




Ura ºi la garã!

Parcã aºa suna expresia de maidan
exprimatã de cei care dupã niºte „succesuri”
facile, graþie unei situaþii conjuncturale, cred
cã au dat încã o loviturã ºi-ºi pot continua
nestingheriþi drumul „triumfal” de îmbogãþire
excesivã pe spinarea celor care vãd în
culoarea portocalie salvarea de comuniºti,
moguli, mineri… ºi alte fixuri bolnave.

Exemplele pe aceastã temã ne-au fost
sugerate, cu destulã largheþe, de recenta
reuniune a liderilor politici aflaþi de cam
mulþi ani la putere. Putere de care þin cu
dinþii, putere care le-a permis ºi le permite
însuºirea discreþionarã a tot ceea ce
înseamnã economia ºi avuþia þãrii.

În aceste condiþii se explicã ºi faptul cã
þara nu are bani. Nu are pentru cã sunt
concentraþi la un pumn de persoane, o
gaºcã… care zi ºi noapte „trudeºte” pen-
tru binele tuturor. ªi pentru ca tuturor sã le
fie bine, adicã ºi nouã, muritorilor de rând,
trebuie, mai întâi, ca ei, salvatorii noºtri, sã
dispunã nu numai de bani ºi averi dar sã…
dispunã ºi de felul în care trebuie sã trãim
noi ceilalþi. Adicã, supunere prin teroarea
zilei de mâine pe care ei tot promit cã o
vor face sã fie una care sã-i mulþumeascã
ºi pe cei necãjiþi.

Câtã sfidare, cât cinism!
Altfel nu se explicã buna dispoziþie a

celor din sala Parlamentului, care a gãzduit
Congresul Portocaliu, unde aproape toþi
vorbitorii au evidenþiat cã ei sunt salvatorii
nenorocirii în care a fost adusã þara dupã
anul 1990 pânã când ei au acces la putere.

ªi ca sã fie ºi mai clar pentru toatã
lumea persoana aceea „blondã ºi portocalie“
a spus sus ºi tare cã partidul pe care-l
reprezintã trebuie sã intre de pe acum în
campania electoralã pentru 2012!

Ca ºi cum de când îi ºtim ei ar fi fost ºi
în altã ipostazã. De altfel „fruntaºul“ lor a
dovedit, în timp, cã singurul lucru la care

se pricepe este tocmai o campanie elec-
toralã permanentã având la bazã ace-
leaºi promisiuni dar cu rezultate contrare
cã tot se contrazice în tot ceea ce spune ºi
face.

Unii zic cã de vinã sunt ºi cei peste
5 milioane de alegãtori de la ultima votare
prezidenþialã. Alþii spun cã nu este real
ceea ce s-a întâmplat ºi cã este vorba
despre „cine numãrã voturile” ºi nu despre
cine voteazã. Aºadar, cine numãrã! Pãi
cine numãrã? Aceiaºi profesioniºti în
acest domeniu, colectiv care se comportã
aidoma profesoarei Miss Roberta, demon-
straþie întâmplatã nu de mult în adoptarea
unor legi de cãpãtâi când 80 de voturi
reale au devenit subit 160, graþie aritmeticii
care stã la baza pregãtirii „înaltei cocoþate“
pe scaunul parlamentar.

ªi, apropo de Congresul Portocaliu,
cei care mai sperau într-o schimbare a
strategiei viitoare pentru redresarea eco-
nomico-socialã a þãrii n-au auzit sau vãzut
cea mai timidã intenþie de program con-
cret de dezvoltare, program care ar fi
însemnat ceva pentru a ieºi cu adevãrat
din criza prelungitã în care ne aflãm ºi ne
vom mai afla. Fiþi siguri de asta!

În concepþia persoanelor ºi partidului
aflate în fruntea þãrii, criza este ceva ca la
circ: uite bila, nu e bila!

Pânã acum nici nu mai ºtim de câte ori
ne-am aflat în crizã sau am ieºit din ea.
„Optimiºtii”, tot de-ai lor, spun cã vor face
ºi vor drege, cã în 2012 totul sã fie bine ºi
la varã… cald. Vara lor, desigur!

În rest, vorbind despre sectorul con-
strucþiilor, sector care chipurile va benefi-
cia de miliarde de euro, n-am auzit pânã în
prezent decât despre niºte sume „canali-
zate” pentru repararea unor drumuri
judeþene, terenuri de golf, terenuri de fot-
bal ºi bazine de înot în mediul rural (!?),
finalizarea drumului montan spre Babele

unde primii 2 Km asfaltaþi în toamna tre-
cutã, din cei 16 Km, s-au ºi stricat, exe-
cutarea unor lucrãri pe centurile ocolitoare
ale unor oraºe etc. Alte intenþii cu adevãrat
constructive lipsesc cu desãvârºire.

De aici ºi concluzia cã în România, cu
doar cei 250 de Km de autostradã (100 de
Km dinainte de 1990) ºi cu o infrastructurã
rutierã la pãmânt, mai-marii þãrii n-au
catadicsit sã facã altceva decât sã… asfal-
teze munþii sau sã-i îndemne pe sãteni sã
practice fotbalul sau înotul, cã de condiþii
pentru a lucra câmpul pârloagã, nici vorbã.

În loc sã realizeze recolte, þãranii sunt
dotaþi cu gãleþi electorale sau, dupã cum se
zvoneºte, cu biciclete la viitoarele alegeri.
O manevrã portocalie care prinde la cei
20% homosexuali ºi 90% maneliºti compo-
nenþi ai poporului nostru, în accepþiunea
mai-marelui þãrii!

Dacã „echipa” de conducere nu va
avea mintea ºi voinþa sã încurajeze munca
prin investiþii productive, deci revigorarea
producþiei ºi serviciilor, mult nu o vom mai
putea duce cu importuri excesive ºi cu
mâna întinsã la mila… FMI.

Aºa cã lucrul cel mai uºor pentru actualii
ºi „Doamne fereºte!“ viitorii guvernanþi este
abandonarea expresiei „ura ºi la garã!”

Ciprian ENACHE
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Pentru cei mai puþin informaþi precizãm cã Baumit
România este parte componentã a grupului Schmid
Industrie Holding, care înseamnã mai mult de 70 de
firme ºi alte investiþii strategice în Europa ºi peste
4.000 de specialiºti din Austria ºi alte 29 þãri fideli
þelurilor holdingului ºi dedicaþi satisfacerii cerinþelor
clienþilor.

În cei mai bine de 20 de ani de existenþã, marca
Baumit a devenit un sinonim al inovaþiei, al calitãþii de
top, al consultanþei profesionale ºi al serviciilor com-
plete. Baumit oferã un sortiment bogat de mortare
uscate, materiale de renovare pentru pardoseli ºi
pereþi sau faþade, sisteme termoizolante pentru
faþade, tencuieli ºi ºape.

Materialele, sistemele ºi tehnologiile de la Baumit
sunt cu un pas înaintea celor similare ale altor mãrci,
sloganul companiei „Idei cu viitor“ având acoperire
în realitatea imediatã.

Performanþele materialelor produse sub marca
Baumit sunt permanent testate în laboratoarele din
Austria, astfel încât parametrii înscriºi în fiºele tehnice
nu sunt doar simple cifre, ci nivelul la care compania
îºi face datoria faþã de clienþii sãi.

Pe lângã numeroasele premii obþinute pentru cali-
tatea produselor sale, Baumit România are ºi o per-
manentã preocupare pentru sporirea încrederii ºi

loialitãþii clienþilor sãi, metode noi de transport ºi
livrare, dar ºi de informare permanentã a investitorilor,
constructorilor ºi arhitecþilor, care apreciazã marca
Baumit ca fiind un partener pe care te poþi baza.

Toate aceste valori nenegociabile pentru compa-
nia Baumit România, precum ºi eforturile fãcute de
investitorii, arhitecþii ºi constructorii care au folosit
marca Baumit în condiþii economice aspre, au deter-
minat organizarea ºi în anul acesta a ceea ce repre-
zintã competiþia perfectã a calitãþii ºi competenþei la
nivel înalt, concursul Baumit „Faþada Anului - 2010“.

ªi în aºa-zisa vreme de… crizã, marile firme, care respectã piaþa pe care-ºi desfac produsele ºi
serviciile, îºi permit sã evidenþieze, într-un cadru festiv dar amical, performanþele ofertei lor pentru
lucrãrile de investiþii.

Este ceea ce s-a întâmplat recent într-una dintre principalele sãli ale Palatului Parlamentului, unde
cunoscuta firmã Baumit ºi-a premiat  câºtigãtorii concursului Baumit: „Faþada anului 2010”. 

FAÞADA ANULUI 2010
– tradiþie, calitate, esteticã – 
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Astfel, concursul este, pe lângã continuarea unei
tradiþii, ºi expresia consideraþiei pe care o poartã
Baumit clienþilor sãi.

Concursul se adreseazã atât arhitecþilor ºi con-
structorilor, cât ºi investitorilor. 

Juriul care a desemnat câºtigãtorii la fiecare cate-
gorie a fost format din:

- profesor dr. arh. Sorin VASILESCU – catedra
Studiul Formei ºi Design, ªcoala de Înalte Studii a
Universitãþii de Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu -
Bucureºti

- lector dr. arh. Mihai DRIªCU – Facultatea de
Arhitecturã G.M.Cantacuzino, laºi

- arh. Adrian-Florin IONASIU – editor revista de
arhitecturã, membru al consiliului teritorial OAR, filiala
Timiº

- arh. Cristian COCIOBA – director executiv BICAU
- ing. Laurenþiu LUPUªOR – director general

Baumit România.
Ca de fiecare datã, participantã la o asemenea

festivitate profesionalã, Revista Construcþiilor vã
supune atenþiei ºi principalele construcþii premiate
pentru faþadele lor,  ca urmare a folosirii cu succes a
produselor Baumit destinate esteticii clãdirilor de
orice gen.

Iatã, aºadar, cele patru categorii de concurs ºi
lucrãrile clasate pe locul întâi la fiecare secþiune:

Locuinþe unifamiliale - Clãdiri noi ºi reabilitate:
Premiul I – Locuinþã unifamilialã – Bucureºti, Str. Roma
nr. 37 – Reabilitare; 

Construcþii noi - Clãdiri de locuinþe, clãdiri
administrative ºi hoteluri:  Premiul I – Casã pentru
bãtrâni – Casa Harmonia Timiºoara;

Construcþii reabilitate - Reconstrucþii, reabi-
litare ºi restaurare: Premiul I – Pavilion Germoplasma
în cadrul Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã – Cluj Napoca;

Lucrãri din Republica Moldova: Premiul I –
Ansamblu rezidenþial Ciocârlia – Chiºinãu.

Pavilion Germoplasma în cadrul Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã – Cluj Napoca

Ansamblu rezidenþial Ciocârlia – Republica MoldovaCasã pentru bãtrâni – Casa Harmonia Timiºoara

Locuinþã unifamilialã – Bucureºti Str. Roma nr. 37 – Reabilitare
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Ce repede trec anii!

ing. Mihail ERBAªU (1942 - 2004)

Ce se întâmplã astãzi în þarã ºi,
deci, ºi în construcþii este ceea ce
acest luptãtor profesionist a încercat
sã îndrepte pentru ca soarta celor
mulþi sã fie alta. Una care sã se
bazeze pe muncã, rãspundere ºi
conºtiinþa cã se poate face ceva
pentru o nouã societate, pentru noi
mentalitãþi, pentru o existenþã
decentã. Dar, unii dintre noi nu au
fãcut prea mult sau destul pentru a
continua ideile unui Mihail ERBAªU
sau a celor asemenea lui. 

Unii vor zice: „ce mai vrea ãsta
care este printre puþinii care-ºi
amintesc an de an de dispariþia unui
om?“ spunând dupã o formulã bine
cunoscutã cã „morþii cu morþii, viii
cu viii!“ Pare simplu dar ne între-
bãm, în acelaºi timp, ce fac viii în a
cinsti memoria unor predecesori de
valoare?

Este adevãrat cã viaþa ºi lumea,
de când se ºtie, merg mereu înainte.
Asta nu ne îndreptãþeºte sã nu fim
recunoscãtori celor care prin ideile
lor au dorit progresul societãþii pe
baza unor principii viabile. Deci, idei
de progres care nu pot fi înfãptuite
decât prin ceea ce se numeºte
generic „investiþii”. Investiþii fizice
prezente prin tot  felul de construcþii
dar ºi investiþii de ordin profesional. 

Publicãm, frecvent, în paginile
revistei noastre texte care rememo-
reazã personalitatea ºi opera unor

înaintaºi de excepþie pe tãrâmul con-
strucþiilor. O facem pentru a evi-
denþia contribuþia lor în perioadele în
care au trãit ºi înfãptuit înãlþarea
unor construcþii care, în majoritatea
lor, dãinuie ºi astãzi.

Un asemenea om a fost ºi
rãmâne ºi constructorul Mihail ERBAªU,
a cãrui operã continuã ºi astãzi,
graþie aplicãrii ideilor pe un plan
superior de dezvoltare.

Activitatea firmei ce-i poartã
numele ºi-a extins, în prezent, aria
lucrãrilor de care este capabilã sã le
realizeze la cel mai înal nivel de
competitivitate ºi de eficienþã. Gama
acestor lucrãri acoperã o plajã diver-
sificatã potrivit dorinþelor investi-
þionale ale beneficiarilor. ªi dacã,
pânã în 1990, ºantierele firmei la
care a activat Mihail ERBAªU se
limitau, în principal, la capitala þãrii,
astãzi pe constructorii firmei Erbaºu SA
îi putem întâlni lãsând în urma lor
obiective ridicate ºi în Constanþa,
Timiºoara, Cluj etc.

Continuatorul fidel a ceea ce s-a
vrut a fi aceastã societate de con-
strucþii nu este altul decât fiul cel
mare al lui Mihail ERBAºU – dr. ing.
Cristian ERBAºU care, într-un inter-
val redus de timp dar relevant prin
rezultate, a ajuns sã conducã una
dintre cele mai puternice bresle pro-
fesionale din România: Patronatul
Societãþilor din Construcþii. 

ªtiu cã de câte ori am vrut sã-l
prezint cititorilor revistei, el m-a
„temperat“ spunând cã nu este încã
timpul. Este pãrerea sa, dar vorbele
bune pe care i le spun cei care-l
înconjoarã în activitate nu pot fi
decât dovezi cã nu întotdeauna
modestia este bunã. ªi chiar dacã
de la pãrintele sãu a dobândit ºi
aceastã necesarã modestie, faptele
îl trãdeazã ca un valoros continuator,
fiind un produs reuºit al ºcolii con-
structorilor români contemporani. 

Nu pot încheia ºirul acestor rân-
duri fãrã a vã ruga sã pãstraþi în
intimitatea dumneavoastrã un gând
frumos pentru cel ce a fost Mihail
ERBAªU. Este ceea ce fac ºi eu cu
convingerea cã amintirea despre
Mihail ERBAªU este ceva care sigur
ne înnobileazã. 

El ºi familia sa au fost ºi sunt
niºte altruiºti pentru cã, deºi au avut
suficiente mijloace sã trãiascã
liniºtiþi, nu i-au uitat ºi nu-i uitã nici
pe cei aflaþi în situaþii de cumpãnã
din punct de vedere material, finan-
ciar sau, mai ales, al sãnãtãþii.
Au ajutat ºi ajutã în continuare
oameni sã-ºi întemeieze familii, sã-ºi
desãvârºeascã pregãtirea profesio-
nalã sau sã-ºi recapete sãnãtatea.
Puþini dintre cei de astãzi mai au
asemenea calitãþi. 

Sã meditãm, deci!

Ciprian ENACHE

A mai cãzut o filã din calendar! O filã cât un an dar una care consemneazã al 7-lea de când unul dintre
constructorii reprezentativi ai breslei ne-a pãrãsit lãsând în urma lui tristeþe ºi regrete. La 21 iunie 2004
Mihail ERBAªU a trecut în nefiinþa pãmânteanã înãlþându-se spre lumea veºnicã, una, poate, mai lumi-
noasã ºi lipsitã de neînþelegerile ºi rãutãþile de care nu mai scãpãm.





Fondat în 1937 la Milano, MAPEI® este, astãzi, cel mai
mare producãtor mondial de adezivi ºi produse comple-
mentare pentru placarea pardoselilor ºi acoperirilor murale
de orice tip, având în portofoliul sãu peste 1.350 de
produse. Cifra de afaceri a Grupului MAPEI® în 2010 a
fost de 1,9 miliarde euro, numãrând, în prezent, 58 de
fabrici ºi 68 de filiale, în 44 de þãri de pe 5 continente.

Pornind activitatea în 2005, ca o reprezentanþã a
MAPEI® Spa Italia, cu o cifrã de afaceri de 0,9 milioane
euro, Grupul MAPEI® a pus bazele filialei MAPEI®

România în august 2006 cu scopul de a rãspunde
nevoilor locale ale pieþei. 

În perioada 2006-2010 cifra de afaceri a evoluat de la
2,9 milioane euro la 8,9 milioane euro, reuºind, la sfârºitul
anului trecut, sã urce pe locul 5 în topul firmelor de profil.

Directorul Comercial al MAPEI® România, dl. Vasile BRAD,
estimeazã cã anul 2011 va fi încheiat cu o creºtere de
aproximativ 23% faþã de 2010, urmãrindu-se atingerea unei
cifre de afaceri de 11 milioane euro: „preconizãrile se
bazeazã pe rezultatele financiare pozitive ale primului
trimestru, care au corespuns aºteptãrilor confirmând îndepli-
nirea obiectivelor de vânzãri“.

Pentru urmãtorii 5 ani, MAPEI® România îºi propune
creºterea cotei de piaþã ºi a cifrei de afaceri, obiective
susþinute prin introducerea de noi game de produse pe
piaþa din România ºi atingerea unei cifre de afaceri, în
2016, de 20 milioane de euro.

Producãtorul internaþional de materiale de con-
strucþii MAPEI® aniverseazã în aceastã perioadã
5 ani de „Promovare a calitãþii“ pe piaþa din România,
prilej pentru a comunica atât evoluþia activitãþii sale,
cât ºi perspectivele ºi strategia companiei pentru
urmãtorii ani.
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Construcþii emblematice în România
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI (I)

Am citit, cu real interes, cartea
„arhitectei noastre“, de la Banca
Naþionalã, doamna Cristina ÞURLEA.
O carte scrisã cu talent ºi cu pasi-
une, în care cunoºtinþele de arhitec-
turã, despre care ºtiu de mai multã
vreme cã sunt temeinice, se împle-
tesc cu o surprinzãtoare vocaþie de
scriitor.

Doamna ÞURLEA s-a afundat în
arhive ºi de acolo, dupã o meticu-
loasã cercetare, a scos la luminã,
într-o carte remarcabilã, priceperea
de a construi durabil ºi monumental
a generaþiei de specialiºti în dome-
niu ce s-a format ºi s-a afirmat, pe
pãmânt românesc, la jumãtatea
veacului al XlX-lea.

Tema cãrþii de faþã este o con-
strucþie de anvergurã: Palatul Bãncii
Naþionale. Arhitecta Cristina ÞURLEA a
scos, din dosare cu file îngãlbenite,
din albume cu vechi fotografii, pla-
nuri, documente, imagini de epocã
din care a conturat istoria clãdirii.
Sunt descriºi paºii fãcuþi pentru
realizarea acestui monument arhi-
tectonic. Dar cartea nu se rezumã sã
descrie ziduri. Sunt puse în luminã ºi
personalitãþile ce au contribuit la
înãlþarea monumentului, în primul

rând a lui Eugeniu Carada, înteme-
ietorul de fapt al Bãncii Naþionale,
care a însufleþit realmente con-
strucþia palatului din Lipscani.

N-o sã rezum însã, în cuvântul
înainte pe care am acceptat cu
plãcere sã-l scriu, drumul parcurs de
când s-au turnat temeliile Palatului
B.N.R. ºi pânã când impunãtorul
monument a cãpãtat înfãþiºarea pe
care i-o ºtim astãzi. Desigur, dupã
înãlþarea celui de-al doilea tronson,
din strada Doamnei. Vã sugerez sã
citiþi cartea ºi vã asigur cã n-o sã
regretaþi.

Mã voi opri, însã, asupra câtorva
întrebãri care meritã sã primeascã

rãspunsuri. Cum s-a nãscut gândul
de a înãlþa, pe pãmânt românesc,
într-o societate abia scãpatã de
durerile feudalismului, minuni ale
arhitecturii în genul Palatului B.N.R.?
Cum a prins el viaþã? Cine ºi cum l-a
înfãptuit? Sunt întrebãri incitante. Iar
rãspunsurile la aceste întrebãri con-
stituie, astãzi, veritabile teme de
reflecþie. Întâi ºi întâi, este relevantã
ideea cã performanþe cum sunt cele
obþinute atunci, în România de dupã
Unirea de la 1859, pot fi numai rezul-
tatul instrucþiei ºi al unei educaþii
alese, proprii oamenilor care le-au
obþinut. Oameni ai mizelor mari.

Mai exista însã ceva: o temelie.
Zona Lipscanilor - unde s-a dezvol-
tat centrul financiar, într-o capitalã
europeanã ce numãra 200.000 de
suflete ºi pe ale cãrei strãzi apãreau
primele lãmpi electrice cu arc ºi se
înmulþeau tramvaiele cu cai - îºi
luase deja avânt. Devenise, de fapt,
una dintre cele mai circulate zone.
Lângã vechile hanuri, încã în viaþã,
îºi fãcuserã apariþia moderne case
de comerþ, case de schimb, tipo-
grafii, redacþii de ziare, hoteluri. ªi tot
pe Lipscani, inima centrului istoric,

Cei care au dat actuala înfãþiºare a clãdirii ºi a altor edificii
reprezentative sunt specialiºtii de la

AEDIFICIA CARPAÞI,
societate condusã de binecunoscutul ing. Petre BADEA.

Înainte, însã, de a vedea ce s-a fãcut pentru redarea cât mai corectã a
înfãþiºãrii ºi funcþionalitãþii acestui edificiu, sã urmãrim „Cuvântul înainte“ expri-
mat de Guvernatorul BNR, dl Mugur ISÃRESCU, în lucrarea „Banca
Naþionalã a României: cronica restaurãrii Palatului vechi“, lucrare apãrutã
la Editura Cadmos sub îngrijirea dnei Cristina ÞURLEAdin care vom extrage ºi
noi câteva capitole ce se referã la lucrãrile de reconstrucþie ºi modernizare.

Dupã ce în mai multe numere ale Revistei Construcþiilor v-am prezentat „Temple ale culturii - Ateneul
Român“, continuãm serialul nostru privind ctitoriile de excepþie durate de-a lungul anilor în þara noastrã cu
referiri la una dintre cele mai reprezentative clãdiri amplasate în centrul Bucureºtiului: Palatul BNR (Banca
Naþionalã a României). 

Facem acest lucru pentru aducerea aminte a ceea ce a însemnat recenta consolidare, restaurare ºi
funcþionalizare a acestui edificiu. Credem cã nu greºim faþã de dumneavoastrã prezentându-vã, în câteva
numere ale revistei noastre, principalele elemente de interes privind evoluþia acestor lucrãri executate la
Palatul BNR.

Banva Naþionalã a României - Palatul vechi. 

Mugur ISÃRESCU ing. Petre BADEA

ACEI OAMENI AI MIZELOR MARI CARE AU ÎNÃLÞAT PALATUL BNR
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În 1990, conducerea Bãncii
Naþionale a României a constatat cã,
la 100 de ani de la construcþie, imo-
bilul avea nevoie de intervenþii
masive în lucrãri de modernizare,
restaurare a valorilor de patrimoniu,
consolidare ºi refacere a tuturor ca-
tegoriilor de instalaþii. A hotãrât sã
întreprindã un proces masiv de
restaurare a palatului vechi, acþiune
complexã ºi desfãºuratã în mai
multe etape, începând cu 2000. 

Amploarea fãrã precedent a
demersului a solicitat un plan realist
ºi coerent, fundamentat pe fonduri
substanþiale ºi dublat de o decizie

fermã. A fost nevoie, pe rând, de
consolidãri ale fundaþiilor, de refa-
cere a unor pereþi, de redecorarea
tavanelor, înlãturarea crãpãturilor
din ziduri, înlocuirea lemnãriei uzate,
înnoirea mobilierului ºi a lãmpilor,
repararea stucaturii, refacerea moza-
icului ºi a scãrilor, curãþarea pietrei
exterioare, reconformarea curþilor
interioare, amplasarea unor noi
ascensoare ºi încã multe altele.

Timp de 100 de ani, Palatul Bãncii

Naþionale rezistase, totuºi, timpului,

pãstrându-ºi prestigiul ºi autentici-

tatea. Starea sa, însã, oglindea fap-

tul cã, pe parcursul a jumãtate de

secol (1940-1990), nu se realizaserã

lucrãri de conservare sau restau-

rare, ci, doar, de întreþinere ºi

reparaþii, de multe ori de o calitate

îndoielnicã. Chiar ºi modul de uti-

lizare a spaþiilor era, de multe ori,

impropriu. Astfel, anul 1990 a gãsit

imobilul masiv ocupat de instituþii

distincte ce funcþionau total separat:

bãnci comerciale, Casa de Compen-

saþii a S.M.B., Institutul Bancar

Român, R.A. Imprimeria B.N.R. În

aceste condiþii, în perioada 1990 -

1994 s-au putut realiza reparaþii

minore, doar lucrãri în zonele libere

CONSOLIDARE, RESTAURARE, REFUNCÞIONALIZARE

funcþiona cea mai veche bancã co-
mercialã din Bucureºti, fondatã în
1865. Iar în apropiere, pe Calea
Mogoºoaiei, se înãlþase, încã din
1874, palatul Societãþii de Asigurare
„Dacia“. Tot pe Calea Mogoºoaiei,
ridicat tot în 1874, se afla primul
sediu al Casei de Depuneri ºi Con-
semnaþiuni.

