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l Trec zilele, trec, vorba
poeþilor, ºi nimic, dar nimic
nu atestã cã ceva, ceva se
va întâmpla curând pentru
revigorarea situaþiei din sec-
torul construcþiilor.

Politicienii tot „mestecã”
vorbe care mai de care mai
tentante cã se va face ceva
pentru ca domeniul construcþiilor sã fie în continuare pârghia
creºterii economice.

De ce nu apar programe ºi, ca atare, nici rezultate, din
acest punct de vedere? Pentru cã, încã de la schimbarea
vechilor guvernanþi, cei ce au accedat la putere au ca priori-
tate între obiectivele lor „problema alegerilor” europarla-
mentare ºi mai ales a unui nou preºedinte al României.

Majoritatea timpului lor, al politicienilor desigur din Parla-
ment, Guvern ºi partide este consacrat unuia ºi aceluiaºi
scop, adicã puterea. ªi dacã s-ar putea pentru totdeauna.

„Aleºii” noºtri, de la toate nivelurile, când vin la „servici”
ori stau ºi adorm meditând la zicala „n-ar fi rãu dacã ar fi
bine” ori fac câte ceva superficial pentru cã, vorba aia, „timpul
trece, leafa merge, noi cu drag muncim”.

Simþind de mai multã vreme cã lucrurile se tot agraveazã
în sectorul construcþiilor, mai-marii acestei bresle au elaborat
ºi trimis celor ce sunt factori de decizie în þarã ºi la UE, multe,
foarte multe programe cu puncte concrete prin care s-ar
putea redresa acest sector creându-se, astfel, locuri de
muncã ºi ridicarea de obiective economice, sociale ºi cultural
– sportive. O singurã mãsurã luatã de Guvern, bunã ºi ea,
este cea care priveºte plata TVA la încasare. Toatã lumea
aºteaptã sã vadã ºi dacã îºi va face simþitã eficienþa macro-
economic.

Spuneam de forurile europene care ar trebui sã fie mai
ferme cu rezolvarea problemelor construcþiilor din România
pentru cã de multã vreme s-a constatat ºi de cãtre ele cã
situaþia a devenit criticã.

În fond, suntem parte componentã a UE ºi acest lucru nu
trebuie sã le fie indiferent pe mai departe nici lor pentru
cã orice regres în construcþiile din România afecteazã ºi
potenþialul UE.

Breasla constructorilor din þara noastrã (ARACO ºi PSC)
a ajuns sã trimitã „rugãminþi” forurilor europene pentru a dis-
cuta ºi poate, chiar impune guvernanþilor români luarea
unor mãsuri urgente de revigorare a construcþiilor.

Printre cele mai importante menþionãm:
• Definirea ºi promovarea unui Program Naþional de

proiecte de interes naþional ºi regional pentru perioada 2013
– 2015 cu menþiuni precise privind finanþarea, obiective, forþa
de muncã specificã.

• Îmbunãtãþirea urgentã a sistemului de achiziþii publice
þinând cont de doleanþele entitãþilor patronale ºi profesionale
de profil.

• Promovarea urgentã a unui cod al insolvenþei.
• Limitarea urgentã a riscului societãþilor de construcþii

privind imposibilitatea participãrii lor la proiectele exerciþiului
financiar 2014 – 2020 din cauza afectãrii severe a competi-
tivitãþii lor ºi a dezechilibrãrilor acute financiare pe care le
suportã.

Aºadar, sã oprim trecerea timpului fãrã mãsuri ºi rezultate
pentru cã totul este ireversibil.

Ciprian Enache

Timp ireversibil!
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Preocupãrile Europei pentru renovarea clãdirilor
ºi mentenanþa reþelelor de transport ºi infrastructurã

Reporter: Aþi revenit de la
Bruxelles. Care a fost scopul
deplasãrii?
Tiberiu Andrioaiei: Comisia Euro-

peanã este preocupatã, din ce în ce
mai mult, de elaborarea unor soluþii
de dezvoltare în strânsã legãturã ºi
comunicare cu mediul privat ºi, în
general, cu societatea civilã, consi-
derând cã aceasta este formula
optimã de a gãsi rãspunsuri func-
þionale la problemele europenilor.
Din punct de vedere al sectorului de
construcþii, PSC, fiind în mod direct
implicat în acest fenomen, este
interesat sã asculte opinii, sã afle
informaþii despre trendul pe care
este înscrisã dezvoltarea construcþi-
ilor ºi, în acelaºi timp, sã aibã ºansa
de a-ºi susþine interesele proprii.

R: Detaliaþi, vã rog.
T.A.: PSC este membru activ în

Boardul UEPC – Uniunea Europeanã
a Promotorilor Constructori ºi repre-
zentãm acest for în diverse proiecte,

inclusiv la Comisia Europeanã, în
Direcþia Generalã Întreprinderi ºi
Industrii, Unitatea “Politici industriale
sustenabile ºi Construcþii”. Aici existã
mai multe grupe de lucru, pe tema-
tici, iar PSC reprezintã interesele
constructorilor europeni în Grupul
Tematic 1: “Stimularea investiþiilor în
renovarea clãdirilor, infrastructurã ºi
inovaþie”. 

Prin prezenþa PSC în acest for,
asigurãm accesul constructorilor
români direct la entitãþile care decid
viitorul constructorilor în Europa.
Acest aspect trebuie conºtientizat ºi
folosit, nu numai pentru a recepþiona
pasiv informaþii înainte de a fi prea
târziu, ci ºi de o manierã activã, prin
contribuþie ºi comunicare cu repre-
zentanþii constructorilor din celelalte
þãri europene.

Am constatat cu prilejul acestei
vizite la Bruxelles cã se pune accent
deosebit pe renovare ºi mentenanþã.
Aceasta pentru cã, probabil, se
cautã o formulã de trecere de la dez-
voltarea bazatã pe consum la aceea
bazatã pe optimizare, deoarece
peste tot resursele sunt limitate ºi
trebuie utilizate judicios. Tot aici se
încadreazã ºi interesul pentru ino-
vare, ceea ce presupune obþinerea
de noi soluþii folosind resursele exis-
tente. 

Agenda zilei a cuprins urmãtoa-
rele teme:

• În Pilonul 1 s-a discutat despre
efectele reglementãrilor ºi ale condi-
þiilor de finanþare asupra investiþiilor
în eficienþã energeticã (cazul reno-
vãrii clãdirilor) ºi despre armo-
nizarea investiþiilor în renovare cu
trendul în sectorul construcþii.

• În Pilonul 2 s-a tratat problema
TEN (Reþeaua de transport Pan-
Europeanã) ºi racordarea facilitãþilor
la aceasta, precum ºi problema inves-
tiþiilor în mentenanþa infrastructurii –
trend ºi abordãri.

R: Temele sunt incitante! În ce

mãsurã vã intereseazã?

T.A.: Practic, pe lângã problema

optimizãrii se doreºte evitarea

investiþiilor inutile sau ineficiente (de

exemplu, se cautã articularea costu-

lui renovãrii cu durata de amortizare

a investiþiei), precum ºi asigurarea

dezvoltãrii pe toate palierele eco-

nomice, aºa încât sã se regãseascã,

în acest proces, atât firmele mari cât

ºi cele mici. 

