiv 20% din pro-
ducþia de învelitori ceramice.

În ciuda dotãrii tehnologice înve-
chite ºi a problemelor generate de
trecerea de la un sistem centralizat
la o economie de piaþã, Siceram se
menþine permanent printre principalii
competitori de pe piaþa de profil.

Adevãrata renaºtere a firmei are
loc dupã privatizare, când încep sã
se punã bazele unui program de
investiþii ºi de diversificare a pro-
ducþiei care în timp se va dovedi a fi
atuul câºtigãtor.

Prima investiþie de amploare
demareazã în anul 2003 ºi constã
într-o fabricã nouã de zidãrii gânditã
iniþial pentru 400 tone pe zi (vechea
capacitate avea 150 tone pe zi), dar
care a ajuns la aceastã datã, prin
modificarea ºi îmbunãtãþirea proiec-
telor originale, sã producã în prezent
peste 800 tone pe zi. La data defi-
nitivãrii, linia tehnologicã de cãrãmizi
va avea cea mai mare capacitate
din România.

Deoarece nu s-a dorit pierderea
contactului cu piaþa o perioadã prea
mare de timp (investiþia s-a derulat în
3 ani), lucrãrile s-au efectuat cu pre-
ponderenþã în perioada friguroasã de
extrasezon.

Valoarea investiþiei a fost de circa
8 milioane EURO, fiind recuperatã în
întregime.

Cu aceastã ocazie s-a lansat ºi o
nouã marcã de zidãrii, TERMOBLOC
marcã ce la ora actualã este foarte
bine perceputã pe piaþa unde
activãm. Sub aceastã marcã se pro-
duc ºi elemente de planºeu ceramic,
Siceram fiind primul producãtor
autohton care a produs ºi promovat
acest tip de planºeu mult folosit în
Europa.

Datoritã acestei investiþii, cu
toate cã în ultimii ani producþia de
zidãrii s-a dezvoltat exploziv, inclusiv
ca urmare a apariþiei pe piaþã a unor
mari firme internaþionale, s-a reuºit
chiar o creºtere a cotei de piaþã la
circa 8-9%.

De asemenea, aceasta a con-
tribuit decisiv la clasarea Siceram
pe primul loc în ultimii trei ani în sec-
torul nostru de activitate.

Desigur se impunea o moder-
nizare a capacitãþilor ºi la produ-
cerea învelitorilor ceramice, dar aici
erau niºte probleme inclusiv în ceea
ce privea materia primã.

Ca atare, începând cu anul 2005,
s-au demarat o serie de studii pe
argila din cariera proprie. Ca urmare a
rezultatelor nu prea bune, aceste studii
s-au extins ºi pe argilele din alte
locaþii, ºtiut fiind faptul cã o argilã de
calitate este imperios necesarã pentru
obþinerea unei þigle de calitate. În final,
aceastã argilã a fost gãsitã la Bodoc,
lângã Sf. Gheorghe, unde s-a deschis
o carierã, ºi ea a stat la baza investiþiei
demarate la sfârºitul anului 2006 ºi
finalizatã în primãvara lui 2008.

Tradiþia prelucrãrii argilei în zona unde este amplasatã Siceram dureazã de peste
un mileniu. Stã mãrturie cuptorul de ars vase ceramice, datat din secolul IV,
descoperit într-un sit arheologic situat la 1 km de amplasamentul fabricii, cuptor
care a fost renovat ºi expus la intrare în sediul firmei.

Dupã secole de prelucrare artizanalã a argilei (toate casele ºi zidul cetãþii
Sighiºoara fiind un amestec de zidãrie de cãrãmidã ºi piatrã) debutul secolului XX
aduce mari schimbãri în tehnologie.

Astfel, pe actualul amplasament al Siceram încep sã producã (prima în 1907 ºi a
doua în 1914) douã fabrici în adevãratul sens al cuvântului, cu cuptoare de ardere
proiectate în Germania (desenele sunt expuse la sediul firmei) ºi cu o serie de
utilaje moderne pentru acea perioadã.

Cu toate vicisitudinile istoriei dezvoltarea este continuã, în 1962 punându-se în funcþiune o nouã
capacitate de producþie pe lângã cele douã care au fost modernizate continuu.



Investiþia este una dintre cele mai
moderne din Europa ºi produce, în
premierã în România, þigla ceramicã
de 10 buc/mp, beneficiind de primul
cuptor monostrat de ardere a þiglelor
ceramice, respectiv al doilea din
Europa de Est, toatã tehnologia fiind
de ultimã generaþie.

Producþia estimatã va fi de 14
milioane þigle ºi accesorii pe an,
investiþia finalã fiind de circa 16 mili-
oane de EURO. 

Cu aceastã ocazie s-a lansat o nouã
marcã de învelitori, TERRA ROSA®,
denumire bazatã pe culoarea speci-
ficã a þiglelor obþinute din argila de
Bodoc. Se produc momentan 8 tipuri
de învelitori, respectiv: Baltica ºi
Carpathia de 10 buc/mp, Marsilia,
Portugheza, Valahia de 15-16 buc/mp,
Bavaria de 30 buc/mp, Andalusia de
44 respectiv 64 buc/mp.

Pe lângã produsele specificate
se mai produc vase de gradinã din
ceramicã sub marca DECOPLANT,
precum ºi o serie de alte produse
artizanale cum ar fi pardoselile
ceramice fabricate manual, placaje
ceramice ºi o serie de produse
pentru restaurarea monumentelor
istorice.

De remarcat este creºterea con-
tinuã a cererii interne de pardoseli,
în principal pentru pensiuni ºi clãdiri
rustice, ºi a faptului cã avem un bun
renume în exportul acestor produse
ele fiind folosite inclusiv la lucrãrile
de restaurare din Vatican.

În privinþa produselor pentru
restaurarea monumentelor istorice,
lucrarea de referinþã este þigla de
pe Biserica din Deal din Sighiºoara,
þiglã care a fost produsã cu o
tehnologie aproape similarã cu cea
de acum câteva sute de ani ºi care
acum se încadreazã perfect în
decorul medieval al cetãþii. 

Toate aceste realizãri au fost
posibile datoritã existenþei unui
colectiv deosebit al cãrui unic scop
este deplina satisfacþie a clientului. 
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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.

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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Sisteme de porþi de garaj 
din aluminiu

Materialul de bazã folosit pentru

asemenea porþi de garaj este tabla

de aluminiu îmbogãþitã care se

încadreazã în standardele de calitate

ale normelor europene EN 1396.

Tabla este acoperitã cu douã straturi

de lac ºi se caracterizeazã printr-o

înaltã rezistenþã la frecare ºi la acþi-

unea agenþilor atmosferici. Spuma

poliuretanicã utilizatã la umplerea

profilelor asigurã porþilor de garaj o

bunã izolare termicã ºi acusticã.

Din punctul de vedere al desti-

naþiei, fiecare garaj trebuie sã fie o

încãpere sigurã ºi funcþionalã. Cel

mai important element care înde-

plineºte aceste cerinþe este poarta

garajului. Poarta are rolul nu numai

de a asigura maºina, dar ºi de a

împiedica intrarea în casã a per-

soanelor nedorite. Þinînd cont de

acest lucru, firma Aluprof vã

propune sisteme de porþi de garaj

rulate.

În legãturã cu aceste porþi,
Directorul General al firmei, domnul
Alexandru Burcea face unele pre-
cizãri pentru potenþialii beneficiari.
„Rularea porþii este o rezolvare uni-
versalã – ea putând fi montatã atât
în clãdirile existente, cât ºi în cele
noi. Calitatea de bazã a porþilor
rulate este economia de spaþiu.
Deoarece poarta funcþioneazã verti-
cal este o rezolvare bunã, mai ales
când garajul este îngust sau ieºirea
se face direct în stradã. Asigurã o
siguranþã sporitã ºoferului, deoarece
poarta nu micºoreazã vizibilitatea.
Profilele din care este construitã
poarta garajului se caracterizeazã
printr-o foarte bunã izolare termicã ºi
acusticã, iar iluminarea suplimentarã
poate fi asiguratã prin montarea pro-
filelor cu vizor de sticlã. Poarta rulatã
este echipatã cu asigurare împotriva
ridicãrii. Frâna electro-magneticã a
servomotorului de transmisie a porþii
îngreuneazã cu succes încercarea
de ridicare forþatã a porþii. În confor-
mitate cu normele în vigoare, în con-
strucþia porþii pot fi instalate ºi alte
asigurãri ca de exemplu împotriva
strivirii prin închiderea nedoritã a
porþii.

ing. Carmen PASCU – Aluprof System România

Având un design atrãgãtor ºi o construcþie din materiale rezistente, sistemele de porþi de garaj din
aluminiu Aluprof asigurã atât protecþie spaþiului pentru care sunt destinate, cât ºi o izolare termicã ºi fonicã.

Totodatã, aceste sisteme fac posibilã scãderea costurilor cu încãlzirea în timpul iernii, iar vara asigurã
rãcoare ºi semiîntuneric incintelor.

Datoritã esteticii deosebite, a faptului cã pot fi executate într-o gamã foarte variatã de culori (toatã gama
RAL ºi imitaþii de lemn), profilele pentru porþi de garaj Aluprof îndeplinesc diferite funcþii privind atât
utilizarea lor, cât ºi aspectul estetic.
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În momentul în care fotocelulele
surprind orice fel de obstacol, poarta
se opreºte imediat. De asemenea,
nu sunt probleme în momentul în
care este o avarie de alimentare cu
curent electric. În cazul lipsei de ali-
mentare, putem deschide sau
închide poarta cu ajutorul motorului
manual de urgenþã (ANR) care
poate fi echipat cu servomotoare
Aluprof. Ca un element important
arhitectonic, poarta trebuie sã se
armonizeze cu aspectul exterior al
clãdirii”.

Datoritã culorii alese precum ºi a
esteticii, acestea se pot armoniza
reuºindu-se astfel o finisare exte-
rioarã modernã a casei ºi a garaju-
lui. Utilizarea transmisiei electrice,
precum ºi comanda de la distanþã
asigurã un confort sporit. Comanda
prin radio face posibilã deschiderea
ºi închiderea porþii fãrã a fi nevoie sã
coborâm din maºinã. Acest fapt este
foarte important mai ales în timpul
ploii sau seara – când cu ajutorul
telecomenzii putem porni luminarea
drumului ºi a garajului.

Foarte desele acte de vandalism,
dar ºi furturile, îi obligã pe propri-
etarii de magazine, mall-uri, bãnci
sau muzee sã aleagã sisteme de
siguranþã ºi sã pãstreze în acelaºi
timp aspectul plãcut al expoziþiei
proprii. Din dorinþa de a îndeplini
aceste cerinþe, firma Aluprof oferã
grilajul rulabil PEK 80 ºi PER77 con-
struit din aliaj de aluminiu îmbogãþit,
rezistent la frecare ºi la acþiunea
agenþilor atmosferici, într-o largã
gamã coloristicã conform paletei de
culori RAL.

Echiparea standard presupune

urmãtoarele tipuri de asigurãri:

asigurarea împotriva pornirii sin-

gure a blindajului (frânã de siguranþã);

asigurare împotriva strivirii prin

coborârea grilajului (senzor de

contact de siguranþã în partea infe-

rioarã sau sistem de foto celule);

senzor electronic de super sar-

cinã sau mecanism de tragere care

face imposibilã pornirea grilajului;

sistem de urgenþã de deschidere

a grilajului manual;

asigurarea ventilãrii în pasaje

ºi garaje subterane, parcãri etajate;

folosirea sticlei în grilaj pentru a

feri suplimentar de ploaie, vânt, praf etc.

Indiferent de sezon, porþile de

garaj executate cu profile din alu-

miniu Aluprof asigurã protecþie,

siguranþã ºi confort. 







Calitate la cote superioare
SC Mobilis SRL, înfiinþatã în 1999, este o firmã dinamicã ºi tânãrã, care a ºtiut de la bun început cã

pentru a câºtiga o poziþie solidã pe piaþã trebuie sã respecte exigenþele acesteia. Calitatea reprezintã deci

cuvântul cheie al companiei. 

Activitatea de producþie a societãþii se desfãºoarã într-o halã de producþie de 700 mp, iar cea de comerþ

prin depozitul cu o suprafaþã de 2.300 mp. Societatea are în prezent 20 de angajaþi cu o înaltã calificare. 

În relaþiile cu clienþii, agenþii comerciali bine pregãtiþi profesional

vã ajutã în alegerea materialului adecvat proiectelor dumneavoastrã.

Ei asigurã preluarea comenzilor dumneavoastrã ºi toate opera-

þiunile ulterioare pânã când intraþi în posesia produselor.

La dispoziþia beneficiarilor

existã o gamã variatã de pro-

duse, cum ar fi PAL melaminat

(marca Egger ºi Thermopal),

MDF brut, OSB3, HDF brut ºi

lãcuit, plexiglas, axpet, forex, policarbonat, melacart-HPL (Resopal),

fronturi de uºi din HDF, foi de uºi pentru interior.

SC Mobilis SRL produce ºi livreazã de asemenea cabine de WC din

melaminã compactã conform normelor europene.

Promovarea pe piaþa româneascã a

materialelor de înaltã calitate la preþuri

accesibile, importate direct de la pro-

ducãtori renumiþi în Europa, asigurã succesul în afaceri pentru societate ºi

beneficiari.

De reþinut cã, în funcþie de

cerinþele cumpãrãtorilor, materi-

alelor livrate li se asigurã debitarea

la dimensiunile ºi la forma solici-

tatã, operaþiune fãcutã cu utilaje moderne, la centrul de prelucrare

de ultimã generaþie.

În viitor, firma are ca scop dezvoltarea reþelelor de distribuþie pe

plan naþional ºi internaþional.

De asemenea, se are în vedere lansarea producþiei de mobilier pentru birou, sãli de conferinþe,

mobilier informatic, cabinete medicale, laboratoare, spaþii comerciale, mobilier pentru hoteluri ºi pensiuni,

mobilier de uz didactic pentru ºcoli ºi alte instituþii de învãþãmânt. 
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Determinãrile ce trebuie realizate
pe betonul proaspãt

METODELE DE LUCRU IMPUSE DE NOILE STANDARDE ARMONIZATE
COMPARATE CU CELE PARÞIAL ABROGATE

Dãnuþ-Viorel GÃMAN, Gabriel CIOCAN - I.J.C. Iaºi, Laborator Central SC CONEST SA, Iaºi

SR EN 12350-1-2003
Partea I – Eºantionarea

definirea lotului de beton proaspãt: cantitate de beton
proaspãt care:

- este amestecat într-un singur ciclu de un amestecãtor
discontinuu, sau

- este descãrcat într-o perioadã de 1 minut dintr-un
amestecãtor continuu, sau

- este gata preparat, transportat într-un camion malaxor.
eºantion compus – un nr. de PE (probe elementare) pre-

levate din puncte uniform distribuite în lot (se pune accent pe
noþiunea de reprezentativitate a eºantionului; în acest scop
se preferã recoltarea din ºuvoi, din masa betonului aflat în
miºcare, nu se preleveazã probe elementare la începutul sau
sfârºitul descãrcãrii – conform NE 012–1:2007, pct. 5.4.1, dupã
descãrcarea a cca 0,3 mc). Din lotul depozitat în grãmezi,
eºantionul compus se constituie prin recoltarea din minim 5
puncte diferite, din orice loc accesibil, prin pãtrunderea în
adâncime, dincolo de faþa expusã.

eºantion punctual – un nr. de PE prelevate dintr-o parte a
lotului;

Proba elementarã (PE) - cantitate de beton care se prele-
veazã printr-o singurã operaþie.

V beton = 1,5 x cantitatea probei de laborator (necesarã
încercãrilor).

Raportul de încercare (eºantionare) care trebuie sã
conþinã date privind eºantionul, metoda de eºantionare folositã,
data ºi ora eºantionãrii, identificarea persoanei calificate
responsabile de eºantionare, condiþii de mediu ºi înregistrarea
temperaturii (obligatorie când temperatura betonului
proaspãt riscã sã iasã în afara intervalului admisibil de + 5 0C
... +30 0C, NE 012–1:2007, pct. 5.2.8)

STAS 1275-1988 - pct. 2.2.3.
nu este definit explicit lotul ca masã de

beton obþinutã în condiþii de omogenitate (în
STAS 1799-88, pct. 1.2 se defineºte tipul de
beton ca fiind betonul care are aceeaºi clasã,
lucrabilitate, dimensiune a granulei maxime a
agregatului, tip sau sortiment de ciment, adaos,
aditiv ºi densitate, iar în NE 012–99, cap. 3 se
defineºte ºarja de beton similar definiþiei lotului
din SR EN 12350–1: 2003, dar fãrã corelarea
cu un plan de eºantionare)

Volum beton = 1,5 x volumul total al epru-
vetelor;

Recoltarea (prelevarea):
la staþiile de betoane – din mijlocul de trans-

port dupã încãrcare;
basculante – 3 puncte diferite;
autoagitatoare - prin descãrcarea unei

cantitãþi minime de cel puþin 3 ori volumul pro-
belor.

la L.P.O.
- din 3 puncte diferite dupã descãrcarea din

basculantã, sau
- la descãrcarea din autoagitator, din ºuvoiul

ce curge pe jgheab la 3 intervale diferite, sau din
3 puncte diferite la descãrcarea în bene, cel
puþin o prelevare din fiecare benã;

- Se protejeazã proba de acþiunea directã a
agenþilor atmosferici (vânt, arºiþa soarelui,
ploaie, ger)

- Recipientul de prelevare sã fie curat ºi uºor
umezit

Tema propusã are ca scop realizarea unui paralelism între metodele de lucru privind efectuarea deter-
minãrilor, atât pe betonul proaspãt, cât ºi pe betonul întãrit prevãzute de standardele noi armonizate ºi
cele parþial abrogate. Aplicarea, aprofundarea standardelor armonizate de cãtre personalul de laborator
trebuie realizatã unitar, astfel încât rezultatele obþinute sã reflecte cât mai bine caracteristicile tehnice
esenþiale ale materialelor de construcþii. 

STANDARDE ARMONIZATE STANDARDE ABROGATE



SR EN 12350-3:2003
Partea III. - Încercarea VEBE

înlocuieºte parþial STAS 1759-1988
Deosebiri
Frecvenþa nominalã în herþi (50 ºi 60 Hz)
Durata operaþiei – 5 minute.

Clase de compactare Clase de rãspândire

Clase de tasare

Clase Vebe

STAS 1759-1988 – pct.3.3.
când tasarea <10 mm,

consistenþa betonului proaspãt
se determinã prin Vébé sau
prin gradul de compactare.

metoda tasãrii pentru
lucrabilitate L2...L5 (φ max
agregat φ120 mm) 

metoda gradului de com-
pactare pentru lucrabilitate
L1...L3 (φ max agregat φ 40
mm)

metoda de remodelare
Vébé pentru lucrabilitate
L0...L2 (φ max agregat φ 40
mm) (timp de remodelare
cuprins între 30 ºi 5 secunde) 

masa vibrantã a aparaturii
specifice încercãrii are o
frecvenþã de 3000 oscilaþii/min
(50 Hz) ºi amplitudinea de 0,5
mm.

se efectueazã o singurã
determinare cu excepþia
cazurilor în care rezultatul este
o valoare limitã a clasei de
lucrabilitate ºi trebuie fãcute 2
determinãri, rezultatul final fiiind
media aritmeticã rotunjitã la
secunde întregi. 

SR EN 12350-2:2003
Partea II – Încercarea de tasare

înlocuieºte parþial STAS 1759-1988  
metodã folositã pentru determinarea consistenþei

betonului în intervalul de tasãri 10...200 mm. În afara
acestui interval metoda nu este adecvatã. 

acelaºi mod de lucru (inclusiv nr. de împunsãturi
(25), durata operaþiei de ridicare a conului (5, 10 sec),
durata totalã a determinãrii – din momentul umplerii
formei, pânã la ridicarea formei – 150 sec). 

nu se mai foloseºte conul mare (consistenþa
betoanelor care au dimensiunea maximã a agregatelor
> 40 mm nu se (mai) determinã prin metoda tasãrii).

proba trebuie reomogenizatã înaintea încercãrii.
se întocmeºte un raport de încercare care trebuie

sã cuprindã identificarea eºantionului, locul încercãrii,
data ºi ora încercãrii, tipul de tasare (realã sau forfe-
care), valoarea tasãrii reale exprimatã în mm ºi rotunjitã
la 10 mm, identificarea persoanei calificate ºi respon-
sabile cu efectuarea încercãrii, prin semnarea unei
declaraþii de conformitate a metodei cu acest referenþial
(standard). 

se introduc condiþii de:
- repetabilitate: în cazul aplicãrii corecte a metodei

de cãtre acelaºi operator, utilizând aceeaºi aparaturã,
pe acelaºi eºantion ºi la un interval cât mai scurt între
determinãri, nu trebuie sã se obþinã diferenþe mai mari
decât valoarea repetabilitãþii (r = 16 mm) decât o datã la
20 de cazuri;

- reproductibilitate: în cazul aplicãrii corecte a
metodei de cãtre 2 operatori diferiþi, utilizând fiecare
aparaturã proprie, pe acelaºi eºantion ºi într-un interval
de timp cât mai scurt, nu trebuie sã se obþinã diferenþe
mai mari decât valoarea reproductibilitãþii (R = 25 mm)
decât o datã la 20 de cazuri.

STAS 1759-1988 - pct. 3.1.
pentru betoane cu granula maximã ≤ 120 mm ºi

clase de lucrabilitate L2...L5*
3 straturi – 25 împunsãturi
ridicarea trunchiului de con 5-10 sec
terminarea operaþiunilor 150 sec
dacã epruveta se foarfecã la douã determinãri

succesive metoda tasãrii nu este adecvatã pentru deter-
minarea consistenþei betonului proaspãt (valabil ºi în
standardul european)

rezultatul este media aritmeticã, rotunjitã la 10 mm,
a douã determinãri efectuate la un interval de maxim
10 minute ºi care nu diferã între ele cu mai mult de:

- 10 mm, pentru tasare ≤ 40 mm
- 20 mm, pentru tasare în intervalul 50...90 mm
- 30 mm, pentru tasare ≥ 100 mm 
în cazul standardului european ajunge o singurã

determinare fãrã forfecare
pentru lucrabilitate, determinarea caracteristicilor

betonului proaspãt (tasarea, gradul de compactare) se
face la un interval de maxim 10 min de la descãrcarea
din betonierã sau din mijlocul de transport ºi se poate
repeta la intervale de 15,30 min, în cazurile în care este
necesarã urmãrirea lucrabilitãþii în timp sau a efectului
plastifianþilor

(*) NOTÃ:

L3/L4 - grad compactare < 1,07 ºi tasare 8... 12 cm

1)Din raþiuni de lipsã de sensibilitate a metodelor de încercãri, de la anumite
valori, se recomandã a se folosi numai pentru:

înãlþime a tasãrii   ≥ 10 mm ºi ≤ 210 mm
timp de remodelare Vebe ≤ 30 sec ºi >5 sec
grad de compactare  < 1,46 ºi ≥1,04
diametru de rãspândire  > 340 mm ºi 620 mm 

Nu existã relaþii directe între clasele de consistenþã specificate. 
Metodele recomandate pentru mãsurarea consistenþei sunt metoda

rãspândirii pentru betoanele fluide ºi metoda tasãrii pentru betoanele vârtose.