Hanul „Serban Vodã“, aflat în
zonã, simbol al feudalismului ce-ºi
dãdea sufletul, decãzuse însã. 

Aºa cã proprietarul locului, Minis-
terul Finanþelor, în cãutare neîn-
cetatã de venituri pentru bugetul
statului, a rãspuns fãrã sã stea pe
gânduri cererii de cumpãrare iniþiate
de Banca Naþionalã. ªi l-a vândut.

La 3 noiembrie 1881 fusese deja
semnat contractul de vânzare-cum-
pãrare. ªi astfel Hanul „ªerban Vodã“,
împreunã cu terenul, a intrat în pro-
prietatea B.N.R. Procedura de vân-
zare-cumpãrare a fost finalizatã la
10 februarie 1882. Pentru planurile
Palatului, conducerea B.N.R. a
apelat la doi arhitecþi francezi.
La 31 martie 1882, condiþiile juridice
fiind îndeplinite, a fost semnat con-
tractul cu Albert Galleron ºi Cassien
Bernard. Arhitecþii francezi se anga-
jau sã execute un anteproiect al
edificiului. Un an mai târziu, la
începutul lui aprilie 1883, planurile
definitive ale noii construcþii erau
gata. Iar la 12 iulie 1884 s-a pus
temelia Palatului B.N.R. Lucrãrile
s-au încheiat în iunie 1890.

Francezii au fãcut treabã bunã.
Palatul B.N.R. a fost finalizat con-
form contractului. Toate serviciile
Bãncii Naþionale s-au mutat în noul
sediu. Dacã, într-o primã fazã,
Banca Naþionalã ºi-a construit
palatul într-o zonã cu multe instituþii
financiar-bancare, în cea de-a doua
fazã s-a produs ºi la noi un fenomen
specific þãrilor cu pieþe dezvoltate, în
apropierea Bãncii Centrale s-a for-
mat o cetate financiarã puternicã.
Treptat, Bursa ºi Camera de Comerþ
ºi-au fãcut loc aici, alãturi de
numeroase societãþi bancare. Toate
fiind preocupate sã-ºi construiascã
reºedinþele în apropiere de B.N.R.
Sistemul bancar românesc s-a dez-
voltat astfel foarte rapid. Bãncile
comerciale ºi societãþile de asigurãri
au început sã se înmulþeascã. În
jurul „Citadelei“, cum era numitã
Banca Naþionalã, sistemul institu-
þiilor financiare a cunoscut o dez-
voltare explozivã.

Epopeea acestei construcþii monu-
mentale, Palatul B.N.R., este des-
crisã minuþios în carte. Sunt citate
documentele vremii cu ochi de arhi-
tect. ªi sunt descrise cu vocaþie de
arhitect.

Dar autoarea nu pune punct aici.
Merge mai departe, în timp, ºi sur-
prinde momentele de asemenea
complexe ale restaurãrii acestui
palat monumental. Pentru cã, de
câtva timp, în Bucureºti, a început
reabilitarea centrului istoric. Banca
Naþionalã, a cãrei renovare radicalã
este înfãptuitã prin propriile puteri,
s-a integrat în acest proces.

Dupã ce, mai întâi, s-a îngrijit de
recondiþionarea unei bijuterii arhitec-
tonice: Palatul Chrissoveloni, situat tot
în zona Lipscanilor, cu vestitele sãli
„Florentinã“ ºi „Bizantinã“. Lucrãrile
au fost încheiate în 1999 ºi City-ul
bancar a mai dobândit o podoabã.

În Palatul Bãncii Naþionale, din
motive funcþionale ºi operaþionale,
lucrãrile de restaurare au fost
împãrþite în douã etape. Întâi a fost
refãcut Palatul Nou. Lucrare înche-
iatã de câþiva ani. Apoi, s-a trecut la
renovarea Palatului Vechi. Proces în
curs de finalizare. Planurile de refa-
cere pornesc de la hãrþile iniþiale,
cea dintâi datatã la sfârºitul secolului
al XlX-lea, când Palatul Vechi se
numãra între marile atracþii ale
„Micului Paris“, unde oameni cu
minþi de constructori ºi cu suflete de
artiºti au ridicat adevãrate capo-
dopere de arhitecturã. Legate între
ele, cele douã palate ale Bãncii
Naþionale traseazã, într-o perfectã
armonie, contururile unui minunat
moment de arhitecturã. Doamna
arhitect Cristina ÞURLEA surprinde,
etapã cu etapã, toate momentele
reabilitãrii Palatului B.N.R. ºi redãrii
lui societãþii româneºti de astãzi într-o
lucrare-album care va rãmâne, sunt
sigur, un document de referinþã
pentru istoria Bãncii Naþionale a
României.

Mugur ISÃRESCU,
guvernatorul

Bãncii Naþionale a României

continuare în pagina 12
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sau de interes imediat: holurile prin-
cipale, parter ºi etaj, Sala Ghiºeelor
- devenitã Sala de Marmurã - scãrile
monumentale ºi, în unele camere,
cu destinaþie precisã - cele pentru
presã ºi reprezentanþii strãini. Au
fost fãcute ºi intervenþiile absolut
necesare precum refacerea insta-
laþiei electrice, fãrã a fi vizat imobilul
în ansamblul sãu.

Exteriorul imobilului se afla în
aceeaºi situaþie. Fusese refãcutã
doar intrarea principalã - treptele ºi
gardul - fusese înlocuitã tabla de pe
cele cinci cupole ºi fusese schimbat
iluminatul exterior.

Restaurarea ºi refuncþionalizarea
palatului se impunea cu atât mai
mult cu cât funcþionarea modernã a
bãncii, inclusiv prin utilizarea sis-
temelor informatice, stabilea o altã
relaþie cu publicul, care nu mai
impunea succesiunea tradiþionalã a
spaþiilor.

De la fundamentarea deciziei la
începerea lucrãrilor, a fost o etapã
densã în care au fost realizate
expertize, analize, studii, cercetãri,
consultaþii, proiecte ºi au fost luate
decizii, obþinute avize, acorduri ºi
autorizaþii administrative.

În anul 2001, Consiliul de Admi-
nistraþie a hotãrât începerea proce-
sului de consolidare, restaurare ºi
refuncþionalizare a Palatului. Amploa-
rea fãrã precedent a demersului
solicita un plan realist ºi coerent,
dublat de o decizie fermã.

Prin programele de investiþii,
dar ºi prin supunerea spre analiza
Consiliului de Administraþie a
unor note punctuale, au fost
aprobate fonduri pentru consoli-
darea ºi modernizarea palatului,
parcurgându-se urmãtoarele etape:

2001-2003 - efectuarea de
încercãri nedistructive ale structurii
de rezistenþã ºi elaborarea exper-
tizei tehnice prin care s-au stabilit
soluþiile generale de consolidare;

2001-2002 - întocmirea studiului
de refuncþionalizare a palatului prin
care se stabileau destinaþiile încãpe-
rilor ºi principalele etape în realiza-
rea lucrãrilor;

2003-2004 - întocmirea proiec-
tului tehnic pe specialitãþi, obþinerea
avizelor necesare lucrãrilor, inclusiv
a avizului Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice ºi a autoriza-
þiei de construire;

2004-2005 - întocmirea docu-
mentaþiei de licitare ºi a caietului de
sarcini, organizarea licitaþiei ºi con-
tractarea lucrãrilor;

2005-2010 - realizarea lucrãrilor
de consolidare, modernizare ºi
restaurare a elementelor de patrimo-
niu, corelat, pe etape.

Palatul fiind înscris pe lista
monumentelor istorice, toate stu-
diile, proiectele ºi lucrãrile executate
s-au supus principiilor ºi procedurilor
stabilite prin normativele specifice
patrimoniului construit.

Palatul Bãncii este înscris ca
importanþã a construcþiei la cate-
gorie „A“ - monument istoric de
importanþã excepþionalã.

Palatul în Cifre dã o mãsurã a
volumului de lucrãri necesare con-
solidãrii, refuncþionalizãrii ºi restau-
rãrii. Sintetic ar putea fi prezentat
astfel:

Suprafaþa construitã (amprenta la
sol) este de 3.800 mp, cu douã curþi
interioare.

Suprafaþa desfãºuratã, pe niveluri
este în total de 19.070 mp, distribuiþi
astfel:

subsol - 4.028,00 mp
parter - 3.915,00 mp
mezanin - 910,00 mp
hoch parter - 715,00 mp
etaj 1 - 3.360,00 mp
etaj 2 - 2.780,00 mp
pod - 3.362,00 mp

Regimul de înãlþime pe niveluri
este urmãtorul: subsol 4,00 m; parter
7,50 m; mezanin 3,00 m; etaj 1 - 6,80 m
iar cota la corniºe este de 18,00 m.

Starea imobilului – detalii
cu degradãri ale finisajelor
ºi tâmplãriei

urmare din pagina 11
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ROM FRACHT
este o societate
c u  t r a d i þ i e  î n
domeniul trans-
porturilor având
un portofoliu de
clienþi între care
97% sunt externi. 

Pentru o desfã-
ºurare eficientã a
acestor activitãþi
dispunem de un

depozit logistic, tampon, în Bucureºti
ceea ce conferã firmei posibilitatea de
a face grupaje în funcþie de comenzi.
În acest mod serviciile de transport
oferite sunt complete, cu condiþia ca
încãrcãtura sã fie preluatã direct de la
furnizor ºi livratã fiecãrui destinatar în
parte. De aceea, nu doar transportul ci
ºi distribuþia de tipul „door to door“ fac
parte integrantã din serviciile noastre.

Firma ROM FRACHT este pre-
zentã ºi pe piata pardoselilor din
România cu o paletã largã de produse.
Venim, astfel, în întâmpinarea clienþilor
cu cel mai bun raport calitate-preþ la
asemenea produse.

Suntem specializaþi, de asemenea,
în fibre din polipropilenã ºi metalice
pentru armarea dispersã a betoanelor
dar ºi în rosturi de dilatare, quarþ, vopsele
epoxidice ºi poliuretanice etc.

Fibrele din polipropilenã înlocuiesc
tot ceea ce înseamnã armarea clasicã
realizatã cu oþel-beton, plasã sudatã
sau fibre metalice. 

Datoritã faptului cã este o tehnolo-
gie relativ nouã, primul obiectiv este
reducerea cheltuielilor cu manopera
ºi costurile scãzute pe lucrare.  Calitãþile
fibrelor din polipropilenã ºi metalice
pentru armarea dispersã precum ºi
volumul lor mic le conferã superiori-
tate faþã de alte materiale folosite în
acelaºi scop. Avantajele folosirii acestor
produse nu se opresc aici, ele având ºi
alte performanþe. 

Gama noastrã largã de fibre este
destinatã pentru 3 mari categorii de
lucrãri:

• armare dispersã – FORTA
FERRO ºi FIBRÃ METALICÃ (înlo-
cuieºte plasa sudatã sau oþelul-beton);

• fibre pentru eliminarea micro-
fisurilor în orice tip de betoane

ECONO MONO, MIGHTY MONO,
NILO MONO. Aceste fibre se preteazã
foarte bine ºi la tencuieli;

•  fibre pentru ºape (armeazã ºi
controleazã termic) SUPER NET,
ECONO NET, ULTRA NET. Înlocuirea
plasei sudate la ºape de la 1 cm la 10 cm,
ºi nu numai, inclusiv suprabetonãri.
Se preteazã, de asemenea, la lucrãrile
de încãlzire în pardoasealã.

Fibrele pentru microfisuri se pot
folosi ºi în combinaþie cu cele de
armare ori cele pentru ºape.

Folosind pentru armare fibre din
polipropilenã puteþi obþine economii
substanþiale în comparaþie cu orice
alt tip de armare, produsele FORTA
FERRO pretându-se la armarea dis-
persã unde raportul faþã de fibra
metalicã este de 1:10.

De menþionat cã, numai în acest
an, s-au turnat 120.000 mp beton cu
fibre furnizate de ROM FRACHT. 

carte de vizitã: ROM FRACHT
Performanþe – Eficienþã

Florin FLORIAN, director vânzãri

ROM FRACHT SRL
Str. Oxigenului 5, Sat Cãldãraru, Com. Cernica, Jud. Ilfov, România

Tel: +40.21.256.2059, Fax: +40.21.256.2060
E-mail: sales@romfracht.com; www.fibre-polipropilena.ro

Existã, ºi pe piaþa româneascã, oferte de produse de ultimã orã, cu performanþe care asigurã producti-
vitate ºi eficienþã pentru piaþa construcþiilor.

Una dintre firmele cu asemenea parametri este ROM FRACHT, a cãrei scurtã carte de vizitã o recomandã
arhitecþilor, proiectanþilor, constructorilor ºi beneficiarilor.

Florin FLORIAN
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Importanþa arhitectural-istoricã a
Palatului a impus respectarea urmã-
toarelor principii de bazã:

întocmirea unui studiu arhitec-
tural-istoric, pe baza documentelor
de arhivã, care sã evidenþieze o ie-
rarhizare a intervenþiilor în timp ºi
care sã traseze liniile generale pen-
tru consolidare ºi restaurare;

pãstrarea volumetriei generale
ºi a configuraþiei în planuri a spaþiilor
reprezentative, cu eliminarea adao-
surilor parazitare apãrute în timp;

reconfigurarea unor spaþii numai
în zonele lipsite de decoraþii;

redecorarea spaþiilor afectate
de transformãri cu respectarea spiri-
tului epocii, a rigurozitãþii ºi monu-
mentalitãþii specifice;

consolidarea imobilului fãrã
afectarea faþadelor, prin interior ºi
exclusiv în zonele cu spaþii lipsite de
decoraþii originale;

izolarea ºi protejarea spaþiilor
cu decoraþiuni adiacente desfãºu-
rãrii lucrãrilor de ºantier;

cercetarea în detaliu a ele-
mentelor decorative de patrimoniu
(interioare ºi exterioare), realizarea
de analize de laborator pentru sta-
bilirea, pe categorii, a modului de
intervenþie.

Expertiza structurii încadreazã
imobilul în clasa de risc Rsll, ceea
ce, raportat la efectele medii ale unui
cutremur caracteristic zonei Bucureºti,
corespunde unei construcþii la care
probabilitatea de prãbuºire este
redusã (local posibilã), dar la care
sunt de aºteptat degradãri struc-
turale majore. Raportul de expertizã,
întocmit de SC Carpaþi Proiect pe
baza încercãrilor ºi mãsurãtorilor
efectuate, stabilea ºi argumenta cã
structura de rezistenþã a imobilului
nu satisface prevederile minime
legale privind protecþia antiseismicã
a construcþiilor, fiind necesarã con-
solidarea.

Vechimea palatului face ca modul
de concepþie ºi construcþie sã nu
mai rãspundã cerinþelor normelor
actuale. Dincolo de aspectele strict

normative, faptul cã intervenþiile în
timp - în 1915, amenajãrile galeriei
la etajul l; în 1929, supraetajarea -
deºi pe ansamblu au întãrit ºi com-
pletat structura de rezistenþã, au
condus la creºterea masei clãdirii,
distribuitã la etajele superioare, cu
efecte nefavorabile la miºcãri seis-
mice. La toate acestea se adãuga
lipsa de intervenþii structurale ce a
generat acumularea de avarii dupã
fiecare dintre seismele din 1940,
1977, 1986 ºi 1990.

Din punct de vedere tehnic, exe-
cutarea parþialã a unor lucrãri de
consolidare este la fel de ineficientã
ca ºi neexecutarea lor. Lucrãrile
parþiale duc la schimbarea rigiditãþii
imobilului ºi înrãutãþesc modul ge-
neral de comportare la cutremur.

Fiind nevoie de mãsuri de
creºtere a siguranþei structurii, una
dintre probleme, pe lângã cea a
gãsirii unei soluþii structurale care sã
nu afecteze spaþiile cu finisaje
deosebite ºi care sã permitã o exe-
cuþie etapizatã, a fost aprecierea
rezistenþei materialelor ce alcãtuiesc
structura. Aceasta pentru cã materi-
alele componente - zidãrie din
cãrãmidã, zidãrie din piatrã, beton
simplu ºi beton armat, oþel sub
formã de profile metalice, dar ºi
foarte mult lemn - au rezistenþe pro-
prii diferite, provin din etape de exe-
cuþie diferite ºi au un grad de
dispersare foarte mare, diferind
alcãtuirea de la corp la corp.

Având în vedere configuraþia
clãdirii, pentru creºterea gradului de
rezistenþã la solicitãri cu degradare
ciclicã, a fost conceput un sistem
structural bazat pe crearea, pe toatã
înãlþimea clãdirii, a unor nuclee
rigide cât mai uniform distribuite,
legate între ele cu elemente rigide în
plan orizontal, planºee refãcute
ºi/sau rigidizate.

(Continuare în numãrul viitor)

Desfaceri de planºee în care se vede modul de alcã-
tuire al acestora cu grinzi principale ºi secundare
din profile metalice laminate ºi bolþiºoare din
zidãrie între grinzile principale

urmare din pagina 12
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Soluþia de principiu a constat în
preluarea debitelor uzinate de
CHE Buhuºi din amonte ºi condu-
cerea lor, gravitaþional, spre canalul
de aducþiune al UHE Racova,
printr-un canal de derivaþie exe-
cutat pe malul stâng al acumulãrii,
folosindu-se digul mal stâng al
acumulãrii ca dig mal drept al
canalului de derivaþie. 

S-au executat radierul canalu-
lui, digul mal stâng ºi contracanalul
de la baza lui, asigurându-se legã-
tura între canalul de fugã UHE
Buhuºi din amonte (zona de
debuºare în actualul lac Racova) ºi
canalul de aducþiune al UHE
Racova (tronsonul din aval de

priza existentã). S-a eliminat, ast-
fel, lacul de acumulare cu proble-
me dificile din zona barajului
deversor, blocul golirilor de fund
mal drept ºi zona de racord cu
digul mal drept. 

Prin aceastã soluþie s-a modifi-
cat schema de amenajare a sec-
torului Buhuºi-Racova-Gârleni,
precum ºi regimul de funcþionare al
hidrocentralei Racova. 

Canalul de derivaþie are o
lungime de 3.107 m, împãrþit în
5 tronsoane ºi este dimensionat
pentru tranzitarea a 90 mc/s.

Protecþia canalului s-a realizat
printr-un pereu de beton simplu
de 15 cm grosime pe radier ºi

taluze, cu excepþia zonei de vari-
aþie de nivel a apei, în care s-a folo-
sit beton armat cu plasã sudatã.

Contracanalul  are rolul de a
colecta apele provenite din infil-
traþiile din canalul de derivaþie ºi a
celor din terenurile limitrofe, inclu-
siv din canalul colector Buhuºi.
Acesta a fost desecat, pe zona din
vecinãtatea canalului energetic,
obþinându-se, în acest fel, ºi ecolo-
gizarea zonei. 

Contracanalul, cu lãþimea cuprinsã
între 1 ºi 3 m, taluzele cu pantã
1:1,5 ºi radierul sunt protejate cu
pereu din beton simplu de 10 cm
grosime, cu rosturi neetanºate la
3 m distanþã. 

Transformarea integralã a UHE Racova
în centralã pe derivaþie, fãrã acumulare proprie

Obiectul proiectului l-a constituit transformarea integralã a Uzinei Hidroelectrice Racova în cen-
tralã pe derivaþie, în condiþiile dezafectãrii lacului de acumulare Racova. Dezafectarea a fost cauzatã
de dizolvarea sãrii ºi gipsului din roca de fundaþie din ampriza lacului de acumulare ºi barajului
deversor, care au generat apariþia unor tasãri inegale ale uvrajelor principale: baraj deversor, blocul
golirii de fund mal drept, digul mal drept – tronsonul de racord cu blocul golirii de fund.

Foto 2: Canal aducþiune nou CHE RacovaFoto 1: Canal aducþiune vechi CHE Racova

ing. Maria OANCEA



Contracanalul are o lungime
de 3.160 m ºi evacueazã în sub-
traversarea de sub canalul de
aducþiune al UHE Racova.

Drumul tehnologic s-a execu-
tat numai cu material tip II, el con-
stituind prismul de drenaj de la
baza taluzului aval de DMS.

PROTECÞIILE LA RÂU
Râul Bistriþa– s-au executat pro-

tecþii numai pe zona tronsonului II;
tronsonul I de debuºare a canalului
de fugã în lac are protecþii spre
râu, cu pereu din beton ºi epiuri
transversale din blocaje de piatrã
ºi beton, aflate în stare bunã; tron-
soanele III ºi IV au protecþia de
pereu din beton. Pentru asigurarea
drenãrii taluzului aval s-a perforat
peretele actual, la baza lui, cu gãuri
Ø100, la distanþã de 5 m, umplute
cu material filtrant: pietriº 2 sorturi.

Pârâu Orbicu – protecþia
taluzurilor s-a fãcut cu pereu din
beton simplu, de 10 cm grosime,
pe o lungime de 130 m ºi respectiv,
160 m pe tot tronsonul II.

Traversare pârâu Orbicu – tre-
cerea pârâului Orbicu peste
canalul de derivaþie cãtre râul

Bistriþa s-a fãcut în zona tronso-
nului II, unde canalul energetic sub-
traverseazã pârâul Orbicu, într-o
casetã cu 5 deschideri (2,7 x 4,1 +
3 x 2,7 x 4,05 = 44 mp) aflatã sub
presiune. Racordarea casetei de
subtraversare, în secþiunea trape-
zoidalã a canalului de derivaþie, s-a
fãcut cu ziduri de sprijin racord pe
o lungime amonte ºi aval de 24 m.

Circulaþia pe digul mal drept,
peste traversare, s-a asigurat cu
un pod cu 4 deschideri a 10 m, cu
lãþimea cãii de 4 m.

Ziduri de sprijin din zona
staþiei de epurare – sunt de tipul
beton slab armat, cu înãlþimea vari-
abilã pe lungime. Lungimea lor
însumeazã 99 m. În aceastã zonã,
contracanalul s-a executat în ca-
sete din beton acoperite, drumul
tehnologic trecând de-a lungul lui.

Descãrcãtorul lateral la râu –
calculul descãrcãtorului a fost
fãcut luându-se în considerare ºi
descãrcãtorul de gheþuri din ca-
mera de încãrcare a UHE Racova.
Deschiderea activã pe prag rezul-
tatã este de 40 m, cu sarcina pe prag
de 1,08 m la debitul de 84 mc/s.

Descãrcãtorul lateral este un dever-
sor cu prag lat cu disiparea energiei
prin saltea de apã. Prin aceastã
soluþie s-au modificat: schema de
amenajare a sectorului Buhuºi -
Racova - Gârleni, precum ºi regi-
mul de funcþionare al hidrocen-
tralei Racova. 

CHE Racova are un debit insta-
lat de 84 mc/sec, o putere instalatã
de 23 Mw ºi o producþie de energie
de 60 Gw/an.

Colectivul de specialiºti ºi mun-
citori de la SC Hidroconstrucþia SA,
coordonaþi de dl inginer Viorel
GROSU, director al sucursalei
Hidroconstrucþia Moldova, folosind
toatã experienþa acumulatã de-a
lungul anilor, a executat aceastã
investiþie încadrându-se în comple-
xitatea proiectului ºi cerinþelor
ridicate de calitate ale beneficia-
rului S.H. Bistriþa.

Cu o experienþã de peste 60 de
ani în domeniul construcþiilor,
SC HIDROCONSTRUCÞIA SA are
în acest moment capacitatea ºi
pregãtirea de a executa orice tip
de lucrare din domeniul con-
strucþiilor hidroenergetice, edili-
tare, drumuri ºi poduri, civile,
industriale, ecologizãri etc.

Foto 4: Descãrcãtorul de ape mari de la canalul
nou de aducþiune al CHE Racova - amonte

Foto 3: Descãrcãtorul de ape mari de la canalul
nou de aducþiune al CHE Racova - aval

Foto 5: Baraj Racova
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Programe pentru revigorarea
sectorului construcþiilor

Patronatul nostru a început, din
vara anului trecut, un proiect de dez-
voltare a organizaþiei, în scopul
creºterii standardului membrilor sãi,
inclusiv prin dezvoltarea reþelei. Astfel,
pe linie internã, PSC stabilizeazã,
local, filiale cu personalitate juridicã,
pentru a dezvolta programe indivi-
duale (inclusiv pentru atragerea de
fonduri europene) dar ºi condiþii pentru
ca firmele sã aibã acces la lucrãri alã-
turi de mari antreprenori. În acest fel,
antreprenorii mari vor beneficia de un
suport subantreprenorial de calitate.

Planul de dezvoltare al PSC
include atât o componentã naþionalã
de revigorare a sectorului construc-
þiilor, cât ºi o direcþie internaþionalã, de
promovare ºi propulsare a constructo-
rilor pe pieþele externe din Europa,
SUA, Orientul Mijlociu, Asia. 

În acest sens, în ianuarie a.c.
România a avut pentru prima datã un
stand naþional la un târg internaþional
de construcþii, în Polonia.