R: Care sunt efectele vizate pen-

tru România?
T.A.: În domeniul renovãrii dorim

obþinerea unor mãsuri care sã deblo-
cheze programul de eficientizare
energeticã a clãdirilor, în condiþiile în
care ultimele evaluãri aratã cã avem

De mai multã vreme, PSC, prin reprezentanþii sãi, conlucreazã cu partenerii europeni pentru eficienti-
zarea, ºi în România, a activitãþilor din sectorul construcþiilor. O astfel de situaþie a fost ºi recenta vizitã la
forurile europene întreprinsã de dl Tiberiu Andrioaiei, vicepreºedinte al PSC.

Pentru informarea celor interesaþi iatã, succint, referiri fãcute de interlocutorul nostru.

Tiberiu Andrioaiei - vicepreºedinte PSC

Tiberiu ANDRIOAIEI - vicepreºedinte PSC



de anvelopat cca 8,5 milioane de
unitãþi locative, ceea ce ar echivala
cu cca 7 miliarde de euro fonduri
puse în circulaþie. Aici trebuie sã
intervenim prin reformarea întregului
program naþional, program care sã
cuprindã, între altele, restructurarea
legislaþiei existente ºi îmbunãtãþirea
acesteia, în conjuncþie cu o nouã
matrice a surselor de finanþare. În
acest sens, avem propria noastrã
experienþã ºi oportunitatea de a
folosi expertiza de bunã practicã a
celorlalte þãri europene.

Prin accesul direct la forurile
europene putem sã contribuim cu
informaþiile care se potrivesc cu
specificul local al problemei ºi care
ne pot ajuta. Dorim sã facilitãm ºi

accesul la fondurile europene care

sunt destinate acestui proces. 
În ceea ce priveºte infrastructura,

sunt douã teme mari care preocupã
constructorii din România: elaborarea
unor programe naþionale pentru
recondiþionarea infrastructurii exis-
tente, care la noi este învechitã ºi
asupra cãreia nu s-a mai intervenit
de mulþi ani din lipsã de fonduri, pre-
cum ºi mult aºteptata dezvoltare a
infrastructurii de transport în România
ºi racordarea ei cu cea europeanã ºi
non-europeanã. Este binecunoscut
ºi se afirmã frecvent la Bruxelles
faptul cã racordarea facilitãþilor din
orice colþ al Europei la reþeaua de
transport înseamnã dezvoltare, nu
atât prin nivelul investiþiei în sine cât
prin factorul de multiplicare pe care îl
aduce. În acest sens, România se

aflã într-o situaþie favorabilã fiind
poziþionatã ca o poartã a Europei
cãtre ºi dinspre Asia, Orientul
Mijlociu etc. Noi trebuie sã înþelegem
acest rol ºi trebuie sã facem tot posi-
bilul pentru a folosi aceastã fereastrã
de oportunitate. Este ºi în interesul
României, dar ºi al Europei în gene-
ral, sã susþinã tot ceea ce presupune
export ºi re-export. 

R: Cum pot cei interesaþi sã se im-
plice în demersul dumneavoastrã?
T.A.: Aºa cum spun întotdeauna:

activ, alãturi de ceilalþi constructori
care sunt deja angrenaþi. Membrii
PSC au acces gratuit la aceste infor-
maþii, care îi pot ajuta în a-ºi creiona
strategiile proprii de dezvoltare ºi au
posibilitatea sã contribuie cu acele
puncte de vedere despre care con-
siderã cã le pot crea premise pentru
atingerea propriilor obiective. �

PATRONATUL SOCIETÃÞILOR DIN CONSTRUCÞII
B-dul Unirii, nr.70, bl. J4, Sc. 4, Ap. 130, et. 8, cam. C, Sector 3, Bucureºti

Tel./Fax: +4 021.311.95.94, +4 021.311.95.94
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acad. prof. dr. arh. Romeo - ªtefan BELEA, membru corespondent al Academiei Române

Zona personalului artistic ºi cea destinatã susþinerii

tehnice a spectacolului sunt zone distinct exprimate în

partiu, evitându-se contacte ºi intersectãri între ele (cu

unele excepþii, ca, de exemplu, atelierele de croitorie,

cizmãrie, ateliere ce necesitã contacte ocazionale de

probe).

Ultima zonã, cea administrativã, asigurã, în bunã

mãsurã, legãtura ºi coordonarea între toate zonele

descrise.

Personalul artistic are la dispoziþie cabine de una,

douã ºi mai multe persoane având mese speciale pentru

machiaj, mobilier de odihnã (pat, canapea, fotolii), grup

sanitar propriu, zonã de depozitare a costumelor specta-

colului din ziua respectivã.

Cabinele sunt amplasate în imediata vecinãtate a

scenelor (prin intermediul salonului de regrupare - alipit

scenei).

În funcþie de numãrul sãlilor de spectacol, sunt asigu-

rate cinci sãli de repetiþii, dintre care una este echipatã

pentru sport, trei au dimensiunile, în plan, ale celui mai

mare spaþiu de joc (cel al scenei mari) ºi o salã de

dimensiuni mai mici.

Pe terasa a douã corpuri ale Teatrului Naþional

Bucureºti sunt prevãzute terenuri de sport (volei,

baschet, tenis, badmington) care permit menþinerea

condiþiei fizice a actorilor.

Tot la nivelul terasei este amplasatã biblioteca per-

sonalului artistic, o bibliotecã, cea a Teatrului Naþional

Bucureºti, foarte bine dotatã, cu exemplare rare, remar-

cabile.

Pentru zona de relaxare este prevãzut un club cu

locuri de luat masa (restaurant), bowling, biliard, tenis de

masã etc.

Întreg ansamblul de dotãri pentru personalul artistic

este destinat sã-i asigure acestuia parcurgerea cât mai

confortabilã a multor ore petrecute în localul teatrului (de

la 10.00 -10.30 dimineaþa - repetiþii pânã dupã specta-

colul de scenã).

*

*     *

Vom încheia, cu acest articol, seria analizelor zonelor funcþionale principale de activitate ºi de concept

de rezolvare în cadrul proiectului Teatrului Naþional „I. L. Caragiale“ Bucureºti.

Teatrul Naþional I. L. Caragiale Bucureºti (VII)
ZONE PRINCIPALE DE ACTIVITATE ªI DE CONCEPT DE REZOLVARE
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Zona de susþinere ºi pregãtire a spectacolului este

divizatã în douã – una ocupatã, în mare parte, de ate-

lierele mari de producþie (tâmplãrie, mecanicã, picturã,

butaforie, tapiþerie, spãlãtorie, curãþãtorie, boiangerie)

care sunt grupate, între ele existând independenþe ºi

interdeterminãri, zonã amplasatã între scenele mari ale

construcþiei ºi la nivelul acestora, iar cealaltã ocupatã de

restul atelierelor, grupate ºi ele, din motive similare

(cizmãrie, croitorie, broderie, decoraþii etc.) ºi amplasate

astfel încât sã fie facilitat accesul actorilor pentru probe

ºi încercãri.