Precizãri NE 012–1:2007:
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SR EN 12350-4:2002
Partea IV. -  Gradul de compactare

nu se aplicã betoanelor cu dimensiuni max. >63 mm.
gradul de compactare: 1,04 ... 1,46.
proba trebuie reomogenizatã înainte de încercare.
metode de compactare: masã vibrantã 40 Hz (2400 rotaþii/min) ºi vibra-

tor de interior cu frecvenþa de 120 Hz (7.200 rotaþii/min) ºi φ int. de maxim ¼ din
cea mai micã dimensiune interioarã a recipientului.

se recomandã folosirea cu precauþie (strict cât e necesar pentru com-
pactare) a vibratorului interior pentru a evita pierderile de aer antrenat. 

rezultatul determinãrii se obþine în urma unei singure încercãri prin
mãsurarea distanþei dintre suprafaþa betonului compactat ºi marginea superioarã
a recipientului cu exactitate de 1 mm, la mijlocul fiecãrei laturi a recipientului.

se întocmeºte un raport de încercare care va cuprinde: identificare
eºantion, locul încercãrii, data ºi ora încercãrii, gradul de compactare realizat
(calculat cu 2 zecimale), identificarea persoanei calificate ºi responsabile cu
efectuarea încercãrii, prin semnarea unei declaraþii de conformitate a metodei cu
acest referenþial (standard), temperatura eºantionului în momentul încer-
cãrii (opþional).

SR EN 12350-5:2002
Partea V – Încercarea cu masa de rãspândire.

nu se aplicã betoanelor cu agenþi de expandare, betoanelor grosiere sau betoanelor cu
dimens. max agregat >63 mm.

metodã aplicabilã în intervalul de rãspândiri 340...600 mm 
masa de rãspândire (700±2) x (700±2) mm, h cãdere = 40±1 mm
tipar tronconic φ int. bazã = (200±2) mm; φ int.sup.= (130±2) mm, h=(200±2) mm
bara de compactare φ (40±1) mm de cca 200 mm cu sau fãrã mâner (de secþiune circularã ºi

cca 120150 mm)
nelipsitul vas de reomogenizare ºi lopatã cu extremitatea pãtratã 
tiparul se umple în 2 straturi fiecare se compacteazã (tamponeazã) uºor (10 lovituri) cu bara

de compactare se ridicã masa uºor pânã la opritor ºi se lasã sã cadã – 15 cicluri (2÷5 sec/ciclu),
se mãsoarã dimens. max. pe 2 direcþii paralele cu muchiile mesei cu rotunjire de 10 mm, rezultat
media rotunjitã la 10 mm.

raport de încercare, idem tasare, grad compactare, cu precizarea notãrii eventualelor
segregãri constatate (metoda – la betoane fluide).

fidelitate – idem tasare (r = 69 mm, R = 91 mm)

SR EN 12350-6:2002
Partea VI – Densitate

înlocuieºte parþial STAS 1759-1988
nu se aplicã betoanelor foarte vârtoase care nu pot fi com-

pactate prin vibrare normalã
diferenþe: compactare cu vibrator de interior cu 7.200

oscilaþii/min faþã de 12000 oscilaþii/min (aceeaºi grijã pentru
evitarea pierderii aerului antrenat), compactare în 2 straturi faþã
de un singur strat, introducerea compactãrii manuale cu barã
sau tijã, ca variantã

proba se reomogenizeazã înainte de încercare 
Recipient rigid, neabsorbant, care sã nu fie atacat de pasta

de ciment, de min. 5 litri, cu cea mai micã dimensiune nu mai puþin
de 150 mm ºi cel puþin de 4 ori mai mare decât dimens. max agre-
gat, cu (opþional) o ramã prelungitoare (de umplere) 

Compactarea cu vibrator intern (120 Hz, cu φ egal cu ¼ din cea
mai micã dimensiune a recipientului) folosit exact cât trebuie (nu mai
apar bule mari de aer la suprafaþa betonului, care devine relativ
netedã, cu aspect lucios – fãrã segregãri excesive ºi separãri ale
laptelui de ciment) pentru evitarea pierderilor de aer antrenat;

Compactarea cu masã vibratoare (40 Hz – 2400
cicluri/minut) se evitã compactarea suplimentarã pentru a evita
(limita) pierderile de aer antrenat;

STAS 1759-1988 – pct.3.2.
metode de compactare:

masã vibrantã 3000 oscilaþii/min
ºi amplitudinea de 0,5 mm sau
vibrator de interior cu frecvenþa
de 12000 oscilaþii/min ºi cu φ
max = 40 mm

se calculeazã valoarea s,
ca medie a distanþelor dintre
suprafaþa betonului compactat ºi
marginea superioarã a recipien-
tului, mãsurate în cele 4
colþuri. 

în anexã se prezintã core-
spondenþa dintre valoarea
medie a lui s = h1-h2 (mm) ºi
gradul de compactare.

STAS 1759-1988
Cap. 2. - Densitatea aparentã

erau date 5 recipiente, funcþie de φ max.
agregat:

masã vibrantã cu 3000 oscilaþii/min
(50 Hz) ºi amplitudinea de 0,5mm, sau

vibrator de interior cu frecvenþa de 12.000
oscilaþii/min ºi φ de max ¼ din φ int. recipient

se vibreazã odatã tot betonul, cu
excepþia betoanelor cu granula maximã de
16 ºi 31,5 (40), caz în care:

*) De preferat
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Compactare manualã – cel puþin 25 lovituri pe strat cu
vergeaua (φ 16 mm, L = 600 mm, capete rotunjite) sau bara
de compactare (secþ. pãtratã 25x25 mm, L= 380 mm), numãrul
de lovituri depinzând de consistenþa betonului. Pentru eli-
minarea pungilor de aer (dar nu ºi a aerului antrenat) se
loveºte uºor lateralele recipientului cu maiul pânã când nu
mai ies bule mari (aer oclus) la suprafaþã, iar cavitãþile lãsate
de vergea sunt eliminate.

se face o singurã determinare, rezultatul se rotunjeºte
la cei mai apropiaþi 10 kg/mc 

raportul de încercare trebuie sã cuprindã: identificare
eºantion, locul încercãrii, data încercãrii, metoda de com-
pactare, valoarea calculatã a densitãþii betonului proaspãt,
eventuale abateri de la metoda standardizatã, identificarea
persoanei calificate ºi responsabile cu efectuarea încercãrii,
prin semnarea unei declaraþii de conformitate a metodei cu
acest referenþial (standard) ºi (opþional) temperatura
eºantionului, ora încercãrii, lucrabilitatea betonului.

fidelitate: - repetabilitate: r = 15 kg/mc;
- reproductibilitate: R = 29 kg/mc

Anexa A – calibrarea vasului cu apã (se cântãreºte
gol ºi plin cu apã cu o precizie de 0,1% ºi se împarte dife-
renþa de masã la 998 kg/mc – determinarea având loc la
20±5 0C; volumul se exprimã în mc cu o precizie de 0,1%) 

- se umple vasul pânã la jumãtate, se vibreazã
15 sec.;

- dupã care se completeazã ºi se continuã
vibrarea pânã când nu se mai constatã eliminarea
bulelor de aer.

rezultatul este media aritmeticã, rotunjitã la 10
kg/mc, a douã determinãri ce nu diferã între ele cu
mai mult de 5%. 

NOTÃ:
Aer oclus, reprezintã volumul de aer, inclus în

beton la preparare în mod necontrolat.
Aer antrenat, reprezintã bulele microscopice de

aer, încorporate intenþionat în beton la malaxare,
prin utilizarea unor aditivi antrenori de aer (de re-
gulã agenþi tensioactivi). Bulele de aer antrenat sunt
practic sferice ºi au în general un diametru de 10 -
300 μm.

SR EN 12350-7:2003

Partea VII – Conþinutul de aer – Metode

prin presiune.
Metoda coloanã de apã – se mãsoarã

reducerea volumului de aer din proba de
beton prin observarea valorii scãderii
nivelului de apã, coloana de aer fiind
etalonatã în procente de aer din proba de
beton

Se compacteazã la fel ca la deter-
minarea densitãþii aparente (fãrã segregare
excesivã, fãrã formare de lapte de ciment,
cu eliminarea bulelor de aer oclus dar nu ºi
a aerului antrenat, deci fãrã vibrare exce-
sivã).

Dispozitivul de mãsurare a coloanei de
apã trebuie etalonat conform anexei C
(dacã a suferit prin mutare o variaþie de alti-
tudine mai mare de 200 de metri se
reetaloneazã)

Pres. de lucru este de aprox 0,1 MPa =
0,1 N/mm2 = 1 bar (cca 1 atm)

Se umple aparatul cu apã peste
betonul compactat fãrã a tulbura betonul
(prin folosirea unui disc de repartiþie sau prin
folosirea unui tub de stropire care sã ducã la
prelingerea apei pe pereþii capacului), pânã
la reperul zero al tubului de mãsurare

STAS 5479-1988
Metoda gravimetricã (indirectã prin calcul) aplicabilã la

betoane preparate cu agregate de orice dimensiune
Volumul de aer oclus: 
% Aer = (ρb – ρa) x 100 / ρb
în care:
ρa – este densitatea aparentã a betonului proaspãt, în kg/mc
ρb – este densitatea betonului proaspãt determinatã prin calcul

(fãrã a þine seama de goluri), în kg/mc:
ρb = (C+A+N+P) / (C/ ρc + A/ρapã + N/ρaN + P/ρaP) 
C – cantitatea de ciment, în kg/mc
A – cantitatea de apã de amestecare, în kg/mc
N – cantitatea de nisip sau alt agregat mãrunt din beton, în kg/mc
P – cantitatea de pietriº sau alt agregat mare din beton, în kg/mc
C/ρc – volumul absolut ocupat de ciment într-un metru cub de

beton proaspãt, ρc fiind densitatea cimentului (STAS 6201–60)
A/ρapã – volumul absolut ocupat de apa de amestecare într-un

metru cub de beton proaspãt, ñapã fiind densitatea apei
N/ρaP – volumul absolut ocupat de pietriº într-un metru cub de

beton proaspãt, ρaP fiind densitatea aparentã a pietriºului, inclusiv
porii închiºi ºi exclusiv porii deschiºi (deoarece în porii deschiºi
poate pãtrunde apã, pastã de ciment sau eventual mortar) 

Aceastã densitate se obþine raportând masa materialului afânat
ce umple un vas de capacitate cunoscutã la volumul determinat prin
scãderea din volumul vasului a volumului de apã turnat peste,
într-un interval de 30 min. 

Metoda volumetricã (directã)
Metoda volumetricã cu presiune pentru betoane φ max.40

mm inclusiv
vas cilindric φ 208 mm;
se stabileºte presiunea iniþialã cu ajutorul acului indicator

reglabil, pe scara auxiliarã, se umple vasul de apã, se îndepãrteazã
eventualele bule de aer, se monteazã capacul, printr-unul din cele 2
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Una dintre ele – Conexvil Râmnicu
Vâlcea – care s-a afirmat în ultimul
deceniu, se recomandã a fi capabilã
sã punã în operã lucrãri de anvergurã
pe plan local sau în alte zone ale þãrii.

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

construcþii industriale metalice ºi
din beton armat;

reparaþii ºi reparaþii capitale la
clãdiri; 

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

construcþii pentru comerþ, afaceri
ºi depozitare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exigenþe.
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etalonat (gradat) în zecimi de procent de
conþinut de aer, cu ventilul de aer deschis.
Se închide ventilul de aer ºi se aplicã pre-
siunea de lucru. Aerul conþinut în betonul
compactat este antrenat la suprafaþa
lichidului, nivelul în tubul de mãsurare
scade. Se înregistreazã valoarea (h1). La
înlãturarea presiunii de lucru (depresu-
rizare) coloana de apã nu mai revine la
reperul zero, ci mai jos. Se înregistrezã,
citeºte acest nivel (h2). Dacã diferenþa din-
tre nivelul 0 ºi acest nou nivel este ≤ 0,2%
conþinut de aer, se înregistreazã valoarea
(h1 – h2) ca fiind conþinutul aparent de aer
A1, rotunjit la cea mai apropiatã diviziune
(0,1% conþinut de aer). Dacã h2 > 0,2%
conþinut de aer, se mai aplicã o datã pre-
siunea de lucru P, se citesc valorile h3 ºi
apoi h4 dupã depresurizare. Dacã h4 – h2 ≤
0,1% conþinut de aer, (h3 –h4) este val.
aparentã de conþinut de aer. Dacã este mai
mare, existã o scurgere ºi încercarea nu
este validatã.

Factorul de corecþie al agregatului (G)
se determinã prin aplicare presiunii de lucru
pe o probã ce combinã agregate mari ºi fine
în proporþii ºi condiþii de umiditate aproxi-
mativ egale cu cele ce existã în proba de
beton. Se obþine fie prin spãlarea cimentului
pe sita de 150 μm, fie prin utilizarea unei
probe combinând agregate fine ºi grosiere,
similarã cu cea utilizatã în beton. Se face
conform anexei A.

Conþinutul de aer Ac = A1 – G ºi se
exprimã ca procent rotunjit la cel mai
apropiat 0,1%.

raport de încercare, similar celorlalte
încercãri pe beton proaspãt

fidelitate: - repetabilitate r = 0,4% 

- reproductibilitate R = 1,3%
Metoda cu manometru – egalizarea

unui volum de aer cunoscut la o presiune
cunoscutã într-o incintã ermetricã cu volu-
mul de aer necunoscut dintr-o probã de
beton. Cadranul manometrului este
etalonat în procente de aer corespunzãtor
presiunii rezultante.

similarã metodei volumetrice cu pre-
siune, factorul de corecþie al agregatului
se determinã conform anexei B, iar
etalonarea conform anexei D.

robinete deschise se introduce apa în vas cu ajutorul unei pere de
cauciuc, pentru a înlocui aerul din vas pânã ce apa iese prin celãlalt
robinet, se înclinã aparatul ºi se roteºte de câteva ori, se umple din
nou printr-unul din robinete, pânã apa iese prin celãlat ºi tot aºa
pânã când nu mai iese nici o bulã din aparat. Se închid robinetele.
Supapa se verificã sã fie închisã.

Apoi cu ajutorul pompei se introduce în camerã aer sub presiune
pânã când acul central depãºeste diviziunea indicatã de acul reglabil
pe scala auxiliarã (valoare stabilitã arbitrar). Se aduce acul central la
acelaºi nivel cu acul indicator prin deschiderea supapei.

Se deschide supapa încât aerul comprimat din camerã sã treacã
în vasul cilindric. La egalizarea presiunilor între cele 2 camere, acul
indicator central trebuie sã se se opreascã în dreptul diviziunii 0 (0%
aer). Dacã nu, determinarea se reia de la început pentru o altã
poziþie a acului indicator reglabil, pânã când acul central vine pe 0 în
momentul egalizãrii presiunilor din cele douã camere. .Astfel se sta-
bileºte presiunea de lucru prin tatonare. (Aceeaºi metodã se aplicã
ºi la reetalonarea periodicã folosind capsula etalon, pentru care tre-
buie determinat un conþinut de aer de 5%).

determinarea procentului de aer oclus din proba de beton:
se introduce proba de beton în vas, se compacteazã, se înde-
pãrteazã surplusul de beton, se monteazã capacul cu cele 2 robi-
nete deschise ºi apoi se adaugã apã, la fel ca la stabilirea presiunii
de lucru. Se creeazã presiune în camerã astfel încât poziþia acului
central sã coincidã cu poziþia acului reglabil (martor). Dacã nu, se
mãreºte/micºoreazã pânã coincid. Se aºteaptã câteva secunde sta-
bilizarea acului central. Se închid cele 2 robinete, se dã drumul la
supapa de legãturã dintre camera de presiune ºi vas ºi dupã stabi-
lizarea acului, se citeºte pe manometru procentul de aer oclus din
beton care se corecteazã cu procentul de aer din agregat care se
determinã asemãnãtor pe o cantitate de agregate corespunzãtoare
obþinerii a 8 litri de beton.

pentru încercãri preliminare se ia ca rezultat media a 3 deter-
minãri, iar pentru încercãri de contol este suficientã o singurã deter-
minare

Metoda volumetricã fãrã presiune pentru betoane φ max. 71 mm.
vas φ 240mm.
placa cu indicatorul (acul) uns în prealabil cu ulei (vaselinã) se

aºeazã pe vasul metalic, cu acul îndreptat spre interior, se umple
pânã la vârful acului cu grijã, se cântãreºte vasul cu apã (M1).
Se cântãreºte vasul gol (M2). Se introduc cca 10 litri de beton, se
cântãreºte vasul cu beton (M3), se toarnã apã pânã la indicatorul de
nivel ºi iar se cântãreºte (M4).

Se amestecã lent, fãrã spumare betonul cu vergeaua timp de 10
minute pentru a elimina aerul din beton, se scoate cu grijã vergeaua
fãrã aderenþa betonului pe vergea, se aºeazã placa ºi cu pipeta se
completeazã cu apã pânã la nivel ºi iar se amestecã 10 minute cu
vergeaua ºi tot aºa pânã când nivelul nu mai scade ºi apa nu mai
poate dislocui aerul din beton.

Se scoate placa ºi se cântãreºte vasul cu beton ºi apã (M5).
(Înainte de fiecare amestecare, vergeua va fi introdusã în apã ºi

apoi zvântatã ca sã nu rãmânã picãturi de apã pe ea).
% Aer = (V – V‘) x 100 / V 
unde V = volumul betonului proaspãt conþinând aer, în cmc, iar V’

este volumul aceleiaºi cantitãþi de beton fãrã aer oclus în cmc.
V = [( M1 – M2) – (M4 – M3)] / ρapã
V‘ = [( M1 – M2) – (M5 – M3)] / ρapã
Ca rezultat se ia media a 3 determinãri ce nu diferã mai mult

de 7,5% din valoarea mediei. 
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Framax Xlife.
SISTEM DE COFRARE CARE STABILEªTE NOI DIMENSIUNI

Dupã ce sistemul Framax ºi-a
dovedit flexibilitatea ºi fiabilitatea în
mari proiecte internaþionale ºi dupã
acumularea unei vaste experienþe,
Doka a lansat o variantã optimizatã
a acestuia - FRAMAX Xlife.

Framax Xlife prezintã un nou
concept de panou care, datoritã
structurii sale, are o duratã de viaþã
de trei ori mai mare decât predece-
sorul sãu.

Elementul de inovaþie, care dife-
renþiazã acest panou este placa de
cofrare: placajul de calitate supe-
rioarã din lemn de mesteacãn al
panourilor Xlife este acoperit pe
ambele feþe cu un înveliº din mate-
rial sintetic special.

Construcþia deosebitã a suprafe-
þelor panourilor conferã suprafeþelor
de beton o uniformitate ºi fineþe de
excepþie, utilizare dupã utilizare ºi nu
numai la prima betonare!

Un alt avantaj conferit de aco-
perirea cu material sintetic este
rezistenþa la acþiunile specifice
muncii pe ºantier. Astfel, spre exem-
plu, în situaþiile în care sunt folosite
cuie pentru fixarea diverselor ele-
mente înglobate în cofraj,  suprafaþa
activã a panoului nu se exfoliazã în
zonele penetrate de acestea.

Datoritã structurii deosebit de
compacte ºi netede a asterelii, se
pot îndepãrta fãrã efort resturile de
beton. De asemenea, se pot  repara
rapid ºi profesional chiar ºi deteri-
orãrile mecanice ale acesteia.

Gradul de impermeabilizare al
plãcii cofrante este foarte ridicat,
calitãþile materialului pãstrându-se

aproape neschimbate pe toatã durata
de viaþa a cofrajului.

Sistemul Framax Xlife vine cu o
dimensionare idealã a elementelor,
ceea ce asigurã o cofrare economicã
ºi flexibilã. Cofrãrile cu elemente mari
de pânã la 8 mp (2,40 x 3,30 m)
economisesc mult timp în cazul
pereþilor cu suprafeþe mari.  

Acest panou permite o turnare
continuã pe toatã înãlþimea în con-
diþii de calitate ºi siguranþã deosebite.
Prin cuplarea pe verticalã se pot
realiza uºor elemente structurale cu
înãlþimi ce ating 6,60 m.

O noutate absolutã propusã de
compania DOKA odatã cu sistemele
de cofraj Framax ºi Framax Xlife este
panoul de colþ cu facilitate de decofrare.
Panoul de colþ a fost special proiectat
pentru realizarea elementelor structurale
cu un contur închis.

Mecanismul simplu al acestui
panou permite detensionarea cofra-
jului ºi decofrarea în spaþii de contur
închis, fãrã utilizarea penelor de
decofrare. Manipularea mecanismului
se realizeazã cu efort minim ºi fãrã
scule speciale.

Noul panou de colþ este reco-
mandat la realizarea caselor de lift ºi
a cãminelor de vizitare, unde se pot
realiza unitãþi de cofraj interioare
complete. Aceste unitãþi pot fi mon-
tate ºi transportate extrem de uºor,
realizând economii considerabile de
timp ºi resurse. 

Elementele structurale realizate
cu acest tip de cofraj se remarcã prin
acurateþea geometriei, calitatea
suprafeþelor turnate, utilizarea facilã,
posibilitatea de curãþare ºi reparare
optimizatã.

De peste doi ani, acest sistem de
cofrare este utilizat cu succes în
importante proiecte de dezvoltare
imobiliarã din România, fiind pus la
dispoziþia partenerilor sãi direct de
compania Doka. 

Asmita GardensGlobal City
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Pod rulant suspendat - sistem modular KBK
Având o experienþã de peste 17 ani în domeniul

instalaþiilor de ridicat, reuºim astãzi sã dezvoltãm

soluþii ºi produse fiabile pentru a rãspunde celor

mai exigente cerinþe.

Pentru a realiza o ergonomie ºi o eficienþã ridi-

catã în cadrul diferitelor activitãþi de producþie din

domeniul industrial, am conceput un produs spe-

cific - podul rulant suspendat realizat din sistem

modular KBK.

Printre caracteristicile principale ale instalaþiei

de ridicat amintim:

livrare împreunã cu structura portantã proprie;

ideal pentru manipularea sarcinilor pânã la

1000 kg;

echipare cu componente originale Demag

(electropalan, mecanisme de translaþie, caseta de

comandã);

timp redus de montaj;

demontare ºi pozi-

þionare facilã în altã locaþie;

înãlþime maximã de

ridicare 3,8 m;

lungimea cãii de rulare poate

fi extinsã prin asamblarea mai

multor module.

Sistemul modular KBK dezvoltat

de compania Demag Cranes &

Components permite construcþia

rapidã a podului rulant, datoritã

elementelor parametrizate care pot

fi asamblate ºi combinate foarte uºor.