Participanþilor la conferinþele PSC
le-a prezentat un program de dezvol-
tare ºi promovare pentru revigorarea
acestei industrii care suferã atât din
cauza diminuãrii activitãþii, cât ºi a
lipsei cofinanþãrii. 

În ceea ce priveºte sectorului
construcþii, amintesc cã el este, în
prezent, cel mai nereglementat dome-
niu din þarã. În plus, prea ne-am lãsat
la mâna clientului unic - statul. 

În prezent, pe plan local, construc-
torii, din pãcate, nu sunt reprezentaþi
în niciun fel de organism. Iatã de ce nu
mai dorim sã existe doar un patronat
la Bucureºti care sã reprezinte sute de
membri cu care se þine foarte greu
legãtura, ci sã avem ºi pe plan local
filiale. În acest mod putem sã le

cunoaºtem, cu adevãrat, problemele
cu care se confruntã ºi sã gãsim forme
eficiente de rezolvare pentru a elimina
concurenþa neloialã. Scopul este, deci,
promovarea acestui proiect ºi la nivel
local. 

De asemenea, þinem cont cã piaþa
este globalizatã ºi din aceastã cauzã
am ajuns sã ne luptãm între noi chiar
ºi când vin concurenþii externi. De
aceea trebuie sã creãm un brand de
sector.

Concomitent cu toate aceste inten-
þii ºi preocupãri, noi, cei de la PSC,
cãutãm lideri de opinie pe piaþa con-
structorilor care sã coaguleze aceastã
piaþã din punct de vedere asociativ
într-o organizaþie reprezentativã. Patro-
natul are un program concret de a
schimba ceva în starea de fapt, de a
elimina acele situaþii neplãcute ca
dumpingul, contestaþiile eterne la
rezultatele licitaþiilor, lipsa capitalului
de finanþare, munca la negru etc.

De la bun început, Patronatul Soci-
etãþilor din Construcþii a susþinut ºi
susþine „Programul naþional de reabili-
tare termicã a clãdirilor“ ºi „Certificarea
tehnico-profesionalã a firmelor de
construcþii“.

Referitor la Programul de reabi-
litare termicã, Patronatul Societãþilor
din Construcþii (PSC) menþioneazã cã
acesta ar putea fi eficient ca duratã,
execuþie ºi exploatare dacã autoritãþile
locale ar debloca bani ºi pentru solu-
þionarea cazurilor sociale.

La realizarea „Programului de reabi-
litare termicã a clãdirilor“ trebuie sã
contribuie ºi populaþia pentru cã din
datele la zi rezultã cã sunt 50 de mili-
arde de euro în depozitele bãncilor,
dintre care jumãtate sunt ale per-
soanelor fizice, iar cealaltã jumãtate
ale persoanelor juridice. 

Din punct de vedere tehnic anvelo-
parea clãdirilor ar putea constitui „gura
de oxigen“ de care are nevoie sectorul
construcþiilor. Activitatea în domeniul
rezidenþial stagneazã, însã, de ceva
timp ºi va putea fi reluatã abia în ziua
în care bãncile vor redeschide credi-
tarea pentru populaþie. Când va veni
ziua aceasta, greu de intuit. De aceea,
constructorii se ºi îndreaptã cãtre
proiecte mai mici, gen anveloparea
blocurilor, însã nici acestea nu le sunt
la îndemânã.

Dacã într-un an de zile s-ar
relansa sectorul construcþiilor s-ar
putea asigura 30.000 de noi locuri de
muncã. În acelaºi timp, legislaþia
trebuie îmbunãtãþitã pentru a stimula
lucrãrile de anvelopare termicã.
Patronatul propune ca aceste cheltu-
ieli sã fie deduse din taxele ºi
impozitele locale pe care le achitã pro-
prietarii.

În ceea ce priveºte Certificarea
tehnico-profesionalã a firmelor din
construcþii vã precizãm cã, în
momentul actual, suntem în discuþii cu
reprezentanþii Guvernului pentru a
pune bazele unui organism care sã
certifice calitatea constructorilor pen-
tru realizarea anumitor lucrãri. Existã,
în acest sens, un proiect de lege care,
dupã ce va intra în vigoare, va da posi-
bilitatea certificãrii financiare ºi tehnice
a fiecãrei societãþi de construcþii. Vrem
ca în domeniul construcþiilor sã
activeze numai firme care ºtiu sã con-
struiascã. Piaþa este plinã de societãþi
care încearcã sã realizeze lucrãri ce
depãºesc cu mult capacitatea lor
tehnicã. Organismul creat va fi unul cu
adevãrat independent. 

Pentru a se întâlni cu membrii sãi, cu viitorii sau potenþialii membri, pentru a dezbate situaþia actualã a
economiei ºi, în special, a breslei, PATRONATUL SOCIETÃÞILOR DIN CONSTRUCÞII a susþinut recent ediþia a II-a
a Conferinþelor Locale PSC, organizatã împreunã cu UGIR, conferinþe care au avut loc în mai multe oraºe din þarã.
În cadrul lor s-au abordat tematici, de la planul de dezvoltare al patronatului pentru urmãtorii 2 ani, pânã la
proiectele legislative susþinute de reprezentanþii PSC la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului.

Despre semnificaþiile unor asemenea întâlniri face precizãri dl. Tiberiu ANDRIOAIEI, vicepreºedinte
PSC în cele ce urmeazã.
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Grupul Bosch în România
– PREZENT ªI PERSPECTIVÃ – 

În 2010, cu puteri noi dupã criza
cauzatã de situaþia economicã mondi-
alã, Bosch România a cunoscut o
evoluþie mult mai bunã decât se antici-
pase iniþial. Astfel, cifra de afaceri a
Grupului Bosch a crescut, la nivel
global, cu 24 de procente, atingând
valoarea de 47,3 miliarde de euro ºi
depãºind cu circa un miliard de euro
nivelul din 2007, de dinaintea crizei. 

„Ne-am atins obiectivele pentru
2010 ºi am reuºit sã avem o evoluþie
pozitivã, atât în plan internaþional cât ºi
local. Bosch a devenit mai puternic în
urma crizei, iar ultimii ani ne-au confir-
mat faptul cã strategia adoptatã de
Bosch, concentratã pe diversificare,
internaþionalizare ºi inovaþie, este cea
corectã“, a declarat Brigitte EBLE,
director general Robert Bosch S.R.L.
ºi reprezentanta Grupului Bosch în
România. 

În 2011, importantul furnizor de
tehnologie ºi servicii planificã sã
investeascã peste 7 miliarde de euro
pentru asigurarea dezvoltãrii sale viitoare.
Din aceastã sumã, peste 4 miliarde de
euro sunt dedicaþi cercetãrii ºi dezvol-
tãrii, iar circa 3 miliarde de euro vor fi
investiþi în mijloace fixe. 

În 2010, bugetul alocat cercetãrii
ºi dezvoltãrii a fost de 3,8 miliarde de
euro, iar investiþiile au totalizat 2,4 mi-
liarde de euro. Circa 45% din bugetul
de cercetare ºi dezvoltare al Bosch
este destinat creãrii de produse care
protejeazã mediul înconjurãtor ºi resur-
sele naturale, aceste produse repre-
zentând 40% din totalul cifrei de
afaceri Bosch, iar procentul este în
continuã creºtere.

Cea mai bunã evoluþie a avut-o în
2010 sectorul tehnologiei auto,
unde numãrul angajaþilor a ajuns la
1.150 de persoane, cu 200 mai mulþi
decât în 2009. De altfel, grupul Bosch
planificã ºi anul acesta crearea de noi
locuri de muncã în România.

Unul dintre obiective, Fabrica Bosch
Rexroth de la Blaj continuã sã profite
de îmbunãtãþirea situaþiei economice
mondiale, reintrând pe o linie ascen-
dentã ºi propunându-ºi sã continue
evoluþia pozitivã ºi în acest an. La
nivel mondial, furnizorul de compo-
nente pentru fabricanþii de maºini, uti-
laje mobile ºi echipamente care produc
energii regenerabile, ºi-a majorat cifra
de afaceri cu 22 de procente, ajun-
gând la 5,1 miliarde de euro. 

În anul în curs, compania doreºte
sã îºi extindã activitatea internaþionalã
ºi se aºteaptã la o nouã creºtere de
douã cifre. La finalul anului 2010, la
fabrica Bosch Rexroth de la Blaj acti-
vau 470 de angajaþi, cu 35 de pro-
cente mai mulþi decât în 2009. Aceastã
tendinþã pozitivã va continua ºi în
2011. 

Bosch Automotive continuã sã fie
motorul creºterii Bosch în România. În
sectorul sãu de activitate Automotive
Aftermarket, cât ºi în ceea ce
priveºte componentele furnizate cãtre
producãtorii români de autovehicule,
s-a observat o revigorare a segmentului
de diagnozã auto pentru atelierele de
service dar ºi un interes tot mai cres-
cut pentru serviciile oferite de reþeaua
Bosch Car Service. 

La finalul anului 2010, Bosch Car
Service avea, în România, 85 de ate-
liere de service partenere, în 47 de
oraºe. Pânã la sfârºitul lui 2011, con-
cernul german doreºte sã fie prezent
în România cu 100 de ateliere de
service Bosch Car Service.

Prin produse noi ºi mãsuri de mar-
keting puternice, Divizia de Scule
electrice Bosch ºi-a consolidat pozi-
þia pe piaþã, unde Bosch a reuºit sã
obþinã o creºtere a vânzãrilor de 9%
pe segmentul de scule electrice. Cea
mai importantã evoluþie a fost înregis-
tratã la comercianþii de specialitate,
urmaþi de lanþurile de magazine de
bricolaj. 

Din punct de vedere al vânzã-
rilor, Bosch ºi-a întãrit poziþia de lider
de piaþã din România ºi a continuat
consolidarea poziþiei sale în anumite
segmente de specialitate, ca de exem-
plu, în gamele de ciocane, accesorii
sau scule de grãdinãrit. În cazul
sculelor electrice profesionale, vânzã-
rile au crescut cu 29 la sutã. Peste o
treime din vânzãrile Bosch provine din
comercializarea de scule electrice noi,
inovatoare, Bosch reuºind sã îºi men-
þinã ºi pe piaþa din România renumele
de partener inovator.

Divizia de Termotehnicã Bosch
câºtigã noi cote de piaþã, fiind prezentã
pe piaþa din România cu trei mãrci de
termotehnicã: Bosch, Buderus ºi Loos.
Acest domeniu a fost deosebit de
afectat de condiþiile pieþei, oglindite în
scãderea numãrului proiectelor de
construcþii. 

Anul trecut, datoritã trecerii de la
marca Junkers la Bosch, vânzãrile au
crescut cu 7% faþã de 2009. Aproxima-
tiv o treime din totalul vânzãrilor
diviziei de termotehnicã Bosch s-a
realizat prin sistemele de încãlzire ºi
preparare a apei calde menajere care
utilizeazã energie regenerabilã; de
exemplu, panouri solare sau cazane
de încãlzire cu combustibil solid.
Aceastã evoluþie ascendentã a avut
loc atât în cazul mãrcii Bosch, cât ºi
Buderus. 

Bosch va acorda ºi pe viitor o atenþie
deosebitã sistemelor ecologice ºi eco-
nomice de încãlzire ºi preparare a apei
calde menajere. De la preluarea mãrcii
Loos în 2009, Robert Bosch SRL
rãspunde ºi de distribuþia cazanelor
Loos. 

Aºadar, perspective promiþãtoare
pentru toþi cei care vor apela la pro-
dusele ºi serviciile oferite de Bosch
România. Succes!

Ciprian ENACHE

Grupul Bosch activeazã în România din 1994. Acesta deþine patru companii în trei oraºe: Robert Bosch S.R.L.
(din 1994) ºi BSH Electrocasnice S.R.L. (din 1999) în Bucureºti, Bosch Rexroth S.R.L. (din 2005) în Blaj ºi Bosch
Communication Center (din 2008) în Timiºoara.
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Energii regenerabile
COMBIGRID – PRODUSUL CARE ARMEAZÃ PARCUL EOLIAN SÃLBATICA, TULCEA

Parcul eolian Sãlbatica a fost dez-
voltat în douã faze, fiecare dintre ele
presupunând instalarea a câte 35
de centrale Moline Gamesa. Acestea
au, fiecare, o putere instalatã de
2 MW ºi produc 85,5 milioane de kW
pe an, putere suficientã pentru ali-
mentarea a 29.000 de gospodãrii. 

Interesantã este nu numai capaci-
tatea instalatã dar ºi faptul cã parcul
eolian produce energie „curatã“, pre-
venind degajarea în atmosferã a
48.000 tone metrice de dioxid de
carbon pe an (poluare produsã dacã
energia ar fi fost generatã prin
metode clasice - de exemplu, arderea
cãrbunelui).

Constructorul, desemnat pentru
instalarea primei ºi celei de-a doua
serii de câte 35 de turbine, a fost
firma Global Energy Services – GES
- din Spania, care ºi-a continuat dez-
voltarea prin filiala localã, Global
Services Provider S.R.L.

Prima fazã a proiectului a fost ter-
minatã în 2010, iar pentru faza a
doua a fost prevãzut sã fie instalate
adiþional 35 de turbine Moline Gamesa,
de 2 MW fiecare.

Logistica necesarã pentru insta-
larea centralelor eoliene de aceastã
mãrime este impresionantã. Turnurile
generatoarelor au 100 m înãlþime ºi
sunt construite din 5 segmente a
câte 65 tone. Pentru fiecare centralã
eolianã este nevoie de 8 transporturi
speciale: 5 pentru segmentele turnului,
1 pentru palele elicei, 1 pentru nacelã
ºi 1 pentru axul elicei.

Ridicarea turnurilor ºi montarea
nacelei ºi a elicelor necesitã maca-
rale grele. La parcul eolian Sãlbatica,
spre exemplu, s-au folosit cele de
tipul Liebherr 750 Tm cu o masã
proprie de aproximativ 550 tone,
împreunã cu macarale auxiliare de
150, 200 ºi 500 tone.

Date fiind încãrcãrile foarte mari
pe care le exercitã asupra drumurilor
de acces transporturile agabaritice
cu elementele componente ale cen-
tralelor ºi utilajele cu care sunt insta-
late, simpla aducere pe ºantier ar fi o
problemã deosebitã dacã nu s-ar
folosi straturi de armare a drumurilor. 

Drumurile de acces trebuie sã
facã faþã unor sarcini uriaºe ºi tre-
buie atent proiectate ºi armate pen-
tru a funcþiona corespunzãtor.

În cazul parcului eolian Sãlbatica,
modulul de deformaþie elasticã, la
nivelul excavaþiei drumurilor de acces,
a fost în zona a 40-50 MPa, insufi-
cient pentru a suporta, corespunzãtor,
încãrcãrile estimate pentru trans-
portarea elementelor centralelor eoli-
ene, pietrei sparte, betonului necesar
pentru construcþie.

Pentru faza a doua a proiectului a
fost necesar sã fie construite dru-
muri de acces însumând 40 km ºi
platforme de ridicare pentru fiecare
turbinã în parte. Pe durata proiec-
tului s-a prevãzut trecerea zilnicã a
80 de transporturi de piatra spartã,
fiecare încãrcate cu 35-45 tone, la
care s-au adãugat transporturile
agabaritice regulate, cu încãrcãturi
între 65 si 95 tone fiecare ºi betoni-
erele cu beton pentru fundaþiile turnu-
rilor, între 20 ºi 80 zilnic. 

Drumurile au fost dimensionate
pentru minimum 10.000 de cicluri de
trecere. Pentru a se asigura perfor-
manþa lor corespunzãtoare ºi durabili-
tatea, inginerii au hotãrât sã foloseascã
150.000 m2 de geocompozit de armare
Combigrid 30/30 Q1 151 GRK 3.

Parcul de centrale eoliene Sãlbatica este amplasat în apropiere de
Tulcea ºi este operat de un producãtor de energie italian, cu peste 600 de
unitãþi active de producþie a energiei regenerabile instalate în Europa,
America de Nord ºi de Sud, însumând o producþie de peste 5.900 MW. 

Parcul este poziþionat într-o zonã joasã, cu vânt constant, având un
potenþial deosebit pentru construcþia ºi operarea de centrale eoliene. 

Producãtorul italian de energie vizeazã dezvoltarea în România a
unor capacitãþi de producere a energiei regenerabile însumând nu
mai puþin de 500 MW. 



Combigrid este un produs de
armare cu adevãrat unic, care
îndeplineºte simultan patru funcþii
specifice materialelor geosintetice. 

Tehnologia patentatã NAUE,
folositã la producþia acestui material,
face ca el sã combine funcþia de
armare specificã geogrilelor Secu-
grid cu funcþiile de separare, filtrare
ºi drenaj specifice geotextilelor neþe-
sute Secutex. Rezultatul îmbinãrii
celor douã materiale este un geo-
compozit de armare care creºte
capacitatea portantã a terenului ºi
previne fenomenele de pompaj ale

particulelor fine, care reprezintã una
dintre cauzele principale ale deteri-
orãrii drumurilor supuse la sarcini
ciclice deosebite.

În cazul parcului eolian de la Sãl-
batica, drumurile au fost construite
folosind douã straturi de piatrã
spartã de câte 20 cm fiecare, cu
granulaþie de pânã la 63 mm, insta-
late deasupra Combigrid. 

Testele cu placã au arãtat cã,
dupã aºternerea ºi compactarea
primului strat de piatrã, se obþine un
modul de deformaþie elasticã de
90÷130 MPa iar dupã instalarea celui

de-al doilea s-a ajuns la 130÷170
MPa, valori excelente pentru perfor-
manþa ºi durabilitatea drumului.

Lãþimea mare a rolelor de Combigrid
a simplificat ºi a accelerat construc-
þia drumurilor de acces, minimizând
pierderile tehnologice din supra-
puneri. Instalare rapidã, acces imediat. 

Folosirea Combigrid pentru acest
proiect a condus la economii semni-
ficative de timp ºi resurse financiare
ºi a permis construcþia unor drumuri
de acces ºi platforme tehnologice
performante ºi durabile. 
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Utilaje de capacitate mare sau micã?
Florian ALBU, director general – SC PREMIER LEADER CONSTRUCT SRL

Societatea noastrã are în prezent
trei truse „mici“ de stabilizare ºi douã
reciclatoare de soluri „mari“. 

Prin utilaje „mari“ înþelegem uti-
laje de genul reciclatoarelor autopur-
tate, la care tamburul de reciclare
poate pãtrunde în sol pânã la o
adâncime de 0,50 m – 0,60 m cu gre-
utãþi cuprinse între 20 to ºi 30 to,
cu motoare de peste 600 CP ºi cu
o productivitate de peste 1.000 mp/h.

Prin utilaje „mici“ înþelegem utila-
jele de genul reciclatoarelor de
soluri tractate, la care tamburul de
reciclare poate pãtrunde în sol pânã
la 0,40 – 0,50 m iar greutatea proprie
este de cca 3,5 to ele putând fi
ac þ ionate cu autotractoare cu
puteri de 200 – 400 CP ºi cu o pro-
ductivitate de 600 mp/h.

Tendinþa constructorilor  este
de a ne solicita reciclarea solurilor
cu utilajele mari.

Iatã, în cele ce urmeazã, câteva
avantaje ºi situaþii în care, bazându-mã
pe statisticile societãþii noastre, înce-
pând cu anul 2008 pânã în prezent,
sunt recomandate utilajele „mici” de
reciclare.

PLATFORME PENTRU PARCÃRI
ªI DRUMURI INTERIOARE

În cazul în care reþeaua de utilitãþi
este, deja, sãpatã ºi montatã, ceea
ce se întâmplã în 80% din cazuri,
stabilizarea solurilor folosind teh-
nologia  „in situ” se poate realiza
mult mai uºor folosind utilajele mici,
tractate, deoarece acestea au o
mobilitate mult mai mare decât cele

autopurtate având posibilitatea de
a „jalona“ printre gurile de cana-
lizare, canale pentru utilitãþi etc.
(foto 1).

Adâncimea mai micã de reciclare
nu constituie un impediment deoa-
rece, din statistici, am constatat cã,
în general, cerinþele caietelor de
sarcini la diferite lucrãri prevãd
grosimi ale solului stabilizat de max.
0,30 m. O asemenea cerinþã poate fi
atinsã, fãrã probleme, cu utilaje mici.

De asemenea, productivitatea
crescutã a utilajelor mari poate fi
depãºitã datoritã mobilitãþii utilajelor
mici. Un utilaj cu lungimea de 8 m
efectueazã mult mai multe manevre,
într-un spaþiu restrâns, faþã de unul
cu o lungime de 4 m (foto 2).

Dacã ne referim la stratul de
formã, la care trebuie realizat un
grad de fãrâmiþare cu valori mari,
þinând cont cã numãrul de rotaþii pe
minut la utilajele mici este inferior
celui atins de utilajele mari, am reali-
zat tronsoane experimentale, pe
diferite tipuri de pãmânturi, unde
am determinat, printre altele, numã-
rul de treceri consecutive cu recicla-
torul pânã la atingerea valorilor
optime ale gradului de fãrâmiþare.
De asemenea, din statisticile soci-
etãþii noastre reiese cã au fost nece-
sare mai mult de douã treceri pentru
obþinerea valorilor egale cu cele
obþinute de utilajele mari, în mai
puþin de 3% din cazuri (foto 3).

Tehnologia stabilizãrilor in situ este, în sfârºit, „aºezatã“ pe piaþa construcþiilor de drumuri ºi platforme.
Din ce în ce mai mulþi beneficiari ºi constructori de drumuri ºi platforme apeleazã la aceastã tehnologie cu
avantaje multiple, principalul motiv fiind viteza mare de execuþie a stabilizãrii terasamentelor  dar ºi  redu-
cerea costurilor.

Ca societate care deþine, acum, o asemenea tehnologie, am ajuns sã ne confruntãm cu o altã dilemã:
utilaje „mari” sau „mici” de stabilizare?

Foto 2: Construcþie drumuri interioare Titu –
Jud. Dâmboviþa.

Fazã: Îmbunãtãþire pãmânt de umpluturã cu lianþi
hidraulici

Foto 1: Sistematizare pe verticalã centru comercial
„Family Center“, Giurgiu, lucrare realizatã de
EUROCONSTRUCT Timiºoara. 

Fazã: strat de bazã din agregate naturale stabi-
lizate cu lianþi hidraulici „in situ“ realizatã de
SC PREMIER LEADER CONSTRUCT SRL



STRAT DE BAZÃ DIN AGREGATE DE
BALASTIERÃ STABILIZATE

PENTRU DRUMURI JUDEÞENE
SAU COMUNALE

Tot din statistici am constatat cã
grosimile pentru stratul de bazã din
agregate naturale stabilizate este
cuprins între 0,18 m ºi 0,22 m. Deci,
adâncimi de reciclare necesar de
atins fãrã probleme pentru utilajele
mici, tractate.

În general, pe drumurile comu-
nale sau judeþene se lucreazã sub
trafic, circulaþia fiind permisã pe o
singurã bandã. Gabaritul redus al
utilajelor permite circulaþia fãrã
riscuri, chiar dacã banda de circu-
laþie este ceva mai îngustã faþã de
drumurile naþionale.

În cazul în care stratul de balast
sau agregate naturale care urmeazã
a fi stabilizat este afânat, greutatea
mare a utilajelor autopurtate poate
deveni un impediment ºi nu un
avantaj. Productivitatea mare a utila-
jelor autopurtate este totuºi un avan-
taj major în acest caz (foto 4). 

„În cadrul consolidãrii solului,
experienþa ºi seriozitatea celui
care executã lucrãrile joacã un rol
special. Consolidarea solului nu
constituie, în niciun caz, o sarcinã
pentru diletanþi.” Acestea sunt
cuvintele rostite de doamna ing.
proiectant Barbara BIEKOTTER –
WIEBBE GERMANIA la 9 iunie 2009
cu ocazia demarãrii lucrãrilor de sis-
tematizare exterioarã, parcare ºi
drumuri de acces la Fabrica de

beton celular autoclavizat XELLA –
Pãuleºti jud. Prahova ºi care din
acel moment au devenit motto-ul
activitãþii desfãºurate de societatea
noastrã.

Concluzia? Cei care au ca obiect
de activitate stabilizãrile „in situ” ºi
deþin ºi tehnica necesarã sunt sin-
gurii în mãsurã a recomanda folo-
sirea utilajelor „mari” sau a celor
„mici” de stabilizare a solurilor „in
situ”. 

Foto 4: Reabilitare drum judeþean DJ 291 B
Lozna – Dersca, lucrare realizatã de SC TEHNIC
ASIST Botoºani. 

Fazã: strat de bazã din agregate naturale stabi-
lizate cu lianþi hidraulici „in situ“ executat de 
SC PREMIER LEADER CONSTRUCT SRL

Foto 3:  Lucrãri  exterioare realizate de
BAUMEISTER SA Bucureºti executate la Centrul
Logistic KAUFLAND  

Fazã: strat de formã din pãmânt stabilizat cu
lianþi hidraulici „in situ“ executat de SC PREMIER
LEADER CONSTRUCT SRL
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Cod de practicã
pentru producerea betonului – CP 012/1-2007

CALITATEA ªI CONFORMITATEA BETONULUI
conf. univ. dr. ing. Doina IOFCEA - Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

Standardele europene au fost
elaborate în cadrul unui mandat dat
CEN de Comisia Europeanã ºi Aso-
ciaþia Europeanã a Liberului Schimb
ºi se bazeazã pe cerinþele esenþiale
ale Directivei U.E. 89/106/EEC.
Ele trebuie sã capete statutul de
standarde naþionale, iar standar-
dele naþionale în contradicþie trebuie
retrase.