O funcþiune extrem de importantã în teatru o au

depozitele de decoruri, de recuzitã ºi costume,

amplasate în imediata vecinãtate a scenelor sãlilor de

spectacol, cu o circulaþie pe orizontalã ºi verticalã (lifturi

de mari dimensiuni) cât mai lesnicioasã.

*

*     *

Zona administrativã este dispusã astfel încât sã per-

mitã o deplasare facilã a angajaþilor în orice punct al

teatrului.

Un nivel este destinat directorilor, care au asigurate

legãturi imediate cu funcþionarii din subordine.

Poate cã ar trebui sã ne oprim asupra caselor de

bilete, o zonã controlatã, de contact direct cu publicul,

case de bilete care dispun, în imediata vecinãtate, de

intimitate ºi de o zonã de marketing.

*

*     *

Foarte pe scurt, acestea sunt, în mare parte, zonele

necesare, existente într-un teatru de astfel de dimen-

siuni, reale ºi simbolice, cum este Teatrul Naþional

Bucureºti.

*

*     *

Ultimul articol va analiza conceptul care a stat la baza

elaborãrii volumetriei ºi ansamblului volumetric format

din Teatrul Naþional Bucureºti, Hotelul Intercontinental ºi

clãdirile existente în Piaþa Universitãþii.

(Va urma)

TNB - ieri...

TNB - azi...

ªantierul TNB

TNB - mâine...







Poliurea – o alternativã modernã
pentru protecþia anticorozivã a structurilor metalice

ing. Cristian Tãnase

Tehnologia poliureei aplicatã prin pulverizare este una dintre cele mai recente ºi mai în vogã tendinþe din domeniul protecþiilor
anticorozive, în special în cazul protecþiei conductelor metalice ºi în general ca protecþie/peliculã anticorozivã. Poliurea combinã
proprietãþile extreme de aplicare cum ar fi întãrirea rapidã, chiar ºi la temperaturi scãzute (-300C), ºi rezistenþa la umiditate cu pro-
prietãþi fizice excepþionale: duritate, flexibilitate, rezistenþã la rupere ºi întindere, rezistenþã chimicã ºi la imersie în apã. Aceste
caracteristici îi conferã o bunã rezistenþã la îmbãtrânire ºi abraziune. Sistemul are un conþinut de solide de 100%, ceea ce-l face
conform cu cele mai stricte cerinþe privind emisia de compuºi organici volatili. Datoritã timpului rapid de întãrire tehnologia a fost
adoptatã în multe domenii, inclusiv la protecþii anticorozive, membrane impermeabile, peliculizãri ºi în general ca un sistem anti-
coroziv eficace.

În scurt timp poliurea va deveni alternativa preferatã la materialele pe bazã de polimeri organici utilizaþi în mod curent la pro-
tecþia conductelor metalice, datoritã bunei rezistenþe la coroziune, etanºeitãþii la apã ºi aer, rezistenþei la salinitate, imunitãþii la
variaþii mari ale pH-ului, stabilitãþii fizice la temperaturi ridicate ºi performanþelor excepþionale în combinaþie cu protecþiile
catodice, în special la conducte metalice îngropate.

Acest articol vine în sprijinul factorilor de decizie cu argumente care explicã de ce poliurea purã furnizatã de IRIDEX GROUP
PLASTIC este alegerea corectã ca sistem de protecþie anticorozivã, în special în cazul conductelor metalice. Cerinþa minimã a
unei vopsele de protecþie este sã stopeze procesul de coroziune pe toatã durata de viaþã proiectatã însã, deoarece de cele mai
multe ori conductele rãmân în uz mult timp dupã expirarea acestei durate, un obiectiv mai realist ar fi stoparea coroziunii pe
durata efectivã de funcþionare. În mod inevitabil vopselele se deterioreazã în urma expunerii la eforturi externe sau ca urmare a
unor procese de degradare pe termen lung care afecteazã constituenþii acestora. Aceºti factori conduc de obicei la apariþia
defectelor în filmul de protecþie ºi la expunerea conductei metalice la acþiunea mediului înconjurãtor, însã acest risc de coroziune
este ºi poate fi controlat prin protecþia catodicã.



Polimerii pe bazã de poliuree au fost concepuþi în scopul de a concura cu produsele trilaminate de tip FBE, 3LPP ºi 3LPE,
asigurând performanþe mai ridicate ºi preþuri competitive. Procesele de aplicare sunt simple ºi eficiente iar echipamentele uti-
lizate au costuri accesibile comparativ cu cele utilizate la FBE, trilaminate ºi alte tehnologii similare, ca sã nu mai menþionãm ros-
turile de aplicare inerente, eliminate în cazul poliureei.

Poliurea este caracterizatã de multe proprietãþi esenþiale care o recomandã ca o vopsea anticorozivã eficace.

Rezistenþa la apã este poate cea mai importantã caracteristicã deoarece apa, ca solvent universal, în combinaþie cu alte
materiale, poate forma medii foarte corozive cu puternic efect de deteriorare asupra substraturilor de oþel. Gradul extrem de
redus de absorbþie a apei ºi de transfer al vaporilor de apã reprezintã caracteristici esenþiale prin care poliurea se impune ca o
barierã eficace pe care puþine alte sisteme o pot egala.

Rezistenþa dielectricã este o caracteristicã cheie a poliureei care ajutã la întreruperea circuitului electric format în timpul
reacþiei de coroziune ºi o recomandã ca peliculã rezistentã la coroziune prin rezistenþa sa mare la deplasarea electronilor.
Poliurea are o rezistenþã dielectricã de peste 16 kV ceea ce, în combinaþie cu absorbþia scãzutã de apã, o fac idealã ca peliculã
anticorozivã.

Înalta rezistenþã a  poliureei la transferul ionilor este o caracteristicã de dorit a vopselelor pentru a preveni pãtrunderea ionilor
de clor, sulf, a altor tipuri de ioni, care accelereazã fenomenul de coroziune. Rezistenþa la trecerea ionilor este un factor care
influenþeazã rezistenþa chimicã iar poliurea are o bunã rezistenþã la substanþe chimice având pH-ul între 4 ºi 12, dar în special în
cazul substanþelor alcaline.

Aderenþa ridicatã a poliureei previne problemele legate de variaþia gradienþilor de temperaturã, de osmozã ºi electro-osmozã,
ºi de menþinerea integritãþii pentru durate mari de timp,  îmbunãtãþind astfel durabilitatea peliculei de protecþie. Totodatã,
aderenþa ridicatã previne exfolierea.

Un sistem elastomeric bine formulat pe bazã de poliuree are bune rezistenþe la abraziune, la impact, la exfoliere, iar pierderea
de material la testarea cu cilindrul C17 este < 6 mg, valoare cel puþin comparabilã sau mai bunã faþã de cele mai multe sisteme
anticorozive utilizate în prezent.