Echiparea cu electropalanul cu lanþ Demag DC

aduce multiple avantaje:

interfaþa de diagnozã (display ºi Irda) care per-

mite oricând accesarea parametrilor de funcþionare

ºi o servisare rapidã, cu ajutorul laptop-ului;

reductorul, frâna ºi cuplajul funcþioneazã fãrã

întreþinere pânã la 10 ani;

duratã de utilizare mai mare cu 20%, datoritã

grupei de funcþionare 2m+.

Asigurãm un pachet complet de servicii: montaj,

punere în funcþiune, garanþie ºi service. 
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(Urmare din  numãrul 35, martie 2008)
Excavaþii în secþiunea pilot 1 (HOW)

Dupã 3 ºi respectiv 5 ani, au fost
prelevate câte douã mostre (de
aproximativ 50 cm x 50 cm fiecare)
din sistemul de etanºare utilizat la
HOW, una fiind luatã chiar de deasu-
pra nivelului operaþional al apei ºi
una de sub acest nivel, la o
adâncime a apei de 15 pânã la
40 cm. Au fost observate mici tasãri
locale, ca rezultat al acoperirii cu
anrocamente (fig. 1).

Dupã 3 ani, mostrele prelevate
din zona de deasupra nivelului apei
au relevat o proporþie de ioni de
sodiu de 32 pânã la 47%, în timp ce,
dupã 5 ani, proporþia era de doar 0,8
pânã la 1,1%, ceea ce înseamnã cã
transformarea din bentonitã sodicã
în bentonitã calcicã a fost realizatã.
O transformare completã s-a produs
la mostrele prelevate din zona sub-
mersatã dupã 3 ani. Cauza schimbu-
lui mult mai rapid de ioni poate fi
explicatã prin abundenþa de ioni
liberi care se regãsesc în apa din
canal.

Conform ZTV-W (2006), valoarea
permeabilitãþii hidraulice -k- poate sã
creascã cu cel mult un ordin de
mãrime la mostrele luate de la un
sistem de etanºare existent, aici
luându-se în considerare ºi impon-
derabilitatea prezentã în cazul mos-
trelor. Aceasta înseamnã cã valorile
permeabilitãþii hidraulice determi-
nate pe mostre nu trebuie sã
depãºeascã 5 x 10-10 m/s 14 din
cele 18 specimene testate care s-au
încadrat în aceste limite. Creºterile
cu maxim un ordin de mãrime înre-
gistrate în cazul acestor mostre se
datoreazã, în principal, schimbului de
ioni. Nu poate fi exclusã nici varianta
în care fenomene de îngheþ au
apãrut din cauza lipsei unui strat de
protecþie din pietriº. Motivul creºterii
cu mai mult de un ordin de mãrime a
permeabilitãþii hidraulice în cazul
celorlalte 4 mostre îl constituie
fenomenele de compresie a bento-
nitei în zonele de impact cu anroca-
mentele (fig. 1). La momentul

construcþiei, nu exista nicio restricþie
în ceea ce priveºte înãlþimea de la
care puteau fi lãsate sã cadã anro-
camentele. În zilele noastre, þinân-
du-se cont de experienþa din trecut,
anrocamentele din zona cuprinsã
între nivelul minim ºi cel maxim al
apei trebuie aºternute pe geocompo-
zitul bentonitic cu ajutorul unui exca-
vator. Totodatã, este necesarã
existenþa unei protecþi i  supl i-
mentare asigurate de stratul de
pietriº de protecþie împotriva înghe-
þului din zona cuprinsã între nivelul
minim ºi cel maxim al apei.

Excavaþii în secþiunea pilot 2 (DEC)
În 2004/2005 (la aproximativ 4

ani de la instalare), din DEC au fost
prelevate mostre din zonele de dea-
supra ºi dedesubtul nivelului apei,
acolo unde geocompozitul bentonitic
este acum protejat cu un strat de
pietriº, în conformitate cu reglemen-
tãrile ce au fost adaptate între timp,
precum ºi din zonele de pe fundul
canalului ºi partea inferioarã a malu-
lui, acolo unde anrocamentele au
fost instalate direct pe stratul de
impermeabilizare.

Mostrele prelevate de sub stratul
din pietriº de protecþie împotriva
îngheþului sunt într-o stare foarte
bunã. Grosimea stratului este uni-
formã ºi se situeazã în jurul valorii
de 1 cm; valorile obþinute pentru per-
meabilitatea hidraulicã se înca-
dreazã în limite. Pe de altã parte, în
cazul mostrelor care au suferit
impactul imediat cu anrocamentele,
au putut fi identificate, din nou, mici
adâncituri. Permeabilitãþile hidraulice
obþinute în cazul acestor mostre sunt

Impermeabilizarea digurilor ºi a barajelor
cu geocompozite cu bentonitã (II)

dipl. ing. Petra FLESICHER, dipl. ing. Roland HAARER (Federal Waterways Engineering and Research
Insistute, Karlsruhe), dr. ing. Michael HEIBAUM (ICG Leonhardt-Veith GmbH & Co. KG, Düsseldorf)

Fig. 1: Geocompozit bentonitic deformat datoritã cãderii anrocamentelor



similare celor obþinute în secþiunea
pilot 1, deci valorile limitã au fost
depãºite în câteva cazuri, câteodatã
considerabil. Din nou, cauza o con-
stituie compresia bentonitei. Analizele
chimice au demonstrat cã bentonita
sodicã s-a transformat în bentonitã
calcicã dupã doar 4 ani.

Concluziile rezultatelor obþinute
Rezultatele obþinute au demonstrat

cã, în cazul utilizãrii la cãi navigabile,
se poate presupune cã bentonita
sodicã se transformã aproape total
în bentonitã calcicã într-o perioadã
de 3 pânã la 4 ani. Aceasta poate sã
ducã la creºteri ale permeabilitãþii
hidraulice cu pânã la un ordin de
mãrime. În plus, valoarea permeabi-
litãþii hidraulice poate sã înregistreze
creºteri locale în zonele de impact
cu anrocamentele. Chiar dacã per
ansamblu aceste imperfecþiuni locale
duc doar la o creºtere limitatã a
permeabilitãþii hidraulice a sistemu-
lui de etanºare, acest sistem nu are
niciun fel de rezerve care sã facã
faþã acestei creºteri, deoarece valo-
rile permeabilitãþii hidraulice se
încadreazã în limite doar în zonele
neafectate. Din acest motiv, aceste
imperfecþiuni locale sunt inaccep-
tabile, în special în cazul unor secþiuni

de dig înalte. Problema poate fi
rezolvatã prin utilizarea unor anroca-
mente care fac parte din categoria
LMB5/40 (fãrã depãºiri ale acestor
dimensiuni) cel mult, în conformitate
cu TLW 2003 – cu alte cuvinte,
blocuri cu o greutate maximã de cel
mult 40 kg fiecare pot fi aºternute pe
geocompozitul bentonitic. În urma
testelor efectuate cu astfel de anro-
camente nu au fost depistate
fenomene de compresie a ben-
tonitei, deci, în consecinþã, nici
creºteri ale valorii permeabilitãþii
hidraulice „k“ în zonele de impact cu
blocurile lãsate sã cadã. În final, tre-
buie subliniatã din nou ideea cã o
instalare în cele mai bune condiþii a
geocompozitelor bentonitice trebuie
demonstratã înaintea începerii con-
strucþiei printr-o testare elemen-
tarã a procedurii de instalare, iar în
timpul instalãrii prin teste de control
(ZTV-W 2006).

EXCAVAÞII LA DIGURI
Digul Lippe

lângã Haltern-Lippramsdorf ºi Marl
La începutul anilor ’80, au fost

construite diguri de protecþie
împotriva inundaþiilor cu  înãlþimi de
maximum 5 m, pe ambele maluri

ale râului Lippe, în zona Haltern-
Lippramsdorf ºi Marl (HaLiMa).
Digurile sunt situate în zona coastelor
miniere din apropierea exploatãrii
Auguste Victoria. Din cauza
extracþiei de huilã, s-au produs
fenomene de subsidenþã la nivelul
terenului, ceea ce a influenþat de
asemenea ºi modul în care s-a rea-
lizat protecþia împotriva inundaþiilor.
Ca o consecinþã, structura digu-
rilor HaLiMa s-a modificat de-a
lungul anilor. La mijlocul anilor ’90,
odatã cu înãlþarea digurilor a fost
extins ºi consolidat ºi paramentul
amonte. În locul unui strat de
etanºare din argilã sau praf argilos,
a fost instalat un geocompozit ben-
tonitic pentru impermeabilizarea
paramentului amonte, pe secþiuni
ale digului nordic ºi ale celui sudic.
Panta digurilor ajunge la 1:2 sau
chiar mai mult. Geocompozitul ben-
tonitic („Bentofix B 4000“, produs de
firma Naue) a fost instalat pe un
strat subþire de egalizare din nisip
concasat pentru a creºte rezistenþa
la frecare ºi apoi acoperit cu un strat
de protecþie cu o grosime de cel

continuare în pagina 120
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puþin 40 cm (nisip, pietriº, pãmânt
vegetal) (fig. 2).

În contextul supraînãlþãrii digului
nordic de pe Lippe, în apropiere de
Lippramsdorf, a fost prelevatã o
mostrã de geocompozit bentonitic
de aproximativ 5 mp, la km 3.025
al digului, din zona de ancorare
a saltelei, sub supravegherea
specializatã a ICG Leonhardt-Veith
GmbH & Co. KG Ingenieur Consult
Geotechnik în martie 2006 ºi  s-au
fãcut teste pentru a se detecta orice
posibile modificãri ale caracteristi-
cilor materialului.

Rezultatele testelor
Rezistenþa la tracþiune a mos-

trelor excavate a fost de 24 kN/m în
direcþie longitudinalã ºi de 41.2 kN/m
în direcþie transversalã. Prin urmare,
rezistenþele la tracþiune de 16,
respectiv 30 kN/m (longitudinal,
respectiv transversal) menþionate în
fiºele tehnice au fost depãºite con-
siderabil. Totodatã, mostrele de geo-
compozit bentonitic excavate au fost
supuse unui test de poansonare, cu
o sarcinã de 600 Nm. Nicio deterio-
rare vizibilã nu a fost observatã în
urma acestui experiment.

Rezistenþa la eroziune a geocom-
pozitului bentonitic a fost testatã în
conformitate cu prevederile ghidu-
lui privind testarea geotextilelor
(RPG), pe baza testului de turbu-
lenþã. Pentru acest experiment,
mostra a fost acoperitã cu un sol tip
4 (BT4; praf argilos, praf nisipos).
Particulele de pãmânt care au trecut
prin mostrã cântãreau 1,7 g (dupã 4
ore) ºi 3,65 g (dupã 100 de ore).
Corelat cu suprafaþa testatã,
aceasta corespunde unei pierderi de
bentonitã de 196.98 g/m2 (dupã 100
de ore). Pierderile de material în
cazul unui geocompozit bentonitic
hidratat trebuie sã fie sub 5% (EAO
2002), condiþie respectatã în acest
caz. Permeabilitatea la apã a fost
determinatã la livrare ºi dupã efectu-
area testului de turbulenþã. La
livrare, au fost obþinute valori ale
permeabilitãþii hidraulice k = 3 ... 8 x
10-11 m/s. Conform fiºei tehnice, va-
loarea k trebuie sã fie ≤ 5 x 10-11 m/s.
În medie, aceasta a fost valoarea
obþinutã. În ceea ce priveºte perme-
abilitatea la apã dupã efectuarea
testului de turbulenþã, au fost
obþinute permeabilitãþi hidraulice de
k = 3 ... 8 x 10-11 m/s, cu o valoare
medie de k = 4,5 x 10-11 m/s. Altfel
spus, nu a existat nicio diminuare a
capacitãþii de etanºare ca urmare a
spãlãrii bentonitei.

Toate rezultatele testelor au
demonstrat cã nu existã scãderi
semnificative ale calitãþii geocom-
pozitelor bentonitice dupã o
perioadã de exploatare de mai mult
de 10 ani. Cele mai importante
caracteristici ale geocompozitelor
bentonitice, cum ar fi permeabili-
tatea hidraulicã ºi robusteþea, s-au
încadrat în valorile menþionate în
fiºa tehnicã. Acesta este un lucru
remarcabil în condiþiile în care geo-
compozitele bentonitice au fost
acoperite cu un strat relativ redus,
de 40 pânã la 50 cm. Prin urmare,
geocompozitele bentonitice folosite
la digurile HaLiMa îndeplinesc ºi
astãzi cerinþele impuse pentru stratul
de etanºare.

Digul Kinzig lângã Offenburg
În 2001, în zona promontoriului

digurilor Kinzig, în apropiere de
Offenburg, pentru testare, a fost
instalat un geocompozit bentonitic
cu un strat de acoperire de 80 cm,
cu scopul de a câºtiga experienþã în
ceea ce priveºte aºternerea saltelei
ºi comportamentul acesteia, înainte
de a se trece la activitãþile propriu-
zise de etanºare a digurilor. Dupã o
perioadã de 6 ani de la instalare, au
fost prelevate mostre de material din
aceastã zonã. În condiþii normale de
curgere a râului Kinzig, promontoriul
digului este uscat, dar au existat
perioade cu inundaþii în intervalul în
care geocompozitul bentonitic a fost
în exploatare. Bentonita excavatã s-a
prezentat în condiþii foarte bune. În
mod particular, o secþiune prin saltea
a relevat un strat uniform de ben-
tonitã, fãrã deformãri cauzate de
anrocamente, chiar dacã terenul pe
care a fost instalatã conþinea parti-
cule mai mari de 63 mm. Rezultatele
testelor de laborator nu sunt încã
disponibile.

CONCLUZIE
Geocompozitele reprezintã o

alternativã pentru impermeabilizarea
barajelor din pãmânt ºi a digurilor.
Datoritã grosimii lor mici (ceea ce
înseamnã mai puþin material excavat
pentru reabilitarea digurilor exis-
tente, prin comparaþie cu etanºarea
cu argilã), datoritã disponibilitãþii în
cantitãþi practic nelimitate – produs
industrial – ºi productivitãþii mari la
punerea în operã, ele oferã avantaje
deloc de neglijat prin comparaþie cu
alte tipuri de etanºãri demne de
menþionat. Totuºi, grosimea redusã
a stratului de etanºare, de aproxima-
tiv 1 cm, face ca geocompozitele
bentonitice sã fie mai sensibile la
impactul mecanic.

Testele efectuate pe mostrele
prelevate de la barajele ºi digurile
menþionate mai sus relevã faptul cã,
atunci când sunt instalate corespun-
zãtor, geocompozitele bentonitice
îndeplinesc cerinþele de etanºare
chiar ºi dupã perioade îndelungate
de exploatare. În ingineria cãilor de
navigaþie, efectele sunt chiar mai
mari, ceea ce face imperios nece-
sarã o instalare corespunzãtoare a
materialului, dublatã de cerinþe ºi
teste specifice. Rezultatele obþinute
în urma excavaþiilor au fost luate în
considerare la elaborarea RPW
(2006), iar specificaþiile EAO (2002)
au fost modificate în consecinþã. Nu
a fost încã elaborat un catalog cu ce-
rinþe specifice pentru construcþia de
diguri. Din acest motiv, este oportunã
acumularea de experienþã în acest
domeniu, prin excavãri viitoare, pen-
tru a putea sintetiza astfel de cerinþe
pe baza cât mai multor rezultate
concrete. 

Fig. 2: Geocompozit bentonitic pe un strat de nisip concasat, acoperit parþial
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Un proiect realizat la nivel naþional,
solicitat de autoritãþile contractante,
este Servicii întocmire documentaþie
tehnicã DN 7C km 117 + 000 – 140 + 000.
Amplasamentul este situat pe DN 7C,
drum care face legãtura între judeþul
Argeº ºi Sibiu pe Transfãgãrãºan, în
regiunea Sud Muntenia ºi Centru. Sec-
torul de drum începe pe Bâlea Lac, iar
pe sectorul dintre km 117 + 000 – km
140 + 000, se regãsesc un numãr de 14
poduri. Drumul Naþional  DN 7C – Trans-
fãgãrãºan este unul dintre cele mai
spectaculoase drumuri naþionale din
Sud-Estul Europei datoritã arhitecturii
sale deosebite. Pentru autoritãþile
contractante, Consilier Construct a
elaborat în perioada  2006 – 2007,

documente necesare pentru obþinere
avize, acorduri, proiect de autorizaþie
pentru construcþie, certificat de urba-
nism, documente exproprieri, studiu de
fezabilitate, studiu de impact, studii topo,
geo, investigaþii rutiere, calculul ºi
dimensionarea structurii rutiere, docu-
mentaþie topograficã, analiza cost-bene-
ficiu, caiete de sarcini, proiect tehnic,
raport tehnic, liste de cantitãþi, detalii de
execuþie. 

Obiectivul general al proiectului este
reabilitarea adecvatã a situaþiei din teren,
care sã asigure circulaþia în condiþii
de securitate ºi confort a turiºtilor ºi
localnicilor. 

Adaptarea soluþiilor tehnice la nivelul
cerut de investitor, armonizarea soluþiilor

tehnice cu legislaþia în vigoare din
România, dar ºi apropierea de condiþiile
impuse prin legislaþia europeanã, toate
acestea, în ansamblu, reprezintã ele-
mente care aratã cã prin tot ce face,
compania CONSILIER CONSTRUCT,
membrã a grupului PÖYRY, contribuie
activ la crearea unui mediu competitiv ºi
calitativ pe piaþa serviciilor de consul-
tanþã ºi proiectare în construcþii. 

Consilier Construct membrã a grupului
Pöyry a fost ºi este, pe parcursul a
peste un deceniu de existenþã, o
prezenþã vie, activã ºi prestigioasã în
viaþa economicã a þãrii, în implemen-
tarea ºi asigurarea tehnologiilor noi în
domeniul construcþiilor. 

Tehnologii noi în domeniul construcþiilor
DRUMUL NAÞIONAL  DN 7C - TRANSFÃGÃRÃªAN 

Consilier Construct, membrã a grupului Pöyry, companie având ca obiect principal de activitate proiectarea, con-
sultanþa ºi asistenþa tehnicã în domeniul construcþiilor civile ºi industriale, îºi desfãºoarã activitatea atât pe plan
intern, cât ºi pe plan extern, în strânsã corelare cu strategia de dezvoltare a pieþei serviciilor ºi se adapteazã perma-
nent cerinþelor impuse de integrarea României în Uniunea Europeanã. Societatea utilizeazã programe moderne de
proiectare cu tehnicã de calcul adecvatã ºi personal de înaltã calificare, beneficiind în acelaºi timp de un management
curajos ºi eficient. Din 1995, de când a fost înfiinþatã, pânã în prezent, noua membrã a grupului finlandez Pöyry, orga-
nizaþia privatã Consilier Construct a cucerit progresiv pieþe din diferite sectoare ale construcþiilor, impunându-se ca
un furnizor reputat de servicii profesioniste ºi, de la an la an, tot mai diversificate. În ultimii ani, numeroase proiecte -
cu finanþare naþionalã, europeanã ºi internaþionalã - care au avut ca principal obiect proiectarea, consultanþa, asis-
tenþa tehnicã sau protecþia mediului, s-au derulat sub sigla Consilier Construct, cu cele mai bune rezultate. 



Revista Construcþiilor septembrie 2008122

Strategii de aliniere la cerinþele
privind accesul la piaþa UE 

POLITICA AEROQ ÎN DOMENIUL CERTIFICÃRII CONFORMITÃÞII 
PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCÞII

REGLEMENTÃRI ADOPTATE ÎN ROMÂNIA
1. Legea nr. 608/2001 privind

evaluarea conformitãþii produselor,
publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 712 din 8
noiembrie 2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare aduse prin
Ordonanþa Guvernului nr. 71/2003,
publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 621 din 30
august 2003, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 503/2003, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 876 din 10 decembrie 2003, Ordo-
nanþa Guvernului nr. 62/2004, publi-
catã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 741 din 17 august 2004,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
406/2004, publicatã în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea I, nr. 941 din
14 octombrie 2004.

2. Hotãrârea Guvernului nr. 487/2002
pentru aprobarea Normelor metodo-
logice privind desemnarea ºi notifi-
carea naþionalã a laboratoarelor de
încercãri, precum ºi a organismelor
de certificare ºi de inspecþie care
realizeazã evaluarea conformitãþii
produselor din domeniile reglemen-
tate prevãzute în Legea nr. 608/2001
privind evaluarea conformitãþii pro-
duselor, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 388 din 6 iunie
2002, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare aduse prin Hotãrârea Guver-
nului nr. 298/2004, publicatã în Moni-
torul Oficial al României, Partea I, nr. 249
din 22 martie 2004.

3. Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004
privind stabilirea condiþiilor de
introducere pe piaþã a produselor
pentru construcþii, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 421 din 11 mai 2004.

În numerele anterioare ale revistei am prezentat informaþii referitoare la certificarea conformitãþii pro-
duselor pentru construcþii. Având în vedere cã sunt încã multe neclaritãþi privind modul de abordare a cer-
tificãrii produselor care intrã sub incidenþa Directivei Europene „89/106/CE – Produse pentru construcþii”,
vã prezentãm reglementãrile prin care România a adoptat cerinþele europene în domeniu, schema de
atestare a conformitãþii produselor pentru construcþii ºi schema de certificare adoptatã de AEROQ ca
organism notificat pentru certificarea produselor pentru construcþii.

Magdalena DIMIAN – Director executiv AEROQ

Fig 1: Atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii conform HG 622/2004
Directiva 89/106/CE
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COMAT SA
Constanþa

SANEX SA
Cluj-Napoca

CONSOLID SA
Voluntari, Ilfov

OYL COMPANY SRL
Slobozia

RA-STAS CONSTRUCT SRL
Reºiþa

MARISAN TOTAL SRL
Bucureºti

ARCOINSTAL SRL
Arad

SANTAL COM SRL
Reºiþa

PROD LEA 100 SRL
Braºov

LARISA SRL
Moara Vlãsiei, Ilfov

CONSIRON SRL
Reºiþa

RINCON SERVICII SRL
Bucureºti

AVRIL SRL
Negreºti Oaº, Satu Mare

ROMEDIL UTIL SRL
Bucureºti

ALGEDAX SRL
Tulcea

DAMILA CONSTRUCT SRL
Râmnicu Vâlcea

CONSTRUCT CORPORATION SRL
Bacãu

CORAMET IMPORT-EXPORT SRL
Baia Mare

DELCOM IMPORT EXPORT SRL
Cluj-Napoca

TERMOSIN SA
Galaþi

SOCIN SA
Piatra Neamþ

REI PRODIMPEX SRL
Bucureºti

GREENDAYS SRL
Baia Mare
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4. Ordinul nr. 2.132 din 17 noiem-
brie 2004 pentru aprobarea Listei
standardelor române care transpun
standarde europene armonizate ºi a
specificaþiilor tehnice recunoscute
în domeniul produselor pentru con-
strucþii, publicat în Monitorul Oficial
cu numãrul 1125 din data de 30
noiembrie 2004.