Standardele europene servesc la
evaluarea conformitãþii produselor,
ele conþinând câte o anexã informa-
tivã ale cãrei capitole îndeplinesc
cerinþele Mandatului dat în cadrul
Directivei U.E. Produse pentru Con-
strucþii (89/106/EEC).

Conformitatea acestor capitole
conferã o prezumþie de conformitate
a produselor care intrã sub incidenþa
standardelor europene respective
pentru utilizãrile planificate indicate;
trebuie sã facã referinþã la informa-
þiile care însoþesc marcajul CE.

Alte cerinþe ºi alte Directive U.E.
care nu afecteazã conformitatea
pentru utilizãrile planificate pot fi
aplicabile produselor care intrã sub
incidenþa acestei anexe.

În Directiva privind produsele
pentru construcþii existã cerinþele
necesare pentru a permite produ-
cãtorilor sã-ºi îndeplineascã obli-
gaþiile în ceea ce priveºte aplicarea
marcajului CE.

Cerinþa unei anumite caracte-
ristici nu se aplicã în acele state
membre unde nu existã cerinþe
reglementate asupra acelei carac-
teristici în vederea utilizãrii finale a
produsului.

În acest caz, producãtorii care îºi
plaseazã produsele pe piaþa acestor
state nu sunt obligaþi sã determine
sau sã declare performanþa pro-
dusului lor cu privire la aceastã
caracteristicã ºi poate fi folositã opþi-
unea „nicio performanþã determi-
natã“ (NPD) în informaþiile care
însoþesc marcajele CE. Opþiunea
NPD poate sã nu fie folositã totuºi,
atunci când caracteristica reprezintã
subiectul unui nivel-prag.

În sensul marcajului de regle-
mentare, existã cerinþa ca un orga-
nism notificat, desemnat de un stat
membru al EEA (Spaþiul Economic
European), sã inspecteze sistemul
de Control al Producþiei în Fabricã în
vederea asigurãrii conformitãþii cu
Standardul European aferent. Un orga-
nism notificat este o organizaþie gu-
vernamentalã sau neguvernamentalã
care posedã competenþa ºi respon-
sabilitatea necesare pentru a efectua
certificarea Controlului Producþiei în
Fabricã, în concordanþã cu regulile
de procedurã ºi de management
date.

Standardele europene ºi docu-
mentele de reglementare analizate
în prezenta lucrare sunt:

SR EN 206 – 1 NA/2006 – BETON.
Partea 1: Specificaþie, performanþã,
producþie ºi conformitate – care
înlocuieºte SR EN 206 – 1/2002;

SR EN 12620+A1:2008 – AGRE-
GATE PENTRU BETON, care înlo-
cuieºte STAS 1667/1976;

SR 13510:2006/C91:2008 -
BETON. Partea 1: Specificaþie, per-
formanþã, producþie ºi conformitate.
Document naþional de aplicare a
SR EN 206-1. Erata;

CP 012/1-2007 – COD DE
PRACTICÃ PENTRU PRODUCEREA
BETONULUI.

Standardul European se bazeazã
pe anumite cerinþe ale EN ISO 9001,
dar este de sine stãtãtor ºi nu nece-
sitã referire la Standardul European
EN ISO 9001 pentru aplicarea sa.
Cu toate acestea, un sistem de Con-
trol al Producþiei în Fabricã care se
conformeazã cerinþelor lui EN ISO
9001 ºi conformat cerinþelor pro-
dusului, va trebui sã fie considerat
cã satisface cerinþele Standardului
European.

Controlul Producþiei în Fabricã
reprezintã controlul intern perma-
nent al procesului de producþie.
Acesta include cerinþele pentru
încercarea în vederea asigurãrii con-
formitãþii produsului cu performan-
þele declarate ale Încercãrii de Tip.

Pe baza prevederilor din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãþii produselor ºi a HG 622/2004
modificatã prin HG 796/2005 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a produselor pentru
construcþii, certificarea de conformitate este acþiunea unei terþe pãrþi care dovedeºte existenþa încrederii
adecvate cã un produs, identificat corespunzãtor, este conform cu un anumit standard sau cu un alt docu-
ment normativ.

Având la bazã cerinþele esenþiale privind calitatea produselor pentru construcþii prevãzute de Directiva
89/106/ CEE – denumitã DPC ºi Legea 10/1995, precum ºi cerinþele esenþiale de securitatea ºi sãnãtatea
persoanelor prevãzute de Directiva Europeanã Maºini 98/37/CEE amendatã de Directiva 98/79/CEE ºi
Legea 90/1996, elaborarea standardelor internaþionale poate creºte calitatea produselor ºi serviciilor ºi, de
asemenea, promoveazã importanþa unei organizaþii care este preocupatã de calitate.
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Fabricantul va folosi un sistem de
Control al Producþiei în Fabricã care
sã se conformeze cerinþelor Stan-
dardelor Europene.

Fabricantul va stabili, documenta
ºi menþine un sistem de Control al
Producþiei în Fabricã pentru a
asigura cã produsele introduse pe
piaþã se conformeazã caracteristi-
cilor declarate. Sistemul de Control
al Producþiei în Fabricã va cuprinde
proceduri, inspecþii regulate ºi/sau
evaluãri ºi utilizarea rezultatelor pen-
tru a controla materiile prime ºi alte
materiale sau componente, echipa-
mentele, procesul de producþie ºi
produsul.

Sistemul de Control al Producþiei
în Fabricã va trebui sã controleze
conformitatea produselor cu docu-
mentaþiile, în conformitate cu Stan-
dardul European aferent produsului
respectiv. 

Fabricantul va trebui, de aseme-
nea, sã stabileascã ºi sã menþinã o
politicã ºi proceduri proprii pentru
Controlul Producþiei în Fabricã în
cadrul unui plan al calitãþii.

Planul calitãþii va trebui sã inclu-
dã, în mod special, un mijloc de iden-
tificare ºi de detaliere a proceselor
specifice, care  influenþeazã, în mod
direct, calitatea ºi conformitatea pro-
dusului. Planul calitãþii va trebui sã
includã în mod special urmãtoarele:

structura organizatoricã a fabri-
cantului în ceea ce priveºte confor-
mitatea ºi calitatea;

controlul documentelor;
procedurile de control al mate-

rialelor componente ºi al produsului
furnizat de cumpãrãtor;

controlul procesului de pro-
ducþie;

cerinþele pentru manipularea ºi
depozitarea produsului;

calibrarea ºi întreþinerea insta-
laþiei;

cerinþele pentru inspecþie ºi
încercarea proceselor ºi a pro-
duselor;

proceduri pentru neconformi-
tatea manipulãrii.

Diverselor procese de producþie li
se vor aplica elemente diferite de
control al procesului de producþie,
astfel încât nu este posibil sã se
furnizeze o listã cuprinzãtoare pen-
tru toate aplicaþiile.

Tabelul 1: Controlul  materialelor componente 

continuare în pagina 30
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Materialele componente, echipa-
mentele ºi procedurile de producþie
a betonului trebuie sã fie controlate
în ceea ce priveºte conformitatea cu
specificaþiile ºi cerinþele din Codul de
Practicã pentru Producerea Betonu-
lui CP 012/1-2007. Controlul trebuie
sã permitã detectarea schimbãrilor
semnificative susceptibile de a influ-
enþa caracteristicile betonului, în
vederea întreprinderii unei acþiuni
corective adecvate. 

Tipul ºi frecvenþa inspecþiilor ºi
încercãrilor asupra materialelor compo-
nente sunt cele date în tabelul 1.

Inspecþia pentru controlul pro-
ducþiei ºi controlul conformitãþii
produsului trebuie efectuatã de
cãtre organisme de inspecþie ºi
certificare aprobate sau recunos-
cute, apte pentru certificarea con-
formitãþii cu Standardul European.

Producãtorul este responsabil de
evaluarea conformitãþii în condiþiile
specificate ale produsului. Pentru
aceasta, producãtorul trebuie sã
efectueze urmãtoarele operaþii:

a) încercãri iniþiale;
b) controlul producþiei de producã-

tor, inclusiv controlul de conformitate.
Dacã se recurge la organisme

aprobate de inspecþie ºi de certifi-
care, atunci controlul producþiei ºi
certificarea sa de conformitate depind
de nivelul de cerinþe de performanþã,
de modul de producþie ºi de marja
de securitate rezultatã din încercãri.

O inspecþie iniþialã a instalaþiei ºi
a controlului de producþie trebuie
efectuatã de organismul de inspecþie
aprobat. Inspecþia iniþialã are ca
scop sã determine dacã condiþiile
esenþiale în ceea ce priveºte perso-
nalul ºi echipamentele pentru o pro-
ducþie corectã ºi pentru controlul
corespunzãtor al producþiei sunt
asigurate.

Organismul de inspecþie trebuie,
între altele, sã examineze ºi sã veri-
fice:

manualul de controlul al pro-
ducþiei de la producãtor (planul de
calitate) ºi sã evalueze prevederile
pe care acesta le conþine. În special,
el trebuie sã verifice dacã aceste
prevederi sunt conforme cu cerinþele
pentru controlul producþiei ºi dacã el
þine seama de cerinþele Standardului
European aferent;

Tabelul 2: Controlul echipamentului

urmare din pagina 29

continuare în pagina 32





RReevviissttaa  Construcþiilor iunie 201132

disponibilitatea, la locurile pre-
vãzute ºi la persoanele implicate, a
documentelor elaborate necesare
pentru inspecþia echipamentelor ºi
care sunt la dispoziþia personalului
instalaþiei;

dacã toate mijloacele ºi echipa-
mentele necesare sunt disponibile
pentru efectuarea inspecþiilor ºi
încercãrile necesare asupra echipa-
mentelor, materialelor componente
ºi produsului finit;

cunoºtinþele, pregãtirea ºi expe-
rienþa personalului de producþie ºi de
control al producþiei;

dacã o încercare iniþialã a fost
bine efectuatã ºi dacã ea a fost
raportatã de o manierã adecvatã.

Pentru a da încredere în rezulta-
tele controlului producþiei, organismul
de inspecþie trebuie sã efectueze
încercãri punctuale în paralel cu cele
ale producãtorului. Astfel de încercãri
pot fi înlocuite printr-o supraveghere
aprofundatã a datelor producãtorului
ºi a sistemului de control atunci când
laboratorul de încercãri al producã-
torului este acreditat ºi sub suprave-
gherea unui organism de certificare.

Dacã inspecþia relevã faptul cã
sunt îndeplinite toate cerinþele din
procedurile producãtorului, vor fi
documentate acele aspecte pentru
care inspecþia a identificat neconfor-
mitãþi. Producãtorul va remedia ast-
fel de neconformitãþi într-o perioadã
de timp convenitã, urmãrind ce pro-
cedurã de inspecþie iniþialã sã se
repete pentru a verifica dacã s-a
efectuat remedierea.

Toate aspectele semnificative ale
inspecþiei iniþiale, în special în ceea
ce priveºte ehipamentul pe locul
de producþie, sistemul de control al
producþiei ºi evaluarea acestui sis-
tem, trebuie consemnate într-un raport
de evaluare.

Când unitatea de producþie a tre-
cut de inspecþia iniþialã satisfãcând
organismul de inspecþie, acesta tre-
buie sã elibereze un raport de evalu-
are din care sã rezulte conformitatea
controlului producþiei. Raportul va fi
transmis producãtorului ºi organis-
mului de certificare aprobat.

Pe baza acestui raport, organis-
mul de certificare aprobat va decide
certificarea controlului de producþie.

Producãtorul va asigura cã s-a
conformat, în mod satisfãcãtor, cerin-
þelor pentru inspecþia iniþialã ºi
supravegherea continuã ºi ca toate
neconformitãþile au fost eliminate
dupã cum s-a cerut. În cazurile în
care aceasta nu s-a realizat, el nu va
introduce produsele pe piaþã. Produ-
sele introduse pe piaþã fãrã demon-
straþie, la care nu s-au eliminat toate
neconformitãþile, nu vor fi considerate
conforme cu Standardul European. 

Producãtorul va evalua ºi docu-
menta orice schimbare în modul de
punere în funcþiune a instalaþiei care
are influenþã asupra conformitãþii
producþiei.

Controlul echipamentelor trebuie
sã asigure cã sunt într-o stare ce
asigurã buna funcþionare a dispozi-
tivelor de stocare, a echipamentelor
de dozare în masã ºi în volume, a
aparatelor de comandã. Ele sunt în
condiþii bune de funcþionare ºi, de
asemenea, sunt conforme cu cerin-
þele din Standardele Europene de
produs. Frecvenþa inspecþiilor ºi a
încercãrilor pentru echipamente în
perioadele de utilizare este datã în
tabele ºi în Standardele Europene
de produse.

Pentru stabilirea acestor tabele
s-a presupus cã producãtorul de
materiale componente efectueazã
un control corect al producþiei, adap-
tat pe locul unde sunt produse ºi cã
materialele constituente sunt livrate
cu o declaraþie sau un certificat de
conformitate cu specificaþiile cores-
punzãtoare. În caz contrar, trebuie
ca producãtorul sã verifice conformi-
tatea materialelor cu standardele
corespondente.

Acþiunile prevãzute în tabele pot
fi adaptate la condiþiile specifice pe
locul de producþie ºi pot fi înlocuite
prin altele care asigurã un nivel
echivalent de control al producþiei.
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SC EDILCOM SRL este prezentã pe piaþa
materialelor de construcþii încã din anul 2005 când
a început poducþia fibrelor de armare din polipro-
pilenã. În prezent acoperim toatã gama de armãturi
sintetice începând de la microfibre la macrofibre,
toate sub marca comercialã de EDIFIBER 3®.

Istoricul ºi avantajele fibrelor de armare

Armarea cu fibre a materialelor de construcþii
are o vechime secularã. Cãrãmizile nearse
(chirpici) au fost armate cu paie tocate sau cu pãr
de animale pentru a evita fisurarea ºi pentru a le
oferi o rezistenþã sporitã la rupere ºi umezealã.
Extrapolarea s-a realizat de la argilã la ciment ºi
implicit de la paie ºi pãr de animale la fibre. Din
cauza creºterilor progresive de preþ la oþelul-beton
pe piaþa mondialã ºi în urma unor studii tehnico-
economice elaborate s-a optat, ca soluþie modernã,
simplã ºi eficientã, pentru folosirea ca armãturã în
dispersie a fibrelor polimerice.

Caracteristicile fizico-mecanice surprinzã-
toare ale acestor fibre în comparaþie cu fibrele
metalice au dus la o creºtere exponenþialã a uti-
lizãrii ºi implicit a cererii acestui tip de material pe
piaþa mondialã a construcþiilor.

În epoca modernã, primul patent de utilizare a
betonului armat cu fibre a fost creat de A. Berard în
anul 1874, în SUA. Prin studiile sale în anii ‘40,
inginerul român Gogu Constantinescu introduce ºi
detaliazã conceptul de beton armat cu fibre fiind
printre promotorii noului material.

Fibrele de armare sunt obþinute din polipro-
pilenã purã printr-un proces de extrudare clasicã
(prin rãcire cu apã) pentru fibrele de tip MULTI ºi
FIBRI ºi prin tehnologia chill roll, adicã rãcirea
dupã extrudare se face cu un tambur refrigerent
pentru fibrele de tip MONO care, prin diverse pro-
cese de transformare, ajung la caracteristici fizico-
mecanice de excepþie cum ar fi: rezistenþa mare la
rupere, tenacitatea ºi alungirea. Procesul continuã
cu tãierea la diferite dimensiuni începând de la
5 mm pânã la 70 mm, urmând a se ambala în saci
de hârtie solubilã în apã. În timpul tãierii fibrele
sunt acoperite cu o peliculã subþire de superplasti-
fiant care le conferã o alunecare superioarã ºi
libertatea de a se dispersa tridimensional în toatã
masa amestecului nemaifiind necesar a se adãuga
în betoane sau mortare alte tipuri de aditivi. Pe
întregul parcurs al procesului tehnologic se
efectueazã un control al calitãþii riguros ºi sever,
atât asupra materiilor prime utilizate ºi respectãrii
parametrilor tehnologici cât ºi asupra produselor
finite, control efectuat în conformitate cu prevederile
Manualului de Management al Calitãþii ISO 9001:2008.

Polipropilena este absolut inertã ºi stabilã, nu
se corodeazã, este rezistentã la alcali, este antista-
ticã ºi antimagneticã, având o durabilitate practic
nelimitatã. La temperatura camerei este rezistentã
la toþi solvenþii organici, nefiind periculoasã.

Fibrele de armare din polipropilenã îmbunãtã-
þesc proprietãþile betonului simplu. Oportunitatea
utilizãrii armãrii cu fibre apare în situaþia folosirii
unui procent mic de armãturã sau în cazul armãrii
constructive a betonului armat obiºnuit.

Posibilitãþile de utilizare se mãresc datoritã
îmbunãtãþirii comportãrii la fisurare, a micºorãrii
deformaþiilor din contracþii prin uscare sau din
mãrirea rezistenþei la forfecare.

Un domeniu important îl constituie elementele
de construcþii solicitate dinamic, la care se poate
mãri capacitatea de preluare a energiei din
aceastã solicitare. În cazul unor lucrãri cu încãrcã-
turi mari sau la un ecartament de îmbinare mãrit
apare necesarã armarea cu fibre.

Adãugarea în betonul obiºnuit a fibrelor de
armare EDIFIBER 3® are ca prim efect o creºtere
semnificativã a indicelui de tenacitate. Fibrele de
armare din polipropilenã EDIFIBER 3® sunt folosite
cu succes în substituirea plasei sudate, la plãcile
de beton, pardoseli industriale, plãcile de fundare a
cãilor de comunicaþii ºi alte aplicaþii pentru cã toate
elementele de beton sunt solicitate la încovoiere.

Rezistenþa la solicitarea dinamicã pentru
majoritatea materialelor de construcþii este mai
micã decât solicitarea staticã. Betonul armat cu
fibre este avantajos în realizarea fundaþiilor de
maºini cu solicitãri dinamice, datoritã rezistenþei
sporite la ºoc, a comportãrii favorabile la amorti-
zare ºi la deformare.

Betonul armat cu fibre EDIFIBER 3® are o
mulþime de avantaje; dintre acestea amintim:

asigurã o armare tridimensionalã în toatã
masa amestecurilor, betoane sau mortare;

eliminã crãpãturile ºi fisurile datorate tensi-
unilor ºi contracþiilor, acestea fiind generatoare de
rupere;

creºte considerabil rezistenþa la uzurã,
impact ºi la cicluri îngheþ-dezgheþ;

reduce în mare mãsurã permeabilitatea
betoanelor ºi a mortarelor;

fibrele de armare sunt practic neutre la
agenþii chimici corozivi;

mãreºte plasticitatea ºi lucrabilitatea betoa-
nelor ºi a mortarelor eliminând segregarea, mustirea
ºi tasarea;

datoritã peliculei de superplastifiant de pe
suprafaþa fibrelor, betoanele ºi mortarele nu nece-
sitã alþi aditivi.

DOMENII DE UTILIZARE

Domenile de utilizare a betonului armat cu
fibre au o arie extinsã, din care menþionãm:

pardoseli industriale;
platforme exterioare, parcãri, piste betonate;
consolidãri cu beton torcretat ºi armat

pentru tuneluri ºi povârniºuri;
prefabricate pentru orice destinaþii;
fundaþii cu solicitare dinamicã mare;
conducte din beton;
ziduri de sprijin;
elemente subþiri de faþadã;
fundaþii de maºini unelte.

Utilizarea fibrelor de armare EDIFIBER 3®

înlocuieºte total sau parþial plasa sudatã în majori-
tatea cazurilor.

Dozarea ºi punerea în operã

La utilizarea fibrelor EDIFIBER 3® se va þine
cont de urmãtoarele recomandãri:

la amestecurile cu granulometrie mai micã
de 16 mm se vor utiliza fibrele cu lungimi de pânã
la 19 mm.

la amestecurile cu granulometrie mai mare
de 16 mm se vor utiliza fibrele cu lungimi peste 19 mm.

Doza standard pentru betoane ºi mortare
obiºnuite este de 1 kg/mc, cu toleranþã de ±10%.
Adãugarea fibrelor în masele de amestec se poate
face în staþiile de betoane, direct în auto-betoniere
pe ºantier sau în betonierele mici de ºantier.

Dupã ciclul obiºnuit de preparare al ames-
tecului (beton sau mortar) se adaugã doza de fibre
ºi se continuã malaxarea încã cca. 3 - 4 minute
pânã la omogenizarea completã.

Fibrele EDIFIBER 3® se pot folosi la prepara-
rea oricãrui tip de beton, inclusiv a betonului fluid.
Se poate utiliza pompa sau dispersorul de beton
pentru aplicarea betonului obþinut.

Important

Datoritã superplastifiantului folosit în tehnolo-
gia de obþinere a fibrei, se recomandã a nu se
modifica raportul apã/ciment (A/C) corespunzãtor
clasei de beton utilizate.

Pentru betoanele ºi mortarele speciale, do-
zele de adaos al fibrelor vor fi stabilite de proiec-
tantul de specialitate, împreunã cu reprezentantul
producãtorului ºi pot ajunge pânã la 5,5 kg.

Mod de ambalare

Produsul este livrat în saci de hârtie solubilã în apã.
Cantitatea unui sac este de 1 kg +/- 2% ºi se

livreazã pe europaleþi, aceºtia având 250 kg.

– soluþii profesionale de armare în dispersie
a betoanelor ºi mortarelor



Material:
Formã:
Densitate:
Lungimi:
Toleranþã lungimi:
Culoare:
Rezistenþã acizi, baze, alcali:
Rezistenþa la rupere:
Modul elasticitate:
Temperatura de topire:
Temperatura de curgere:
Diametru:

RECOMANDÃRI DE UTILIZARE

se recomandã a se
folosi la armarea pardoselilor industriale sau
rezidenþiale la care nu sunt condiþii de finisare gen
luciu.
Aceastã fibrã conferã valori mari ale încãrcãrilor
datoritã structurii sale gen lamã de fierãstrãu sau
holzºurub ºi rezistenþã la alungire plus tenacitate mare.
Betonul de ºapã executat pe un suport corespunzã-
tor ºi la o grosime adecvatã nu are nevoie de
armare suplimentarã metalicã decât doza de 1 Kg/mc
EDIFIBER 3® FIBRI.
Platformele ºi pardoselile executate pe un suport
compactat corespunzãtor ºi la grosimea corespun-
zãtoare nu au nevoie de armare suplimentarã
metalicã decât 1 - 1,5 Kg/mc EDIFIBER 3® FIBRI.
Pentru aplicaþii speciale se recomandã consultarea
proiectantului ºi a reprezentantului producãtorului.

RECOMANDÃRI DE UTILIZARE

se recomandã a
se folosi la armarea pardoselilor industriale sau
rezidenþiale care cer o finisare la nivel de luciu, cu
adaos de nisip cuarþos ºi elicopterizate fãrã straturi
ulterioare de vopsea epoxidicã.

Pentru alte tipuri de pardoseli se recomandã
folosirea lui EDIFIBER 3® FIBRI care suportã în masa
betonului sau a ºapei valori mari ale încãrcãrilor.

EDIFIBER 3® MULTI se recomandã de asemenea
la armarea mortarelor normale ºi a celor hidrofuge,
fiind uºor de folosit chiar la torcretarea bolþilor de tunel
ºi stabilizarea povârniºurilor stâncoase.

EDIFIBER 3® MULTI se prezintã ca un
mãnunchi de microfilamente foarte subþiri care au o
suprafaþã specificã desfãºuratã de cca. 280 mp/kg
de fibrã ºi o lungime a filamentelor de 2.200 km/kg
de fibrã.

RECOMANDÃRI DE UTILIZARE

se recomandã a
se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezi-
denþiale care nu necesitã finisare excesivã, platforme
pentru trafic greu, piste aeroportuare, infrastructura
betonatã a liniilor de tramvai, prefabricate din beton ºi,
în general, la lucrãrile speciale care necesitã creºterea
caracteristicilor mecanice ale betonului pentru o rezis-
tenþã sporitã la obosealã, lovituri ºi vibraþii.

Acest nou produs EDIFIBER 3® MONO are un
aspect monofilamentar ºi a fost special creat pentru
a se obþine valori fizico-mecanice superioare celor-
lalte douã tipuri de fibre: MULTI ºi FIBRI, prin
creºterea rezistenþei la rupere la 720 N/mm2.

Datoritã rezistenþei sporite la rupere 720 N/mm2

ºi a formei sale monofilamentare cu un diametrul de
cca. 47 microni EDIFIBER 3® MONO se clasificã în
categoria macrofibrelor.

Dozajul este variabil în funcþie de aplicaþie ºi
prestaþiile dorite, respectiv între 1,5 ºi 5,5 kg/mc.