O altã caracteristicã care face ca poliurea sã fie un sistem unic este rezistenþa la îmbãtrânire ºi menþinerea pe termen lung a
proprietãþilor fizice, o calitate în plus, care o recomandã ca sistem de protecþie anticorozivã pe termen lung. O poliuree bine
formulatã îºi va menþine dupã îmbãtrânire 90% din proprietãþile iniþiale. 

O foarte bunã protecþie anticorozivã pentru conducte din oþel se realizeazã prin combinarea poliureei furnizate de IRIDEX
GROUP PLASTIC cu o protecþie catodicã. Pelicula de poliuree asigurã rezistenþa iniþialã principalã împotriva coroziunii iar ulte-
rior, în cazul deteriorãrii acesteia, protecþia catodicã va servi la prevenirea apariþiei coroziunii în zonele rãmase expuse. Dete-
rioarea în timp a vopselelor de protecþie este un fenomen ce apare la toate conductele protejate cu vopsele tradiþionale însã, în
cazul poliureei, riscul de deteriorare este minim sau nu se produce deloc, cu excepþia cazurilor de manipulare defectuoasã. �
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Comportarea (în timp) a normativelor
ing. Mihail-Bogdan DABIJA - director general al SC CONSPROIECT SA – Ploieºti

Primul contact cu cuvântul „nor-
mative” eu l-am avut în anii facultãþii,
atunci când regretatul profesor Dan
Dumitrescu ne preda calculul beto-
nului armat dupã o “cãrþulie” cu co-
perþi albastre: “Normativ condiþionat
de calcul la stãri limitã”.

Personal (ºi or mai fi fost ºi alþii
ca mine) nu am fost prea impre-
sionat - ca sã nu zic interesat - de
acele prevederi dar am cãutat sã fac
rost de cartea respectivã, cu gândul
cã îmi va folosi cândva. Asta se
întâmpla la mijlocul anilor 60 din
secolul trecut (!!??) ºi dupã ce am
trecut prin micul purgatoriu al
ºantierului (obligatoriu în acei ani),
mi-am vãzut cu ochii visul de lucra
într-un institut de proiectãri în con-
strucþii. Acolo, surprizã, se lucra la
calculul elementelor de beton armat
dupã STAS 1546-50, care avea, în
principiu, stadiul de rupere deºi încã
din 1967 apãruse STAS 8000/67 –
“Calculul elementelor de beton
armat ºi beton precomprimat.
Metoda la stãri limitã”.

Din spusele ºefilor ºi colegilor de
atelier am aflat cã aplicarea lui
“1546” e tranzitorie ºi, deci, nu încãl-
cãm nicio lege dacã lucrãm dupã el.
În fapt, Metoda de calcul la rupere
se dovedise necorespunzãtoare, ca
urmare a progresului tehnic în alcã-
tuirea elementelor de beton armat ºi
mai ales prin apariþia ºi dezvoltarea
betonului precomprimat. În plus, se
impusese ºi necesitatea ca, pe
lângã verificarea siguranþei la rupe-
re a construcþiei, sã se analizeze
ºi comportarea în exploatare.

Poate atunci, odatã cu apariþia
acestei metode, a apãrut ºi “sãmânþa”
viitoarei Comisii din care cu onoare
fac parte. Acest lucru ar fi trebuit sã-l
ºtiu dacã eram mai atent la toate
cuvântãrile pe care le-a þinut dl
preºedinte de onoare dr. ing. Felician
Eduard Ioan Hann. Mea culpa ºi
scuze domnului preºedinte!

Mie, ca proiectant, nu mi-a fost greu
sã abandonez “calculul la rupere” ºi
sã trec la “stãri limitã” mai ales cã
exista în sistem obiceiul bun sã se facã
frecvente seminarizãri pe aceastã
temã, unele chiar cu profesori de la
Institutul de Construcþii Bucureºti.
Folosind un termen actual, Stasul
8000 a fost up-gradat (împreunã cu
STAS 10102-75) prin apariþia STAS
10107/0-76 ºi înlocuit, mai târziu, cu
STAS 10107/0-90.

Dar cum ne-am “comportat” noi
faþã de acele norme? Factori ca:
etica profesionalã, controlul ierarhic
ºi autocontrolul sau fluxul informa-
þional care ne parvenea prin publi-
caþiile (mult mai puþine ca acum,
dar fãrã… reclame!) au contribuit la
implementarea, cu succes, a acelor
norme. 

Totul ar fi fost foarte frumos dacã
în paralel cu aceste norme nu ar fi
circulat ºi vestitele “directive“, care
ne spuneau sã facem cât mai multe
economii prin respectarea “indicilor
de consum” la metal, ciment etc.
pentru fiecare tip de structurã, ampla-
sament, tip de construcþie etc. În
aceastã situaþie, trebuia sã împaci
“capra” (citeºte norma tehnicã) cu
“varza” (citeºte micºorarea treptatã a
indicilor de consum)! 

Pentru comportarea proiectanþilor
de structuri în aceastã materie ei tre-
buie felicitaþi ºi daþi exemplu gene-
raþiilor actuale - numai cine a trãit
acele vremuri poate sã înþeleagã
“lupta”continuã pe care o dãdeam cu
cei care ne verificau „la sânge”
atunci când proiectul era gata. Tre-
buia sã recurgem la fel de fel de arti-
ficii, unele vecine cu înºelãtoria, ca
sã putem sã convingem „specialistul”
cã se respectau indicaþiile preþioase
venite, periodic, de la „cabinete“.

În diverse NP-uri ni se indica
folosirea cât mai multor materiale
locale ca: paiele, pleava, lutul, piatra
naturalã, lemnul CR (construcþii rurale)
astfel încât consumurile sã scadã
cât mai mult dar… fãrã a se impieta
asupra rezistenþei ºi stabilitãþii con-
strucþiilor.

Ceea ce ni se pãrea paradoxal ºi
dureros, totodatã, era faptul cã,
dupã cutremurul din 4 martie 1977,
când s-a vãzut cum s-au comportat
construcþiile la un seism puternic, a
început sã funcþioneze uitarea („e
scrisã în legile omeneºti?”). Dar oare
era uitare, cu rezultatul cã au înce-
put sã curgã iar solicitãrile de a se
micºora consumurile!

A rãmas de pominã o anume
telefonogramã/scrisoare venitã de la
“centru” prin care se specifica pre-
cum cã la acele construcþii avariate
la cutremur trebuie intervenit numai
pânã la aducerea la situaþia de
dinainte de cutremur (a intrat în fol-
clor cu denumirea de „vopsitorii anti-
seismice!“).

Aºadar, efectul normelor asupra
comportãrii proiectanþilor, în anii de
dinainte de 1990, a fost unul benefic,
cãci a însemnat o pregãtire continuã,
o strãduinþã creatoare în gãsirea
unor soluþii care sã facã structurile
cât mai performante dar sã ºi
rãspundã acelor „comandamente
politice” ale vremii, astfel încât
proiectele respective sã poatã sã
„treacã”, sã se materializeze în
teren. Dacã strãduinþele noastre nu
au fost în zadar se va vedea la proba
ultimã care va fi: urmãtorul cutremur
major.