5. Ordinul nr. 2.133 din 17 noiem-
brie 2004 pentru aprobarea unor
mãsuri privind organizarea ºi
funcþionarea Comisiei de recunoaº-
tere a organismelor desemnate
pentru atestarea conformitãþii pro-
duselor pentru construcþii, Publicat
în Monitorul Oficial cu numãrul 1.125
din data de 30 noiembrie 2004.

6. Ordinul nr. 460 din 21 decem-
brie 2004 privind aprobarea Proce-
durii de desemnare a organismelor
pentru atestarea conformitãþii pro-
duselor pentru construcþii, Publicat
în Monitorul Oficial cu numãrul 43 din
data de 13 ianuarie 2005 (acelaºi
conþinut cu Ordinul nr. 2.134 din 17
noiembrie 2004 privind aprobarea Pro-
cedurii de desemnare a organismelor
pentru atestarea conformitãþii pro-
duselor pentru construcþii, publicat în
Monitorul Oficial cu numãrul 43 din
data de 13 ianuarie 2005).

7. Ordinul ministrului transpor-
turilor, construcþiilor ºi turismului
nr. 1.558/2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind atestarea

conformitãþii produselor pentru
construcþii, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1.211 din 16
decembrie 2004, iar anexa în Moni-
torul Oficial cu numãrul 1.211 bis din
data de 16 decembrie 2004.

8. Ordinul nr. 163 din 31 ianuarie
2003 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind clasificarea ºi încadrarea
produselor pentru construcþii pe baza
performanþelor de comportare la foc,
publicat în Monitorul Oficial cu numãrul
205 din data de 28 martie 2003

9. Ordinul nr. 1.889 din 15 octombrie
2004 pentru aprobarea unor proce-
duri privind agrementul tehnic în
construcþii, publicat în Monitorul
Oficial cu numãrul 1.167 din data de
9 decembrie 2004, iar anexele în
Monitorul Oficial cu numãrul 1.167 bis
din data de 9 decembrie 2004.

10. Ordinul nr. 2.190 din 24
noiembrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind agrementul
tehnic european pentru produse
pentru construcþii, publicat în Moni-
torul Oficial cu numãrul 90 din data de
27 ianuarie 2005.

Practic HG 622/2004 presupune ca
toate produsele destinate utilizãrii în
construcþii sã parcurgã unul dintre cele
ºase sisteme de atestare a confor-
mitãþii prevãzute în HG 622, aºa cum
este stabilit prin Ordinul MLPTL
1558/2004 pentru aprobarea Regula-
mentului privind atestarea conformitãþii
produselor pentru construcþii (fig. 1).

În ºedinþa Consiliul Tehnic Perma-
nent în Construcþii din 22.11.2004 s-a
aprobat propunerea de recunoaºtere
în vederea desemnãrii a organismului
AEROQ ca organism de certificare a
conformitãþii produselor ºi pentru certi-
ficarea conformitãþii CIP, urmând ca
Ministerul Construcþiilor, Transporturilor
ºi Turismului sã emitã ordinul aferent
care va fi publicat în Monitorul Oficial.

Certificarea conformitãþii produselor
se va realiza dupã schema de certifi-
care prezentatã în figura 2.

În urma acestui audit, certificatele
vor fi emise cu o perioadã de valabili-
tate de trei ani ºi pentru fiecare produs
se va emite un certificat de tip CS cu
valabilitate anualã, care va fi reînnoit
dupã efectuarea auditurilor anuale de
supraveghere.

Mult mai multe informaþii referi-
toare la acest subiect se pot primi la
sediul AEROQ. 

Fig. 2: Schema de certificare a conformitãþii produselor
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Acþiunea de certificare a calificãrii
profesionale a întreprinderilor de con-
strucþii, începutã încã din anul 2001, a
continuat ºi în acest an cu trei ºedinþe
de certificare/recertificare, în lunile
ianuarie, mai ºi iunie 2008.

Pânã în prezent au fost certificate
un numãr total de 182 de societãþi, pe
tipuri de activitãþi, conform codului
CAEN, în baza criteriilor europene de
certificare, aprobate ºi prin Regula-
ment, urmând ca în semestrul II a.c.
sã se organizeze cel puþin douã
ºedinþe pentru noi certificãri ºi recertifi-
carea întreprinderilor cãrora le expirã
valabilitatea certificatelor la 29.08.2008
ºi respectiv 28.11.2008.

Criteriile europene de calificare,
juridice ºi administrative, tehnice ºi
economico-financiare, sunt asemãnã-
toare cu condiþiile de eligibilitate pe
care trebuie sã le îndeplineascã ofer-
tanþii participanþi la licitaþiile publice.

Pentru stabilirea îndeplinirii acestor
condiþii se analizeazã lucrãrile similare
executate din punct de vedere cantitativ

ºi calitativ, cifrele de afaceri ale soci-
etãþilor, personalul de specialitate
atestat ºi/sau autorizat, dupã caz,
deþinerea certificatelor pentru sistemul
de management al calitãþii SREN ISO
9001/2004, sistemul de management
de mediu SREN ISO 14001/2004, sis-
temul de management al sãnãtãþii ºi
securitãþii operaþionale al societãþii
(OHSAS 18001/2004), utilizarea de
laboratoare acreditate/autorizate, dotarea
tehnicã, precum ºi tehnologiile de exe-
cuþie utilizate la realizarea lucrãrilor,
extrase bilanþiere din ultimul an,
achitarea taxelor ºi impozitelor, certifi-
catele de cazier pentru personalul de
conducere.

Veridicitatea documentaþiilor de
calificare prezentate este confirmatã
de Declaraþia de conformitate sem-
natã de managerul societãþii.

ARACO a fãcut demersurile nece-
sare pentru promovarea unei HG
privind obligativitatea certificãrii cali-
ficãrii profesionale ºi luarea în consi-
derare a acestei certificãri la licitaþii,

aºa cum se practicã în majoritatea
þãrilor europene.

Menþionãm cã în România, deºi
aceastã þarã are un înalt grad de seis-
micitate, se constatã tendiþe de creº-
tere a înãlþimii clãdirilor rezidenþiale ºi
de birouri din cauza preþului ridicat al
terenurilor de construcþii. De aceea, se
impune certificarea societãþilor de con-
strucþii, factor important pentru asigu-
rarea cerinþei esenþiale pentru clãdiri
„rezistenþã mecanicã ºi stabilitate“.

Executivul ARACO conlucreazã
permanent cu Direcþia Generalã Tehnicã
în Construcþii din cadrul MDLPL, în
vederea definitivãrii ºi promovãrii
acestui act normativ într-un termen cât
mai scurt posibil.

Societãþile membre ARACO tre-
buie sã întreprindã demersurile nece-
sare pentru solicitarea ºi obþinerea
certificãrii calificãrii profesionale, care
va constitui în curând permisul de
acces la licitaþii publice ºi private. 

Certificarea calificãrii profesionale
a întreprinderilor de construcþii
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(Urmare din numãrul anterior)
ALEGEREA SISTEMULUI

DE CONDUCERE
Dupã ce investitorul ºi-a fãcut o

concepþie proprie asupra investiþiei,
el trebuie sã-ºi organizeze mai multe
echipe specializate care sã-l ajute în
conducerea ºi realizarea investiþiei.

Aceste echipe pot fi de tipurile (a,
b, c, d, e) de mai jos sau fiecare
echipã putând avea alte subdivi-
ziuni, dupã necesitãþi:

a) Echipa investitorului (personalul
sãu);

b) Echipa economicã (parteneri,
creditori);

c) Echipa de management
d) Echipa de concepþie – proiectare;
e) Echipa de supraveghere a

lucrãrilor în ºantier;
f) Echipa antreprenorului.
Echipa de management poate fi

abilitatã de investitor în funcþie de
interesele sale cu diverse trepte de
decizie ca: „Director de Proiect“ (D.P.),
„Coordonatorul Investiþiei“ (C.I.) sau
„Administrator de Program“ (A.P.).

În toate cazurile ºi pentru toate
echipele, investitorul îºi alege  forme
de contract corespunzãtoare vari-
antei alese. Prevederile contractuale
trebuie sã fie clare ºi sã nu provoace
confuzii, astfel ca fiecare participant
sã cunoascã exact prin contract care
sunt limitele îndatoririlor sale.

Sistemul
CONDUCEREA - COORDONAREA

INVESTIÞIEI (C.I.)
Este sistemul care are la bazã un

contract încheiat de un investitor cu
o firmã de construcþii sau de consul-
tanþã, prin care se asigurã condu-
cerea unei investiþii (fig. 3).

Folosirea unui Coordonator al
Investiþiei (C.I.) este determinatã de
nevoia investitorului de a folosi pri-
ceperea ºi experienþa unei echipe de
ingineri specializaþi, în  fazele de
proiectare ºi execuþie.

Dacã investitorul decide anga-
jarea pe bazã de contract a unui C.I.,
acesta trebuie sã analizeze împuter-
nicirile ºi responsabilitãþile fiecãrui
participant (Investitor, Consultanþi,
Proiectanþi, Antreprenor General,
Subantreprenori ºi Supraveghetori).

În acest fel, în relaþia cu C.I.,
investitorul poate sã aleagã una din
variantele de mai jos:

1) Consultantul – (proiectantul)
ales pentru concepþia proiectului
devine ºi C.I., în care acesta are o
funcþie fundamentalã de concepþie ºi
acþioneazã ºi ca coordonator.

2) Consultantul – (proiectantul)
se ocupã exclusiv de concepþia
proiectului ºi o altã echipã (de tip
agenþie) este angajatã pe bazã de
contract ca un coordonator.

3) Antreprenorul General îºi
asumã integral realizarea investiþiei,
garanteazã proiectarea, execuþia,

costul, termenele de execuþie ºi cali-
tatea lucrãrilor. În acest caz el
acþioneazã ca ºi „Contractor General”
ºi îndeplineºte funcþiile ºi de C.I.
(sistem numit „la risc“).

Selecþionarea C.I. se face în
funcþie de capabilitate ºi experienþã,
dupã sistemul: scrisori de invitaþie,
listã lungã, listã scurtã, interviuri,
negocieri, selecþionare.

Se disting douã tipuri de C.I.,
care se deosebesc între ele în
funcþie de poziþia contractualã faþã
de investitor ºi investiþie:

Conducerea Investiþiei de tipul
„agenþie“

În acest caz, Coordonatorul
Investiþiei (C.I.) acþioneazã ca un
agent al investitorului ºi în interesul
sãu, ºi are rol strict de administrator
al programului de investiþie.

C.I. coordoneazã pe diverºii con-
tractori de specialitate care devin
contractori direcþi ai investitorului
unde acesta deþine ºi contractele
(fig. 9).

Conceptul de „agenþie“ înseamnã
folosirea firmelor specializate anga-
jate de investitor pe bazã de con-
tracte, pentru execuþia diverselor
servicii inginereºti privind pro-
movarea ºi execuþia investiþiei.

Conducerea Investiþiei de tipul
„la risc“

Este sistemul în care o firmã de
construcþii „Contractor General“ îºi

Consultanþa
în investiþii-construcþii (VII)
CERINÞE DE MANAGEMENT PENTRU INVESTIÞII

ing. Petre IONIÞÃ

Fig. 9: Relaþii de tip „AGENÞIE“ între investitor ºi consultanþi

continuare în pagina 128
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asumã ºi Coordonarea Investiþiei
(C.I.), ºi uneori chiar serviciile de
pregãtire a investiþiei în etapa
preliminarã. Acest contractor dis-
pune de mijloacele de conducere ºi
execuþie a investiþiei pentru întregul
program ºi în numele investitorului
poate sã distribuie lucrãrile, parþial
sau total, pe bazã de subcontracte
unor subcontractori.

Conflicte de interese în procesul
de coordonarea investiþiei

Relaþia între Conducãtorul
Investiþiei (C.I.) ºi investitor este nu
numai o relaþie comercialã dar ºi una
de încredere, care poate fi stipulatã
ºi în contract.

Acest lucru cere din partea C.I.
bunã credinþã, cinste ºi loialitate.

Conflictele de interese apar în
zonele în care investitorul i-a încre-
dinþat C.I. de a lua decizii în numele
sãu, iar aceste decizii pot determina
avantaje direct sau indirect pentru C.I.

Un potenþial conflict de interese
este atunci când onorariul C.I.  este
un procent din valoarea investiþiei. În
acest caz un C.I. incorect poate
folosi la nivelul maxim costul
lucrãrilor, iar dacã realizeazã
economii onorariul sãu se dimi-
nueazã. Pe de altã parte, dacã se
convine un bonus pentru economiile
realizate, atunci C.I. poate prejudicia
proiectanþii, consultanþii, suprave-
ghetorii ºi antreprenorii pentru
crearea acestui bonus.

Un alt conflict de interese este
atunci când proiectantul lucrãrii este
ºi C.I.

Dacã C.I. este pus în situaþia de a
lua o decizie privitoare la un conflict
între proiectant ºi antreprenor, cu
privire la planurile lucrãrii, este clar
cã în acest caz C.I. poate prejudicia

investitorul ºi/sau antreprenorul, el
fiind ºi autorul planurilor.

Unul dintre cele mai importante
conflicte de interese este atunci
când C.I. asigurã lucrãrii forþa de
muncã, materiale, utilaje ºi echipa-
mente. Un C.I. neloial poate aduce
prejudicii investitorului prin accep-
tarea unor costuri mai mari ale aces-
tora ºi cu unele avantaje pentru el.
ADMINISTRAREA PROGRAMULUI (A.P.)

Este un sistem de conducere
generalã care cuprinde servicii com-
plete (fig. 17) pentru beneficiar în
realizarea unei investiþii – CONCEP-
ÞIA PRELIMINARÃ – PROIECTARE
– EXECUÞIE – PUNERE ÎN FUNCÞI-
UNE ºi a apãrut ca rezultatul nevoii
investitorului ca investiþia sã fie con-
dusã „din afarã“ (fig. 3).

De fapt Administratorul de Pro-
gram (AP) devine un investitor / bene-
ficiar delegat al investitorului, unde
acesta nu are timpul ºi priceperea
de a se ocupa el însuºi de realizarea
investiþiei.

Firmele care pot asigura pentru
investitori serviciile de A.P. sunt soci-
etãþi de construcþii calificate în sis-
temele de conducere a investiþiilor,
societãþi de proiectare sau de con-
sultanþã, specializate în domeniu.

Este important ca toate aceste
firme care asigurã A.P. sã dispunã de
personal competent, calificat ºi cu
experienþã în conducerea investiþiilor.

Selecþionarea Administratorului
de Program se face dupã aceleaºi
reguli ca ºi în cazul C.I. – scrisori de
invitaþie – o primã selecþionare ºi
întocmirea listei lungi – o  a doua
selecþionare ºi întocmirea listei
scurte – interviuri – negocierea con-
tractului – selecþionare.

Avantajele sistemului de Admi-
nistrare a Programului (A.P.)

Investitorul este necesar sã-ºi
organizeze propria echipã de con-
ducere a investiþiei.

Va exista o conducere unicã ºi
cuprinzãtoare care este delegatã de
investitor cu întreaga rãspundere de
realizare a investiþiei.

A.P. poate face planificãri rea-
liste ºi coordonate, va coordona
graficele participanþilor, costurile
programului ºi va deþine controlul
calitãþii de ansamblu.

Controleazã unitar selecþionarea
materialelor, utilajelor, echipamentelor.

Deþine conducerea ansam-
blului de servicii, consultanþã, exe-
cuþie, pe baza timpului coordonat ºi
al costului controlat.

Cunoaºte surse de finanþare ºi
consiliazã beneficiarul de utilizarea
unor surse de capital alternative ºi
favorabile.

Distribuþia responsabilitãþilor.
Administratorul de Program

încheie contracte cu consultanþii,
proiectanþii, executanþii ºi suprave-
ghetorii, dar nu-ºi asumã nici o
rãspundere contractualã pentru exe-
cuþia lucrãrilor prevãzute în aceste
contracte. Aceste rãspunderi sunt
ale contractanþilor.

Este importantã relaþia Investitor
–Administrator de Program, deoarece
acesta va acþiona în numele investi-
torului ºi va lua decizii importante în
numele lui.

Distribuþia sarcinilor, responsa-
bilitãþilor ºi limitele acestora între
Investitor ºi A.P. trebuiesc bine defi-
nite ºi înscrise în contracte.

Administratorul de Program,
este evident rãspunzãtor faþã de
investitor pentru acordarea unor ser-
vicii „bune“, „cinstite“ ºi „corecte“ de
tip „agenþie“.

Sistemul de „Administrarea Pro-
gramului (AP) este relativ nou, care
are ca scop o conducere compe-
tentã ºi vizionarã în realizarea
investiþiilor.

Sunt puþine persoane care au
capacitãþile tehnice, de conducãtor
ºi de vizionar. Din acest motiv A.P.
se face de regulã de echipe specia-
lizate ºi dotate cu specialiºti de
marcã.

Tendinþa de folosire a A.P. este în
creºtere, mai ales la investiþii com-
plexe, particulare sau de stat, unde
sunt necesari îndrumãtori profe-
sioniºti ºi de încredere.

O soluþie optimã de cumulare a
calitãþilor necesare pentru acest sis-
tem de conducere ar fi alianþa între
investitor, o firmã de Consultanþã -
Proiectare ºi un Antreprenor General
sau un „Joint Venture“ care convin
ca obiect Administrarea Programului.
(fig. 10.).Fig. 10
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Sistemul de integrare a partici-
panþilor într-o singurã echipã este
benefic iar luarea deciziilor ºi acþiu-
nile sunt rapide ºi competente prin
cumularea experienþelor.

Pãrþile îºi stabilesc de la începutul
procesului rolurile, prin acorduri ºi
prin înþelegere ºi îºi întrepãtrund
capabilitatea ºi experienþa.

Stabilesc importanþa acþiunilor
privind studii preliminare, programe,
analize fezabilitate, proiectare amã-
nunþitã în promovarea ºi realizarea
unei investiþii.

Iatã câteva criterii de succes în
Administrarea Programului (A.P.):

Decizii din timp ºi la timp ale
Investitorului.

Alegerea A.P. bazat pe capaci-
tatea acestuia.

Identificarea ºi precizarea clarã
în contract a ariei de responsabili-
tate, autoritate, a A.P.

Adaptarea (modelarea) servici-
ilor dupã dorinþa investitorului.

Participarea investitorului la
formarea echipei de conducere sau
a formei de parteneriat.

Administratorul de program, în
schimbul onorariului sãu care de
regulã se creeazã din valoarea
economiilor aduse Proiectului, tre-
buie sã asigure:

- calitate mai bunã;
- execuþie mai rapidã;
- reducerea pierderilor, greºelilor,

rebuturilor;
- folosirea mai bunã a bugetului

de Proiect;
- terminare, dare în exploatare ºi

punere în funcþiune fãrã obstacole.
Se prezintã în continuare, indife-

rent de forma de conducere a
investiþiilor, o listã minimã a serviciilor
privind managementul investiþiilor.

Serviciile de management
al investiþiilor

1. Elaborarea Programului General
Preliminar privind estimarea terme-
nelor de executare a investiþiei ºi a
fondurilor necesare realizãrii aces-
teia (bugetul proiectului).

Revizuirea ºi îmbunãtãþirea aces-
tui Program pe mãsurã ce proiectul
se definitiveazã.

Coordonarea elaborãrii docu-
mentaþiilor de execuþie a lucrãrilor.
Dacã i se cere, va elabora prin grija
sa  ºi documentaþiile preliminare.

Analizarea, împreunã cu Benefi-
ciarul, dacã programul satisface
cerinþele acestuia, privind termenul
de execuþie ºi posibilitãþile bugetare,
propuneri privind schimbãri de soluþii
sau materiale în vederea optimizãrii

valorii lucrãrilor ºi termenelor de
realizare.

2. Organizarea ºi conducerea
licitaþiei privind selectarea Antre-
prenorului General pentru executa-
rea lucrãrilor de construcþii-montaj.

Întocmirea documentelor de lici-
taþii pe baza proiectelor, specificaþi-
ilor tehnice ºi listelor de materiale,
echipamente ºi utilaje, elaborate de
Proiectantul General, (instrucþiuni de
participare, forma de contract,
condiþii generale ºi speciale de con-
tractare, grafic cu termene de exe-
cuþie, formulare de garanþii bancare
etc.) aprobate de Beneficiar.

Soluþionarea împreunã cu Proiec-
tantul General a tuturor problemelor
ºi neclaritãþilor ridicate de ofertanþi.

3. Analizarea ºi evaluarea ofer-
telor pe bazã de preþ, termene de
execuþie, capabilitate tehnicã, boni-
tate, garanþii etc. ºi elaborarea
raportului cu propuneri privind
alegerea  Antreprenorului General.

4. La elaborarea contractului de
antreprizã ºi a anexelor la acesta,
asistã din punct de vedere tehnic ºi
financiar Beneficiarul. Acesta asistã
ºi la negocierea ºi încheierea con-
tractului cu Antreprenorul General.

5. Verificarea ºi avizarea Graficului
de Eºalonare a Lucrãrilor, elaborat
de Antreprenorul General înainte de
începerea lucrãrilor ºi obþinerea
aprobãrii Beneficiarului asupra
Graficului.

6. Verificarea ºi avizarea subcon-
tractorilor de specialitate, propuºi de
Antreprenorul General ºi obþinerea
aprobãrii Beneficiarului.

7. Acordarea de asistenþã Benefi-
ciarului la predarea amplasamentu-
lui lucrãrilor ºi la emiterea Ordinului
de începere a lucrãrilor.

8. Organizarea de licitaþii pentru
selectarea subantreprenorilor de
specialitate ºi furnizorilor de materi-
ale, echipamente, utilaje ºi servicii care
sunt direct în sarcina Beneficiarului.
Analizarea ofertelor, propunerea
ofertelor optime spre aprobarea
Beneficiarului.

9. Elaborarea documentelor de
contractare, acordarea de asistenþã
tehnicã ºi comercialã Beneficiarului
la negocierea ºi încheierea aces-
tora, pentru lucrãrile, materialele,
echipamentele, utilajele ºi serviciile
în sarcina Beneficiarului.

10. Administrarea contractului
general de antreprizã ºi a celorlalte
contracte încheiate de Beneficiarul
direct cu contractorii de specialitate ºi
furnizorii pentru investiþie, în vederea

încadrãrii în calitatea, costurile ºi ter-
menele contractate.

11. Elaborarea Graficului General
de Realizare a Investiþiei, pe baza
graficului de proiectare, a graficului
de execuþie a lucrãrilor ºi a ter-
menelor ºi valorilor din contractele
încheiate direct de Beneficiar. Elabo-
rarea în conformitate cu acesta a
Graficului General de Plãþi respectiv
a Graficului cu toate sarcinile ºi
obligaþiile Beneficiarului în cadrul
acestei investiþii (avize, taxe, proiecte,
servicii, lucrãri de specialitate, mate-
riale, echipamente, utilaje, plãþi de
lucrãri etc.).