100% polipropilenã purã
lenticular ºi fibrilat fin
0,91 g/cm2

12, 19, 28, 35, 42, 50 mm
±2%
alb strãlucitor
neutru
510 N/mm2

4.950 N/mm2

165 °C
190°C
cca. 35-45 microni

Material:
Formã:
Densitate:
Lungimi:
Toleranþã lungimi:
Culoare:
Rezistenþã acizi, baze, alcali:
Rezistenþa la rupere:
Modul elasticitate:
Temperatura de topire:
Temperatura de curgere:
Diametru:

100% polipropilenã purã
multifilamentar 
0,91 g/cm2

8, 12, 19, 28 mm
±2%
alb strãlucitor
neutru
480 N/mm2

4.650 N/mm2

165 °C
190 °C
cca. 10 microni

Material:
Formã:
Densitate:
Lungimi:
Toleranþã lungimi:
Culoare:
Rezistenþã acizi, baze, alcali:
Rezistenþa la rupere:
Modul elasticitate:
Temperatura de topire:
Temperatura de curgere:
Diametru:

100% polipropilenã purã 
monofilamentar
0,91 g/cm2

28, 35, 48, 52, 60, 72 mm
±2%
alb strãlucitor
neutru
720 N/mm2

3.000 N/mm2

165 °C
190 °C
cca. 47 microni
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Casagrande schimbã, în întregime,
gama de maºini de forat 

În faza de proiectare, tehnicienii
Casagrande ºi-au îndreptat atenþia
cãtre un singur obiectiv: proiectarea
unui echipament specific piloþilor cu
diametre mari, cu maximum de efi-
cienþã în activitatea de forare. 

Echipat cu ºasiu heavy duty, uti-
lajul B175 are un moment al capului
rotativ de 160 kNm ºi o vitezã
maximã de rotaþie de 32 rpm. Vinciul
principal are o forþã nominalã de
tragere de 160 kN. Puterea instalatã
este de 194 kW.

Noul utilaj B175 face parte din
clasa „maºinilor inteligente“ deoarece,
pe lângã controlul electronic al
echipamentului, este dotat cu un sis-
tem care ghideazã ºi asistã opera-
torul în timpul procesului de foraj, cu
indicaþii simple ºi intuitive în condiþii
de siguranþã totalã.

SISTEMUL DE CONTROL TOTAL

O altã inovaþie introdusã de

Casagrande este „Sistemul de con-

trol total“. 

Deoarece toate comenzile maºinii

sunt guvernate prin semnale elec-

trice, se poate monitoriza ºi controla

întreaga maºinã. 

Beneficiile sunt: flexibilitate ºi

precizie sporite, posibilitatea de a

personaliza programul în funcþie de

lucrarea de efectuat, operare facilã

ºi în completã siguranþã. 

2010 a fost anul în care Casagrande a inaugurat o nouã erã a maºinilor de foraj în care hidraulica
lucreazã în simbiozã cu electronica. 

Utilajul care promoveazã aceastã tehnologie a fost denumit B175 ºi înlocuieºte, practic, modelul B170
din gama anterioarã. 

O descriere succintã ºi plasticã în acelaºi timp a acestui utilaj: versatil, precis, inteligent ºi, nu în ultimul
rând, cu un design atractiv. 

Utilajul a fost prezentat în octombrie 2010 la expoziþia Geofluid 2010 din Piacenza, Italia.



Legat de siguranþa în exploatare

trebuie menþionat cã maºina este

echipatã cu senzori de sarcinã

care mãsoarã forþele din cablurile

vinciurilor ºi limiteazã operaþiunile

potenþial periculoase.
Pe lângã controlul verticalitãþii ºi

adâncimii, calculatoarele de pe
maºinã oferã o protecþie avansatã la
orice operaþiune executatã greºit,
precum ºi indicaþii complete asupra
funcþionãrii motorului (consum, situ-
aþia filtrelor, parametri), asupra sis-
temului hidraulic (starea valvelor,
presiunii, debitului), indicaþii de eroare
ºi date despre service.

Este disponibilã ºi informarea
online despre starea maºinii ºi pozi-
þionarea GPS ca ºi transmiterea
mesajelor de eroare prin SMS.

DIAGNOSTIC INSTANTANEU
Eventuale defecte sau disfuncþii

ale senzorilor ºi electrovalvelor sunt
afiºate pe display-ul computerului
de bord în timp real, astfel încât

problemele pot fi identificate rapid ºi
se poate evita supraîncãrcarea maºinii.

OPERARE PRIETENOASÃ
De cele mai multe ori, operatorii

utilajelor sunt îngrijoraþi din
cauza noilor sisteme electronice
de comandã, considerindu-le com-
plicate ºi uºor defectabile. 

Casagrande oferã un sistem de
comandã al maºinii foarte avansat
ºi, în acelaºi timp, „prietenos“.

SILENÞIOS ªI ECONOMIC

Ventilatoarele rãcitorului de ulei

hidraulic funcþioneazã numai când

este necesar ºi corelat cu tempe-

ratura. Acest lucru reduce semnifica-

tiv zgomotul general al maºinii. 

Sistemul hidraulic proporþional

contribuie la funcþionarea econo-

micã a maºinii.

continuare în pagina 38
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Cu siguranþã, unul dintre cele
mai populare elemente din clasa
Casagrande este trenul de rulare
(ºasiul) heavy duty (HD) care este
indicat pentru cele mai grele job-uri
cu cele mai bune forþe, ceea ce se
traduce prin cea mai bunã stabilitate.

Pe parcursul operaþiunii de foraj,
masa utilajului variazã de la un
minim de 41 la 45 tone.

Alt avantaj al instalaþiei B175 îl
reprezintã lãþimea de transport: doar
2,5 metri, acest lucru semnificând
faptul cã nu trebuie sã fie organizat
un transport special atunci când se
mutã utilajul. 

Noul echipament B175 are un
timp de setare foarte rapid de maxi-
mum 2 ore.

Instalaþia B175 vine ºi cu un nou
corp special proiectat pentru a
asigura protecþia totalã a operato-
rului ºi a personalului de întreþinere.

Sunt douã noutãþi principale:
sistemul automat de deschi-

dere ºi închidere a uºilor laterale ale
maºinii;

platforma de lucru integratã (o
uºã se ridicã iar cealaltã coboarã;
aceasta din urmã poziþionându-se
perpendicular pe incintã ºi putând fi
folositã ca platformã de lucru). 

Uºile se pot bloca în poziþii, iar
deschiderea creatã permite accesul
total în instalaþie. Uºa cabinei opera-
torului se deschide, de asemenea,
automat, culisând spre dreapta.

Sistemul a fost patentat la nivel
internaþional deoarece este unicul
de acest tip.

Configuraþiile posibile ale utila-
jului B175:

În versiunea pentru piloþi cu
cilindru sau vinci, pentru o adâncime
maximã de 50 metri ºi un diametru
de 1.500 mm;

Luvoaiezã pânã la un diametru
de 1.000 mm;

În CFA cu conversie rapidã
pânã la 19 m adâncime sau CFA
clasic pânã la 23 m;

Displacement pile (compactare
lateralã) pânã la 18 metri adâncime;

Cu Soil Mixing (mixarea cu
ciment a pãmântului) pânã la 19,2 metri
adâncime;

Cu sistem pentru pereþi dia-
fragmã pânã la 30 m adâncime cu
KRC-1;

Cu vibrator PTC 30H1A.
SERVICE

Romdril SRL este reprezentantul
autorizat al Casagrande pentru a
asigura service ºi întreþinere în
garanþie ºi postgaranþie pentru utila-
jele Casagrande. 

Echipele de service sunt instruite
periodic la producãtor ºi au un timp
de rãspuns de 24 h. Eficienþa ºi pri-
ceperea acestora pot fi certificate de
clienþii Romdril care folosesc utilaje
Casagrande. 

urmare din pagina 37
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Îmbunãtãþirea performanþelor coºurilor de fum
drd. ing. Laszlo SCHRECK

Anumiþi producãtori de case prefabricate pun la dispo-
ziþia celor interesaþi, odatã cu ofertele tehnico-economice,
rezultatele acestor mãsurãtori, pentru a demonstra
performanþele produselor proprii din punctul de vedere sus-
menþionat. 

Coºurile de fum realizate
în diverse soluþii construc-
tive, ca pãrþi ale unei locuinþe
sau construcþii, amplasate
în interiorul acestora, echi-
pate cu diverse accesorii
(uºiþe de curãþare, piese de
racordare / conectare) influ-
enþeazã diferit nivelul de
etanºeitate / eficienþã energe-
ticã a clãdirilor în ansamblu. 

Grupul SCHIEDEL a
desfãºurat în permanenþã
activitãþi de cercetare / dez-
voltare pentru identificarea
soluþiilor performante de
evacuare, concomitent cu
rezolvarea, în cel mai mic
detaliu, a unor probleme.
Astfel, au fost supuse încercãrilor, la un institut specializat,
în conformitate cu metoda precizatã în standardul men-
þionat anterior, douã tipuri de sisteme de coºuri de fum
ceramice SCHIEDEL, realizate în trei straturi. 

Primul coº, de tip UNI Plus, cuprinde canalul de fum
interior din tubulaturã din ºamotã, termoizolaþia din plãci
de vatã mineralã bazalticã, ventilatã natural ºi anvelopa
exterioarã din beton uºor. 

Cel de-al doilea coº, denumit Absolut, este executat
din tubulaturã profilatã de ºamotã cu densitate superioarã,
mantale exterioare prefabricate cu termoizolaþie integratã,
realizatã din beton spumat. Dacã în primul caz pierderile de
aer pentru un tronson curent de coº de 5,00 m erau de
245,8 m3/h, în cel de-al doilea caz pierderile erau de numai
34,75 m3/h. 

La o casã pasivã cu un volum inclus de 375  m3 (150 m2

x 2,50 m), vom obþine un volum de schimb de aer admis de
375 m3 x  0,6 = 225 m3/h. Este evident cã într-un asemenea
caz se poate utiliza doar cel de-al doilea tip de coº de fum,
cu gradul de permeabilitate la aer mai scãzut. 

Încercãrile efectuate au demonstrat cã, prin mãsuri
suplimentare, respectiv montarea unei benzi de
etanºare între rama uºiþei de curãþare ºi suprafaþa mantalei
suport, pierderile pentru un picior prefabricat de coº, care
cuprinde ºi uºiþa de vizitare, scad de la 1,20 m3/h la
0,10 m3/h.

Pierderi de cãldurã, în cazul unui coº de fum amplasat
la interiorul construcþiei, apar la nivelul trecerii prin
acoperiº. Variaþiile temperaturilor suprafeþelor elementelor
în zona traversãrii coºului printr-un acoperiº tip terasã sunt
reprezentate în figura 3, riscul atingerii temperaturii punc-
tului de rouã ºi implicit al formãrii condensatului existând la
nivelul tavanului.  

Obþinerea unor clãdiri eficiente energetic necesitã mãsuri pentru ridicarea gradului de etanºeitate, respectiv
reducerea permeabilitãþii la aer a construcþiilor. În acest sens, Standardul European SR EN 13829 prezintã o
metodã de determinare a permeabilitãþii la infiltraþii de aer a clãdirilor ca urmare a efectelor curenþilor de aer
necontrolaþi (Blower-door test) precizând cã presiunea convenþionalã utilizatã la presurizarea / depresurizarea
spaþiilor verificate, respectiv pentru determinarea ratei de schimb de aer pe orã, este de 50 Pa. Aceasta
corespunde unei viteze a vântului de circa 34 km/h. 

În funcþie de nivelul de performanþã energeticã impus, rata de schimb de aer admisã variazã, pornind de la
valoarea maximã de 3 pentru construcþii ventilate natural ºi scãzând pânã la 0,6 în cazul caselor pasive, cu un
consum anual de energie termicã limitat la 15 kWh/m2.

Fig. 1: Standul de încercãri

Fig. 2: Etanºeizarea uºiþelor de curãþare Fig. 3: Variaþiile temperaturilor la nivelul acoperiºului tip terasã



În vederea întreruperii fluxului de cãldurã la acest
nivel, au fost concepute ºi realizate elemente de
anvelopã ale coºului Schiedel Absolut, care includ ºi un
strat termoizolant orizontal, executat din spumã de sticlã,
cu densitatea de 165 kg/m3 ºi conductivitatea termicã de
0,05 W/mK. 

Având în vedere cã 80% din emisiile de CO2 provin în
Europa din producþia de energie, politicile energetice tre-
buie sã fie integrate în politicile de protecþie a climei ºi
mediului. 

Biomasele reprezintã o importantã rezervã energeticã,
potenþialul României în acest sens fiind de circa 7.594 mii
tep/an (tep = tone echivalent petrol), ceea ce înseamnã
19% din consumul naþional de resurse primare. Anual se
obþin din reziduurile din exploatarea forestierã ºi lemne de
foc 1.175 tep, iar din deºeuri de lemn (rumeguº ºi alte res-
turi) 487 tep. În privinþa ciclului de CO2 în naturã, arderea
biomasei nu este o poluare, utilizarea acestui tip de com-
bustibil însemnând o acþiune 0% CO2 în ansamblul mediului
ambiant. [1]  

Peletizarea (presarea rumeguºului la dimensiuni
reduse), combinatã cu utilizarea cazanelor cu ardere
inversã pentru producerea energiei termice, este soluþia
cea mai eficientã de folosire a combustibilului lemnos din
punct de vedere funcþional ºi ecologic.

În cazul cazanelor cu peleþi, temperaturile gazelor de
ardere au scãzut considerabil, ceea ce a condus la schim-
barea condiþiilor de exploatare a coºurilor de fum care
deservesc aceste tipuri de aparate termice. Conform unui
studiu efectuat recent, luându-se în calcul caracteristicile a
zece modele de cazane, s-a ajuns la concluzia cã, la o tem-
peraturã medie a gazelor de ardere de 90 0C ºi un debit
masic de 0,006 kg/s, corespunzãtoare sarcinilor parþiale de
funcþionare, în coº se poate atinge temperatura punctului
de rouã. [2]   

În consecinþã, la cazanele cu peleþi, cerinþa de rezistenþã
la focul din coº, impusã pânã în prezent sistemelor de eva-
cuare pentru generatoarele de cãldurã cu combustibili solizi,
trebuie combinatã cu cerinþa de insensibilitate la umezealã,
respectiv cu capacitatea de funcþionare în mediu umed.
Altfel spus, în asemenea cazuri, pot fi prevãzute numai
acele tipuri de coºuri de fum care, chiar ºi dupã un ºoc ter-
mic cauzat de autoaprinderea accidentalã a funinginei, nu
vor fi afectate de umiditate ºi condensatul acid.
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Fig. 4: Element de coº cu barierã termicã integratã în anvelopã
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Pânã acum, montajul ramelor doar
cu spumã poliuretanicã nu era
restricþionat de producãtorii de materi-
ale de construcþii tradiþionale. Uneori
se foloseau izolanþi obiºnuiþi pentru
protecþia spumei împotriva umiditãþii,
însã aceºtia nu ofereau o soluþie pe
termen lung ºi mai ales pentru rosturile
delicate.

Soudal Window System (SWS),
tehnologie ºi produse de ultimã gene-
raþie (membrane ºi benzi autoexpan-
dabile), asigurã în primul rând izolare
termo ºi acusticã îndelungatã iar în al
doilea rând, uºurinþã în aplicare ºi este
în conformitate cu ultimele cerinþe ale
reglementãrilor europene. Toate compo-
nentele sistemului sunt certificate de
Institutul Tehnologiilor din Construcþii
ºi sunt autorizate la vânzare în acord
cu Legea Materialelor de Construcþii.

IZOLARE MAI BUNÃ PE INTERIOR
DECÂT PE EXTERIOR

Conform descoperirilor ºtiinþifice
de ultimã orã (fizica clãdirilor) ºi
practicii în domeniul construcþiilor, izo-
larea ferestrelor trebuie sã respecte
regula „izolat mai bine pe interior decât
pe exterior“. 

Realizarea acestui principiu are ca
cerinþã crearea a trei zone interdepen-
dente:

1. izolarea acusticã ºi termicã, prin
umplerea rosturilor de dilataþie dintre
rame ºi zidãrie;

2. izolarea pe interior, care prote-
jeazã filmul izolant împotriva penetrãrii
umiditãþii din interior;

3. izolarea exterioarã, care prote-
jeazã filmul izolant împotriva ploii,
zãpezii, razelor UV ºi simultan, permite
evacuarea vaporilor de apã din rost în
exterior.

SOUDAL WINDOW SYSTEM
Izolarea, neglijatã pânã acum de

producãtorii de ferestre, are o influenþã
decisivã în calitatea conexiunii dintre
fereastrã ºi zidãrie, datoritã faptului cã
umiditatea sau îngheþul stratului
izolant creeazã o barierã termicã ce
produce pierderi mari de cãldurã.

SOUDAL WINDOW SYSTEM permite
umplerea ºi izolarea perfectã a ros-
turilor, cu ajutorul spumelor poliureta-
nice de înaltã calitate, a foliilor barierã
de vapori, a benzilor autoexpandabile
ºi al siliconilor.

Izolarea interioarã
Izolarea interioarã previne pene-

trarea vaporilor ºi umiditãþii din interi-
orul clãdirilor în straturile izolante ale
ferestrelor. Orice izolare antivapori tre-
buie sã fie puternicã dar ºi elasticã
astfel încât sã preia miºcãrile din ros-
turi. Stratul izolant tencuit trebuie sã
asigure o finisare elasticã a deschide-
rilor de uºi ºi buiandrugilor. 

Sistemul de folii SWS antivapori
asigurã toate acestea. În funcþie de
cerinþele tehnice foliile se pot aplica
înainte sau dupã instalarea mecanicã a
ferestrelor. Sistemul include atât folii
standard SWS Universal, cu un start
de butil doar pe zona de lipire, cât ºi
membrane SWS Extra cu un start de
butil pe toatã suprafaþa. De aseme-
nea, sistemul permite protecþia rostu-
rilor cu siliconi neutri Silirub 2/ Silirub
Color.

Izolarea acusticã ºi termicã
Rosturile dintre perete ºi rame tre-

buie umplute complet cu materiale
izolante elastice, rezistente la miºca-
rea provocatã de modificarea tempe-
raturii sau umiditatea atmosfericã.
Aplicarea spumelor poliuretanice
SOUDAL, caracterizate prin struc-
tura celularã regulatã, absorbþia apei
minimalã, coeficient mic de trans-
mitere termicã, oferã un efect excelent
de umplere. În funcþie de localizare
ºi de materialele de construcþii folosite,
echipele de montaj pot opta pentru
aplicarea cu: Soudafoam Gun for-
mula standard, Soudafoam Maxi eco-
nomicã ºi cu volum mare de spumã
expandatã (pânã la 65 litri), spuma
specialã Soudafoam Low Expansion
cu un coeficient perfect de expandare
ºi izolare acusticã ridicatã (RSTW
58dB) sau spuma super-elasticã
FLEXIFOAM care preia mobilitãþi ale

rosturilor între -75% ºi +45%. Toate
spumele din gama SOUDAL sunt
disponibile în ambele variante de
fixare în pistol: tradiþional cu filet sau
sistemul Soudal Click&Fix. Formula
specialã „pentru iarnã“ oferã posibili-
tatea montajului la temperaturi scãzute.

Izolarea exterioarã
Izolarea exterioarã lucreazã pe

principiul permeabilitãþii într-un singur
sens datoritã cãruia izolarea previne
penetrarea apei din exterior în rost ºi
simultan, migrarea umiditãþii în direcþia
opusã. Foliile vapori-permeabile SWS
Universal îndeplinesc acest rol per-
fect. Foliile pentru exterior se pot vopsi
sau tencui iar varietatea lor dimensio-
nalã permite ajustarea perfectã la
toate tipurile de rosturi. La pereþii cu
margini exterioare pentru ferestre este
de preferat a se utiliza banda specialã
autoexpandabilã Soudaband Acryl
care nu numai cã protejeazã izolarea
împotriva penetrãrii umiditãþii ci
oferã ºi o izolare adiþionalã.
Aplicarea foliilor SWS Window Films ºi

benzilor autoexpandabile
Foliile pentru interior ºi cele pentru

exterior au un strat standard de butil în
partea de jos care permite fixarea pe
profilele ferestrelor din partea dreaptã
(cu logo-ul sistemului). Datoritã aces-
tuia, folia se poate aplica atât înainte
de montajul mecanic permiþând apoi
izolarea cu spumã poliuretanicã cât ºi
dupã montajul ferestrei. Pentru mon-
tajul rapid ºi eliminarea greºelilor,
foliile pentru interior sunt roºii iar cele
pentru exterior sunt albe.

Aplicarea foliilor
înainte de montajul ferestrelor

Se îndepãrteazã filmul protector
din partea dreaptã (cel cu text) ºi se
lipeºte folia pe cele patru laturi ale
ferestrei, fiecare bandã pe partea
corespunzãtoare – roºu la interior ºi
alb la exterior (foto 1). La fiecare colþ
se lasã 3-4 cm de folie liberã (foto 2). 

Ferestre ºi uºi în concordanþã cu standardele europene
În Polonia, ferestrele ºi uºile, produse cu materiale de cea mai bunã calitate, conform ultimelor tehnologii,

sunt în concordanþã de foarte mult timp cu standardele europene. Totuºi, în practicã, greºelile de montaj pot
provoca defecte ireparabile în funcþionarea structurii ferestrelor. Pânã acum, montatorii urmau doar instrucþiu-
nile producãtorilor sau sfaturile din publicaþiile i.f.t. Rosenheim. Acum, toate acestea s-au schimbat. Directiva
421/2010 – Normele acceptate pentru lucrãrile din construcþii – descrie regulile esenþiale ºi cerinþele pentru
corecta izolare ºi instalare a structurilor din lemn. Directiva a fost publicatã de Institutul Tehnologiilor în
Construcþii ºi a înlocuit instrucþiunile de montaj în Germania. 



Se monteazã fereastra mecanic
conform instrucþiunilor producãtorului
ºi se umplu rosturile cu spumã poliure-
tanicã. Dupã întãrirea spumei îndepãrtaþi
excesul de spumã ºi folie. Suprafeþele
de aplicare trebuie sã fie curate, fãrã
urme de praf ºi grãsimi. 

ATENÞIE: Suprafeþele cu praf
(beton celular) vor trebui stabilizate în
prealabil.

Aplicarea foliilor
dupã montajul ferestrelor

Se îndepãrteazã excesul de
spumã ºi filmul protector ºi se lipeºte
banda pe cele patru laturi lãsând la
fiecare colþ 4-5 cm de bandã în plus.
Foliile trebuie lipite cât mai aproape de
capetele ramelor astfel încât dupã
aceea sã nu fie afectatã tencuirea. 

ATENÞIE: Suprafeþele cu praf (beton
celular) vor trebui stabilizate în prealabil.

Aplicarea benzilor autoexpandabile
Benzile autoexpandabile sunt de

ajutor atunci când zidul are locaº
exterior pentru ferestre (foto 3).
Lãþimea benzii trebuie sã fie cât mai
apropiatã de dimensiunea rostului –
banda va expanda maxim 33%. Dacã
rostul este mai mare iar banda va
expanda mai mult de 33% atunci ºi
caracteristicile izolante vor fi afectate
iar procesul de îmbãtrânire din cauza

razelor UV va fi accelerat. Banda se
lipeºte pe exteriorul profilului, lãsând
2 mm pânã la capãt, înainte de mon-
tajul mecanic al ferestrei. 

Este posibilã, de asemenea, apli-
carea benzii dupã montaj, prin intro-
ducerea ei în rost cu o spatulã, fãrã a
îndepãrta folia protectoare. Dupã
fixarea pe conturul ferestrei, îndepãr-
taþi folia protectoare. 

Foto 1

Foto 3Foto 2



Caravana MAPEI® „Cei 4 Fantastici“ viziteazã 31 oraºe din þarã!
Producãtorul internaþional de materiale de con-

strucþii, Mapei® desfãºoarã, la nivel naþional, în maga-
zinele de tip Do-it-Yourself în care este prezent în
România, campania „Cei 4 Fantastici“, destinatã
interacþiunii directe cu publicul sãu. 

Evenimentul „Cele mai bune materiale îºi
demonstreazã forþa!“, lansat în luna martie a.c. la Iaºi,
este organizat sub forma unei caravane, care trece
anul acesta prin cele mai mari oraºe din þarã: Bacãu,

Brãila, Suceava, Bucureºti, Cluj, Sibiu, Timiºoara,
Craiova, Braºov, Constanþa etc. 

Conceptul „Cei 4 Fantastici“ încearcã evadarea din
contextul clasic al comunicãrii ºi promovãrii materialelor
de construcþii, trecând de la formulãri utilizate în mod
frecvent, precum „cel mai bun“, „numãrul 1“ etc., la
demonstraþii tehnice într-un cadru neconvenþional,
pentru a arãta utilitatea produselor, dar ºi calitãþile lor
performante. Cât timp „Cele mai bune materiale îºi
demonstreazã forþa“, participanþii se pot relaxa, pot
câºtiga multe premii instant sau pot afla de la specialiºtii
Mapei®, cât mai multe soluþii dar ºi sfaturi practice pentru
amenajarea ºi finisarea apartamentului sau casei.

Demararea acestei acþiuni de tip Below the Line
susþine conceptul de comunicare, având drept scop
creºterea notorietãþii produselor, stimularea testãrii ºi
adoptãrii soluþiilor Mapei® în rândul factorilor de decizie,
respectiv al clienþilor finali ºi al micilor meseriaºi.

La nivel mondial, grupul Mapei® are în portofoliu o
gamã de peste 1.300 de produse ºi deþine 58 centre de
producþie pe 5 continente, în 25 de þãri, având peste
6.100 de angajaþi. 

Dupã cum se ºtie, anul trecut am adresat autoritãþilor
abilitate propunerea de a se introduce în COR (Codul
Ocupaþiilor din România) trei ocupaþii noi (mai ales cã
ele se practicã de mai mult timp fãrã acoperire legalã).
Pânã în prezent, însã, nu s-a miºcat nimeni ºi nimic la cele
trei ministere implicate în aprobarea acestei propuneri.