Despre efectele produse dupã
1990, las pe alþi colegi, mai tineri,
sã-ºi spunã punctul de vedere. �

De atâta amar de ani discutãm, analizãm, uneori criticãm comportarea, în timp, a construcþiilor sau/ºi a
materialelor componente ale acestora dar niciodatã nu ne-am pus problema (cel puþin dupã ºtirea mea)
cum s-au comportat normele tehnice (normative, standarde, directive) în timp, sau mai bine zis cum
ne-am comportat noi, cei ce le-am avut tot timpul ca instrumente de lucru ºi obligaþie de aplicare.

ing. Mihail-Bogdan DABIJA
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20 de ani de Mapelastic,
20 de ani de succes în hidroizolaþii!

Unul dintre produsele care susþin afirmaþiile de mai
sus, recunoscut de profesioniºtii din domeniu (ingineri,
constructori, arhitecþi, distribuitori, aplicatori), fiind utilizat
în cadrul marilor proiecte este Mapelastic. Mapelastic
este, însã, binecunoscut ºi publicului larg deoarece rãs-
punde exigenþelor tuturor beneficiarilor.

Din 1992 pânã în prezent, Mapelastic a fost folosit
la impermeabilizarea ºi protejarea a peste 300 de
milioane de m2 suprafeþe din întreaga lume,
dovedindu-se un succes pe termen lung atât datoritã
uºurinþei în aplicare, cât ºi garanþiei oferite de sistem.

Ce este ºi ce calitãþi are Mapelastic
pentru domeniul construcþiilor

• Este un mortar bicomponent pe bazã de ciment,
care conþine agregate selecþionate cu granulaþie finã, adi-
tivi speciali ºi polimeri sintetici în dispersie apoasã, dupã
o formulã dezvoltatã în laboratoarele de cercetare Mapei;

• Se utilizeazã la hidroizo-
larea ºi protejarea împotriva
infiltraþiilor de apã a
structurilor din beton, a
tencuielilor ºi ºapelor
pe bazã de ciment
la: terase ºi balcoa-
ne, bãi, piscine, poduri ºi via-
ducte, baraje, structuri subterane,
rezervoare ºi bazine de apã.  

Datoritã conþinutului ridicat
de rãºini sintetice, precum ºi
calitãþii acestora, stratul întãrit de Mapelastic prezintã o
aderenþã excelentã pe toate suprafeþele suport precum
ºi rezistenþã ridicatã la efectul nociv al razelor UV. De
asemenea, Mapelastic garanteazã  o duratã lungã de
viaþã a suprafeþelor protejate ºi impermeabilizate cu
acest produs, chiar dacã ele sunt localizate în zone cu
condiþii de climã vitrege, zone de coastã cu un conþinut
ridicat de sãruri în atmosferã sau în zone industriale
unde în special aerul este poluat.

• Rãmâne constant flexibil în orice condiþii atmos-
ferice, chiar ºi la temperaturi foarte joase de -20 0C. 

• Oferã o protecþie timp de peste 50 de ani a
suprafeþelor din beton la acþiunea CO2 (carbonatare).

• Un strat de 2,5 mm de Mapelastic reprezintã
echivalentul a 30 mm de beton împotriva acþiunii agre-
sive a clorurilor.

• Respinge acþiunea clorurilor ºi sulfaþilor prezenþi în
apa de mare.

• Protejeazã împotriva atacului chimic al sãrurilor pe
bazã de clorurã de sodiu sau calciu folosite pentru
dezgheþ, substanþe care cauzeazã îmbãtrânirea pre-
maturã a betonului din construcþii. 

MAPEI este, astãzi, unul dintre cei mai mari producãtori din lume de adezivi ºi substanþe chimice pen-
tru industria construcþiilor. Grupul Mapei deþine, în prezent, 64 de fabrici ºi 68 de filiale în care se reali-
zeazã o gamã de peste 1.400 de produse care au însumat în 2012 o cifrã de afaceri de 2 miliarde de euro.

Tradiþia ºi experienþa sunt douã atribute care definesc marca MAPEI ºi care l-au caracterizat de-a lungul
timpului. În cei peste 75 de ani de existenþã, grupul MAPEI a investit permanent în cercetare, în dezvoltarea
de produse ºi tehnologii noi. Aceste eforturi s-au reflectat în calitatea materialelor de construcþii oferite,
care au condus în final la câºtigarea încrederii consumatorilor.

continuare în pagina 16 ��
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Mapelastic respectã directivele normei europene
EN 1504-9 (“Produse ºi sisteme pentru protecþia ºi
repararea structurilor din beton - Definiþii, cerinþe, con-
trolul calitãþii ºi evaluarea conformitãþii. - Principii gene-
rale de utilizare a produselor ºi sistemelor”) ºi cerinþele
normei europene EN 1504-2 acoperiri (C) conform prin-
cipiilor PI, MC ºi IR (“Sisteme de protecþie pentru
suprafeþe din beton”).

Prin amestecarea celor douã componente ale setului
Mapelastic, se obþine un produs fluid ºi uºor de aplicat,
de pânã la 2 mm grosime, într-un singur strat, chiar ºi în
plan vertical. Datoritã consistenþei plastice, poate fi apli-
cat atât manual, cât ºi prin pulverizare, reducându-se
timpii de execuþie ºi obþinându-se un nivel de finisare
care nu necesitã tratamente ulterioare.

Particularitatea mortarului de impermeabilizare
Mapelastic, în cadrul lucrãrilor de hidroizolare a
teraselor ºi balcoanelor, provine din posibilitatea
aplicãrii stratului protector direct peste o pardosealã
veche (gresie, marmurã, mozaic etc.). Aceasta oferã
avantaje majore în ceea ce priveºte timpul de execuþie ºi
debarasarea materialului de tip deºeu. În plus, finisajele
ceramice sau din piatrã naturalã se pot instala direct
peste stratul hidroizolant, care, în timp, ajutã la pre-
venirea apariþiei eflorescenþelor (sãrurilor) în rosturi.
Se asigurã, astfel, o protecþie împotriva acþiunilor dãunã-
toare asupra structurii ºi a ºapei pe bazã de ciment.

Montarea finisajelor ceramice sau din piatrã naturalã
pe hidroizolaþia Mapelastic este posibilã datoritã ade-
zivilor îmbunãtãþiþi Mapei. 

Mapelastic este un sistem în care sunt incluse pro-
duse destinate diverselor tipuri de aplicaþii, de la pro-
tecþia marilor structuri din beton la utilizarea în cadrul
lucrãrilor subterane. 

Toate produsele din gama Mapelastic sunt descrise
în detaliu pe site-ul www.mapei.ro.

În jurul lumii cu Mapelastic
Peste 300 de milioane de m² de suprafeþe hidroizolate,
din Malaezia pânã în România. 

Vã prezentãm, în continuare, cele mai importante lucrãri, selectate
dintre miile de proiecte care au fost realizate din 1992 pânã în prezent.