12. Urmãrirea în permanenþã a
Graficului General de Realizare a
Investiþiei prin introducerea datelor
la zi privind progresul lucrãrilor ºi
valorile acestora. Analizarea ºi
transmiterea de propuneri Beneficia-
rului în cazul în care existã pericolul
depãºirii termenelor de execuþie
ºi/sau costurilor programate.

13. Þinerea, în permanenþã, a
evidenþei cantitãþilor de lucrãri exe-
cutate ºi a sumelor plãtite, preli-
minare costurilor pentru lucrãrile
rãmase de executat, urmãrind înca-
drarea în costurile ºi fondurile
programate.

În cazul în care existã tendinþa
depãºirii valorilor programate, va
informa Beneficiarul ºi va face pro-
puneri pentru controlul situaþiei.

14. Organizarea ºedinþelor de
analizã cu participarea tuturor facto-
rilor care concurã la realizarea investiþiei.

15. Prezentarea Raportului Lunar,
privind activitatea contractorilor
problemele apãrute în execuþie,
îndeplinirea obligaþiilor contractuale
ºi respectiv compararea rezultatelor
obþinute cu datele programate prin
Graficul General de Realizare a
Investiþiei.

16. În funcþie de rezultatele
obþinute în realizarea investiþiei Con-
sultantul va transmite lunar Benefi-
ciarului, pentru aprobare, un raport
cu propuneri pentru îmbunãtãþirea
activitãþii.

17. Coordoneazã ºi controleazã
activitatea de supraveghere a lucrã-
rilor  în ºantier.

În funcþie de tipul de conducere a
investiþiei ales  de investitor (Director
de proiect), Proiectare-execuþie,
Coordonarea Investiþiei sau Admi-
nistrarea Programului, clauzele con-
tractuale trebuie sã fie clare în ceea
ce priveºte limitele drepturilor ºi
rãspunderile încredinþate.

(Continuare în numãrul viitor)
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Ofertã generoasã pentru investitori
ARCONI STAR S.A. Constanþa este

o societate pe acþiuni, cu capital inte-
gral privat, înfiinþatã în decembrie 1994. 

Activând în domeniul construcþiilor
civile ºi industriale, bazatã pe o echipã
managerialã cu experienþã, completatã
cu succes de un colectiv dinamic ºi
bine pregãtit profesional, format din
ingineri ºi subingineri de specialitate,
maiºtri ºi tehnicieni, personal calificat în
domeniul construcþiilor ºi instalaþiilor
aferente construcþiilor, în meserii de dul-
gheri, zidari, fierar-betoniºti, lãcãtuºi,
tâmplari, zugravi, izolatori ºi muncitori
necalificaþi, S.C. ARCONI STAR S.A. vã
stã la dispoziþie pentru orice tipuri de
lucrãri în domeniu.

Societatea noastrã dispune de toate
dotãrile ºi utilajele pentru desfãºurarea
activitãþii competente în construcþii,
inclusiv de o fabricã modernã de
betoane. Având atu-ul de producãtor ºi
distribuitor de betoane, precum ºi de
elemente prefabricate din beton ºi
beton armat, firma noastrã s-a dez-
voltat ºi s-a impus în economia judeþului
Constanþa.

Un loc important în domeniul de
activitate al societãþii noastre îl ocupã
construcþiile industriale. O bunã parte
dintre ele se desfãºoarã în Petromidia.
Baza de producþie, aflatã la Midia-
Nãvodari, se întinde pe o suprafaþã de
10.000 mp. Aici funcþioneazã atelierele
de construcþii din aluminiu, PVC, metal ºi
lemn, magaziile ºi depozitele de materi-
ale, coloana auto ºi parcul de utilaje.

Realizãrile de pânã acum vorbesc
de la sine despre capacitatea noastrã
de a face faþã celor mai dificile ºi com-
plexe lucrãri de construcþii-montaj.
Soluþiile aplicate de noi se adreseazã
tuturor genurilor de obiective de con-
strucþii, începând cu spaþiile publice ºi
de agrement, apoi sedii administrative,
locuinþe particulare etc.

„Seriozitate, profesionalism,  calitate,
promptitudine!“ – aceasta este deviza
noastrã pentru lucrãrile pe care le exe-
cutãm. Satisfacþia cererilor consuma-
torilor, reducerea costurilor prin tehnologii
performante sunt repere de manage-
ment al calitãþii în firmã. Pentru buna
desfãºurare a activitãþilor ºi respectarea

normelor în domeniul construcþiilor,
unitatea noastrã are stabilit, imple-
mentat ºi menþine în cadrul societãþii
un sistem integrat de management:
Calitate - Mediu - Sãnãtate ºi Securitate
în Muncã, certificat conform standar-
delor internaþionale SR EN ISO
9001:2001 (ISO 9001:2000), SR EN
ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004),
OHSAS 18001:2004, ºi a legislaþiei în
vigoare. Produsele de beton realizate
la Fabrica de betoane ARCONI sunt
certificate în conformitate cu stan-
dardul internaþional de calitate a
betoanelor: SR EN 206 –1:2002.

Atitudinea deschisã, cooperantã,
onestã faþã de clienþi, furnizori ºi sub-
contractanþi, onorarea cu seriozitate ºi
corectitudine a obligaþiilor contrac-
tuale, fac din S.C. ARCONI STAR S.A.
CONSTANÞA un partener serios ºi
performant, capabil sã ducã la bun
sfârºit proiecte complexe.Toate aces-
tea sunt realitãþi care au consolidat
poziþia ºi renumele ARCONI STAR pe
piaþa judeþului Constanþa. 
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Fabrica de þesãturi SEFAR, Sighiºoara

CARACTERISTICI

TEHNICE ªI FUNCÞIONALE

Fabrica de þesãturi textile indus-

triale Sefar a fost construitã în

municipiul Sighiºoara pe o suprafaþã

de teren de 25.000 mp; clãdirea are

suprafaþã construitã desfãºuratã de

13.859 mp.

Hala industrialã are parter ºi etaj

parþial, înglobat în înãlþimea halei;

structura de rezistenþã este din

beton armat monolit, cu grinzi

precomprimate prefabricate din

beton, ce reazemã articulat pe

capetele stâlpilor.

Acoperiºul, în ºase ape, a fost

executat din tablã cutatã trape-

zoidalã, peste care s-a pus o barierã

din vapori, termoizolaþie din vatã

mineralã rigidã ºi hidroizolaþie din

membrane tip SIKA.

Datoritã caracteristicilor pro-

duselor finite, ce trebuie sã se

încadreze în limite de toleranþã

extrem de severe, a trebuit proiectat

un sistem HVAC unic, care sã asi-

gure aceeaºi umiditate relativã,

aceeaºi temperaturã ºi aceeaºi puri-

tate a aerului 24 de ore din 24, pe tot

parcursul anului calendaristic.

Aceste deziderate au fost posibile

prin etanºarea perfectã a par-

doselilor ºi prin crearea unei sim-

bioze între sistemele de umidificare,

ventilare, purificare ºi climatizare a

aerului din incinta construcþiei.

Toate instalaþiile, inclusiv podurile

rulante, sunt proiectate ºi construite

într-un mod integrat, în vederea

reducerii la minim a greutãþii con-

strucþiei ºi implicit a costurilor.

La exterior s-a creat o zonã tam-

pon de vegetaþie, pe o suprafaþã de

aproximativ 2.250 mp.

Acest proiect a fost finalizat în

condiþii deosebite de calitate într-o

perioadã de un an (proiectare ºi exe-

cuþie) datoritã bunei colaborãri între

client, proiectant ºi antreprenorul

Züblin Construct. 

Antreprenor: SC Züblin Construct SRL
Beneficiar: SC Sefar SRL

Proiectant: SC Stoessel Consult SRL
Subantreprenori: SC Imsat SRL, SC Lupp Construction România SRL, SC Ruukki România SRL,

SC Loading System SRL, SC Tc System SRL, SC General Izocom SRL, SC Huniconst SRL
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Panourile ISOPAN –
garanþia victoriei în lupta cu timpul

Din ce în ce mai mult, aliatul nostru
tradiþional, timpul, a devenit duºmanul
nostru numãrul unu. În toate domeniile
lupta principalã este lupta cu timpul ºi
mai ales cu timpul necesar trecerii de
la faza de proiect la faza finalã a
proiectului respectiv.

Nici construcþiile nu se situeazã în

afara acestei legi nescrise a secolului

nostru.

Necesitatea stringentã de noi construcþii industriale ºi comerciale a creat o

presiune constantã asupra firmelor de construcþii obligate sã gãseascã noi

metode de construcþie care sã garanteze clienþilor termene de finalizare cât

mai scurte.

Din ce în ce mai mult, beneficiarii

construcþiilor insistã pentru lucrãri exe-

cutate în perioade de timp care în urmã

cu puþini ani pãreau o simplã utopie.

Nimeni nu mai doreºte sã aºtepte

ani pânã când ideea unei afaceri

începe sã rodeascã ºi ca urmare, s-a

impus crearea de materiale de con-

strucþii care sã îmbine funcþionalitatea

ºi calitãþile izolante cu rapiditatea în

montare.
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Isopan Est membrã a Grupului Manni, grup cu solide tradiþii în producerea

ºi comercializarea de panouri izolante tip sandwich, ºi-a propus sã ajute

constructorii în lupta lor cu timpul. Ca urmare, Isopan Est produce pentru

clienþii sãi o gamã variatã de panouri tip sanwich pentru pereþi ºi acoperiº,

gamã care rãspunde tuturor cerinþelor pieþei.

Uºurinþa în montare, versatilitatea, durata de viaþã ºi, nu în cele din urmã,

calitatea au impus soluþia de construcþie cu panouri tip Isopan  ca o soluþie

sigurã ºi eficientã în lupta cu termenele de construcþie din ce în ce mai

scurte.

Facilitãþile de producþie ale firmei,

situate în România, au  permis o

relaþie mai apropiatã cu beneficiarii ºi

nu în ultimul rând un cost de transport

redus pentru aceºtia, precum ºi o

derulare eficientã a contractelor.

Mulþumitã unei reþele de agenþi care

acoperã întreaga þarã, Isopan Est este

capabilã sã acorde sprijin tehnic ºi

comercial tuturor clienþilor sãi, ajutându-i pe aceºtia sã optimizeze termenele

de aprovizionare ºi execuþie.

Soluþiile tehnice rezultate din folosirea panourilor izolante tip Isopan

permit constructorilor sã abordeze cu mai multã încredere proiecte de

construcþie cu termene de finalizare reduse ºi sã obþinã randamente de

montaj superioare.
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Panouri termoizolante

Coilprofil produce aceste panouri
folosind o tehnologie modernã, întâl-
nitã în majoritatea statelor europene,
de producþie în sistem continuu.
Panourile au o structurã tip sandwich
ºi folosesc o termoizolaþie din poli-
stiren expandat (clasa de com-
bustibilitate C1) sau vatã mineralã,
douã foi de tablã galvanizatã ºi
prevopsitã, adeziv bicomponent
poliuretanic.

Stratul de zinc de 275 g/m2 con-
ferã o înaltã rezistenþã la coroziune. 

Pentru profilul exterior, oferim o
gamã bogatã de culori. Culoarea
profilului interior este RAL 9002.

Acest produs are o serie de
caracteristici avantajoase: este un
material cu rezistenþã mare, nu se
deformeazã, nu permite infiltrarea
apei; are densitate omogenã, este
mult mai uºor decât materialele cla-
sice, poate fi montat uºor, este pro-
dus în grosimi, lungimi ºi culori
diferite, este un material ecologic
(polistirenul nu aduce prejudicii
mediului sau sãnãtãþii).

Beneficiile utilizãrii acestui pro-
dus sunt uºor de remarcat:

diminuarea cantitãþii de oþel
sau beton armat din structura de
rezistenþã;

micºorarea timpului de exe-
cuþie a construcþiei;

costuri reduse pentru încãlzire/
rãcire;

lipsa cheltuielilor de întreþinere
specifice construcþiilor din materiale
clasice;

menþinerea pe termen lung a
proprietãþilor panourilor ºi, implicit, a
construcþiei din care fac parte:
gradul de izolaþie termicã, fonicã ºi
hidrofugã, aspectul ºi culoarea,
datoritã calitãþii superioare a materiei
prime folosite.

Aceste panouri pot fi dispuse atât
orizontal, cât ºi vertical, ºi pot fi uti-
lizate în combinaþie cu casete sau
piese de finisaj, obþinându-se un
design deosebit ºi o funcþionalitate
foarte bunã. 

Panourile termoizolante pentru faþadã ºi acoperiº, cu îmbinare ascunsã sau vizibilã, de la Coilprofil,
reprezintã elemente structurale prefabricate destinate construcþiilor industriale (depozite, unitãþi de
producþie, centrale termice, camere frigorifice), agrozootehnice (grajduri, crescãtorii, ateliere), socio-
culturale (piscine, patinoare, birouri, sãli de sport, locuinþe pentru ºantiere).

Panouri termoizolante de faþadã
cu prindere invizibilã

Panouri termoizolante de acoperiº Panouri termoizolante de faþadã
cu prindere vizibilã

Fig. 1: Structurã tablã

Fig. 2: Paletar
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Panouri termoizolante – distribuþie la nivel naþional

„Din gama panourilor termoizo-
lante înregistrãm cereri semnificative
pentru Topwall, panou de perete cu
autosusþinere, utilizat cu precãdere în
construcþia de clãdiri industriale/comer-
ciale, camere frigorifice ºi pentru
compartimentãri. Tot în rândul pro-
duselor solicitate se înscriu sistemele
de luminatoare marca Politec, precum
panoul Easy Roof cu douã cute late-
rale, un sistem care se poate monta
indiferent de secþiunea, grosimea sau
materialul izolator al panourilor
termoizolante“, a precizat Gabriel Voicu
– Director Vânzãri al Topanel SRL.

Principalele categorii de panouri
Topanel sunt:

PANOURI REZISTENTE LA FOC
PÂNÃ LA 3 ORE

HIPERTEC WALL, panou de
perete utilizat pentru faþade ºi com-
partimentãri, prezintã un strat termo-
izolator din vatã mineralã care îi
conferã un grad ridicat de rezistenþã
la foc ºi izolare fonicã.

PANOURI ZOOTEHNICE 
ZOOTEHNIC este un panou

metalic autoportant, dedicat con-
strucþiei acoperiºurilor fermelor ani-
male cu panta minimã de 7%. Stratul
izolator din spumã PUR are o
grosime de 30-80 mm, iar faþa inte-
rioarã din TPO plasticizat îi conferã o
rezistenþã excelentã la atacul acizilor
organici, micro-organismelor, vapo-
rilor ºi condensului.

PANOURI FONOABSORBANTE
HIPERTEC ROOF/WALL SOUND
Pentru obiectivele civile sau

industriale care necesitã un grad
mare de absorbþie fonicã, recoman-
dãm utilizarea panourilor HIPERTEC
ROOF SOUND ºi HIPERTEC WALL
SOUND cu faþa interioarã perforatã
ºi miez din vatã mineralã.

PANOURI FOTOVOLTAICE 
Energia fotovoltaicã este o sursã

alternativã de energie care exploa-
teazã lumina solarã. Panoul solar
METENERGY integreazã în partea
sa planã module fotovoltaice care

pot fi conectate astfel încât sã pro-
ducã valorile de putere ºi tensiune
necesare unei clãdiri industriale,
sportive sau rezidenþiale. Modulele
sunt ecologice ºi nu produc zgomot
sau pierderi de cãldurã.

PANOURI DECORATIVE
(ACOPERIRE PIATRÃ)

GRANITSTONE este un panou
tip sandwich cu izolaþie din spumã
PUR ºi faþa exterioarã finisatã cu
aºchii de granit, utilizat cu precãdere
ca perete exterior al clãdirilor.

Detaliile tehnice complete, inclu-
zând ºi tabelele cu deschideri de
siguranþã ale tuturor panourilor pot fi
consultate accesând pagina web
www.topanel.ro. 

Deja un nume în domeniul panourilor termoizolante, Topanel a reuºit într-un timp foarte scurt sã îºi
extindã reþeaua de distribuþie la nivel naþional.

Înfiinþatã în 2003, compania a înregistrat o creºtere spectaculoasã, datoratã cu precãdere calitãþii
produselor ºi seriozitãþii cu care a tratat fiecare comandã.

În prezent, Topanel comercializeazã cea mai variatã gamã de panouri termoizolante, de la panourile
clasice pentru perete ºi acoperiº pânã la panourile speciale, prin ºase centre de desfacere: Bucureºti,
Constanþa, Iaºi, Cluj, Sibiu ºi Timiºoara.

Reprezentanþa Sibiu este cea mai nouã investiþie în dezvoltare a companiei, fiind inauguratã în vara
acestui an. Sibiul se va adresa astfel cererii importante înregistratã în partea de NV a þãrii, cerere care a
impus Topanelului alocarea de resurse în trei puncte de lucru.
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Dinamica incendiului ºi rãspândi-
rea fumului în spaþii neventilate
(foto 1) duce la crearea imediatã a
unui strat de fum ºi gaze fierbinþi, ce
pot atinge temperatura de com-
bustie, producând astfel explozia ce
duce la colapsul clãdirii.

Recunoscând importanþa siste-
melor de ventilare naturalã RWA
(foto 2), autoritãþile guvernamentale
ºi locale impun încã din faza de
proiectare, introducerea acestor ele-
mente de siguranþã pasivã, având ca
scop salvarea de vieþi omeneºti ºi

pãstrarea integritãþii structurale a
clãdirilor.

Declanºarea, propagarea ºi dina-
mica unui incendiu în clãdiri protejate
de sisteme RWA, suferã modificãri
considerabile, având ca efect înde-
plinirea scopului pentru care au fost
create, salvarea de vieþi ºi bunuri.

La declanºarea incendiului, gazele
fierbinþi ºi fumul se ridicã spre aco-
periº, formând un strat care are
tendinþa de deplasare pe vertical,
cãtre podea. Activarea timpurie a
sistemelor RWA permite deschiderea

trapelor de fum, ce are ca efect

evacuarea continuã a cãldurii ºi

fumului. Proiectarea corectã constã

în gãsirea unui echilibru între canti-

tatea de gaze produsã ºi posibili-

tatea lor de a fi evacuate prin

ventilarea naturalã. Obiectivul principal

este acela de a permite menþinerea

unui strat de vizibilitate optimã la

nivelul podelei pentru evacuarea

personalului în ordine (fãrã haos) ºi

în condiþii de siguranþã.

Sistemul de ventilare RWA, a

cãrui acþionare este asiguratã de un

motor electric, are la bazã compo-

nentele ilustrate mai jos.

Sistemul de control include douã

funcþii de bazã: Evacuare de fum ºi

cãldurã în caz de incendiu ºi Venti-

lare naturalã zilnicã. Prima funcþie

este declanºatã de activarea sis-

temelor de detecþie, automate sau

manuale, care acþioneazã motorul de

deschidere. Sistemele moderne

includ, pe lângã detecþie automatã, ºi

sistemul de diagnozã ºi surse de

energie independente care permit

Sisteme de ventilaþie RWA
pentru fum ºi cãldurã

Foto 2

Foto 1

De secole, puterea distructivã a focului a forþat omenirea sã gãseascã soluþii de prevenire a acestuia.

Spre exemplu, acoperiºurile ºi pereþii sunt testaþi la foc, astfel încât prin dezvoltarea de noi materiale sã se reducã

considerabil riscul la foc. Aceasta este tendinþa de bazã în proiectarea ºi construcþia clãdirilor moderne.

ªtim cã fumul însoþeºte întotdeauna un incendiu, astfel încât, pe lângã urmãrile distructive ale focului,

acesta pune în primejdie viaþa omului, prin efectele produse de inhalarea gazelor fierbinþi ºi toxice, precum

ºi prin obturarea vizibilitãþii cãilor de evacuare ºi reducerea mobilitãþii persoanelor afectate. Se creeazã

totodatã panicã ºi se diminueazã eforturile de salvare ale pompierilor. Fumul este deci principala cauzã a

mortalitãþii în cazul unui incendiu, el provocând peste peste 80% din victime.

Toate aceste pericole pot fi eliminate prin introducerea ventilãrii naturale în vederea evacuãrii fumului

ºi cãldurii, astfel încât sistemele RWA sunt o componentã a sistemului integrat de luptã împotriva incendiului.

ing. Cãtãlin MARAN - project manager



funcþionarea pentru 72 de ore în

cazul unei întreruperi accidentale a

alimentãrii. A doua funcþie, de venti-

lare naturalã, permite automatizarea

cu o variatã gamã de senzori ce per-

mit acþionarea motorului în funcþie de

temperatura interioarã, temperatura

exterioarã, umiditate, viteza vântului.

În toate cazurile de comandã a

funcþiei de ventilare, funcþia de eva-

cuare de fum ºi cãldurã au prioritate

de urgenþã, având ca efect blocarea

celei de-a doua funcþii, pânã la elimi-

narea pericolului.
Avantajele sistemelor activate

electric includ:

operare manualã fiabilã;

operare automatã, eficientã ºi

sigurã prin sistemele de detectare a

fumului ºi focului

monitorizarea permanentã a

stãrii sistemului;

transmitere ºi colectare de date

(coduri de alarmã ºi semnale de

eroare) de la distanþã;

cost minim pentru ventilarea

naturalã (îndeplinesc cerinþele de

mediu prin micºorarea cantitãþilor de

energie necesare condiþionãrii aerului);

design modern al elementelor

aparente din sistem, ce pot fi inte-

grate într-o concepþie arhitecturalã

ºi esteticã.

Sistemul RWA poate fi conectat

la BMS (building management sys-

tem) prin conexiuni externe asigu-

rate de sistem, ce poate astfel

prelua comenzile de ventilare de la

alþi senzori, dar poate ºi da comanda

de urgenþã dacã sesizeazã pericol

prin reþeaua proprie de detectori. 
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Reabilitare suprastructurã pod
peste râul Mureº la Sãvârºin

CARACTERISTICI

TEHNICE ªI FUNCÞIONALE

Podul peste râul Mureº este situat

în localitatea Sãvârºin din judeþul

Arad pe DJ 707A la km 1+271.

Construit în 1897, podul se afla în

stare avansatã de degradare, iar

albia râului Mureº avea vegetaþie

deasã pe ambele maluri în zona

podului.

Lungimea totalã a podului este

de 175 m, fiind alcãtuit din patru

deschideri de câte 39,80 m. 

Suprastructura este formatã din

tabliere metalice cu douã grinzi prin-

cipale, de formã parabolicã, simplu

rezemate.

Infrastructura (pile ºi culei) este

executatã din moloane de piatrã cio-

plitã, legate cu mortar de ciment;

cuzineþii sunt realizaþi din blocuri

mari de piatrã. În urma expertizei s-a

decis menþinerea infrastructurii exis-

tente, cu unele reparaþii.

Lucrãrile de reabilitare au vizat în

special suprastructura podului care

prezenta coroziune avansatã, ele-

mente deteriorate în urma impactului

cu autovehicule, iar rezistenþa la

obosealã tindea spre limitã.