Ocupaþii se referã la activitatea de „Monitorizare a
comportãrii in situ a construcþiilor“, (nici ea oficializatã
ca activitate în CAEN) dar cuprinsã în „Legea nr. 10 -1995
privind calitatea în construcþii“ sub forma componentei
sistemului calitãþii „urmãrirea comportãrii în exploatare
ºi intervenþii“. 

Cunoscând, deja, inerþia autoritãþilor statului nostru în
luarea unor decizii, supun spre discuþie celor interesaþi
propunerea referitoare la definirea ocupaþiei de „expert
în monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor“ care
ar urma, în caz de însuºire, sã fie chiar profilul „expertului
CNCisC“. În felul acesta, comisia noastrã, ca asociaþie
profesionalã de specialitate (de fapt singura), ar atesta
competenþa pe cea mai înaltã treaptã de calificare
în aceastã activitate, competenþã care înglobeazã
cunoºtinþele ºi aptitudinile ºi ale celor cu atribuþii mai

uºoare (respectiv responsabilul cu urmãrirea curentã
ºi specialistul în urmãrirea specialã).

În momentul de faþã, dupã cinci ani de activitate, aso-
ciaþia noastrã nu mai are niciun expert validat astfel cã ºi
foºtii experþi, ca ºi candidaþii în pregãtire, ar trebui sã se
documenteze asupra condiþiilor de îndeplinit pentru a
putea cere atestarea ca expert CNCisC.

În Buletinul Informativ CisC nr. 2 (martie - aprilie 2011)
se aflã propunerea noastrã de verificare în vederea
atestãrii, iar cei ce se hotãrãsc sã candideze sunt rugaþi
sã notifice dorinþa lor la secretarul comisiei de atestare,
acreditare ºi consultanþã (doamna director ing. Angela
VIªAN), împreunã cu tema aleasã spre prezentare ºi un
text de susþinere a cererii, pentru a putea stabili data
prezentãrii lucrãrii ºi data colocviului aferent.

Membrii aleºi ai comisiei de atestare, acreditare ºi
consultanþã precum ºi toþi membrii asociaþiei interesaþi în
a deveni experþi CNCisC sunt rugaþi sã-ºi formuleze
primii observaþiile la aceastã propunere.

dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN
preºedinte de onoare CNCisC

Atenþie, candidaþi la titlul de expert CNCisC!
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Modelarea fizicã ºi matematicã
a unui incendiu,  într-o clãdire etajatã

pentru birouri 
cpt. ing. Florin VIÞELARU,

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Nicolae Iorga” – Botoºani 

Modelele pe baza cãrora s-au
efectuat studiile de faþã pot fi clasifi-
cate în douã grupe: modele fizice ºi
modele matematice. 

Modelele fizice încearcã sã
reproducã fenomenul „incendiu“ într-o
situaþie simplificatã fizic. Modelele
fizice la scarã redusã sunt foarte larg
folosite de vreme ce experimentele
la scarã realã sunt scumpe, dificile ºi
câteodatã pe deplin irealizabile. Prin
studierea fenomenului „incendiu“, la
scarã redusã fizic, pot fi obþinute
multe date folositoare. [2] 

Modelele matematice sunt seturi
de ecuaþii care descriu comporta-
mentul unui sistem fizic. Foarte ade-
sea, scopul modelelor fizice este ca,
pe baza lor, sã se descopere legi
care guverneazã comportamentul
sistemelor fizico-chimice. Legile
care rezultã sunt aplicate într-un
model matematic folosit ulterior pen-
tru a previziona comportamentul sis-
temelor fizice reale. Apoi, modelele
fizice ºi matematice sunt combinate
astfel încât sã se completeze unul
pe celãlalt. 

Din punct de vedere ºtiinþific, prin
simulare se înþelege acþiunea de a
reproduce, în mod simplificat ºi artifi-
cial, un fenomen care are loc în
naturã. 

Simularea este, în esenþã, o

analogie a unui fenomen real, ba-

zatã sau reprezentatã de o tehnicã

ce permite studiul unor fenomene

complexe, reproduse pe modele, în

interiorul laboratoarelor sau pe

teren. [1] 

În general, în problemele de

cercetare se construieºte un model

sau se apeleazã la modele de simu-

lare atunci când se urmãreºte

realizarea obiectivelor de mai jos: [3] 

descrierea unui sistem exis-

tent. Acesta este un caz curent întâl-

nit în practicã, prin care se

cerceteazã modelarea fenomenelor

care pot avea loc, cu scopul de a

vedea comportarea lor în anumite

condiþii date; 

explorarea unui sistem ima-

ginar. În acest caz se încearcã sã

se prevadã efectele, în timp, în urma

alegerii uneia sau mai multor mãsuri

sau acþiuni; 

proiectarea unui sistem mai

bun. Acesta are la bazã combinarea

primelor douã obiective ºi formula-

rea unor concluzii, respectiv mãsuri,

care sã conducã la o mai bunã com-

portare în viitor a unor sisteme. 

ANALIZA NUMERICÃ
PENTRU O CLÃDIRE DE BIROURI 

Situaþia iniþialã
S-a efectuat simularea numericã

folosind programul Fire Dynamics
Simulator (FDS) pentru o clãdire eta-
jatã cu regim de înãlþime P+4.
Clãdirea are destinaþia „spaþii pentru
birouri“ ºi este construitã din stâlpi ºi
grinzi cu pereþi din cãrãmidã, având
urmãtoarea geometrie: 

- lungime: 15 m; 
- lãþime: 10 m; 
- înãlþime: 20 m; 
- acoperiº terasã. 
Pe fiecare etaj existã câte ºase

birouri separate prin pereþi din
cãrãmidã cu grosimea de 20 cm
(fig. 1, 2 ºi 3). 

Nu puþini sunt specialiºtii care s-au referit, în revista noastrã, la importanþa urmãririi comportãrii în
exploatare a construcþiilor, plasând aceastã activitate, practic, pe acelaºi plan cu cel al edificãrii propriu-
zise a acestora.

Una dintre situaþiile extrem de neplãcute care pot apãrea în exploatarea unei clãdiri este incendiul.
Studierea incendiilor pe modele fizice ºi matematice poate oferi specialiºtilor o serie de informaþii utile

pentru proiectarea clãdirilor.
Este ceea ce îºi propune studiul pe care îl prezentãm în acest numãr al revistei.

Fig. 1: Vedere frontalã a clãdirii unde s-a
desfãºurat experimentul 

continuare în pagina 50
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Clãdirea dispune de o casã a
scãrilor de tip deschis (fig. 2 ºi 3) cu
urmãtoarea geometrie: 

- lãþimea casei scãrilor: l = 2,8 m; 
- treptele scãrii au dimensiunile

1,2 m x 0,3 m x 0,18 m; 
- scara are podeste între etaje cu

dimensiunile de 2,4 m x 1,4 m x 0,2 m. 
Incendiul s-a presupus a avea

focarul în biroul de la etajul II (fig. 1).
Biroul are urmãtoarele caracteristici: 

- lungime: 4,6 m; 
- lãþime: 3,5 m; 
- suprafaþa: 16,1 m2; 
- înãlþime: 3,55 m; 
- material combustibil aflat în birou

– 100 kg lemn de esenþã tare. 
Densitatea sarcinii termice qs

se determinã, conform art. 2.2. din
STAS 10903, cu relaþia: 

qs = SQ/AS (1.1) 
în care: 
- SQ este sarcina termicã [MJ]; 
- AS este suma ariilor pardoselilor

încãperilor ce alcãtuiesc spaþiul luat
în considerare [m2]. 

Sarcina termicã SQ este determi-
natã conform prevederilor art. 2.1 din
STAS 10903, cu relaþia: 

unde: 
- Qi – puterea calorificã inferioarã

a unui material [MJ/kg] (pentru gaze
[MJ/mN3]); 

- Mi – masa materialelor combus-
tibile de acelaºi fel, aflate în spaþiul
luat în considerare [kg] (pentru gaze
[mN3]); 

- n – numãrul materialelor de ace-
laºi fel aflate în spaþiul luat în consi-
derare. 

Pentru analiza numericã efectuatã,
consultând Anexa A a STAS 10903
ºi înlocuind datele obþinute în relaþiile
(8.1) ºi (8.2), obþinem urmãtoarele
rezultate: 

SQ = 1925 [MJ] (1.3)
ºi 
qS = 119,56 [Mj/m2] (1.4) 

Analiza numericã 
Modelul tridimensional de incen-

diu, care este implementat în progra-

mul numeric FDS (Fire Dynamics

Simulator), ia în considerare ºi strati-

ficarea atmosfericã existentã în

naturã. O reþea numericã, formatã

dintr-un numãr de celule 150 × 100 ×
200, a fost folositã pentru a crea un
domeniu paralelipipedic de 15 m ×
10 m × 20 m. Dimensiunea celulei
a fost de 0,10 m × 0,10 m × 0,10 m. 

Durata de simulare a incendiului
în condiþiile la limitã descrise a fost
stabilitã la 150 s. 

Fig. 2: Secþiunea clãdirii unde s-a desfãºurat analiza numericã ºi locul focarului de incendiu 

Fig. 3: Situaþia iniþialã redatã prin programul FDS: a – vedere frontalã; b – vedere lateralã

urmare din pagina 48
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În figura 4 este redatã situaþia
iniþialã, conform programului de
simulare numericã FDS. 

Simulãrile au fost efectuate pe un
computer cu un procesor AMD
Athlon(tm) XP 2200+ de 1800 MHz
ºi 4 GB memorie DDRAM. Durata de
calcul numeric, procesat de com-
puter, a fost de 76 h. 

Programul de simulare numericã
FDS permite instalarea unor detec-
toare pentru a se urmãri grafic
evoluþia diferiþilor parametri (ex. tem-
peratura, concentraþia de CO2, con-
centraþia de O2, vizibilitatea etc.).
S-a optat pentru studierea vizibilitãþii
ºi s-au amplasat, la nivelul etajului II
ºi pe casa scãrii, detectoare care sã
redea grafic evoluþia vizibilitãþii.
Coordonatele detectoarelor sunt
conform tabelului 1. 

Toate rezultatele dinamice sunt
prezentate secvenþial în patru mo-
mente de timp, respectiv 180 s, 360 s,
600 s ºi 900 s de la începutul mo-
delãrii numerice. Aceste patru
momente „cheie”, atunci când se pot
observa schimbãri semnificative în
evoluþia simulãrii numerice, au fost
alese dupã vizualizãri ºi analize
repetate ale întregii simulãri. 

Graficul rezultat pe baza datelor
oferite de cele trei detectore
amplasate, care au monitorizat
evoluþia vizibilitãþii, este redat în
figura 8 unde detectoarele sunt cele
descrise în tabelul 1. 

În urma studierii miºcãrii fumului
pe timpul derulãrii analizei numerice
se poate observa foarte uºor dacã
timpii de siguranþã (timpii de evacu-
are) stabiliþi prin diferite normative
corespund realitãþii. 

Din studiul graficului se poate
observa cã, la finalul simulãrii
numerice, vizibilitatea este sub limita
care mai asigurã desfãºurarea unei
evacuãri în siguranþã. 

CONCLUZII 
Modelarea incendiului este un

domeniu vechi ºi bine dezvoltat, cu
toate cã mai sunt multe lucruri de
fãcut. Modelele fizice ºi cele mate-
matice au adus ºi aduc contribuþii
importante la siguranþa, în caz de
incendiu, a utilizatorilor ºi protecþia la
foc a clãdirilor. 

Aceste modele de incendiu repre-
zintã o parte importantã în cadrul
ingineriei securitãþii la incendiu.

Fig. 6: Instantaneu al simulãrii de inundare cu fum a clãdirii pentru t = 600 s.
a – vedere frontalã; b – vedere lateralã 

Fig. 5: Instantaneu al simulãrii de inundare cu fum a clãdirii pentru t = 360 s: a – vedere frontalã; b –
vedere lateralã 

Fig. 4: Instantaneu al simulãrii de inundare cu fum a clãdirii pentru t = 180 s.
a – vedere frontalã; b – vedere lateralã 

urmare din pagina 50
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Modelele de incendiu executate pe
computer sunt cele mai recente ºi
complexe modele inginereºti de
incendiu. Utilizarea lor necesitã
cunoºtinþe de ºtiinþã a incendiului ºi
principii ale ingineriei securitãþii la
incendiu. 

Studiul poate continua cu des-
crierea unor aspecte variate ale
modelãrii incendiului, în detaliu. 

Asocierea metodelor numerice
(element finit, diferenþe finite, ele-
ment de frontierã etc.) de rezolvare
a ecuaþiilor modelelor matematice ºi
a prelucrãrii grafice cu mijloace infor-
matice au condus la unele rezultate
impresionante în anticiparea evo-
luþiei incendiilor în anumite zone,
atât în spaþii închise cât ºi în spaþii
deschise. 

Totuºi, complexitatea incendiilor
ºi multitudinea de circumstanþe în
care acestea se dezvoltã fac imposi-
bil pentru moment un model mate-
matic general valabil.  

În þara noastrã, din pãcate, existã
o experienþã limitatã în elaborarea
sau utilizarea modelelor matematice
de incendiu, ceea ce determinã pre-
luarea unor date eronate referitoare
la caracteristicile unor materiale de
construcþii sau elemente de decor,
conducând, în final, la aprecierea
eronatã a securitãþii la incendiu a
unei clãdiri, punându-se, astfel, în
pericol viaþa utilizatorilor. 
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Fig. 7: Instantaneu al simulãrii de inundare cu fum a casei scãrii pentru t = 900 s.
a – vedere frontalã; b – vedere lateralã 

Fig. 8: Evoluþia vizibilitãþii pe durata simulãrii numerice, pentru timpul real 0… 900 secunde

Tabelul 1: Coordonatele detectoarelor

urmare din pagina 52
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Pasiune ºi… profesionalism!
Stimaþi parteneri ai Revistei Construcþiilor,
Vã mulþumim pentru susþinerea în anul 2010 a Asoci-

aþiei Naþionale a Montatorilor de Acoperiºuri din România,
asociaþie nonprofit. Anul 2010 a fost un an de pionierat
pentru asociaþia noastrã, an în care am încercat sã
reprezentãm interesele membrilor ºi partenerilor noºtri,
atât pe plan naþional cât ºi internaþional.

Vrem sã vã aducem la cunoºtinþã principalele reali-
zãri din 2010:

selectarea ºi cooptarea în ANMAR a unui numãr de
53 de societãþi care au în portofoliu exclusiv instalarea
învelitorilor ºi materialelor conexe;

integrarea rapidã în rândul IFD (asociaþia inter-
naþionalã) ºi recunoaºterea României cu drepturi
depline;

prezenþa noastrã la târgurile ºi expoziþiile de peste
an, în vederea promovãrii partenerilor ºi membrilor
ANMAR. În acest scop au fost tipãrite ºi distribuite
aproximativ 12 000 de pliante;

promovarea (pe prima paginã) pe site-ul ANMAR, a
membrilor ºi partenerilor cu posibilitatea de accesare
directã a paginii dumneavoastrã de site;

organizarea, pe site, a diferitelor concursuri, cu pre-
mii din partea producãtorilor, premii constând în materi-
ale promoþionale;

mediatizarea, prin rubrica de ºtiri din site, a infor-
maþilor de interes general, trimise de partenerii noºtri;

întãrirea relaþiilor cu Facultatea de Arhitecturã Ion
Mincu din Bucureºti în vederea susþinerii de colocvii (cu
posibilitatea prezentãrii materialelor ºi tehnologiilor noi)
începând din 2011;

realizarea unui parteneriat cu Asociaþia Producãto-
rilor de Materiele de Construcþii în vederea creãrii cadru-
lui legislativ;

prezenþa la târgul de materiale de construcþii de la
Budapesta la invitaþia EMSZ (asociaþia de profil din
Ungaria), în cadrul cãruia a avut loc concursul
Acoperiºul Anului;

participarea, ca membru deplin cu drept de vot la
Congresul Internaþional al IFD ºi cu statut de observator
la Campionatul Mondial al tinerilor montatori de învelitori
care au avut loc la Belfast în luna noiembrie;

montajele demonstrative la expoziþiile Braºov,
Bucureºti, Tg.Mureº, Sibiu, Timiºoara ºi Constanþa;

organizarea evenimentului de la Bran cu partici-
parea domnilor Gordon PENNROSE - preºedinte IFD,
HORVATH Sandor - Vicepreºedinte IFD, Detlef STAUCH
- secretar general IFD, DOBOª Jozsef - preºedinte
EMSZ, SANDOR Matyas - director ºcoala de acoperiºuri
Vesprem;

demararea unui proiect care sã stea la baza
ºcolarizãrilor pe care le vom face începând cu 2011
(editarea unui manual pentru învelitori);

am participat ºi colaborat la conferinþe ºi colocvii
organizate de Patronatul Societãþilor din Construcþii
(membrã a Uniunii Europene a Promotorilor din Con-
strucþii) printre membrii cãrora ne vom numãra ºi noi în
anul 2011;

de asemenea, am dus campanii de conºtientizare
ºi educare, precum ºi acordarea de asistenþã tehnicã;

am încheiat parteneriate cu media, în vederea pro-
movãrii, apariþii în reviste de specialitate, ziare ºi TV
(Revista Construcþiilor, Medien Holding, Hiparion,
România Liberã, Cãminul de 5 stele, Casa Mea, TVR 1,
OTV, Antena 1 local);

am organizat participarea membrilor ANMAR la
douã acþiuni umanitare;

verificarea tuturor lucrãrilor efectuate de membrii
ANMAR (lucrãri pentru care au fost emise certificãri pen-
tru instalarea produselor conform specificaþiilor tehnice
ale producãtorului).

La sfârºitul anului, când am tras linia, am constatat
cã am fãcut mai puþine lucruri decât ne-am propus dar
mai multe lucruri decât am sperat. 

Ne-am propus sã organizãm ºcolarizãri ºi nu am
reuºit...

Dar, nu am sperat sã vedem ce înseamnã o ºcoalã
adevãratã (ºcoala de acoperiºuri de la Vesprem,
Ungaria), experienþã de care vom profita la maxim în
ºcolarizãrile pe care le vom organiza.

Ne-am propus sã fim sprijiniþi de parteneri...
Dar, nu am sperat ca Fakro sã organizeze depla-

sarea la fabrica din Polonia, pentru 40 de membri
ANMAR.

Ne-am propus sã participãm la principalele expoziþii...
Dar, nu am sperat sã organizãm ºi montaje demon-

strative în cadrul lor.
Ne-am propus sã contactãm IFD (Asociaþia Inter-

naþionalã)...
Dar, nu am sperat sã fim susþinuþi ºi primiþi cu drepturi

depline încã din primul an.
Ne-am propus sã facem o imagine bunã României în

relaþia cu þãrile membre IFD...
Dar, nu am sperat sã primim propunerea de a orga-

niza, în România, campionatul mondial ºi congresul IFD
din 2014.

Ne-am propus sã avem un site atractiv...
Dar, nu am sperat sã avem un numãr de 2.954 de

vizitatori unici ºi peste 10.000 de vizionãri într-un singur an.

Cu stimã,
Preºedinte ANMAR

Silviu DUMITRESCU

www.anmar.com.ro
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Izolarea termicã pe suprafaþa interiorã
a pereþilor exteriori

O NOUA PLACÃ TERMOIZOLATOARE
prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI, drd. ing. D. STÂNGACIU

Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ Iaºi

În anumite situaþii, pentru reabilitarea higrotermicã a
clãdirilor existente este necesarã utilizarea izolãrii termice a
pereþilor exteriori pe suprafaþa interioarã. De exemplu, la
clãdiri ce au faþade cu ornamente, care trebuie pãstrate
pentru imaginea esteticã generalã, sau la clãdiri de patri-
moniu etc. 

O altã categorie, la care apare necesitatea reabili-
tãrii higrotermice a pereþilor exteriori pe suprafaþa interioarã,
sunt clãdirile înalte (peste 10 etaje) cu faþade complexe sau
la care programele de finanþare a izolãrii termice exterioare
întârzie (2-5 ani, cu o economie de energie parþialã).

Acest tip de izolare are o eficienþã termicã mai redusã,
compenseazã, însã, cu o tehnologie de execuþie simplã,
rapidã ºi cost mai mic. 

Reabilitarea higrotermicã se realizeazã în apartamen-
tele care au ca prioritate economisirea combustibilului pen-
tru încãlzirea în perioadele reci ale anului.

Placarea termoizolatoare pe suprafaþa interioarã
poate fi realizatã în prezent din alcãtuiri constructive
asemãnãtoare cu cele ale pereþilor de compartimentare
moderni, uºori: schelet (montanþi ºi rigle metalice sau din
lemn) fixat pe suprafaþa interioarã a peretelui exterior.
Între montanþi se pozeazã stratul termoizolator (în grosime
de 2-4 cm) ce se protejeazã spre interiorul încãperii cu plãci
din ipsos-carton, care dupã închiderea rosturilor se
finiseazã. 

Se propune izolarea termicã a pereþilor exteriori
pe suprafaþa interioarã a clãdirii cu o nouã placã ter-
moizolatoare bistrat.

Noul element este alcãtuit din douã straturi, unul de rezistenþã,
din ipsos armat dispers cu fibre de sticlã (250-300x60 cm) ºi
unul termoizolant, din polistiren expandat sau vatã mineralã
cu grosimea (2-4 cm) determinatã de gradul de izolare ter-
micã impus de economia de energie (fig. 1).

Tehnologia de confecþionare a noii plãci bistrat constã
din turnarea (pe suport orizontal) pastei de ipsos armat cu
fibre de sticlã. Dupã întãrire, se lipeºte stratul termoizolator;
în continuare, placa bistrat se usucã, natural sau artifi-
cial (în uscãtor la 40 0C).

Plãcile bistrat sunt concepute cu rostul longitudinal în
lambã ºi uluc, pentru micºorarea efectului de punte termicã
(fig. 1-A). 

Soluþiile de montare vor diferi în funcþie de stratul suport
– peretele exterior existent – care poate fi din zidãrie de
cãrãmidã sau diafragmã din beton monolit / prefabricat.

În cazul pozãrii pe peretele de zidãrie din cãrãmidã,
noile plãci bistrat se vor lipi cu pastã pe bazã de ipsos. 

La peretele din beton monolit sau prefabricat, datoritã
gradului mãrit de impermeabilitate la vapori a acestuia, plã-
cile bistrat se vor monta pe o reþea de ºipci din lemn,
obþinându-se un spaþiu de aer ventilat (1-1,5 cm). Acesta
trebuie sã aibã orificii clare (la partea inferioarã ºi supe-
rioarã) de intrare ºi ieºire a aerului, mascate estetic. 

Curenþii de convecþie din acest spaþiu vor elimina even-
tualii vapori de apã care au pãtruns din interiorul încãperii. 

Plãcile bistrat propuse se pot modifica la dimensiunile
necesare, prin tãiere simplã ºi uºoarã.

Pentru a scoate în evidenþã eficienþa izolãrii cu noile
plãci s-au realizat mãsurãtori in situ, constatându-se cã
diferenþa între temperaturile pe suprafeþele interioare placate
ºi pe cele neplacate este în medie aproximativ de 3-4 0C.

Datoritã greutãþii reduse, montajul acestor elemente ter-
moizolare de placare interioarã se realizeazã uºor, simplu
ºi cu productivitate sporitã. Finisarea suprafeþelor placate
pe bazã de ipsos se poate face prin zugrãvire, vopsire,
tapetare etc.

Placarea, în interiorul clãdirilor, a pereþilor exteriori exis-
tenþi realizeazã o îmbunãtãþire a comportãrii higrotermice,
cu eficienþã mai redusã decât cea exterioarã. În schimb are
o tehnologie de montaj simplã, cost mai redus, economie
de energie termicã în exploatare, faþadele rãmânând
nemodificate. 

Pereþii exteriori au o pondere importantã în cadrul anvelopei (suprafaþa ce separã volumul încãlzit de exte-
rior) unei clãdiri. Izolarea termicã a pereþilor exteriori se poate realiza prin pozarea stratului izolator la exteriorul
sau interiorul acestora. Amplasarea pe suprafaþa interioarã este mai puþin eficientã din punct de vedere al
capacitãþii de izolare termicã, ceea ce conduce la o utilizare restrictivã a acestei soluþii. Compensarea se
realizeazã prin tehnologia de execuþie simplã la montaj, preþ de cost mai redus ºi faþade nemodificate.

Fig. 1
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CONSTRUCTORI DE EXCEPÞIE

Alexandru CIªMIGIU (1917 - 2005)

S-a nãscut la 27 decembrie 1917
în orãºelul Bolgrad (Basarabia).

Dupã terminarea liceului, în anul
1938, a urmat cursurile ªcolii Poli-
tehnice Bucureºti - Secþia Construcþii,
obþinând diploma de inginer în anul
1944.

A început activitatea la Centrala
Cimentului ºi Ceramicii, ca inginer
proiectant, concentrându-ºi atenþia
pe problematica silozurilor.

Între anii 1948 - 1951, a activat la
Institutul de Proiectãri în Construcþii,
iar între 1951 - 1960 a participat la
programul de reconstrucþie a Capi-
talei, ca ºef de atelier la Institutul
Proiect Bucureºti.