Turnurile gemene Petronas
• Kuala Lumpur • Malaezia
Hidroizolarea bãilor din turnuri, înainte de
montarea mozaicului cu KERABOND + ISOLAS-
TIC (Realta Mapei nr. 38).

1997

Barajul Sabbioni • Valea Formazza • Italia  
Repararea ºi hidroizolarea barajului din beton. Lucrãrile de reparaþie au fost
efectuate cu MAPEGROUT SM.

1996

ªantierul naval Fincantieri • Sestri Ponente • Italia
Lucrãri de reparaþie la digul de beton cu MAPEGROUT MS ºi hidroizolarea
structurii (Realta Mapei nr. 41)

1998

Gare du Midi • Bruxelles • Belgia  
Hidroizolarea substraturilor ºi montajul marmurei recompuse pe pardoseala
peroanelor cu GRANIRAPID (Realta Mapei nr. 27).

1992

�� urmare din pagina 14
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Arena sportivã Budapesta • Budapesta • Ungaria
Hidroizolarea tuturor bãilor din complexul sportiv, înainte de instalarea finisaju-
lui ceramic pe pardosealã ºi pereþi, cu ADESILEX P9 (Realta Mapei nr. 65)

2003

Hilton Hotel • Dubrovnik • Croaþia
Refacerea teraselor ºi piscinelor cu o hidroizolaþie specialã. Aplicarea ulte-
rioarã a plãcilor ceramice a fost fãcutã cu KERAFLEX MAXI.

2006

Aqua Dome • Längenfeld • Austria
Hidroizolarea ºi instalarea finisajelor ceramice în piscine ºi bãi cu ADESILEX
P9 (Realta Mapei nr. 19)

2004

Reþeaua feroviarã de mare vitezã
• Milano - Torino • Italia

Construcþia ºi hidroizolarea cãminelor în diferite via-
ducte. MAPEBAND TPE ºi ADESILEX PG4 au fost
utilizate la impermeabilizarea rosturilor structurale.

2000

Muzeul Guggenheim • New York • SUA
Clãdirea simbol a arhitecturii moderne readusã la
splendoarea sa originalã datoritã produsului
MAPELASTIC. Dupã tratamentul de hidroizolare,
suprafeþele exterioare din beton au fost protejate
cu un finisaj din elastomer (Realta Mapei Int. nr. 27)

2008

continuare în pagina 18 ��

Complexul rezidenþial Siusi • Milano • Italia
Hidroizolarea balcoanelor ºi refacerea pardoselilor: instalarea de gresie
porþelanatã cu ADESILEX P4 (Realta Mapei nr. 34)

2004
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Podul Malpensa 2000 • Italia
Repararea structurii din beton a viaductului ºi hidroizolarea înainte de aplicarea
stratului final de protecþie ELASTOCOLOR PAINT (Realta Mapei Int. Nr. 38)

2011

Hotel Europa • Eforie Nord 
Hidroizolarea piscinelor din interior ºi exterior ºi instalarea finisajelor ceramice.
Piscina interioarã este umplutã cu apã de mare, care este un agent agresiv
pentru beton sau suprafeþele din ciment. Piscina exterioarã este umplutã cu
apã dulce, dar amplasatã într-un mediu ostil, cu cicluri de gelivitate pe
perioada iernilor.
În baza urmãririi comportamentului în timp al lucrãrilor de impermeabilizare ºi
placare, ºi în baza garanþiei date pe lucrãri, executantul se declarã mulþumit
cã dupã 10 ani, piscinele se prezintã într-o stare de mentenanþã foarte bunã.

2003

Viaductul Valea lui Stan • Argeº
Consolidarea structuralã cu mortare de reparaþii speciale ºi þesãturi din fibrã
de carbon, protecþia anticorozivã a structurii din beton ºi hidroizolarea ºi pro-
tejarea suprafeþei împotriva agresiunii agenþilor atmosferici. 
Fiind vorba despre o structurã cu boltã flexibilã din beton armat, dublu încas-
tratã, cu tablier rigid, hidroizolaþia are ºi capacitatea de preluare a fisurilor,
atât a celor dinamice (clasa B4.2: deschiderea fisurilor de la 0,2 pânã la
0,5 mm), cât ºi a celor statice (clasa A5: deschiderea fisurilor de pânã la
2,5 mm). Întregul sistem de protecþie a fost aplicat în proporþie de 90%
mecanizat, folosind pompe speciale.

2011

Produsele Mapei au început sã fie utilizate în cadrul proiectelor locale dupã anul 1990, fiind importate la acea vreme
de cãtre distribuitorii autorizaþi, care comercializau finisaje ceramice ºi care au înþeles nevoia pieþei de materiale auxiliare.
În decursul acestor ani, produsele din gama Mapelastic (Mapelastic, Mapelastic Smart si Mapelastic Foundation)
au fost folosite la numeroase lucrãri de impermeabilizare ºi protecþie a suprafeþelor din beton, asigurând o rezis-
tenþã excelentã în timp. 

În România,

Parcul de distracþii Ferrari World • Dubai • Emiratele Arabe Unite
Hidroizolarea ºi placarea piscinelor cu plãci porþelanate ºi mozaic folosind
KERABOND T ºi KERAFLEX MAXI (Realta Mapei Int. Nr. 35) 

2009

�� urmare din pagina 17
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Consolidarea terenurilor
ºi a fundaþiilor cu maºini specializate

INJECTOFORAJ DRILLING TOOLS S.R.L. este

o societate româno-italianã, cu capital integral privat,

orientatã cãtre un domeniu modern, dar puþin

exploatat profesional în þara noastrã: este vorba de

consolidarea terenurilor ºi a fundaþiilor cu maºini

specializate.

Societatea noastrã, în calitate de importator unic,

furnizeazã maºini pentru foraj fabricate de producã-

torul italian COMACCHIO.

COMACCHIO Srl, cu sediul în Riese Pio X (TV),

se situeazã printre primele companii la nivel naþional

ºi internaþional în ceea ce priveºte producþia de

instalaþii de foraj pentru diametre mici ºi medii.

INJECTOFORAJ DRILLING TOOLS S.R.L. va participa, împreunã cu clienþii sãi, în perioada

8 -11 octombrie la a 5-a ediþie a evenimentului “Dealer Meeting & Open House”. Evenimentul, care va

avea loc la sediul COMACCHIO SRL din Treviso, Italia, va prilejui clienþilor noºtri ocazia de a participa

la prezentarea ultimelor noutãþi ºi inovaþii, precum ºi la demonstraþii ºi la turul fabricii COMACCHIO.



Urmãtorul numãr al revistei va cuprinde noutãþile prezentate

în cadrul evenimentului “Dealer Meeting & Open House”.
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Romdril prezintã maºina de forat Casagrande C6XP

Noua versiune este dotatã cu un
calculator PLC (PLC controller) care
prezintã informaþiile imediate privind
starea valvelor hidraulice, a para-
metrilor motorului, a filtrelor ºi poziþiei
geometrice a maºinii. Hidraulica este
“load sensing”, ceea ce înseamnã cã
fiecare miºcare a cilindrilor hidraulici
este direct proporþionalã cu miºcarea
levierelor de control. 