Principalele lucrãri realizate au

fost:

înlocuirea lonjeroanelor mar-

ginale ºi consolidarea directã a celor

intermediare;

consolidarea grinzilor princi-

pale cu tiranþi;

consolidarea montanþilor ºi

antretoazelor;

ridicarea tablierului ºi curãþirea

aparatelor de reazem;

înlocuirea cãii de rulare reali-

zatã din profile ZORRES cu o placã

de beton armat susþinutã de tablã

cutatã, în conlucrare cu grinzile cãii.

Firma AMARAD SA Arad a exe-

cutat lucrãri de mare complexitate ºi

dificultate, a cãror calitate foarte

bunã a fost apreciatã atât de proiec-

tant, cât ºi de beneficiar. 

Antreprenor:  SC Amarad SA, Arad
Beneficiar:  Administraþia de Drumuri ºi Poduri - Arad

Proiectant: Universitatea Politehnicã, Timiºoara - prof. dr. ing. Radu Bãncilã
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Reabilitare front de acostare cheu
Port Constanþa

CARACTERISTICI
TEHNICE ªI FUNCÞIONALE

Lucrarea a constat în executarea
unui cheu nou în locul celui existent
care a fost avariat, o parte din
acesta prãbuºindu-se în apã.

Eliberarea amplasamentului a
fost foarte dificilã deoarece a necesi-
tat spargeri de betoane sub apã,
scoaterea betonului spart ºi a
blocurilor sfãrâmate de 100 t/buc.,
scoaterea bolarzilor etc.

Cheul nou a fost realizat în faþa
fostului cheu. Lucrãrile au cuprins
execuþia cheului, a prismului descãr-
cãtor ºi a umpluturilor din spatele
acestuia.

Zidul de cheu are lungimea de

207,25 m, închiderea spre S-E fiind

prevãzutã cu o pilã de colþ ºi o pilã

formatã din douã blocuri tip F supra-

puse ºi patru blocuri tip D modifi-

cate. La capãtul de N-V cheul se

terminã în trepte, pentru a se putea

realiza o prelungire viitoare.

Patul de fundare a fost realizat

din piatrã brutã adusã pe gabarã

ºi basculatã pe amplasamentul

cheului ,  nivelatã cu ajutorul

scafandrilor.

Zidul de cheu a fost realizat în

pile de 5,50 m lungime, din ºase

tipuri de blocuri turnate în cofraje

metalice; blocurile de beton de cca.

100 t fiecare au fost ridicate cu

macaraua plutitoare pentru a fi

aºezate pe poziþie în pile. S-a

urmãrit realizarea în aliniament a

paramentului pilelor ºi realizarea

unui rost de maxim  5,0 cm între

pilele adiacente.

Coronamentul a fost turnat în

tronsoane de 33,30 m, cu rosturi de

2 cm.

Consolidarea patului de fundare

din faþa cheului s-a realizat prin com-

pactarea cu un mai de 10 t, cu

diametrul de 2,00 m, lãsat sã cadã

de la 1,00 m înãlþime, rãmânând per-

manent submersat. Compactarea

s-a executat în straturi de maxim

0,90 m grosime, în douã cicluri.

Lucrãrile executate de pe apã ºi

sub nivelul apei, cu un grad foarte

mare de dificultate, au demonstrat

profesionalismul ºi buna pregãtire

tehnicã a constructorului. Prin reabi-

litarea frontului de acostare a cheului

post acostare gabare a fost realizatã

o lucrare etalon pentru SC CONVAS

CONSTRUCT SRL Constanþa. 

Antreprenor: SC Convas Construct SRL, Constanþa
Beneficiar: CN Administraþia Porturilor Maritime Constanþa SA

Proiectant: SC IPTANA SA, Bucureºti
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Activitate integratã pentru investiþii eficiente

CONSTRUCÞII – un colectiv
de profesioniºti care însumeazã
toate ramurile acestei activitãþi:

Proiectare – managementul achi-
ziþiei terenurilor, consiliere urbanisticã,
arhitecturã, structurã, instalaþii;

Execuþie lucrãri de construcþii
civile, industriale ºi edilitare cu sub-
dezvoltãri pe fiecare capitol – case,
grupuri de case, ansambluri reziden-
þiale, hale industriale dedicate
(fabrici pentru industria alimentarã,
show-room, service auto), clãdiri de
birouri, spaþii comerciale;

Antreprenoriat general.
INIÞIATOR ªI FINANÞATOR DE

INVESTIÞII – primul parc rezidenþial
în zona de sud a Bucureºtiului –
MAMINA-BERCENI.

VÂNZÃRI DE MATERIALE – deºi
este o activitate relativ nouã a soci-
etãþii, echipa de agenþi bazatã pe
relaþiile ºi experienþa firmei-mamã a
dezvoltat o minireþea de distribuþie
de materiale pentru construcþii,
având în vedere ºi o capacitate de
depozitare (15.000 mp descoperiþi
ºi 800 mp acoperiþi). În acest
sens, departamentul de vânzãri

a dezvoltat relaþii de distribuitor ºi
parteneriat cu firme renumite, pre-
cum: Wienerberger (distribuitor),
Weber-Batec (distribuitor), Lindab
(distribuitor), Bramac (distribuitor),
Romstal (partener), Daw Benþa
(partener). De asemenea, CAM
SERV comercializeazã toate tipurile
de cherestea ºi oferã un pachet de
servicii pentru fierul beton pentru
construcþii (îndreptare, tãiere,
fasonare, transport).

TÂMPLÃRIE PVC–ALUMINIU –
desfãºuratã într-o halã modernã de
600 mp; este un domeniu de activi-
tate garantat atât de utilajele de tip
(U-R-B-A-N), cât ºi de profilele ger-
mane marca REHAU. Anul 2005 a
însemnat o importantã evoluþie
pentru acest compartiment, o serie
de utilaje nou-achiziþionate dublând
practic capacitatea de producþie
existentã. 2005 a fost foarte produc-
tiv ºi în ceea ce priveºte realizarea
de pereþi-cortinã, trei dintre cele mai
importante lucrãri fiind hala show-
room Kia Motors de pe DN1, show-
room-ul Kia Motors de pe
bu leva rdu l  Av i a t o r i l o r  d i n

Bucureºti ºi hala proprie a SC
CAM SERV SRL.

DISTRIBUÞIE COMBUSTIBIL –
de 3 ani CAM SERV deþine o staþie
Petrom în francizã la intersecþia dintre
ªos. Berceni ºi ªos. de Centurã. Tot
de atunci, firma are licenþã de trans-
port ºi distribuþie de combustibili,
deþinând 2 auto-cisterne, fiind astfel
distribuitor de produse petroliere pen-
tru mai multe staþii de betoane ºi
garaje ale unor importante firme de
construcþii ºi distribuþie din
Bucureºti ºi jud. Ilfov.

Pentru dezvoltarea acestor activi-
tãþi ºi proiecte, societatea gãseºte
prilejul de a mulþumi celor mai impor-
tanþi clienþi ai sãi: BRD Groupe Société
Générale, ROHE România, Mit Motors
International, Ines Group, Ager
Bussines Tech, Ranexim SRL,
Vertical Construct, Flyper SRL,
Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s
SRL, DOOSAN IMGB ROMÂNIA, Foria
România. 

CAM SERV SRL este o societate comercialã cu capital privat fondatã în 1994, având ca domeniu de activitate
construcþiile ºi instalaþiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel încât sã acopere
întreaga plajã de necesitãþi pentru fiecare firmã în parte ºi sã satisfacã toate cerinþele ºi exigenþele. Dupã 12 ani de
activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit.

CAMSERV – Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov
Tel.: 021/361.29.24, Fax: 021/361.29.26 

web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro



EXCAVAÞII & PLATFORME

• Excavaþii cu evacuare subsoluri
ºi fundaþii blocuri, case, hale:

parc 10 excavatoare de mare capacitate
ºi 25 de autobasculante DAF - 18 mc

• Excavaþii speciale (sãpãturi sub sprijiniri)
• Decopertãri

• Umpluturi compactate
• Platforme balastate

DEMOLÃRI & EVACUÃRI

• Demolãri mecanizate cu picon
ºi foarfece pentru demolãri

Excavator Komatsu PC 240 (picon ºi foarfecã)
Excavator Liebherr R 924 (picon ºi foarfecã)

Excavator Liebherr R 902 (picon)

• Demolãri prin implozie
• Evacuare moloz
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Marcom lanseazã
„Clubul operatorilor KOMATSU“

Un nou produs de marketing a
fost lansat pe piaþa din România din
data de 18.08.2008. Iniþiatorul, firma
MARCOM, unic distribuitor autorizat
Komatsu în România, urmãreºte,
prin intermediul acestui club, sã fie
mai aproape de operatorii de utilaje
Komatsu cu informaþii utile despre
ultimele produse ºi tehnologii în
domeniu, despre cele mai noi ºi
mai bune metode de operare ºi
întreþinere a utilajelor. Totodatã,
membrii clubului vor primi informaþii
legate de promoþii ºi oferte speciale,
invitaþii cu acces gratuit la eveni-
mente ºi târguri la care participã
firma Marcom, acces gratuit în zona
dedicatã exclusiv operatorilor ºi nu
în ultimul rând posibilitatea testãrii
utilajelor în cadrul „Concursului
Operatorilor“ care va fi organizat
anual de cãtre Marcom. Membrii
înscriºi în club vor primi ºepci ofi-
ciale CLUBUL OPERATORILOR
KOMATSU (Ediþie Limitatã).

În fiecare lunã, vor avea loc
tombole cu premii, ce constau în
haine ºi accesorii de lucru persona-
lizate ºi utilaje în miniaturã.

Toate aceste informaþii puse la
dispoziþie de cãtre echipa Marcom,
sunt disponibile membrilor, prin
intermediul poºtei, e-mail-ului sau
Internetului.  Accesul în acest club
se face gratuit ºi este dedicat doar
operatorilor de Utilaje Komatsu.

Dorinþa organizatorilor acestui Club
Select este de a se apropia de opera-
torii de Utilaje Komatsu, de a cãuta sã
aducã în atenþia specialiºtilor din
domeniul Construcþiilor ºi Utilajelor de
Construcþii avantajele operãrii unor
astfel de utilaje ºi de a reuºi sã fie un
ghid excepþional pentru toþi cei intere-
saþi de acest plan. Îmbunãtãþirea acti-
vitãþii fiecãrui operator ºi utilaj în parte
este un aspect cheie, ce a stat la baza
formãrii acestui club exclusivist. De
aceea, prin înfiinþarea Clubului Opera-
torilor Komatsu, echipa Marcom vine
în sprijinul utilizatorilor de astfel de uti-
laje, încercând sã elimine pe cât posi-
bil problemele care apar din cauza
deficitului de operatori ºi mecanici cu
calificãri corespunzãtoare ºi a modului
necorespunzãtor de operare a utila-
jelor, respectiv a modului în care se
fac întreþinerile minimale.

Ca efect, se doreºte creºterea

capacitãþii de lucru a utilajelor ºi a

nivelului de întreþinere a acestora ºi

implicit, creºterea duratei de viaþã a

maºinilor, cât ºi a performanþelor

acestora, printr-o utilizare corespun-

zãtoare a tuturor funcþiilor de care

dispun.

„Clubul Operatorilor Komatsu“

reprezintã totodatã o acþiune pe care

Marcom o adoptã pentru a veni atât

în sprijinul clientului, operatorului,

prin informaþii mereu noi despre utila-

jele de pe piaþa Komatsu, consiliere

ºi sprijin specializat în domeniu, dar

care vine ºi în sprijin personal, pentru

a reuºi sã fie mai aproape de colabo-

ratorii ºi operatorii sãi, pentru a

cunoaºte mai bine care sunt nece-

sitãþile, punctele forte ºi lipsurile

pieþei utilajelor de construcþii.

Deja online, site-ul special

www.clubuloperatorilor.ro vã aºteaptã

sã-l vizitaþi pentru a intra în contact

cu cele mai noi informaþii din exis-

tenþa Komatsu.

La nivel mondial mai existã astfel

de iniþiative, însã în România, pe

plan local, Marcom este singura

firmã care a pus în practicã acest

nou produs de marketing. 





...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

15 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România
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Consolidarea terenurilor ºi a fundaþiilor
cu maºini specializate

INJECTOFORAJ este distribuitor

exclusiv pentru þara noastrã de uti-

laje de foraj ºi accesorii inerente

activitãþii de foraj pentru firme cu

prestigiu în acest domeniu:

COMACCHIO SRL Drilling &

Foundation Equipment Specialist –

produce utilaje hidraulice de foraj

pentru consolidãri, micropiloþi (Ø 100

-  Ø 300), piloþi (Ø 400 - Ø 600 - Ø

900), fundaþii speciale, geotermie,

sondaje geotehnice, jet-grouting,

foraje puþuri de apã;

DAI PRA SRL produce sisteme

de injecþii (injectoare, amestecã-

toare, amestecãtoare – agitatoare),

packere, pompe;

CARANDINA SRL produce

orice tip de echipament pentru foraj

la cererea clientului (sape, elice con-

tinue, sisteme CFA, bucket pânã la

Ø 2000, carotiere, trasdutoare,

racorduri, hopper, friction welded

drill rods);

F.G.S. DRILL SRL produce

prãjini de foraj, ciocane fund de

gaurã, amortizoare, racorduri api ºi

special în oþel 42 CrM04;

GEOMARC SRL produce pompe,

sisteme de foraj rotopercutoare

pentru carotaje ºi probe ambientale,

prãjini wire line, coroane.

INTESO SRL produce vibra-

toare, vibro infisori;

INJECTOFORAJ este o societate româno-italianã, înfiinþatã în anul 2003, cu capital integral privat,
orientatã cãtre un domeniu modern, dar puþin exploatat profesional în þara noastrã: consolidarea
terenurilor ºi a fundaþiilor cu maºini specializate. Societatea, în calitate de importator unic al producãtorului
italian COMACCHIO, furnizeazã maºini pentru foraj. De asemenea, firma importã utilaje second-hand, le
recondiþioneazã ºi le pune în vânzare la preþuri atractive, beneficiind de o experienþã vastã a personalului
specializat în ºantierele de profil din Italia ºi Elveþia. Cu ajutorul specialiºtilor instruiþi ºi în fabrica din
Italia, INJECTOFORAJ acordã asistenþã tehnicã permanentã ºi service tuturor clienþilor sãi.



GEOMISURE SRL produce

instrumente pentru monitorizarea

lucrãrilor de subsol;

RIPMEC SRL produce piese

de uzurã pentru maºini de foraj

(bacuri, grief, sape º.a.);

CIANCALEONI SRL furnizeazã

utilaje ºi materiale de foraj second-

hand, trivele telescopice, maºini de

foraj pentru diametre mari (Ø 1200).

Începând cu anul 2006, socie-

tatea INJECTOFORAJ desfãºoarã ºi

activitatea de execuþie micropiloþi

(Ø 200 – Ø 300) ºi piloþi de mici

dimensiuni (Ø 400 – Ø 600) în sis-

temul CFA. Din aprilie 2008, soci-

etatea INJECTOFORAJ executã

piloþi de pânã la Ø 900.

Societatea INJECTOFORAJ SRL

a evoluat ascendent ajungând sã

investeascã 1.500.000 euro pentru

maºini ºi utilaje în anul 2008.

Noul sediu al firmei, care este în

construcþie, va fi terminat în cursul

anului 2009 ºi prevede 400 m2

birouri, un show room de 300 m2, un

atelier pentru întreþinere ºi reparaþii,

iar în viitorul apropiat un mic com-

plex de locuinþe pentru salariaþii din

provincie.

Societatea INJECTOFORAJ furni-

zeazã clienþilor sãi consultanþã, asis-

tenþã tehnicã, service, atât pentru

utilaje noi, cât ºi pentru cele second-

hand, în termen de 24h. 
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Aspecte juridice ale creditului ipotecar
CONSULTANÞÃ JURIDICÃ

avocat Marius Vicenþiu COLTUC

Creditul ipotecar pentru investiþii

imobiliare desemneazã acel tip de

credite acordate de instituþii finan-

ciare autorizate, destinat sã finan-

þeze construirea, cumpãrarea,

reabilitarea, consolidarea sau extin-

derea imobilelor cu destinaþie loca-

tivã, industrialã sau comercialã.

Creditul ipotecar pentru investiþii

imobiliare se acordã pe o perioadã

de minimum cinci ani pentru per-

soanele juridice ºi de minimum zece

ani pentru cele fizice. Pânã la ram-

bursarea integralã a creditului,

imobilele ipotecate vor putea fi

înstrãinate numai cu acordul preala-

bil al creditorului ipotecar. Con-

tractele încheiate cu nerespectarea

acestei dispoziþii sunt lovite de nuli-

tate absolutã.

Beneficiari
Bãncile, Agenþia Naþionalã pentru

Locuinþe, Casa de Economii ºi Con-

semnaþiuni ºi alte instituþii financiare

abilitate prin lege, inclusiv fondurile

ipotecare, pot acorda credite ipote-

care. Pot beneficia de credite ipote-

care în condiþiile prezentei legi

persoanele fizice care au cetãþenia

românã ºi domiciliul în România ºi

persoanele juridice române care au

ca obiect de activitate construirea,

reabilitarea, consolidarea sau extin-

derea imobilelor cu destinaþie loca-

tivã, industrialã sau comercialã,

precum ºi persoanele juridice române

care doresc sã construiascã locuinþe

de serviciu ori de intervenþie pentru

salariaþii lor.

Clauze obligatorii
pentru protecþia împrumutaþilor
Cu cel puþin zece zile înainte de

semnarea contractului de credit

ipotecar împrumutatorul va pune la

dispoziþie împrumutatului o ofertã

scrisã care va cuprinde toate condiþi-

ile contractului, precum ºi termenul

de valabilitate a acestuia. Contractul

de credit ipotecar nu va putea fi

modificat decât prin acordul scris al

pãrþilor, cu respectarea prevederilor

prezentei legi.

Creditul ipotecar va fi pus la dis-

poziþia beneficiarului eºalonat sau

integral, plata fãcându-se direct

cãtre vânzãtor în cazul cumpãrãrii

unui imobil sau cãtre constructor în

celelalte cazuri.

În cazul în care lucrãrile pentru

care s-a acordat creditul ipotecar vor

fi efectuate în regie proprie de benefi-

ciarii acestuia, sumele de bani se vor

transmite acestora potrivit unui plan

de finanþare stabilit prin contract.

Este interzisã condiþionarea

acordãrii unui credit ipotecar de

obligaþia beneficiarului creditului de

a cumpãra sau de a subscrie valori

mobiliare ale împrumutatorului,

indiferent sub ce formã. Interdicþia

prevãzutã la alin. (1) nu se aplicã la

achiziþionarea de titluri de participare

ale fondurilor ipotecare. Clauzele de

exigibilitate înainte de termen tre-

buie prevãzute în contractul de

credit ipotecar printr-o clauzã dis-

tinctã. Împrumutaþii au dreptul de a

rambursa anticipat creditul primit, în
continuare în pagina 158
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condiþiile stabilite de pãrþi prin con-

tractul de credit ipotecar. În caz de

faliment sau de lichidare voluntarã a

împrumutatorului, împrumutaþii au

dreptul de a rambursa anticipat cre-

ditul ipotecar primit.

În cazul în care prin contractul de

credit ipotecar s-a stabilit ca rata

dobânzii sã fie variabilã, se vor

aplica urmãtoarele reguli:

a) variaþia ratei dobânzii trebuie

sã fie legatã de fluctuaþiile unui

indice de referinþã; acesta trebuie sã

fie ales dintr-o serie de indici de

referinþã a cãror listã ºi mod de cal-

cul vor fi stabilite prin hotãrâre a

guvernului, dupã avizarea acestora

de Banca Naþionala a României;

b) contractul poate sã prevadã cã

variaþia ratei dobânzii este limitatã,

în sens crescãtor ºi descrescãtor, la

un anumit nivel faþã de rata

iniþialã a dobânzii. Contractul poate

sã prevadã, de asemenea, cã rata

dobânzii nu variazã decât atunci

când modificarea în sens crescãtor

sau descrescãtor înregistreazã, faþã

de rata iniþialã a dobânzii, o diferenþã

minimalã determinatã;

c) modificarea ratei dobânzii tre-

buie comunicatã împrumutatului cel

mai târziu la data aplicãrii noii rate.

În sarcina împrumutatului vor fi puse

numai cheltuielile aferente întocmirii

dosarului ºi constituirii ipotecii.

Contractele

de asigurare obligatorie

Împrumutatul va încheia un

contract de asigurare privind

bunurile ipotecate, valabil pe toatã

durata creditului ipotecar. În con-

tractul de asigurare prevãzut la

alin. (1), împrumutatorul va figura

ca beneficiar al poliþei de asigu-

rare. În cazul în care despãgubirile

acordate vor depãºi valoarea cre-

ditului ipotecar rãmas de rambur-

sat ºi a celorlalte sume datorate

împrumutatorului, diferenþa se

cuvine beneficiarului creditului sau

moºtenitorilor acestuia.

Primele de asigurare vor fi achi-

tate de împrumutat, odatã cu ram-

bursarea ratelor privind creditul

ipotecar primit.

În cazul în care împrumutatul

este o persoana juridicã, acesta va

trebui sã încheie un contract de

asigurare pentru riscul nefinalizãrii

construcþiilor pentru care s-a acordat

creditul ipotecar, beneficiarul fiind

împrumutatorul.

Contractele de asigurare pre-

vãzute la art. 16 ºi 17 se vor încheia

cu o societate de asigurãri, iar

împrumutatorul nu va avea dreptul

sã impunã împrumutatului un anumit

asigurator.

Executarea creanþelor instituþiilor
care acordã credite ipotecare
În cazul întârzierii la platã, împru-

mutatorul va trimite beneficiarului

împrumutului o notificare prin scri-

soare recomandatã, prevenindu-l

asupra consecinþelor încãlcãrii con-

tractului de credit ipotecar. În cazul

în care, în termen de 30 de zile de la

primirea notificãrii prevãzute la art.

19, beneficiarul creditului nu executã

obligaþiile, contractul de credit ipote-

car se considerã reziliat de plin drept

ºi întreaga sumã a ratelor de credit cu

dobânzile aferente devine exigibilã.

Contractul de credit ipotecar, pre-

cum ºi garanþiile reale ºi personale

subsecvente constituie titluri execu-

torii, urmând sã fie investite cu for-

mulã executorie de instanþa locului

unde este situat imobilul.

Cesiunea creanþelor ipotecare
Creanþele ipotecare ºi privilegiate

potrivit art. 1.737 din Codul civil,

care fac parte din portofoliul unei

instituþii financiare autorizate prin

lege, pot fi cesionate unor instituþii

financiare autorizate sã acþioneze pe

pieþele de capital.

Cesiunea priveºte numai cre-

anþele ipotecare din portofoliul

deþinut, care au caractere comune

cu privire la natura, originea ºi

riscurile lor.

În baza portofoliului creanþelor

ipotecare ºi privilegiate potrivit art.