Prof. Alexandru CIªMIGIU a
impulsionat cunoaºterea ºi aplicarea
concepþiei de proiectare a materi-
alelor mixte, în stadiu ultim de
rupere (betonul armat, betonul armat
cu armãturã rigidã, zidãrie armatã).
Prima aplicare a acestei concepþii a
fost la proiectarea Casei Scânteii
(Casa Presei Libere), pentru struc-
turile din beton armat cu armãturã
rigidã, în conexiune cu concepþia
rezistenþelor admisibile. Acesta a
constituit un moment decisiv în evo-
luþia gândirii inginereºti în respectivul
domeniu ºi în elaborarea primelor
prescripþii.

Betonul armat cu armãturã rigidã
a fost experimentat la corpul înalt al
Casei Presei Libere ºi la parterul
blocului „Unic“ (în colaborare cu ing.
Traian POPP). Având stâlpi în „V“
din beton armat cu armãturã rigidã,
aceste clãdiri ºi-au demonstrat vir-
tuþile antiseismice la cutremurul din
4 martie 1977.

Un alt material mixt, introdus în
þarã de prof. CIªMIGIU (împreunã
cu ing. Emilian ÞIÞARU) ºi verificat
la seismul din anul 1977 este zidãria
cu inimã armatã (ZIA), folositã la
clãdiri de locuinþe P + 4 în Ploieºti ºi
Bucureºti, la consolidarea unor con-
strucþii ºi la restaurarea unor mo-
numente istorice din Moldova ºi
Muntenia.

În aceeaºi direcþie de cãutãri fun-
damentale, legate în primul rând de
materiale, prof. Alexandru CIªMIGIU
a promovat precomprimarea biaxialã
a betonului la lucrãri proiectate de
Institutul Proiect Bucureºti (canal
hidrostatic de 60 m, planºee cheso-
nate etc.), sugerând prin cursuri ºi
publicaþii precomprimarea triaxialã
ca formã maximalã de exploatare a
mediilor casante.

Perioada dintre anii 1950 - 1970
a constituit, în activitatea de pro-
iectare a prof. Alexandru CIªMIGIU,
una de preocupãri ºi realizãri în
comun cu alþi colegi. „Este foarte
greu sã separ preocupãrile ºi reali-
zãrile mele de cele ale unor colegi ºi
prieteni ca Emilian ÞIÞARU, Dragoº
BADEA, Traian POPP“ - recunoºtea
omul Alexandru CIªMIGIU.

Menþionãm, din aceastã perioadã,
lucrãrile:

Corpul central ºi aripa A2 din
complexul Casei Presei Libere;

Sistem de proiectare a silozu-
rilor cu celule circulare în bloc (în
colaborare cu ing. Emilian ÞIÞARU)
ºi executat în tehnologia cofrajelor
glisante - tehnologie pentru care i s-a
acordat Premiul de Stat pe anul 1953;

În colaborare cu ing. Dragoº
BADEA: trei clãdiri multietajate de
locuinþe ºi policlinicile Rumanski Culi
ºi Bucureºti în Skopje (Iugoslavia) -
construcþii donate de statul român
dupã seismul din acea zonã. Aceste
realizãri au fost onorate cu diploma ºi
medalia oraºului;

Asigurarea antiseismicã la gra-
dul 10 a rafinãriei din Gauhati (India);

Sala Palatului;
Teatrul Naþional Bucureºti ºi sediul

Ministerului Chimiei, la care a fost
ºef de proiect pentru structurile de
rezistenþã;

Hotelul Porto-Carass (Grecia);
Structuri de locuinþe cu diafragme

rare (celulare);
Sãlile de sport din Ploieºti ºi

Galaþi etc.
Activitatea de proiectare ºi inves-

tigare a domniei sale s-a desfãºurat
ºi în procesul de integrare cu pro-
ducþia a Institutului de Arhitecturã,
Catedra de ºtiinþe tehnice, al cãrei
conducãtor a fost.

Din aceastã suitã de lucrãri
menþionãm:

Structurã etajatã în cadre fãrã
grinzi aparente;

Structurã în cadre lamelare cu
lamele simple dispuse alternativ;

Magazine universale la Târgo-
viºte, Bârlad, Alexandria;

Salã de sporturi cu acoperiº
tridimensional;

Reproiectare pe criterii antiseis-
mice a 128 de ºcoli în Libia;

Castele de apã ºi silozuri pen-
tru IPCT;

Analize dinamice pentru policli-
nica Ulcinj (Muntenegru), cu luarea
în considerare a fenomenului de
degradare (în colaborare, în princi-
pal, cu ing. Lucian DOGARIU).
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La aceste proiecte a fost generali-
zatã armarea transversalã de tip
grilã a stâlpilor, armarea în „X“ a
stâlpilor scurþi ºi a lamelelor. A fost,
de asemenea, experimentat ºi gene-
ralizat conceptul de SET, care trans-
formã dimensionarea clasicã într-un
procedeu de selectare automatã din
seturi raþionale de secþiuni, ele-
mente, complexe structurale, pregãtite
ºi depozitate aprioric.

Numele prof. Alexandru CIªMIGIU
(asociat cu cel al ing. Emilian ÞIÞARU)
este legat ºi de începuturile ingine-
riei seismice din þara noastrã. Acest
efort comun s-a concretizat în funda-
mentarea primelor prescripþii de pro-
iectare bazate pe concepte dinamice,
elaborarea unei metodologii spec-
trale de macro ºi microzonare seis-
micã a teritoriilor, interpretarea
energeticã a seismelor din Skopje ºi
Banja-Luka, proiecte, expertize,
comunicãri, conferinþe etc. Urmare a
acestei activitãþi, România a fost
menþionatã, încã din anul 1960, la
Conferinþa mondialã de la Tokyo, ca
fiind a patra þarã din lume care a
introdus în proiectare teoria spec-
trelor, alãturi de SUA, URSS, Mexic.

Ca o recunoaºtere pe plan inter-
naþional a meritelor sale, a fost ales
membru al Association for interna-
tional Cooperation and Research in
Steel-Concrete Compozite Structures.

La Universitatea din Skopje a
prezentat un curs de inginerie seis-
micã ºi a publicat douã volume:
Forces ºi Materials and Structures in
Tall Buildings Design, ca expert
UNESCO la reconstrucþia oraºelor
Skopje ºi Banja-Luka (1970, 1971,
1973). De asemenea, a fost invitat al
universitãþilor din Sarajevo (1973) ºi
Kyoto (1981).

În colaborare cu ing. Lucian
DOGARIU, a elaborat un sistem de
programe de analizã automatã bazatã
pe conceptul de SET. Criteriul ener-
getic introdus în acest scop gene-
ralizeazã conþinutul noþiunii de
ductilitate ºi interconecteazã într-un
proces unic cele trei faþete ale rãs-
punsului seismic: rezistenþa, defor-
mabilitatea, degradarea.

Dupã seismul din anul 1977, prof.
Alexandru CIªMIGIU s-a alãturat
efortului general al inginerilor con-
structori din Bucureºti pentru exper-
tizarea ºi consolidarea clãdirilor
avariate, precum ºi la dificila operã
de consolidare - restaurare a unor
monumente istorice: catedralele din
Roman ºi Oneºti; complexul episco-
pal din Buzãu; bisericile mãnãstirilor
din Huºi; mãnãstirea Agapia; mãnãs-
tirile, bisericile ºi turnurile-clopotniþã
de la Cozia, Dintr-un Lemn, Caºin,
Surpatele, Brâncoveni, Sf. loan -
Focºani, Dealu, Berzunþi, Râmeþi,
Sãraca, Mirãuþi, Baia; Catedrala
catolicã Iaºi; Catedrala Episcopiei
Romanului etc. ºi a salvat de la dis-
pariþie bisericile: Cozia Veche, Balaciu,
ªirineasa etc., precum ºi monu-
mente de cult de rit romano-catolic.

Pentru activitate depusã la res-
taurarea monumentelor istorice a
fost ales membru al Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice.

Împreunã cu ing. Traian POPP ºi
ing. Mircea MIRONESCU a coordonat
proiectul de rezistenþã al Palatului
Parlamentului, realizat din beton
armat ºi armãturã rigidã. De aseme-
nea, a acordat consultanþã tehnicã la
structura de rezistenþã a clãdirii
Bucharest Financial Plaza, la conso-
lidarea Palatului Telefoanelor, a
Hotelului Dorobanþi din Bucureºti etc.

Activitatea în învãþãmântul supe-
rior a început-o în anul 1949, ca
asistent la Institutul de Construcþii
Bucureºti, Catedra Rezistenþa Mate-
rialelor, condusã de prof. Nicolae
KORCINSCHI al cãrui discipol s-a
considerat.

În anul 1966, a trecut la Institutul
de Arhitecturã Ion Mincu Bucureºti,
unde a predat Teoria structurilor în
arhitecturã - disciplinã conceputã în
totalitate ca o sintezã „de la concep-
tul de forþã“ pânã la compunerea
celor mai noi structuri spaþiale ce „se
succed într-o singurã gândire“. A creat
„interacþiunea dintre arhitecturã ºi
structurã într-o concepþie integratã“.

Ca profesor ºi om de ºtiinþã, a
publicat diferite lucrãri în revistele de
specialitate din þarã ºi strãinãtate ºi

a prezentat comunicãri ºtiinþifice la
prestigioase congrese, în special de
seismologie, fiind apreciat de cei mai
de seamã specialiºti japonezi. De ase-
menea, în afarã de manuale didac-
tice pentru studenþi ºi a celor douã
volume: Forces, Materials and
Structures in Tall Buildings Design, a
publicat în Buletinul construcþiilor,
vol. 3 - 4, 2000, Cod de proiectare pen-
tru structuri din beton armat cu armã-
turã rigidã, NP 033-99 (coautor).

Apropierea prof. Alexandru CIªMIGIU
de arhitecturã s-a produs, în mod fi-
resc, prin proiectarea unor mari
ansambluri de locuinþe ºi obiective
social-culturale, alãturi de mari
arhitecþi ai þãrii, precum ºi prin
predarea cursului de Teoria structuri-
lor în arhitecturã, fiind ºeful catedrei
ªtiinþe tehnice pânã în anul 2000.

Activitatea sa este impresionantã,
situându-se alãturi de cele mai de
seamã personalitãþi ale ºtiinþei con-
strucþiilor din þarã.

Cultul muncii, sinceritatea, ones-
titatea, intransigenþa, rigurozitatea în
profesie i-au onorat numele.

Inserãm, în final, frumoasele cuvinte
din monografia Alexandru CIªMIGIU,
CDCAS, 2002:

P. S. Casian, Episcop al Dunãrii
de Jos: La Catedrala din Galaþi, con-
tribuþia profesorului CIªMIGIU este
providenþialã pentru salvarea, la
interior, a celebrelor fresce a nu mai
puþin celebrului Ghiþã Popescu,
unde, de asemenea, au fost salvate
bijuteriile arhitecturale ale marelui
Petre Antonescu... Un om, pentru
care zidurile au în ele viaþã ºi nu
numai materiale de construcþie!

Olimpiada Chiriac, Stareþa Mãnãs-
tirii Agapia: „Mãnãstirea Agapia îi
poartã o vie recunoºtinþã ºi îl aºeazã,
cu tot respectul, în rândul ctitorilor
acestui sfânt locaº, deoarece,
salvând biserica, a salvat totodatã
pictura care o împodobeºte, operã a
genialului Nicolae Grigorescu“.

Profesorul Alexandru CIªMIGIU
a decedat în ziua de 23 februarie
2005 ºi a intrat definitiv în istoria
construcþiilor din România.

(Din volumul
„Personalitãþi româneºti în construcþii“ –

autor Hristache POPESCU)
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CAPITOLUL I. DISPOZIÞII GENERALE
Art. 1. Asigurarea calitãþii în construcþii se reali-

zeazã prin impunerea ºi respectarea condiþiilor de uti-
litate/calitate a activitãþilor care concurã la realizarea
aptitudinii pentru exploatare a construcþiilor.

Art. 2. Respectarea ºi aplicarea prevederilor
prezentei legi este obligatorie pentru toþi participanþii
în activitãþi legate de existenþa construcþiilor, indiferent
de natura ºi importanþa acestora, sau forma de pro-
prietate asupra lor.

Art. 3. Prin prezenta lege se instituie sistemul de
asigurare a calitãþii în construcþii, care promoveazã
realizarea unor construcþii apte pentru exploatare astfel
ca acestea sã nu pericliteze prin utilizarea lor viaþa ºi
sãnãtatea oamenilor, integritatea bunurilor aflate în
proprietatea acestora, sau curãþenia mediului ambiant.

Art. 4. Pentru obþinerea unor construcþii apte pentru
exploatare este obligatorie satisfacerea cerinþelor funda-
mentale de siguranþã, confort ºi economie ale benefi-
ciarilor - proprietari ºi utilizatori - explicitate tehnic prin
condiþii de calitate/utilitate privind performanþele ce ca-
racterizeazã comportarea fiecãrei construcþii în parte.

Performanþele ce caracterizeazã comportarea in
situ a construcþiilor sunt, printre altele:

A) Referitoare la siguranþa construcþiilor:
a) rezistenþa ºi stabilitatea de formã ºi poziþie la

acþiunea agenþilor fizici ºi chimici din mediul ambiant -
natural ºi tehnologic;

b) deformabilitatea / rigiditatea sub acþiunea
agenþilor de mediu;

c) permeabilitatea / impermeabilitatea la acþi-
unea gazelor sau a lichidelor;

d) planeitatea ºi netezimea suprafeþelor de lucru
sau de circulaþie;

e) integritatea structuralã, absenþa deteriorãrilor
construcþiilor;

f) nocivitatea componentelor construcþiilor ºi ale
mediului creat etc.

B) Referitoare la confortul utilizãrii construcþiilor:
g) temperatura ºi umiditatea mediului ambiant;
h) existenþa curenþilor de aer, viteza ºi orientarea lor;
i) luminozitatea mediului ambiant:
j) nivelul zgomotelor din mediul ambiant;
k) facilitatea legãturilor pe orizontalã ºi verticalã etc.

C) Referitor la economia realizãrii ºi utilizãrii con-
strucþiilor:

l) durabilitatea construcþiilor ºi a componen-
telor lor;

m) mentenabilitatea construcþiilor;
n) flexibilitatea compartimentãrii construcþiilor;
o) costul global al realizãrii ºi exploatãrii con-

strucþiilor etc.
Lista performanþelor de comportament ale con-

strucþiilor poate fi completatã în funcþie de specificul
fiecãrui caz aparte.

Art. 5. Sistemul asigurãrii calitãþii în construcþii
cuprinde activitãþile ce concurã la realizarea ºi pãs-
trarea construcþiilor în stare aptã pentru exploatare ºi
anume:

a) activitatea de proiectare a construcþiilor;
b) activitatea de executare a construcþiilor;
c) activitatea de exploatare a construcþiilor:
d) activitatea de monitorizare a comportãrii in situ a

construcþiilor;
e) activitatea de cercetare în domeniul construcþiilor;
f) activitatea de reglementare în domeniul con-

strucþiilor;
g) activitatea de agrementare a calitãþilor construcþiilor;
h) activitatea de certificare a calitãþii produselor de

construcþie;

Propunere de modificare
LEGEA NR. 10-2011 PRIVIND ASIGURAREA CALITÃÞII ÎN CONSTRUCÞII
Construcþiile constituie infrastructura tuturor activitãþilor umane (economice, sociale, politice, spirituale

etc.) ºi reprezintã principala bogãþie a þãrii, expresia creativitãþii poporului, moºtenirea cea mai durabilã a
muncii generaþiilor trecute.

Scopul tuturor activitãþilor din domeniul construcþiilor este realizarea unor construcþii apte pentru
exploatare, în conformitate cu destinaþia lor funcþionalã ºi cu durata de serviciu preconizatã. Aptitudinea
pentru exploatare a construcþiilor este datã de ansamblul calitãþilor acestora ºi reprezintã calitatea lor globalã.

O calitate a unei construcþii reprezintã o performanþã de comportament a construcþiei care satisface condiþiile de
calitate/utilitate deduse din cerinþele fundamentale de siguranþã, confort ºi economie ale beneficiarului construcþiei.

Personalul din construcþii este calificat profesional prin diferite fome de învãþãmânt ºi compe-
tent ocupaþional în postul pe care îl ocupã prin experienþa ºi rezultatele obþinute în desfãºurarea acti-
vitãþilor sale.

În atenþia:
- Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului
- Parlamentului României
- Specialiºtilor în domeniu
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i) activitatea de calificare profesionalã pentru spe-
cialitãþile profesiei de constructor;

j) activitatea de atestare a competenþei ocupa-
þionale a constructorilor;

k) activitatea de autorizare a exercitãrii unei ocupaþii
în domeniul construcþii;

l) activitatea de autorizare a executãrii ºi funcþi-
onãrii construcþiilor, noi ºi vechi;

m) activitatea de acreditare, delegare, recomandare,
a persoanelor ºi organizaþiilor ocupate în construcþii;

n) activitatea de investiþii în construcþii;
o) activitatea de contractare ºi garantare a

lucrãrilor de construcþie;
p) activitatea de asigurare de risc pentru construc-

tori ºi construcþii;
r) activitatea de consultanþã, expertizã ºi asistenþã

tehnicã în construcþii;
s) activitatea de verificare ºi control al calitãþii

materialelor ºi produselor de construcþie;
t) activitatea de verificare ºi control al activitãþilor

din construcþii;
u) activitatea în asociaþii profesionale, patronale ºi

sindicale;
v) activitatea de relaþii cu publicul ºi mass-media.

CAPITOLUL II.
SISTEMUL ASIGURÃRII CALITÃÞII ÎN CONSTRUCÞII

Art. 6. Activitatea de proiectare în construcþii
a) Orice proiect de construcþie trebuie sã se bazeze

în mod obligatoriu pe o temã de proiectare în care sã
fie consemnate cerinþele speciale ale beneficiarului
privind siguranþa, confortul ºi economia în realizarea
construcþiei.

b) Proiectantul are obligaþia sã detalieze în cadrul
proiectului condiþiile de utilitate pentru performanþele
caracteristice destinaþiei acesteia ºi cerinþelor bene-
ficiarului.

c) Proiectantul construcþiei este obligat sã respecte
ºi sã se conformeze în elaborarea proiectului tuturor
standardelor ºi reglementãrilor tehnice în vigoare
privind modul de alcãtuire, de calcul ºi de dimensionare
a elemetelor structurale ºi constructive ale construcþiei ºi
sã aibã în vedere condiþiile de mediu din amplasamen-
tul acesteia în timpul exploatãrii ei.

d) Proiectele construcþiilor, a cãror valoare de investiþie
depãºeºte nivelul stabilit anual prin Hotãrâre de Guvern,
trebuie supuse obligatoriu verificãrii din partea unui
verificator de proiect autorizat.

e) Pentru garantarea solvabilitãþii în caz de penalizare
pentru fapte prevãzute în prezenta lege, proiectanþii sunt
obligaþi sã încheie asigurare pentru daune; valoarea
asigurãrii trebuie sã acopere cel puþin 10 % din valoarea
de investiþie a construcþiei.

f) Proiectantul este obligat sã urmãreascã realiza-
rea proiectului pe timpul execuþiei acestuia, intervenind
la cererea executantului, a beneficiarului, sau din proprie
iniþiativã, cu soluþii pentru remedierea unor eventuale
nerealizãri în raport cu prevederile proiectului.

g) Proiectantul este obligat sã participe la recep-
þiile construcþiei ºi sã completeze proiectul sãu cu
toate modificãrile parvenite pe parcursul execuþiei.

h) Proiectantul este obligat sã predea proiectul com-
pletat beneficiarului în vederea încorporãrii în documen-
taþia de carte tehnicã a construcþiei.

Art. 7. Activitatea de execuþie a construcþiilor 
a) Orice construcþie, a cãrei valoare de investiþie

depãºeºte nivelul stabilit anual prin Hotãrâre de
Guvern, se executã în mod obligatoriu numai pe baza
unui proiect, elaborat de cãtre o persoanã fizicã sau
juridicã, atestatã profesional ºi ocupaþional drept cali-
ficatã ºi competentã ºi verificatã de cãtre un verificator
de proiect atestat.

b) Executantul construcþiei contractate este obligat
sã-ºi dovedeascã la cererea beneficiarului capacitatea
tehnologicã (mijloace de lucru, personal calificat, expe-
rienþã) prin acte oficiale ºi recomandãri.

c) Executantul este obligat sã aibã un sistem de
asigurare a calitãþii lucrãrilor (manual de calitate) pe
care sã-l prezinte la cerere beneficiarului la contractarea
acestora.

d) Executantul este obligat sã respecte prevederile
proiectului de execuþie, precum ºi prevederile reglemen-
tãrilor în vigoare referitoare la tehnologiile de execuþie
ºi proceduri, orice abatere de la prevederile acestora
trebuind a fi semnalate proiectantului ºi beneficiarului
construcþiei în vederea evaluãrii consecinþelor ºi a luãrii
eventualelor mãsuri de remediere.

e) La construcþiile a cãror valoare de investiþie depã-
ºeºte nivelul stabilit anual prin Hotãrâre de Guvern,
executantul este obligat sã foloseascã produse de con-
strucþie având certificat ºi marcaj de calitate, iar pen-
tru cele noi, netradiþionale, certificat de agrementare.

f) La terminarea lucrãrilor, executantul este obligat sã
organizeze recepþia lor în douã faze:

• recepþia provizorie, la care se verificã respectarea
prevederilor proiectului de execuþie, se constatã necon-
cordanþele, se evalueazã influenþa acestora asupra
aptitudinii pentru exploatare a construcþiei ºi se prescriu
mãsurile de intervenþie necesare pentru înlãturarea
deficienþelor.

• recepþia finalã, la un an dupã recepþia provizorie,
când se verificã realizarea mãsurilor de remediere pre-
scrise la recepþia provizorie, se constatã eficienþa aces-
tora ºi se dã un verdict: fie „apt pentru exploatare“, fie
„inapt pentru exploatare“; în acest ultim caz se pro-
cedeazã fie la o înþelegere cu beneficiarul, cu un nou
termen pentru efectuarea remedierilor ºi repetarea
recepþiei, fie acþionarea în justiþie ºi solicitarea de platã
a daunelor produse.

g) Executantul este obligat sã garanteze menþinerea
calitãþilor construcþiei executate pe o perioadã de
garanþie de 5 ani de la data recepþiei finale acceptate
de beneficiar; în perioada de garanþie, executantul este
obligat sã execute gratuit intervenþiile necesare pen-
tru refacerea calitãþilor pierdute în condiþiile unei
exploatãri normale.

h) Executantul este obligat sã încheie asigurare
pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de intervenþiile
de înlãturare a deficienþelor constatate rezultate din vina
sa în perioada de garanþie; valoarea de asigurare
trebuie sã acopere cel puþin 20% din valoarea de
investiþie a construcþiei executate.

i) Executantul este obligat ca pe timpul existenþei
ºantierului sã menþinã starea de curãþenie a împre-
jurimilor acestuia, a cãilor de acces la ºantier, precum
ºi curãþenia aerului ºi apei din zonã.
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Art. 8. Activitatea de exploatare a construcþiilor
a) Beneficiarii construcþiilor (investitori, proprietari,

chiriaºi, utilizatori publici sau privaþi) sunt obligaþi sã le
utilizeze în conformitate cu prevederile de proiect,
autorizaþia de funcþionare ºi reglementãrile privind sigu-
ranþa populaþiei ºi curãþenia mediului (ascensoare,
incendii, inundaþii, poluare º.a.).

b) Beneficiarii construcþiilor au obligaþia de a asigura,
prin forþe proprii sau angajaþi, monitorizarea com-
portãrii construcþiilor pe care le folosesc, prin urmãrirea
comportãrii lor ºi intervenþii fãcute la timp, în scopul
prevenirii accidentelor de construcþie ºi a deteriorãrii
mediului de existenþã colectiv.

c) Beneficiarii construcþiilor sunt obligaþi sã ºi le
asigure împotriva cutremurelor, a inundaþiilor, a
alunecãrilor de teren ºi a incendiilor potrivit cu legile în
vigoare.

d) Beneficiarii de construcþii sunt obligaþi sã
respecte ºi sã aplice mãsurile autoritãþilor publice privi-
toare la aspectul urbanistic al clãdirilor, la încadrarea
în peisaj a construcþiilor speciale, la protecþia ecosis-
temelor existente.

e) Beneficiarii de construcþii sunt obligaþi sã res-
pecte ºi sã aplice mãsurile ordonate de autoritãþi pentru
protecþia populaþiei în cazuri extreme, menþinând apte
pentru exploatare adãposturile antiaeriene ºi antiatomice
cu care sunt dotate construcþiile aflate în folosinþa lor.