Gradele de libertate ale maºinii au
fost upgradate, datoritã unui sistem
intermediar de poziþionare a mastului,
manevrat de 2 cilindri auxiliari. Greu-
tatea maºinii a fost uºor micºoratã, ca
ºi dimensiunile ei, pentru un acces mai
facil pe ºantiere (puncte de lucru). 

C6XP are douã capete rotative
care permit acþionarea prãjinilor într-un
sens ºi a tubulaturii în celãlalt sens,
permiþând forarea tubatã în condiþii
optime, astfel încât solul sã nu se
înþepeneascã între tuburi ºi prãjini.

Maºina Casagrande C6XP face
parte din campania de înlocuire ºi
înnoire a întregii game de echipamente
produse de firma Casagrande Spa
Italia. Având în vedere toate aceste
aspecte, precum ºi faptul cã proiectul
este de ultimã orã, maºina Casa-
grande C6XP reprezintã un etalon pen-
tru echipamentele de acest gen, ea
depãºind în caracteristici tehnice
toate celelalte utilaje similare ale altor
producãtori. 

FUNCÞIONALITÃÞILE MAªINII
– UTILIZÃRI

• Studii geotehnice
Datoritã existenþei unui cap rotativ

tip T1200 6V care furnizeazã 530 rpm,
maºina este perfect adaptatã pentru
studii geotehnice cu eºantionare. Forþa
de extragere foarte mare (82,5 kN)
permite extragerea probelor de sol de
la adâncimi de aproximativ 100 m,
lucru neuzual la maºinile de studii
geotehnice. De asemenea, pe maºinã
poate fi adaptat un sistem de testare a
solului la penetrarea staticã sau dina-
micã, în sistem wire-line, pentru extra-
gerea probelor de sol de la adâncimi
de 300-500 m.

În scopul executãrii eºantionãrii,
maºina este utilatã cu o pompã de
debit mic ºi presiune mare, absolut
necesarã unui asemenea procedeu.
Aceasta permite utilizatorului sã ajun-
gã la punctul de lucru cu o maºinã
compactã, dotatã cu toate elementele
necesare operaþiunii.

Echipa necesarã pentru execu-
tarea de studii geotehnice este formatã
din maxim trei persoane, dintre care
una este operatorul iar celelalte douã
manevreazã prãjinile ºi carotierele.

• Micropiloþi
Pot fi executaþi în varianta cu ºnec

(ºnecul putând fi plin sau gol pe
dinãuntru, permiþând astfel injectarea
în acelaºi timp cu forarea) sau cu
prãjini ºi scule de forat (tricoane, trilame
sau sistem odex) cu excentric.

Pentru executarea micropiloþilor
maºina este dotatã cu o pompã de
presiune micã ºi debit mare. În aceste
condiþii acþionarea maºinii este extrem
de uºoarã ºi nu mai este nevoie de o
altã pompã auxiliarã pe ºantier. 

Adâncimea micropiloþilor poate fi
mare, deºi, în mod normal, aceºtia nu
depãºesc 20 m adâncime. Înclinarea
micropiloþilor se poate face la orice
unghi, datoritã posibilitãþii multiple de
ajustare a mastului maºinii.

Dotarea maºinii cu o menghinã de
400 mm oferã posibilitatea execuþiei
unui diametru maxim al micropiloþilor

Maºina Casagrande C6XP este ultima variantã a liniei C6, care reprezintã un standard internaþional pentru
maºinile de forat micropiloþi ºi ancore. De-a lungul istoriei Casagrande, s-au vândut peste 2.000 de astfel de
utilaje. Maºina a fost reproiectatã integral, cãpãtând denumirea de C6XP (extra power) ºi îmbinând cele mai
moderne tehnologii în materie de mecanicã, hidraulicã ºi electronicã. 
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la aceastã dimensiune. Micropiloþii pot
fi executaþi în sistem tubat sau numai
cu prãjini, în funcþie de situaþia solului.
La micropiloþii tubaþi se foloseºte un
adaptor care, cu acelaºi cap rotativ,
rãsuceºte ºi prãjinile ºi tubulatura în
acelaºi timp. 

Pentru executarea micropiloþilor
sunt necesari un operator, doi munci-
tori pentru manevrarea prãjinii ºi scule
(cu ajutorul vinciului auxiliar furnizat
special) ºi unul sau doi muncitori pen-
tru execuþia ºi introducerea armãturii.

• Jet grouting (injecþie rotativã de
lapte de ciment la max. 700 bari) 

Maºina este perfect adaptatã pen-
tru douã prelungiri ale mastului, cu aju-
torul cãrora se poate ajunge la o
adâncime de jet grouting de 18 m.

Tot pentru aceastã operaþiune
maºina are un sistem electronic ºi un
timer care coreleazã viteza de rotaþie
cu presiunea ºi debitul de injecþie.
Pentru completarea sistemului de jet
grouting se pot achiziþiona, ulterior,
buncãrul, mixerul, agitatorul ºi pompa
de injecþie. 

Numãrul de operatori necesari este
de 6-8, în funcþie de complexitatea
lucrãrii.

• Ancore
Unul dintre scopurile pentru care

maºina a fost proiectatã este execuþia
ancorelor. Acestea pot fi date în orice
direcþie, permiþând execuþia unei cãi
de acces de dimensiuni reduse care
limiteazã, astfel, costurile. 

Ancorele pot fi executate cu ºnec
sau cu prãjini tubate sau netubate.
Datoritã prezenþei pe maºinã a douã
pompe, oricare dintre ele poate fi
folositã, de asemenea, pentru injec-
tarea bulbului de beton. Este elimi-
natã, astfel, din nou necesitatea unei
pompe auxiliare pe ºantier.

Pot fi executate, în acest mod,
maxim 12 ancore pe zi, în funcþie de
adâncime, sau un numãr mai mare în
cazul execuþiei de ancore autoforante.

• Puþuri de apã
Forþa de extracþie, deosebit de

mare, a acestei maºini de 13 tone per-
mite execuþia puþurilor de apã pânã la
o adâncime de 150-180 m. Pentru
aceasta se foloseºte pompa de pre-
siune micã ºi debit mare ºi metoda cu
prãjini. Tubulatura poate fi utilizatã
doar în cazul depãºirii a 1-3 straturi de
apã freaticã.

Orice fel de sol poate fi forat
indiferent de caracteristicile lui, în
funcþie de sculele utilizate. Pentru
aceastã operaþiune sunt necesari un

operator, doi muncitori pentru mane-
vrarea prãjinilor ºi alþi doi pentru insta-
larea finalã a þevilor din pvc, filtrului de
mãrgãritar ºi a pompei de apã. 

Datoritã eficienþei maºinii, execuþia
unui puþ complet poate fi terminatã
în doar douã zile. Maºina a fost
proiectatã la dimensiuni mici ºi cu un
motor cu zgomot redus ºi emisie scã-
zutã de noxe, tocmai pentru a permite
accesul în locuri urbane aglomerate.