1.737 din Codul civil, instituþiile

financiare abilitate vor putea emite

titluri de valoare negociabile pe piaþa

de capital. Titlurile de valoare vor fi

emise în limita a 75% din valoarea

portofoliului deþinut.

Titlurilor de valoare emise de

instituþiile financiare autorizate li se

aplicã dispoziþiile Legii nr. 52/1994

privind valorile mobiliare ºi bursele

de valori. Cesiunea creanþelor ipote-

care va fi notificatã, în termen de

zece zile de la efectuarea ei, prin

scrisoare recomandatã, de instituþia

financiarã cedentã debitorului cedat.

În cazul în care instituþia finan-

ciarã autorizatã cedentã ºi cea

cesionarã nu hotãrãsc altfel, rambur-

sarea creditelor ipotecare va fi efec-

tuatã în continuare prin instituþia

cedentã, care va transmite instituþiei

financiare cesionare sumele astfel

obþinute. Cheltuielile generate de

aceastã operaþiune vor fi suportate

de cesionar în limita sumelor sta-

bilite prin actul de cesiune a porto-

foliului respectiv. În cazul în

care instituþia cedentã va continua

sã primeascã sumele rambursate,

executarea ipotecilor ºi a privilegiilor

potrivit art. 1.737 din Codul Civil va fi

fãcutã de cãtre aceasta în numele ºi

pentru instituþia cesionarã, pe chel-

tuiala acesteia din urmã. 

urmare din pagina 156
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Repere ale pieþei libere în construcþii:
calitate, cooperare, concurenþã

Claudiu GEORGESCU – Preºedinte Asociaþia Producãtorilor de Materiale de Construcþii din România

Reliefãm faptul cã piaþa pro-
duselor pentru construcþii este o
piaþã dependentã de piaþa con-
strucþiilor ºi nu numai de piaþa imo-
biliarã. Acest lucru mai este
demonstrat ºi de faptul cã produsele
pentru construcþii au avut în ultimii
ani o creºtere a preþurilor mult mai
micã decât creºterea de preþuri de
pe piaþa imobiliarã.

Furnizând materiale atât pentru
lucrãri de infrastructurã, cât ºi pentru
lucrãrile de reparaþii capitale ºi
întreþinere, producãtorii de materiale
de construcþii au în vedere res-
pectarea în primul rând a cerinþelor
esenþiale ale produselor pentru con-
strucþii aºa cum sunt ele stipulate în
HG 622/2004. Actul normativ în
cauzã implicã obligativitatea pro-
ducãtorilor de a pune pe piaþã pro-
duse certificate care sã respecte
cele 6 cerinþe esenþiale: rezistenþã
mecanicã ºi stabilitate; securitate în
caz de incendiu; igienã, sãnãtate ºi
mediu înconjurãtor; securitate în
exploatare; protecþia împotriva zgo-
motului; economia de energie ºi izo-
larea termicã.

Mecanismul de certificare stipulat
atât în legislaþia româneascã, cât ºi
în legislaþia europeanã are ca scop
garantarea unui nivel minim de ca-
racteristici ale produselor care sã nu

punã în pericol viaþa utilizatorilor ºi
sã permitã accesul neîngrãdit pe
piaþa liberã europeanã. Experienþa
româneascã anterioarã anului 2007
în privinþa certificãrii produselor a
fãcut ca odatã cu intrarea României
în Uniunea Europeanã, trecerea de
la Marcajul CS la Marcajul CE sã fie
posibilã foarte repede. La ora actu-
alã existã peste 1000 de produse
care au Marcaj CE ºi peste 4000 de
produse pentru construcþii care au
Agrement Tehnic Naþional, ele
putând fi utilizate cu deplinã încre-
dere de cãtre constructori.

Realizarea obiectivelor de asigu-
rare a calitãþii constituie una din prin-
cipalele direcþii de acþiune ale
Asociaþiei Producãtorilor de Materiale
pentru Construcþii din România. Prin
forme specifice – seminarii, sim-
pozioane, traininguri - Asociaþia a
avut în ultimii 2 ani numeroase întâl-
niri cu o mare parte din cei peste
1.200 de producãtori locali de pro-
duse pentru construcþii ºi 2.000 de
comercianþi de profil. La aceste întâl-
niri realizate împreunã cu organele
abilitate ale statului - MDLPL, ISC,
ANPC, IGSU, CTPC, au fost dezbã-
tute mecanismele legislative ºi
modalitãþile practice de introducere
ºi control pe piaþã a produselor pentru
construcþii. În urma acestei experienþe

acumulate APMCR a fost inclusã ºi
în programul european „Awareness
Raising about Potential Impact of
the EU Accession and Coopera-
tion in the Building Materials
Sector“, program finanþat de Comu-
nitatea Europeanã pentru disemi-
narea informaþiei privind modalitãþile
de aplicare ale reglementãrilor în
domeniul produselor pentru con-
strucþii. În aceastã acþiune partici-
parea asociaþiilor profesionale din
Turcia, Bulgaria, Anglia ºi Consiliul
European al Producãtorilor Materi-
alelor pentru Construcþii are ca
obiectiv realizarea practicã a imple-
mentãrii legislaþiei europene în þãrile
nou-aderate ºi cele care urmeazã sã
adere.

Programul a demarat în luna mai
a.c. prin douã seminarii organizate la
Bucureºti privind Marcajul CE ºi
implicaþiile Directivei pentru Con-
strucþii 89/106 CEE, urmat de o
manifestare similarã la Sofia ºi o
Conferinþã interregionalã la Istanbul.
Delegaþia românã la aceastã ultimã
manifestare compusã din reprezen-
tanþi ai producãtorilor ºi ai autori-
tãþilor de supraveghere a pieþei a
avut o participare activã, prezen-
tãrile susþinute cu aceastã ocazie
fiind urmãrite cu interes de auditoriul
din Turcia ºi reliefate în presa de
specialitate localã.

APMCR este o asociaþie profesionalã constituitã în 1997, membrã a Consiliului European al Producãto-
rilor de Materiale pentru Construcþii (CEPMC), care reprezintã interesele comune ale membrilor sãi, princi-
palii producãtori de materiale pentru construcþii, în faþa autoritãþilor publice, în raporturile cu instituþiile
publice ºi profesionale din þarã ºi din strãinãtate. La nivelul anului 2006 cifra de afaceri a membrilor
APMCR a fost de 400 milioane euro, un indicator relevant despre forþa organizaþiei. Mai multe detalii gãsiþi
pe site-ul www.apmcr.org.

Când România a aderat la Uniunea Europeanã, piaþa construcþiilor naþionale se gãsea pe un trend
ascendent. Dupã creºterea înregistratã în 2006 au urmat boom-ul pieþei construcþiilor în 2007 ºi o oarecare
tendinþã de stagnare în 2008. Dacã pentru mulþi piaþa construcþiilor imobiliare se confundã cu piaþa
construcþiilor, facem precizarea cã piaþa construcþiilor include ºi piaþa de construcþii imobiliare, lucru
evidenþiat clar de datele statistice privind cheltuielile în sectorul construcþiilor.



Programul va continua în aceastã
toamnã cu douã seminarii privind
materialele pentru construcþii ºi efi-
cienþa energeticã ºi materialele
pentru construcþii ºi managementul
mediului.

Manifestãrile vor avea loc în
lunile octombrie ºi noiembrie la
Bucureºti, la ele fiind aºteptaþi lectori
din Anglia, Spania, Olanda ºi
reprezentanþi ai Asociaþiei din Turcia
ºi Bulgaria.

Se mizeazã pe o sensibilizare
atât a producãtorilor români, cât ºi a
opiniei publice astfel încât sã se
poatã porni la implementarea unor
acþiuni în acest sens.

Este important de înþeles cã
mecanismele comerciale existente
în comunitatea europeanã urmãresc
stimularea liberei concurenþe, dar pe
baza unor condiþii de egalitate a
caracteristicilor tehnice ale pro-
duselor. Aceste reglementãri sunt
cerinþe minimale, iar fiecare pro-
ducãtor este liber sã creeze pro-
dusul care satisface anumite condiþii
de utilizare avizând în acelaºi timp

cumpãrãtorul despre domeniul de
utilizare folosit. Pornind de la aceastã
premizã, concurenþa este neîngrã-
ditã ºi numai factorii de competiti-
vitate sunt cei care decid viaþa
produsului pe piaþa liberã. Acest
mecanism dinamic nu se poate
realiza decât printr-o inovare con-
tinuã în domeniul produselor þinând
cont ºi de cerinþele beneficiarilor
(arhitecþi) pentru realizarea unor noi
produse pentru construcþii.

Integrându-se în trendul euro-
pean ºi mondial de realizare a unor
obiective publice sau individuale efi-
ciente energetic ºi integrate în mediu
conform conceptelor de dezvoltare
durabilã, Asociaþia Producãtorilor de
Materiale pentru Construcþii din
România îºi propune ca obiective în
urmãtoarea perioadã (prin strân-
gerea legãturilor cu mediul universi-
tar ºi cu cercetarea autohtonã)
demararea unor programe care sã
valorifice atât condiþiile de mediu, cât
ºi resursele locale pentru realizarea
unor clãdiri eficiente din punct de
vedere energetic. Proiectele vor fi

dezbãtute în cadrul unor acþiuni de
cooperare transfrontalierã în anul
2009 într-un program de cooperare
al Guvernului României cu Guvernul
Ungar.

De asemenea, Asociaþia este
implicatã în valorificarea resurselor
de cercetare disponibile pe plan
local în cadrul programului european
„EU – Gateway“, program al CE de
cooperare ºi transfer tehnologic cu
Japonia, urmând ca reprezentanþii
unor firme româneºti sã prezinte în
Japonia tehnologiile ºi produsele noi
realizate ºi sã împãrtãºeascã cu
interlocutorii Japoniei experienþe
legate de eficientizarea produselor ºi
tehnologiilor pentru construcþii.

Cele trei direcþii (calitate, coope-
rare, concurenþã) constituie obiec-
tive prioritare ale APMCR, ele fiind
un vector de progres în opinia pro-
ducãtorilor români ºi condiþii sine
qua non pentru realizarea unei dez-
voltãri durabile în domeniul pro-
duselor pentru construcþii. 
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Keston Celsius – sisteme termice complexe

Compania CELSIUS 2000 SRL

este o societate româneascã cu

rãspundere limitatã, înfiinþatã în

anul 1993 ca investiþie strãinã cu

capital integral britanic având ca

obiect de activitate fabricarea

centralelor termice, în regim de con-

densare, complet automatizate.

Comercializate sub numele de

KESTON, acestea sunt destinate

pieþei româneºti ºi exportului (în

special în Marea Britanie).

Centralele termice în condensare

KESTON au fost proiectate cores-

punzãtor celei mai noi tehnologii,

funcþionând cu gaz natural sau

lichefiat. Aceastã nouã tehnologie

asigurã o eficienþã deosebit de

înaltã, de 108% (raportatã la puterea

calorificã inferioarã a combustibilului),

cu cca 30% superioarã celei a cen-

tralelor clasice, fapt deosebit de

important atât pentru protejarea

resurselor de combustibili fosili, cât

ºi pentru reducerea nivelului de

emisii în atmosferã a gazelor cu

efect de serã. O consecinþã a randa-

mentului superior de funcþionare

este ºi evacuarea gazelor de ardere

la temperaturi mult scãzute, cca 60-

70 0C. Acest fapt permite utilizarea

unei tubulaturi din plastic, posibil de

încadrat în estetica clãdirilor. Astfel,

prin faptul cã nu necesitã coº de

fum, iar lungimile tuburilor de PVC

de admisie ºi evacuare pot ajunge

pânã la 30/90 m se asigurã o extra-

ordinarã flexibilitate în privinþa

locului de montaj ºi de amplasare

a centralei termice în interiorul

clãdirii.
Spre deosebire de centralele

tradiþionale care funcþioneazã cu
flacãrã deschisã, centralele termice
în condensare realizeazã combustia
într-o incintã total capsulatã, cu con-
trolul complet automatizat al
arderii oferind o siguranþã deose-
bitã în funcþionare, cu un înalt
grad de eficienþã.

Eficienþa de 108% este confir-
matã ºi de clasarea centralelor
KESTON în BANDA A de eficienþã
energeticã conform clasamentului
SEDBUK (Seasonal Efficiency of
Domestic Boilers in the United
Kingdom). 

Centralele termice în condensare

KESTON sunt fabricate în sistem de

asigurare a calitãþii certificat ISO

9001:2000 ºi poartã marcajul euro-

pean de conformitate CE. 

Certificarea de sistem ºi certifi-

carea de conformitate CE sunt

acordate de Advantica Technolo-

gies Ltd., Marea Britanie.

Odatã cu accentuarea fenome-

nelor de încãlzire globalã ºi de

creºtere fãrã precedent a preþurilor

combustibililor fosili, Compania

Celsius 2000 SRL a acþionat pen-

tru proiectarea unei noi clase de

echipamente ºi sisteme termice

care sã asigure necesarul termic al

clãdirilor cu înglobarea energiei

solare.

Astfel, Sistemele Termice Com-

plexe KESTON Solar permit reali-

zarea unor importante economii de

combustibili prin utilizarea unor

panouri solare foarte performante, în

mãsurã sã capteze ºi sã transmitã

sistemului atât energia luminoasã,

cât ºi pe cea difuzã a soarelui.
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Aºa cum se poate observa în
figura 1, energia primitã de pano-
urile solare este transmisã la partea
inferioarã a boilerului bivalent fiind
cedatã apei din reþea care îºi ridicã
temperatura – în condiþiile unei ilu-
minãri suficiente a panourilor – pânã
la valoarea stabilitã pentru ieºirea
cãtre punctele de consum.

Aceste sisteme grupeazã cen-
trala termicã în condensare, boilerul
bivalent destinat producerii apei
calde de consum, atât pe baza
energiei captate cu ajutorul pano-
urilor solare, cât ºi a celei primite de
la centrala termicã. Sistemul este
prevãzut cu staþia de pompare pen-

tru fluidul din circuitul panourilor ºi
cu automatizarea necesarã funcþi-
onãrii coordonate a întregului sistem
pentru asigurarea confortului termic
necesar locuinþei. 

Este deosebit de important faptul
cã, la latitudinea României, energia
solarã poate asigura necesarul de
apã caldã al unei clãdiri, în perioada
aprilie – septembrie, practic fãrã
consum de combustibili, fapt care
face ca pentru un an întreg, econo-
mia totalã de combustibili sã fie de
peste 20%. 

Condiþiile actuale ale dezvoltãrii
durabile a societãþii umane în
ansamblu impun ca fiecare sursã de

diminuare a consumurilor de com-
bustibili sã devinã tot mai importantã
odatã cu creºterea continuã a pre-
þului gazelor. În acelaºi timp, grija
pentru calitatea vieþii generaþiilor
actuale ºi a celor viitoare, face nece-
sarã reducerea continuã a emisiilor
în atmosferã a gazelor generatoare
ale efectului de serã, reducere posi-
bilã prin diminuarea continuã a con-
sumului de combustibili fosili, pe
baza energiilor neconvenþionale
ºi/sau regenerabile. 

SC CELSIUS 2000 SRL
ªos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Ilfov, 077190

Tel.: 021 269 12 60                                                                                                                                                                               Fax: 021 269 12 90
www.keston.com.ro                                                                                                                                                       keston@celsius2000.com

Întreaga gamã de produse a companiei poate fi vãzutã pe site-ul www.keston.com.ro ºi în show-room-ul

de la sediul din ªos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Judeþul Ilfov. 

De menþionat participarea Celsius 2000 la evenimentele expoziþionale ale toamnei 2008:
A. 4-7 septembrie, Sinaia, Sesiunea ªtiinþificã MENER
B. 11 septembrie, Bucureºti, Hotel Marriott, Conferinta „Energii curate pentru o dezvoltare durabilã“
C. 12-14 septembrie, Berca, Jud. Buzãu, Întâlnirea cu distribuitorii Keston
D. 25-28 septembrie, Timiºoara, Expoziþia Naþionala de Construcþii ºi Instalaþii CAMEX
E. 15-18 octombrie, Sinaia, Conferinþa Asociaþiei Inginerilor Instalatori din România (AIIR)

Fig. 1
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Sisteme de încãlzire prin radiaþie

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

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

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

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

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

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

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

ESTETICUL FACE PARTE DIN EL
Compactitatea, greutatea micã ºi

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

SC TERMOCLIMA SRL, unic importator al sistemelor de încãlzire prin radiaþie marca CARLIEUKLIMA,
vã oferã cele mai bune soluþii în domeniul încãlzirii, utilizând produse de cea mai înaltã calitate ºi la stan-
darde europene. Prin calitatea superioarã oferitã de noi, confortul dumneavoastrã este asigurat.

TERMOCLIMA

Sistem convenþional
Costuri reduse 40-70%

Sistem convenþional
Costuri de operare 100%

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

Coloana de ventilaþie include:

o admisie de aer protejatã de contaminarea exterioarã;

un modul superior pentru diminuarea poluãrii fonice;

un modul inferior pentru diminuarea poluãrii fonice;

o articulaþie metalicã;

un canal subteran cu unghiular.

Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului ºi îl împinge

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

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

la nivelul solului ºi îl eliminã în exterior. 

Bariera de aer EUWIND este

un avantaj de maximã eficienþã

la nivelul solului, unde acþiunea

aerului rece este mult mai

mare. 
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Încãlzirea halelor industriale
SOLUÞII EFICIENTE 

În acest numãr al revistei, vã
aducem în atenþie gama de sisteme
moderne de încãlzire prin radiaþie,
care înseamnã, pe lângã eficienþã, ºi
economii energetice importante,
între 30% ºi 65%, în funcþie de tipul
halei, gradul de izolare, procesul
tehnologic desfãºurat etc.

Sistemele de încãlzire prin radi-
aþie pot fi utilizate pentru: hale indus-
triale, depozite, service-uri auto, sãli
de sport, spaþii cu înãlþimi mari,
show-room-uri, pavilioane expozi-
þionale, sere de flori ºi legume,
crescãtorii de animale, cuptoare cu
temperaturã strict controlatã etc.

Tubulaturã radiantã OHA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie

OHA este o soluþie excelentã pentru
încãlzirea spaþiilor industriale ºi, în
general, a spaþiilor cu înãlþimi medii
ºi mari. Flexibilitatea sistemului con-
stã în adaptarea tubulaturii radiante la
orice exigenþe privind traseul acesteia
în interiorul clãdirilor încãlzite. În
funcþie de necesarul de cãldurã ºi
înãlþimea clãdirii, tubulatura radiantã
poate avea o configuraþie monotubu-
larã sau bitubularã.

Grupul de combustie care se
plaseazã în exteriorul clãdirii are rolul

de a genera cãldura obþinutã de la
arzãtor ºi de a realiza, prin inter-
mediul unui ventilator, circuitul
continuu al fluidului caloportor.
Circuitul se realizeazã în interiorul
unei tubulaturi radiante etanºe,
aflatã în depresiune în raport cu
mediul încãlzit. Temperatura supra-
feþei exterioare a tubulaturii radiante
este variabilã ºi, dupã cerinþe, se
poate situa în intervalul 120 0C – 290 0C.
Marele avantaj al unui asemenea
sistem de încãlzire este acela cã se
recirculã în proporþie de 80%
gazele rezultate în urma proce-
sului de ardere. 

Deoarece grupul de combustie
este amplasat în exteriorul con-
strucþiei, sistemul poate fi utilizat ºi
în situaþia în care nu existã
suprafaþã vitratã corespunzã-
toare, conform normativelor în
vigoare.

Tuburi radiante modulare INFRA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie

INFRA este cea mai adecvatã
soluþie de încãlzire zonalã. Echipa-
mentele pot fi utilizate în spaþii cu
înãlþimi cuprinse între 5 ºi 20 de metri ºi
chiar mai mult în condiþii speciale.
Concentreazã fluxul de cãldurã în
zona de lucru ºi, în acelaºi timp, limi-
teazã ºi stratificarea aerului între
pardosealã ºi planºeu.

Datoritã faptului cã încãlzirea se
face prin radiaþie, nu se produc
miºcãri de aer ºi pulberi de praf; se
obþine, astfel, un ambient mai curat,
fãrã curenþi de aer. 

INFRA este un sistem foarte eco-
nomic, care încãlzeºte rapid supra-
feþele aflate sub conul de radiaþie,
suprafeþe ce devin la rândul lor emi-
tori de cãldurã. 

SYSTEMA ROMÂNIA propune soluþii tehnice ºi echipamente pentru încãlzirea eficientã a spaþiilor
industriale în condiþiile realizarii unor economii importante de energie (de pânã la 65%). 

Încãlzirea încãperilor industriale (ºi, în general, a încãperilor cu volum mare) pune, de regulã, probleme
dificile din cauza diversitãþii tipurilor de clãdiri întâlnite, a varietãþii activitãþilor desfãºurate ºi a necesitãþii
alegerii celui mai economic sistem, atât din punctul de vedere al investiþiei, cât ºi al exploatãrii.

Ameliorarea condiþiilor de lucru este sistematic cãutatã ºi în industrie ca, de altfel, în toate sectoarele
de activitate, necesitatea asigurãrii unui confort termic fiind cerinþa care trebuie sã satisfacã parametrii
necesari în incintele de volum mare ºi, de asemenea, sã contribuie la reabilitarea termicã a construcþiilor,
precum ºi la economisirea energiei termice.

Majoritatea halelor de tip industrial sunt clãdiri cu înãlþimi mari, de peste 5 m, ajungând chiar pânã la 30 m.
Exceptându-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolaþie redusã, uneori
inexistentã. Consumul specific de energie termicã al acestor clãdiri se situeazã la niveluri ridicate, care se
repercuteazã asupra preþurilor de producþie ºi conduc, de multe ori, la imposibilitatea plãþii facturilor
sau la întreruperea activitãþii pe timpul sezonului de iarnã. 



Randamentele de combustie sunt

mari: peste 95%.

Toate acestea, coroborate cu un

regim de funcþionare termostatat,

conduc la economii de energie de

30%–65% faþã de sistemele clasice.

Cu tuburile radiante INFRA se

pot obþine zone de temperaturi

diferite în aceeaºi incintã.

Circuitul gazelor de ardere este

în depresiune în raport cu mediul

ambiant, iar camera de ardere

etanºã, ceea ce conferã o siguranþã

deosebitã în exploatare.

Module radiante INFRA BAF

Reprezintã o soluþie perfectã

pentru încãlzirea serelor ºi a fer-

melor de animale.

Existã mai multe variante sub care

se pot realiza acestea, ºi anume:

INFRA BAF MSV: module radi-

ante legate la un canal colectiv pentru

gaze de ardere cu exhaustor

final, unic pentru toate modulele

instalate. Acest sistem poate fi

desfãºurat pe lungimi de 12, 18, 24

metri lungime;

INFRA BAF USV: module radi-

ante în formã de „U“, racordate la un

canal colectiv pentru gazele de

ardere, cu exhaustor final, unic pen-

tru toate modulele instalate; 

INFRA BAF MC: module

etanºe cu lungimi diferite ºi numãr

variabil de arzãtoare BAF 28/45 kW;

în funcþie de aplicaþie acestea sunt

destinate serelor ºi fermelor zooteh-

nice, cu înãlþimi reduse. Modulele au

un sistem de liftare special gândit

pentru aceste aplicaþii. 