Art. 9. Activitatea de monitorizare a comportãrii in
situ a construcþiilor (urmãrire ºi intervenþii)

a) Toþi beneficiarii de construcþii sunt obligaþi sã
efectueze urmãrirea curentã a construcþiilor pe care le
exploateazã, indiferent de importanþã, mãrime, valoare
etc, fãrã excepþie, fie direct ºi personal, fie cu ajutorul unei
persoane sau firme autorizate pentru asemenea activitate
ºi care joacã rolul de responsabil cu urmãrirea curentã
a comportãrii in situ a construcþiilor.

b) Autorizaþia de exercitare a ocupaþiei de respon-
sabil cu urmãrirea curentã a comportãrii in situ a con-
strucþiilor se elibereazã în mod obligatoriu de cãtre
proiectantul construcþiei, care are ºi obligaþia de
elaborare a unei instrucþiuni de urmãrire curentã a
comportãrii in situ a construcþiei proiectate ºi de instru-
ire a responsabilului cu urmãrirea curentã a comportãrii
in situ a acesteia.

c) Urmãrirea specialã a comportãrii in situ a con-
strucþiilor se contracteazã în mod obligatoriu de cãtre
beneficiari în situaþii speciale de risc pentru siguranþa
construcþiei, apelând numai la persoane fizice atestate
pentru ocupaþiile de „specialist în urmãrirea com-
portãrii in situ a construcþiilor“ sau de „expert în
monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor“,
sau la persoane juridice acreditate de cãtre o asociaþie
profesionalã, de profil corespunzãtor specificului activi-
tãþii vizate.

d) În cazul iniþierii activitãþii de urmãrire specialã de
cãtre o altã organizaþie, de stat sau privatã, aceasta
este obligatã sã obþinã acordul beneficiarului, ºi sã
suporte cheltuielile aferente acþiunii.

e) Toþi beneficiarii de construcþii sunt obligaþi sã
asigure intervenþia de mentenanþã a construcþiilor pe
care le utilizeazã, prin mãsuri de întreþinere a curãþeniei
zilnice în construcþie ºi în jurul ei ºi a funcþionãrii normale
a utilitãþilor ºi a echipamentelor cu care este dotatã, pre-
cum ºi cu mãsuri de reparaþie a stricãciunilor apãrute,
acordând o atenþie deosebitã elementelor de faþadã ºi
celor ce se pot desprinde ºi cãdea (balcoane, copertine,
aticuri, antene etc.), ameninþând siguranþa publicã.

f) Intervenþiile de reabilitare a construcþiilor, reno-
vare ºi restructurare, se contracteazã în mod obliga-
toriu de cãtre beneficiari numai cu persoane juridice,
autorizate pentru asemenea intervenþii în baza atestãrii
capacitãþii lor tehnico-organizatorice de cãtre o asoci-
aþie patronalã, de profil corespunzãtor acþiunii vizate.

g) Rezultatele monitorizãrii comportãrii in situ a con-
strucþiilor se consemneazã obligatoriu în cartea
tehnicã a construcþiei, a cãrei întocmire, pãstrare ºi
completare revine responsabilului cu urmãrirea
curentã a comportãrii in situ a construcþiilor.

h) Cartea tehnicã a construcþiei cuprinde în mod
obligatoriu toate datele tehnice privind proiectarea,
execuþia, recepþia, exploatarea ºi monitorizarea com-
portãrii in situ a construcþiilor precum ºi un jurnal al
evenimentelor legate de comportarea construcþiilor
þinut la zi.

i) Controlul îndeplinirii obligaþiilor de monitorizare
a comportãrii in situ a construcþiilor este obligaþia bene-
ficiarilor de construcþii, precum ºi obligaþia autori-
tãþilor publice locale sub aspectul siguranþei populaþiei
ºi al protecþiei mediului.

Art. 10. Activitatea de cercetare în domeniul con-
strucþiilor

a) Cercetarea publicã are obligaþia de a fundamenta
ºtiinþific, teoretic ºi experimental, noutãþile ºi schim-
bãrile în prevederile reglementãrilor tehnice privitoare
la metodele ºi tehnicile de proiectare, de execuþie, de
urmãrire a comportãrii in situ a construcþiilor ºi de inter-
venþii pe construcþii.

b) Cercetarea publicã are obligaþia de a descoperi
ºi inventa noi metode ºi tehnici pentru prevenirea ºi
combaterea urmãrilor calamitãþilor naturale.

c) Cercetarea publicã are obligaþia de a investiga ºi
defini condiþiile de utilitate/calitate pentru evaluarea
performanþelor construcþiilor care sã le ateste calitãþile.

d) Cercetarea publicã are obligaþia efectuãrii anali-
zelor ºi testelor de verificare a calitãþilor produselor de
construcþii eliberând certificate de analizã ºi agremente
oficiale.

e) Autorii cercetãrilor care se terminã cu invenþii
brevetate vor primi drepturi de autor în mod obligato-
riu numai cu acordul beneficiarilor de drept ai rezul-
tetelor cercetãrilor.

f) Cercetarea publicã are obligaþia elaborãrii de
studii statistice privind starea tehnicã a diferitelor cate-
gorii de construcþii din þarã ºi a accidentelor de con-
strucþii, cu propuneri pentru definirea politicilor de stat
în domeniul construcþiilor.

g) Proiectele de cercetare privind punctele a) la f)
contractate cu autoritãþile publice vor cuprinde obli-
gatoriu scopul cercetãrii, metodele ºi tehnicile de cerce-
tare preconizate a fi folosite, programul de desfãºurare a
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cercetãrii, rezultatele preconizate ºi termenele de exe-
cuþie; contractele de cercetare vor stabili de asemenea
obligaþiile reciproce ale pãrþilor contractante ºi preþul
lucrãrii.

Art. 11. Activitatea de reglementare în construcþii
a) Reglementarea în construcþii este obligaþia

exclusivã a Autoritãþii Naþionale de Reglementare,
Agrementare, Autorizare ºi Control în Construcþii,
A.N.R.A.A.C.C., ºi se referã la stabilirea condiþiilor
minime de utilitate/calitate pentru produsele de con-
strucþii ºi procedurile de punere în operã tradiþionale, ca
ºi pentru ansamblurile constructive realizate cu acestea.

b) Reglementãrile tehnice în construcþii se elaboreazã
în mod obligatoriu de cãtre comisii de specialiºti
formate din reprezentanþi ai asociaþiilor profesionale /
ocupaþionale, ai învãþãmântului superior de con-
strucþii, ai patronatelor ºi sindicatelor din construcþii, ai
autoritãþilor publice, la iniþiativa oricãruia dintre cei
interesaþi.

c) Reglementãrile tehnice din construcþii trebuie sã
fie puse în acord în mod obligatoriu cu reglementãrile
similare din Uniunea Europeanã în scopul armonizãrii
condiþiilor de pe piaþa comunitarã europeanã a con-
strucþiilor a liberei circulaþii a produselor ºi a forþei de
muncã.

d) Reglementãrile tehnice sunt documente de refe-
rinþã în caz de litigiu A.N.R.A.A.C.C. fiind obligatã sã
participe la procesele în care poate fi implicatã.

Art. 12. Activitatea de agrementare în construcþii
a) Agrementarea în construcþii este obligaþia exclusivã

a Autoritãþii Naþionale pentru Reglementare, Agre-
mentare, Autorizare ºi Control în Construcþii ºi se
referã la produsele ºi procedurile noi, netradiþionale ºi
neconvenþionale, recomandate spre utilizare în construcþii. 

b) Agrementele în construcþii se elaboreazã în mod
obligatoriu de cãtre organizaþii ºi instituþii autorizate
de cãtre A.N.R.A.A.C.C., dotate cu mijloace tehnice ºi
cadre de specialitate calificate profesional ºi ocupaþional
capabile sã facã investigaþiile necesare pentru acor-
darea agrementelor.

c) Elaborarea ºi acordarea agrementelor în con-
strucþii trebuie în mod obligatoriu sã se facã în acord cu
metodologia practicatã în cadrul Uniunii Europene
pentru Agremente Tehnice (UEATc) ºi a Organizaþiei
Mondiale ale Federaþiilor de Agrementare Tehnicã
(WFTAO).

d) Agrementele tehnice se acordã în mod obligatoriu
pe timp limitat ºi în condiþii stricte de aplicare a cãror
respectare condiþioneazã valabilitatea lor în caz de litigiu
în justiþie.

Art. 13. Activitatea de certificare a calitãþilor pro-
duselor de construcþii

a) Certificarea de calitate a produselor de construcþie
este obligatorie pentru materialele ºi elementele de
construcþie destinate a fi inglobate în construcþiile a
cãror valoare de investiþie depãºeºte nivelul stabilit
anual prin Hotãrâre de Guvern.

b) Certificarea de calitate a produselor de construcþii
revine ca obligaþie producãtorilor de materiale ºi
prefabricate de construcþie, care asigurã ºi aplicarea
marcajului CE, purtând întreaga rãspundere pentru
corectitudinea evaluãrilor fãcute.

c) Producãtorii de materiale ºi elemente de con-
strucþie care certificã existenþa calitãþilor acestora ºi
aplicã marcajele corespunzãtoare trebuie sã aibã în
mod obligatoriu laboratoare de analize ºi încercãri
atestate de autoritãþile abilitate în acest sens.

Art. 14. Activitatea de calificare în specialitãþile
profesiei de constructor

a) Calificarea în specialitãþile profesiei de construc-
tor se asigurã în mod obligatoriu prin învãþãmântul de
specialitate organizat de cãtre ministerul coordonator al
acestei activitãþi pe trei trepte de calificare: inferior (munci-
tori calificaþi), mediu (tehnicieni, maiºtri) ºi superior
(subingineri, ingineri, doctor ingineri).

b) Pentru calificarea de nivel inferior ºi mediu, cur-
surile pot fi organizate ºi de organizaþii ºi instituþii de
stat sau private pentru satisfacerea nevoilor proprii, cu
obligaþia de a obþine în prealabil aprobarea din partea
unei instituþii abilitate în acest sens.

c) Instituþiile ºi organizaþiile ce organizeazã pregã-
tirea în vederea calificãrii profesionale sunt obligate ca
la terminarea cursurilor sã facã o verificare a cunoº-
tinþelor asimilate de cãtre cursanþi ºi sã acorde adeve-
rinþe, certificate, diplome de absolvire ºi licenþiere din
care sã reiasã nivelul de pregãtire atins.

d) Angajatorii sunt obligaþi sã verifice la agajare
autenticitatea documentelor de atestare a calificãrii
profesionale a angajaþilor.

Art. 15. Atestarea competenþei profesionale-ocu-
paþionale a constructorilor

a) Atestarea competenþei ocupaþionale a inginerilor
constructori pentru ocupaþiile de verificator de proiect,
responsabil tehnic cu execuþia, expert tehnic se face de
cãtre autoritatea de stat ºi de cãtre asociaþiile profe-
sionale de profil.

b) Pentru alte ocupaþii specifice (proiectant, cercetã-
tor, responsabil, specialist sau expert în monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor, consultant º.a) ates-
tarea competenþei se face în mod obligatoriu de cãtre
instituþiile, organizaþiile, societãþile, întreprinderile în
care aceºtia sunt angajaþi sã-ºi exercite profesia pe anumite
posturi.

c) Atestarea competenþei ocupaþionale în cadrul
instituþiilor, organizaþiilor, întreprinderilor, societã-
þilor, se face în mod obligatoriu în baza unor criterii
interne ºi a fiºelor posturilor din organigrama angaja-
torului, care, în mod obligatoriu, trebuie fãcute publice la
îndemâna posibililor candidaþi.

d) Atestarea competenþei profesionale-ocupaþionale
de cãtre asociaþiile profesionale ale inginerilor con-
structori se face în mod obligatoriu la cererea candi-
datului, adresatã asociaþiei cu profilul de activitate ºi
ocupaþiile atestabile corespunzãtoare dorinþelor sale.

e) Unitãþile social economice care atestã competenþa
profesional-ocupaþionalã a personalului propriu, ca ºi
asociaþiile profesionale ale inginerilor constructori care
atestã aceste competenþe sunt obligate sã elibereze
adeverinþe, certificate sau diplome cu caracter oficial
celor ce au trecut testele din cadrul criteriilor de admitere
cunoscute.
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Art. 16. Activitatea de autorizare a exercitãrii unei
ocupaþii în domeniul construcþii

a) Autorizarea exercitãrii ocupaþiilor de verificator de
proiect, de responsabil cu execuþia ºi de expert tehnic
revine în mod obligatoriu ºi exclusiv autoritãþii de stat
care a verificat calificarea ºi competenþa celor vizaþi.

b) Autorizaþia de exercitare a altor ocupaþii în dome-
niul construcþii se acordã obligatoriu în baza unui con-
curs public, anunþat în mass-media centralã sau localã,
cu precizarea obligatorie a condiþiilor de concurs ºi a
criteriilor de evaluare a rezultatelor acestuia.

c) Nerespectarea condiþiilor asumate prin concurs în
timpul derulãrii activitãþii conduce automat ºi obligato-
riu la retragerea autorizaþiei ºi aplicarea unor eventuale
sancþiuni.

Art. 17. Activitatea de autorizare a execuþiei ºi a
funcþionãrii construcþiilor noi ºi vechi

a) Autorizarea execuþiei ºi a funcþionãrii construcþiilor
noi ºi vechi este un drept al autoritãþilor publice locale
care au obligaþia de a verifica documentaþia prezen-
tatã de solicitanþi sub aspectul conformitãþii cu prevede-
rile legale referitoare la urbanisticã, la mediu, la
fuctionalitãþi ºi servicii etc.; cu aceastã ocazie dacã s-au
respectat condiþiile de a acorda avizul în termen de
maximum 30 de zile.

b) Organismul de autorizare de la primãrii are obli-
gaþia de a participa la recepþia construcþiilor autorizate
ºi de a verifica la baza autorizãrii.

Art. 18. Activitatea de acreditare, delegare, reco-
mandare a persoanelor ºi organizaþiilor ocupate în
construcþii

a) Acreditarea, delegarea sau recomandarea unor
persoane fizice sau juridice este dreptul oricãrei per-
soane fizice sau juridice din þarã sau strãinãtate, cu
obligaþia verificãrii calificãrilor ºi competenþelor acestora.

b) Acreditarea unor persoane fizice sau juridice tre-
buie în mod obligatoriu sã fie acceptatã de cãtre per-
soana fizicã sau juridicã vizatã, care are dreptul de a
anula acceptul în cazul ivirii unor neînþelegeri.

c) Actul de acreditare trebuie sã precizeze în mod
obligatoriu cât mai explicit scopul acreditãrii ºi respon-
sabilitãþile persoanei acreditate.

d) Delegarea unei persoane fizice trebuie sã speci-
fice în mod obligatoriu împuternicirile acordate.

e) Recomandarea unor persoane fizice sau juridice
trebuie în mod obligatoriu susþinutã cu argumente viabile.

f) Acreditarea, delegarea ºi recomandarea unor
persoane fizice sau juridice pentru activitãþi în construcþii
implicã în mod obligatoriu responsabilitatea celui ce
face recomandarea pentru veridicitatea informaþiilor.

Art. 19. Activitatea de investiþii în construcþii
a) Orice investiþie în construcþii trebuie sã aibã la

bazã în mod obligatoriu o documentaþie de pornire,
constând din hotãrârea privind realizarea investiþiei, sta-
bilirea clasei de importanþã a construcþiilor din cadrul
investiþiei, studiul de fezabilitate, evaluarea costurilor,
termenele de execuþie, autorizaþiile necesare.

b) Investitorul este obligat sã asigure toate condiþiile
de desfãºurare a investiþiei în concordanþã cu prevederile
legislaþiei ºi ale reglementãrilor tehnice în vigoare.

Art. 20. Activitatea de contractare ºi garantare a
lucrãrilor de construcþii

a) Contractarea lucrãrilor de construcþie a cãror va-
loare de investiþie depãºeºte nivelul valoric stabilit anual
prin Hotãrâre de Guvern se face numai pe bazã de lici-
taþie publicã anunþatã cu cel puþin 30 de zile înainte în
mass-media centralã.

b) Criteriile de selecþie a câºtigãtorilor licitaþiei pu-
blice se vor axa în primul rând pe capacitatea tehnicã-
organizatoricã (dotare, personal, experienþã), pe
existenþa manualului de calitate, pe rezultatele confir-
mate ale activitãþii anterioare ºi abia în al doilea rând pe
preþul solicitat.

c) Contractantul prin licitaþie a lucrãrilor de con-
strucþie trebuie sã încheie în mod obligatoriu o poliþã
de asigurare, pentru cazuri de nerealizare a condiþiilor
contractuale, în valoare de cel puþin 30% din valoarea
investiþiei.

d) Contractarea celorlalte lucrãri de construcþie se
poate face prin atribuire directã, dar urmãrind satisfa-
cerea aceloraºi criterii de selecþie din rândul ofertanþilor.

e) Constructorul angajat prin contract garanteazã
în mod obligatoriu realizarea ºi pãstrarea calitãþilor
construcþiei executate pe o perioadã de 5 ani, fiind
obligat sã remedieze în mod gratuit deficienþele apãrute
ca urmare a unor lipsuri imputabile executantului ºi con-
statate de cãtre beneficiar.

Art. 21. Activitatea de asigurare de risc pentru
constructori ºi construcþii

a) Toþi participanþii la realizarea construcþiilor sunt
obligaþi sã se asigure pentru rãspundere personalã ºi
pentru pagube materiale ºi morale în urma executãrii
lucrãrilor contractate.

b) În stabilirea cuantumului ratelor poliþelor de asigu-
rare pentru pagube produse în perioada de garanþie, se
va þine seama de existenþa ºi eficienþa controlului de
calitate din timpul execuþiei ºi a monitorizãrii com-
portãrii in situ dupã darea în exploatare.

c) Toþi beneficiarii de construcþii sunt obligaþi sã-ºi
asigure construcþiile pe timpul exploatãrii acestora,
beneficiind de un discount de 20% la plata ratelor de
asigurare în caz cã au contractat monitorizarea com-
portãrii construcþiilor în cauzã cu o persoanã fizicã sau
juridicã atestatã pentru aceastã activitate ºi ocupaþie.

Art. 22. Activitatea de consultanþã, expertizã ºi
asistenþã tehnicã în construcþii

a) Specialiºtii, persoane fizice sau juridice, ocupaþi
cu consultanþa, expertiza sau asistenþa tehnicã în con-
strucþii trebuie sã fie atestaþi în mod obligatoriu sub
aspectul competenþei ocupaþionale de cãtre o asociaþie
profesionalã a inginerilor constructori de profil.

b) Dovada atestãrii trebuie sã cuprindã în mod
obligatoriu domeniul de competenþã ºi rezultatele
verificãrilor.

Art. 23. Activitatea de verificare ºi control al cali-
tãþii materialelor ºi produselor de construcþii

a) Toate materialele si produsele de construcþii
destinate a fi introduse în executarea unor construcþii cu
valoare de investiþie peste nivelul stabilit anual prin
Hotãrâre de Guvern trebuie verificate în mod obligatoriu
sub aspectul îndeplinirii condiþiilor de calitate stabilite
prin normele ºi standardele europene ºi naþionale în
vigoare ºi trebuie certificate si marcate ca atare.
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b) Restul materialelor ºi produselor de construcþii tre-
buie sã aibã în mod obligatoriu un certificat de
garanþie din partea producãtorului pentru condiþiile de
calitate aplicate în procesul de producþie.

Art. 24. Activitatea de verificare ºi control al acti-
vitãþilor din construcþii

a) Controlul respectãrii condiþiilor de utilitate/calitate
impuse prin prezenta lege activitãþilor cuprinse în sis-
temul asigurãrii calitãþii în construcþii se exercitã în
mod obligatoriu de cãtre Autoritatea Naþionalã de
Reglementare, Agrementare, Autorizare ºi Control în
Construcþii din cadrul ministerului ce coordoneazã
activitãþile din domeniul construcþiilor, organizatã în mod
corespunzãtor atribuþiilor ce-i revin.

b) Controlul de stat prin A.N.R.A.A.C.C. asupra
activitãþilor din domeniul construcþii este în mod obliga-
toriu transparent, supus controlului public care trebuie
informat semestrial asupra rezultatelor controalelor
efectuate ºi a modului de valorificare a acestora.

Art. 25. Activitatea în asociaþiile profesionale,
patronale ºi sindicale din domeniul construcþiilor

a) Toþi constructorii, calificaþi profesional ºi având o
ocupaþie în domeniul de activitate „construcþii“, au drep-
tul de a face parte dintr-o asociaþie, cu condiþia satisfa-
cerii în mod obligatoriu a criteriilor de admitere în
respectiva asociaþie.

b) Asociaþiile profesionale, constituite conform
legii, se bucurã de deplinã autonomie, dar sunt rãspun-
zãtoare în faþa opiniei publice ºi a justiþiei pentru activi-
tatea lor fiind obligate sã aplice un cod deontologic cu
acces liber tuturor.

c) Asociaþiile profesionale, recunoscute ca fiind de
utilitate publicã, au obligaþia de a-ºi justifica activitatea
în faþa autoritãþii publice care le-a aprobat statutul respectiv.

d) Autoritatea publicã de stat coordonatoare a
activitãþilor din domeniul construcþiilor este obligatã sã
apeleze la asociaþiile profesionale patronale ºi sindicale
pentru elaborarea cadrului legislativ ºi reglemen-
tãrilor, sã solicite acreditarea de reprezentanþi ai asoci-
aþiilor pe lângã autoritatea respectivã, sã participe cu
delegaþi oficiali la adunãrile generale ºi la mani-
festãrile tehnico-ºtiinþifice organizate de asociaþiile
profesionale de utilitate publicã.

Art. 26. Activitatea de relaþii cu publicul ºi mass-
media

a) Atât asociaþiile profesionale ºi patronale, cât ºi
autoritãþile administraþiei publice, locale ºi centrale,
implicate în activitãþi din domeniul construcþiilor sunt
obligate sã informeze în mod periodic opinia publicã
prin intermediul mass-media asupra activitãþilor depuse
ºi a rezultatelor obþinute cu privire la problemele ce
privesc siguranþa populaþiei ºi curãþenia mediului
construit.

b) Atât asociaþiile profesionale ºi patronale, cat ºi
autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, sunt
obligate sã se preocupe de educaþia populaþiei în
ceea ce priveºte folosirea corectã ºi sigurã a con-
strucþiilor avute în proprietate sau în uz, prin difuzarea
de pliante ºi broºuri, prin intervenþii pe ecranele tele-
viziunilor, prin instructaje, ºcoli de varã sau iarnã ºi
orice alte forme accesibile unui numãr cât mai mare de
auditori, cititori sau spectatori.

Capitolul III. SANCÞ1UNI ªI RECOMPENSE
Art. 27. Constituie contavenþie ºi se sancþioneazã

cu amendã urmãtoarele fapte:
A. Neîndeplinirea obligaþiilor cuprinse în articolele

6 a), b) ,e); 7 a), b), h) ,i); 8 a), d); 9 a), d), e), g),
h); 10 a), b), d), e), f); 11 d); 12 a), b); 13 b); 14 a),
b), c), d); 15 a), b), c); 16 b); 17 a), b), c), d), e), f); 18 b);
19 b), c), d), 20 b); 21 a), b); 22 b); 23 a), b); 24 a),
b), c); 25 a), b) se sancþioneazã în douã trepte:

• treapta l constã în atenþionarea asupra neîn-
deplinirii obligaþiilor legale ºi prevenirea asupra riscului
sancþiunii mai aspre în caz de recidivã;

• treapta 2 constã în amenda contravenþionalã în
valoare variabilã între 10 ºi 50 salarii medii pe
economie în caz de recidivã ºi recidivã repetatã.

B. Neîndeplinirea obligaþiilor cuprinse în articolele
6 c), d), g), f); 7 c), d), e), f), g); 8 b), c), e); 9 b), c), f);
10 c); 11 a), b), c); 12 c); 13 a), c); 16 a); 18 a); 19 a), d);
20 a), c); 22 a); 24 d) se sancþioneazã cu amendã con-
travenþionalã în valoare variabilã între 30 ºi 80 salarii
medii pe economie.

Art. 28. Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
amenzilor se face de cãtre organele de control pe baza
unei delegaþii emise de Autoritatea Naþionalã de
Reglementare, Agrementare, Autorizare ºi Control în
Construcþii, în care se precizeazã în mod obligatoriu
obiectivul controlului ºi durata sa.

Art. 29. Stabilirea mãrimii amenzii, care este gradualã,
între limitele prescrise revine organului de control în
baza urmãtoarelor criterii:

• prima încãlcare/recidivã a încãlcãrii legii; sau
recidivã repetatã;

• recunoaºterea faptei ºi plata amenzii în 24 ore de
la aplicarea ei.

Art. 30. Constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu
5 la 20 de ani de închisoare realizarea unei construcþii
fãrã respectarea condiþiilor de utilitate/calitate referi-
toare la siguranþã, dacã aceasta a avut drept urmare
producerea unui accident cu distrugerea totalã sau
parþialã majorã a construcþiei, moartea sau vãtãmarea
gravã a integritãþii corporale sau a sãnãtãþii uneia sau
mai multor persoane, distrugerea sau deteriorarea
gravã a unor instalaþii sau echipamente importante, ori
alte consecinþe deosebit de grave.

Art. 31. Constatarea infracþiunii se face în mod
obligatoriu de cãtre organele judiciare abilitate prin
lege la sesizarea A.N.R.A.A.C.C. sau a altor persoane
sau instituþii.

Art. 32. Recompensele materiale sau formale pot fi
acordate de cãtre autoritatea publicã administrativã
sau orice persoanã fizicã sau juridicã drept mulþumire
pentru îndeplinirea exemplarã a atribuþiilor de serviciu
privind asigurarea calitãþii în construcþii, cu condiþia
obligatorie a transparenþei acþiunii. În acest scop se pot
institui concursuri, festivaluri, decorãri, evidenþieri, sau
se pot acorda avantaje precum discount la asigurare,
prioritate la licitaþii etc.

Capitolul IV. DISPOZIÞII TRANZITORII
Art. 33. În decurs de 6 luni de la adoptarea prezen-

tei legi vor fi adaptate toate reglementãrile corespun-
zãtoare componentelor noului sistem de asigurare a
calitãþii în construcþii, urmând a fi aprobate ºi promul-
gate de cãtre Guvernul României prin Hotãrâre de
Guvern.

dr. ing. Felician Eduard loan HANN -
preºedinte de onoare CNCisC
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