Cuptoare industriale INFRA BAF
Tuburile radiante INFRA pot avea

diverse utilizãrii, astfel încât sã poatã
fi aplicate pentru:

uscarea diverselor materiale:

piese metalice, plastice, produse

agricole, forme ºi miezuri de turnãto-

rie, marmurã;

încãlzirea diverselor tipuri de

lichide cu schimbãtoare de cãldurã

imersate, nisipul pentru turnãtorii ºi

alte substanþe granulate, diverse

materiale în vederea vopsirii etc.

SYSTEMA ROMÂNIA vã stã la

dispoziþie cu orice informaþie din

domeniu, consultanþã, studii de

fezabilitate. 
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Avantajele proiectãrii 3D

PREMISE
Metoda clasicã de proiectare

introduce multe dificultãþi din cauza
omiterii unor detalii importante de
execuþie. Spre deosebire de ima-
ginea pe care o oferã desenele bidi-
mensionale convenþionale, o imagine
tridimensionalã permite o construire
virtualã a întregului proiect. Majori-
tatea detaliilor pot fi incluse ºi
evaluate din faza de proiectare,
evitându-se astfel foarte multe „sur-
prize“ care apar în faza de execuþie.

În cazul de faþã, au fost modelate
traseele de cabluri de medie tensi-
une plecând de la câteva fotografii
ale instalaþiei. În figura 1 este pre-
zentatã o imagine a subsolului de
cabluri studiat.

Dupã fotografierea instalaþiei, s-a
efectuat o serie de mãsurãtori pentru
fixarea unor repere.

MODELAREA INSTALAÞIEI
Etapele de modelare corespund

riguros etapelor de execuþie propriu-

zisã a proiectului.

1. Se modeleazã mai întâi spaþiul în

care urmeazã a fi construitã instalaþia.

2. Se pregãtesc elementele com-

ponente (cablurile, consolele, suporþii,

clemele etc.). În cazul în care aces-

tea sunt elemente uzuale, de regulã

pot fi gãsite într-o bazã de date afe-

rentã aplicaþiei software. Dacã sunt

elemente de construcþie specialã,

acestea sunt modelate în aplicaþie ºi

salvate ca entitãþi într-o bazã de

date proprie, în vederea utilizãrii

ulterioare.

3. Dupã alegerea elementelor,

acestea se asambleazã în model

pentru a se obþine modelul instalaþiei

per ansamblu.

4. Se efectueazã verificãri în ve-

derea depistãrii erorilor ºi restricþiilor

ce ar putea apãrea în faza de execuþie.

5. Modelul finit este trimis cãtre

executant, alãturi de un set de

rapoarte generate automat de cãtre

aplicaþie. De exemplu, se pot genera

liste cu necesarul de materiale.

Executantul are la dispoziþie gra-

tuit o extensie a aplicaþiei software

ce îi permite sã vizualizeze întregul

model. În figura 2 este prezentatã o

capturã de ecran a rezultatului

obþinut în urma modelãrii instalaþiei.

CONCLUZII

Modul de lucru prezentat anterior

duce la eliminarea numeroaselor

modificãri ale proiectului iniþial ce

apar în faza de execuþie.

Având o imagine cât se poate de

clarã asupra a ceea ce urmeazã a fi

construit, un alt avantaj este dat de

posibilitatea unui ºef de echipã de a

coordona mai mulþi oameni.

Cel mai important avantaj însã

este faptul cã se realizeazã impor-

tante economii de resurse, iar chel-

tuielile sunt reduse vizibil. 

ing. Sorin Mihai STOICA – TIAB Elec & Proces

Aplicaþiile software de proiectare 3D reprezintã o soluþie modernã ºi mult mai eficientã pentru
realizarea, gestionarea ºi execuþia proiectelor de mare anvergurã, asupra cãrora este necesarã o viziune
cât mai clarã, în vederea optimizãrii cheltuielilor ºi a alocãrii resurselor. O astfel de aplicaþie este în curs de
implementare la TIAB Elec & Proces. În cele ce urmeazã este prezentat un studiu de caz referitor la
realizarea traseelor de cabluri de medie tensiune pentru o instalaþie industrialã.

Fig. 1: Imaginea realã a instalaþiei Fig. 2: Modelul instalaþiei
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Coºul de fum astfel configurat se poate transfera printr-o singurã operaþie „drag and drop“ în orice

program CAD. 

CUM FUNCÞIONEAZÃ SCHIEDEL GDL?
Dupã urmãrirea instrucþiunilor din pagina

www.schiedel.ro/ parteneri/arhitecti, rulaþi progra-

mul Schiedel GDL.

Selectaþi sistemul Schiedel UNI, apoi apãsaþi

butonul „Mai departe“.

Parcurgând taburile, se pot stabili: numãrul de

racordãri, numãrul uºilor de curãþire ºi poziþiile

acestora.

Toate modificãrile se pot urmãri într-o fereas-

trã 3D.

În ultimul tab, se poate trece la accesorizarea

coºului de fum, la stabilirea soluþiei constructive a

capului de coº, precum ºi la stabilirea amplasamen-

tului coºului în raport cu acoperiºul.

Dupã ce aþi efectuat toate modificãrile dorite,

apãsaþi butonul „Mai departe“ ºi veþi obþine o listã a

elementelor componente, conþinând codul, denu-

mirea ºi cantitatea necesarã.

Schiedel GDL
PROGRAM DE PROIECTARE 3D A COªURILOR DE FUM



Lista distribuitorilor autorizaþi Schiedel
Bucureºti Fedo SRL 021 – 314.80.22

Miv SRL 021 – 242.82.77
Tavicom SRL 021 – 318.74.30

Alba Iulia Vimed SRL 0258 – 817.988
Arad Bodimar SRL 0257 – 270.078
Bacãu Dedeman SRL 0234 – 513.330

Estbau SRL 0334 – 401.938 
Bistriþa Stilex Prima SRL 0263 – 231.453
Botoºani Totex SRL 0231 – 533.777
Braºov Analit SRL 0268 – 335.771
Buºteni Dystom SRL 0244 – 321.772
Buzãu Constam SRL 0238 – 722.230
Cluj-Napoca Credo Group SRL 0264 – 598.963

DVI Construct SRL 0723 – 612.087
Constanþa Narcom SRL 0241 – 691.092

Refrom Nav 0241 – 510.231
Craiova Sarcon SRL 0251 – 434.341 
Focºani Hard Industry SRL 0237 – 230.440
Iaºi Status SRL 0232 – 210.843
Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266 – 311.057
Oradea GSV Exim SRL 0259 – 410.885
Piteºti Alvvimar SRL 0248 – 286.947
Ploieºti Concret C-þii SRL 0244 – 515.867
Râmnicu Vâlcea Proterm SRL 0250 – 714.638
Satu Mare Armand SRL 0261 – 758.211
Sibiu Unimat SRL 0269 – 560.216

Ambient SRL 0269 – 229.630
Sinaia Intermont SRL 0244 – 313.700
Slatina Confort 2000 SRL 0249 – 411.564
Suceava Dedeman SRL 0230 – 206.341

Lider SRL 0230 – 526.534
Târgoviºte Dedeman Târgoviºte 0345 – 401.050
Târgu Mureº Turbo Trans SRL 0265 – 261.941
Timiºoara Egeria Sistem SRL 0256 – 286.004
Tulcea Total Ambiant SRL 0240 – 534.754

SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL
507020 – Str. Fabricii FN, Bod Colonie, jud. Braºov

tel./fax: 0268-283.561
e-mail: technik@schiedel.ro

web: www.schiedel.ro

Schiedel Sisteme de Coºuri SRL – având ca

domeniu de activitate importul ºi comer-

cializarea coºurilor de fum prefabricate, tip

Schiedel, inclusiv consultanþa tehnicã afe-

rentã – acordã o atenþie deosebitã relaþiilor

de colaborare cu arhitecþii ºi proiectanþii de

specialitate.

Cu scopul de a asigura o proiectare facilã a

sistemelor de evacuare a gazelor arse, punem la

dispoziþia celor interesaþi programul Schiedel

GDL, un program simplu ºi rapid de configurare

a coºurilor de fum Schiedel.

Prin utilizarea tehnologiei GDL – Geometric

Description Language, s-a creat posibilitatea

realizãrii unui catalog interactiv de elemente de

construcþii, respectiv coºuri de fum, elemente

care se pot transfera sub forma unor obiecte

reale în planurile de arhitecturã.

Obiectele GDL pot fi utilizate în toate pro-

gramele uzuale de proiectare 2D ºi 3D. Astfel,

coºurile de fum ºi informaþiile aferente pot fi

transferate în planurile de arhitecturã printr-o

singurã operaþiune „drag and drop“. Odatã

plasate, obiectele pot fi modificate oricând.

Începând cu data de 15 ianuarie 2008, pe site-ul

www.schiedel.ro, este disponibilã varianta în

limba românã a programului pentru sistemul de

coº tristrat, Schiedel UNI, urmând ca – în cursul

acestui an – sã se finalizeze variantele ºi pentru

celelalte tipuri de coºuri din paleta de produse

Schiedel România.

drd. ing. Laszlo SCHRECK
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Rolul, impactul ºi avantajele
fondurilor paritare în industria construcþiilor

Partenerii sociali europeni ºi
naþionali considerã cã aceste pro-
bleme pot fi abordate cel mai bine
prin energii unite. Împreunã, parte-
nerii sociali naþionali pot furniza va-
loare sporitã pentru crearea unei
industrii a construcþiilor durabilã,
luând în considerare dimensiunile
sale sociale ºi economice.

Prin intermediul sistemului de
negociere colectivã, partenerii sociali
sunt bine plasaþi pentru a îmbunãtãþi
piaþa muncii în sectorul construcþi-
ilor, prin furnizarea unei protecþii mai
bune a muncitorilor ºi prin atragerea
muncii calificate.

DIALOGUL SOCIAL
ªI RELAÞIILE INDUSTRIALE 

Partenerii sociali europeni ºi
naþionali din industria construcþiilor
sunt puternic angajaþi în construirea
unui sector sustenabil pe termen
lung. Datoritã acestei abordãri, rela-
þiile industriale sunt vãzute ca un
instrument indispensabil.

Cum sectorul construcþiilor este
alcãtuit în principal din IMM-uri -
chiar dacã unele mai mari au o
mãrime suficientã sã o facã -
datoritã ºi nivelului înalt de mobilitate
în cadrul sectorului, este dificil de
organizat industria la nivel de
ºantier. De aceea, EFBWW ºi FIEC
considerã cã dialogul social, precum
ºi relaþii industriale mai largi vor fi
organizate la nivel naþional ºi
regional.

Datoritã trãsãturilor specifice ale
industriei construcþiilor, cum sunt
impactul factorilor legaþi de climat,
mobilitatea ridicatã a  lucrãtorilor ºi
caracterul „one off“ al producþiei,
(sistem de producþie în care se rea-
lizeazã bunuri de înaltã calitate)
EFBWW ºi FIEC sprijinã puternic
relaþii industriale la toate nivelurile
pentru acele chestiuni care au un
impact nemijlocit asupra sectorului.
Pe lângã acestea, EFBWW ºi FIEC
recomandã tuturor statelor membre
sã recunoascã ºi sã sprijine relaþii
industriale bilaterale între parte-
nerii sociali recunoscuþi în industria
construcþiilor.

EFBWW ºi FIEC subliniazã faptul
cã partenerii sociali recunoscuþi
oficial vor fi singurii autorizaþi sã înfi-
inþeze fonduri sociale paritare. 

FONDURILE SOCIALE PARITARE 
În procesul realizãrii unei industrii

a construcþiilor mai durabile, fon-
durile sociale paritare joacã un rol
important. Depinzând de speci-
ficitãþile fiecãrei þãri, diverse activitãþi
cum sunt formarea profesionalã,
sãnãtatea ºi securitatea ocupaþionalã,
pensiile ocupaþionale, protecþia
socialã complementarã, economiile
ºi investiþiile etc. sunt probleme care
pot fi tratate în comun în fonduri
sociale paritare înfiinþate, organizate
ºi conduse de parteneri sociali
autonomi.

Pentru a face faþã realitãþii com-
plexe a industriei construcþiilor, fon-
durile sociale paritare vor fi înfiinþate
ca instituþii de partenerii sociali
naþionali autonomi ºi reprezentativi.
Autonomia partenerilor sociali va tre-
bui sã includã, de asemenea, reguli
privind „constituirea“ de cãtre contri-
butori (angajatori ºi/sau lucrãtori activi)
ºi „plãþile“ cãtre beneficiari (lucrãtori,
pensionari etc.) într-o manierã rapidã,
flexibilã ºi transparentã.

EFBWW ºi FIEC considerã cã
managementul paritar al procesului
de luare a deciziilor este un pilon
important al dialogului social ºi prin
aceasta, un instrument perfect pentru
îndeplinirea obiectivelor Strategiei
Lisabona, combinând cãutarea efi-
cienþei economice, pe de o parte, cu
apãrarea drepturilor sociale ale
lucrãtorilor salariaþi, pe de altã parte.
Prin adoptarea unui sistem de
management paritar, partenerii
sociali pot þine sub supraveghere
riscurile fondului ºi sã se asigure cã
fondurile nu sunt utilizate în alte
scopuri decât cel al obþinerii unor
beneficii înalte. În acest mod, parte-
nerii sociali vor fi capabili sã împace
obiectivele sociale ºi economice ale
statelor membre. Astfel, implicarea
organizaþiilor paritare ca stakeholders
- cheie este esenþialã.

Federaþia Europeanã a Lucrãtorilor din Construcþii ºi Lemn (EFBWW) ºi Federaþia Industriei Europene a
Construcþiilor (FIEC) doresc sã sublinieze cã industria construcþiilor are trãsãturi specifice, care o disting
clar de alte sectoare industriale.

Una din aceste caracteristici ale industriei construcþiilor este rolul responsabil al partenerilor sociali în
raport cu un numãr mare de chestiuni de cea mai mare importanþã ºi de interes considerabil pentru acest
sector. Astfel, partenerii sociali joacã un rol esenþial în situaþii cum sunt contracararea lipsei frecvente de
muncitori calificaþi, îmbunãtãþirea continuã a sãnãtãþii ºi securitãþii muncii, promovarea ºi dezvoltarea
învãþãmântului profesional, înfiinþarea de planuri (ocupaþionale) de economii ºi de mecanisme de investiþii.



Partenerii sociali trebuie sã asi-
gure totdeauna securitatea con-
tribuþiilor plãtite ºi echilibrul pe
termen lung al fondurilor constituite.
Ei trebuie, de asemenea, sã moni-
torizeze continuu eficienþa lor eco-
nomicã ºi sã o menþinã, printr-un
management corect, la un nivel
acceptabil pe piaþa naþionalã ºi
europeanã.

EFBWW ºi FIEC considerã cã
participarea obligatorie a tuturor
lucrãtorilor ºi companiilor, cel puþin
în anumite domenii, poate juca un
rol central în asigurarea eficacitãþii
unui fond social. Participarea obliga-
torie creeazã un câmp de joc egal
pentru toate companiile ºi lucrãtorii.
În plus, riscurile pot fi cel mai bine
stãpânite într-un grup mai larg.
EFBWW ºi FIEC ar dori, de aseme-
nea, sã sublinieze cã, atunci când
un fond social face provizioane
pentru o participare obligatorie în
anumite domenii, el ar putea, de
asemenea, sã propunã o posibilã
participare suplimentarã în aceleaºi
domenii sau în altele.

EFBWW ºi FIEC considerã cã
solidaritatea, în special când este
aplicatã schemelor de protecþie
socialã, constituie o temelie a
modelului social european.  

EFBWW si FIEC recunosc fap-
tul cã fondurile sociale paritare
din industria construcþiilor sunt
un instrument esenþial pentru
coeziunea industriei ºi pentru
sustenabilitatea sa. Ambele orga-
nizaþii sunt în întregime de acord
cu urmatoarele:

Declarã cã Tratatul European
recunoaºte explicit rolul partenerilor
sociali ºi relaþiile lor industriale;

Cere ca industria construcþiilor
sã fie recunoscutã de cãtre autori-
tãþile publice naþionale ºi legislatori ca
un sector în care autonomia relaþiilor
industriale paritare, negocierile ºi
acordurile subsecvente sunt în
întregime recunoscute ºi facilitate;

Solicitã ca, atunci când este
necesar ºi acolo unde cadrul exis-
tent la nivel naþional o permite,

prevederile unui acord colectiv bila-
teral sã fie declarate general aplica-
bile pe tot cuprinsul þãrii, pentru toþi
angajatorii ºi lucrãtorii care muncesc
în sectorul de construcþii interesat.

Îndeamnã ca, acolo unde nu
existã încã acest cadru, autoritãþile
naþionale sã stabileascã unul legal,
în care partenerii sociali sectoriali
naþionali sã poatã negocia în mod
autonom:

- acorduri colective;
- crearea de fonduri sociale

paritare ºi modul în care acestea ar
trebui sã opereze.

Cheamã autoritãþile publice sã
apere deplina autonomie a partene-
rilor sociali faþã de orice influenþã
politicã de naturã a reduce eficaci-
tatea acþiunii lor comune.

Declarã cã autonomia deplinã
a partenerilor sociali naþionali este
un factor esenþial pentru sustena-
bilitatea ºi flexibilitatea fondurilor
sociale paritare, în scopul de a
rãspunde preocupãrilor industriei
construcþiilor. 
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O casã de vacanþã
mai ieftinã ºi neconvenþionalã

prof. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA

Astfel, se poate comanda de pe
site-ul www.damar-group.ro o halã
semicilindricã, utilizatã de obicei ca
depozit, modulul minim fiind de 7,60
x 10,00 m, cu h = 3,80 m.

Modulul de halã este din tablã
cutatã ºi poate fi livrat cu sau fãrã
termoizolaþie interioarã – preþul unui
mp de modul este de 33 – 45 Euro,

deci la cca 76 mp preþul ar fi de
2.600 – 3.500 Euro (fãrã transport,
care poate fi negociat).

Pentru fundaþie este suficientã
o dalã groasã de B.A., cu 0,80 -
1,00 m mai latã decât hala pe
toate laturile, pe care se va aºeza
o bordurã de B.A. sau zidãrie
de 20-50 cm înãlþime, pe contu-
rul halei.

Durata de realizare a dalei poate
corespunde cu durata de livrare a
construcþiei metalice, astfel ca la
sosirea acesteia sã se poatã ºi
monta.  Preþul dalei este simþitor mai
mic decât al unei fundaþii con-
venþionale, împreunã construcþia
metalicã ºi dala ajungând la cca
6.000 - 8.000 Euro.

Este momentul în care putem
spune cã avem „o casã la roºu“, la
un preþ mai mult decât convenabil.

În funcþie de planul ales, intrarea
se poate „perfora“ pe una din laturi
sau pe capete.

Capetele halei se pot vitra total
sau parþial, în funcþie de partiul ales,
cu tâmplãrie de PVC sau lemn stra-
tificat (nu se recomandã aluminiul),
obþinându-se o vedere panoramicã
spre curte sau peisaj.

Mulþi români îºi doresc o casã de vacanþã la munte sau la mare. O astfel de casã rãmâne pentru cei mai
mulþi un simplu vis.

Mai trist este faptul cã destui au terenuri, unele terenuri chiar foarte bune, moºtenite sau cumpãrate,
dar nu au bani ºi pentru casã.

Dacã ai întreba un român ce fel de casã de vacanþã ar dori, ai afla cã o casã cu living ºi 1-2 dormitoare
ar fi suficientã pentru o familie de 3-4 persoane.

Cunoscând preþurile pieþei construcþiilor în România o astfel de casã (de zidãrie) ar costa în jur de
50-60.000 Euro cel puþin, chiar în condiþiile în care în unele zone mâna de lucru este mai ieftinã.

Pentru cei curajoºi, propun o casã de vacanþã (care poate sã nu fie neapãrat de vacanþã), mai uºor ºi
mai ieftin de realizat, mai ales pentru cei care au un teren plat ºi cu minim 10 m lãþime.

Fig. 1: Axonometrie „explodatã“. Straturile ºi elementele componente de bazã

continuare în pagina 176
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Pentru accesul la interior, peste

bordura de contur, se poate executa

o punte, de zidãrie sau lemn tratat

(mai scump), pe care sã se urce din

exterior (max. 3 trepte) ºi sã se con-

tinue în interior fie pe toatã suprafaþa

casei, fie doar pe suprafaþa unei

zone din casã, astfel încât sã se

obþinã ºi o denivelare interesantã a

planului (pe anumite porþiuni ale

suprafeþei înãlþate se poate organiza

ºi un spaþiu de depozitare).  

Compartimentarea interioarã se

va face cu pereþi de gips-carton pe

structurã de lemn sau metal, iar pe

conturul interior al halei se va pune

gips-carton sau lambriu (aici deja

fiecare îºi va face propriile socoteli),

cu termoizolaþie de vatã mineralã.

Un partiu bine gândit poate exclude

orice alte perforãri ale structurii de

metal în afarã de cele pentru intrare.

Instalaþiile pot fi de la simplu la

costisitor, dar aici este o problemã

de opþiune personalã.

La exterior, pe capetele con-

strucþiei se pot monta „deck-uri“ de

lemn tratat sau terase de zidãrie,

pergole, umbrare, în funcþie de

necesitãþile, posibilitãþile ºi fantezia

fiecãruia; cei 0,80 - 1,00 m rãmaºi

pe contur vor fi trotuarul de protecþie

al casei.

Halele se livreazã în mai multe

culori, astfel cã se poate evita „jig-

nirea“ peisajului cu o culoare aiurea.

Avantajele unei construcþii de

acest tip ar fi:

Preþul final mai redus decât al

unei construcþii convenþionale;

Execuþia rapidã, cu mânã

necalificatã (dar supravegheatã);

Simplitatea volumului, uºor de

integrat în orice peisaj;

Evitarea problemelor de acope-
rire ºi de scurgere a apelor pluviale;

Posibilitatea personalizãrii fie-
cãrei construcþii;

Posibilitatea mutãrii halei pe alt
amplasament, la nevoie;

Posibilitatea amenajãrii (acolo
unde bordura de contur este de 50 cm,
a unei supante în care pot fi
amplasate 1-2 dormitoare – înãlþi-
mea fiind de cca 4,00 m.

Cei care îºi doresc o asemenea
casã de vacanþã trebuie sã treacã
peste prejudecãþi ºi peste pãrerile
vecinilor ºi sã încerce sã-ºi constru-
iascã o casã neconvenþionalã care
poate fi extrem de confortabilã.

Proiectul este înregistrat la
O.A.R. Bucureºti.

Ilustraþia este de pe site-ul
www.damar-group.ro – hale second
hand.

Prospect STEELMASTER.
Prospect NBF. 

Fig. 2: A. – Secþiune transversalã sc. 1/100; B. – Plan sc. 1/100

A B
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