• Puþuri geotermale
Maºina este perfect proiectatã ºi

pentru puþuri geotermale (97 m adân-
cime, 152 mm diametru), putând exe-
cuta un puþ în maxim o zi. Pentru
executarea lui sunt necesari un opera-
tor ºi doi muncitori pentru manevrarea
tubulaturii ºi a prãjinilor. ªi în acest
caz, datoritã cuplului de rotaþie foarte
mare de 13,5 kNm ºi a forþei de ex-
tracþie, de asemenea mari, de 82,5 kN,
se poate fora în orice condiþii de sol.

Aceastã tehnicã este foarte utili-
zatã în ultima vreme, datoritã eficienþei
termice pe care o oferã clãdirilor,
respectiv reducerea cu cel puþin 70% a
cantitãþii de energie necesarã iarna
pentru încãlzire ºi vara pentru rãcire.

Datoritã calculatorului de pe maºinã,
opþiunea de instalare a unei tele-
comenzi radio, pentru toate opera-
þiunile, este foarte ieftinã ºi uºor de
realizat, putând fi accesibilã, în funcþie
de cerere sau de experienþa opera-
torului, pentru orice utilizator.

În concluzie, aceastã maºinã repre-
zintã cel mai perfecþionat echipament
din domeniul sãu, fiind chintesenþa
îndelungatei experienþe a firmei
Casagrande, precum ºi a tuturor uti-
lizatorilor sãi, care, prin feed-back-ul
permanent cu producãtorul, au permis
înglobarea într-o singurã maºinã a
tuturor cerinþelor lor. �
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(Continuare din numãrul anterior)

CALCULUL GRUPULUI DE BARETE

ÎN CONLUCRARE CU RADIERUL

ªI STRUCTURA, PE BAZA PARA-

METRILOR DETERMINAÞI

PRIN ÎNCERCÃRI OSTERBERG

Descrierea modelului de calcul

Încercãrile de probã furnizeazã

informaþii cu privire la capacita-

tea portantã ºi comportamentul

sub încãrcare al piloþilor, respectiv

a baretelor izolate.  Totuºi ,  în

infrastructura construcþiei ansamblul

de piloþi sau barete lucreazã ca un

grup. Zonele de influenþã ale acestor

elemente de fundare de adâncime

interfereazã, iar aceastã influenþã

reciprocã se reflectã prin „efectul de

grup“.

O altã influenþã majorã asupra

comportamentului grupului de barete

o are interacþiunea teren-structurã.

Astfel, pentru a elimina cât mai

multe din aceste incertitudini se

recurge la o modelare completã a

grupului de barete, în programul de

element finit anterior menþionat,

Plaxis 3D.

Având în vedere clasa de impor-

tanþã a structurii analizate, s-a con-

siderat ca fiind necesar sã se

modeleze întreaga infrastructurã.

Pereþii deºi din subsolurile clãdirii

reprezintã un aport de rigiditate la

încovoiere greu de neglijat.

În cele ce urmeazã sunt prezen-

tate succint date referitoare la struc-

tura analizatã (fig. 18 ºi 19).

Geometria complexã a acestei

structuri are ca rezultat apariþia unei

excentricitãþi a centrului masic faþã

de centrul de rigiditate. Structura

este supusã unei înclinãri sub efec-

tul rezultantei forþelor în gruparea

fundamentalã de încãrcare. Aceastã

caracteristicã face necesarã deter-

minarea cât mai precisã a tasãrilor,

ºi în special a tasãrilor diferenþiale

care pot duce la depãºirea rotirii

maxime admise ºi eforturi supli-

mentare în infrastructurã.

Baretele au fost amplasate direct

sub poziþia elementelor structurale

verticale principale din infrastructura

Metode perfecþionate de calcul ºi interpretare
a încercãrilor complexe

pe elemente de fundare în adâncime (III)
ing. Tudor SAIDEL, ing. S. DRÃGHICI, ing. Ion RÃILEANU -
SC Popp & Asociaþii Inginerie Geotehnicã SRL*, Bucureºti

prof. univ. dr. ing. Anatolie MARCU - Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

Fig. 18: Vedere ansamblu structurã Turn Fig. 19: Secþiune schematicã Turn

* Comunicarea a fost prezentatã la a XII-a Conferinþã Naþionalã de Geotehnicã ºi Fundaþii (Iaºi, 2012), fiind elaboratã în perioada când autorii erau angajaþi
la SC POPP & ASOCIAÞII Inginerie Geotehnicã SRL.
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Turnului, iar dimensiunile lor au

rezultat pe baza forþelor transferate

de acestea la nivelul superior al

radierului. Conform acestui principiu

dimensiunile baretelor ºi dispunerea

lor au rezultat ca în figurile 20 ºi 21.

Modelarea structurii analizate

În realizarea modelului folosit

pentru simularea numericã s-au uti-

lizat parametrii geotehnici calibraþi în

etapa anterioarã. Pentru compor-

tarea terenului s-a folosit modelul de

comportare „Hardening soil“ [7].

Elementele structurale din cele

douã subsoluri au fost modelate cu

elemente predefinite în programul

Plaxis 3D, denumite „plate“, iar

baretele au fost introduse ca ele-

mente de volum. Modelarea s-a rea-

lizat în cele douã versiuni disponibile

ale programului Plaxis 3D, Plaxis 3D

Foundation ºi Plaxis 3D 2011.

Introducerea nucleelor de beton

armat s-a fãcut pentru a þine seama

de rigiditatea relativã sporitã a aces-

tora în raport cu infrastructura.

Rezultate obþinute în urma modelãrii

Un accent important s-a pus pe

determinarea tasãrilor ºi a rotirii rela-

tive. În figura 24 sunt redate valorile

tasãrii sistemului radier-barete, iar în

figura 25 se aratã eforturile axiale în

corpul baretelor. Distribuþia neuni-

formã a tasãrii se datoreazã unei

încãrcãri adiacente Turnului. Aceastã

încãrcare provine din construirea

unei alte clãdiri de birouri P+5E.

CONCLUZII

În cazul structurilor înalte, care

transmit elementelor de fundare încãr-

cãri axiale ºi transversale mari,

încercarea convenþionalã a elemen-

telor de fundare de adâncime este difi-

cil de aplicat ºi uneori, chiar imposibil.

În astfel de cazuri este indicatã apli-

carea metodei Osterberg, metodã dez-

voltatã la începutul anilor ‘90.

Fig. 23: Simulare numericã în Plaxis 3D Foundation

Fig. 21: Caracteristici secþionale barete

Fig. 22: Model complet Plaxis 3D 2011

Fig. 20: Plan dispunere barete

continuare în pagina 26��
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Existã o bunã corelare între

rezultatele obþinute în urma încer-

cãrii ºi cele obþinute din simulãrile

numerice ale celor douã teste Oster-

berg efectuate pe baretele de probã.

În urma comparaþiei valorilor

rezistenþei pe bazã si rezistenþei la

frecare lateralã determinate din

încercare ºi cu cele propuse de NP

123:2010, s-au observat urmãtoarele:

• valorile rezistenþei unitare pe

suprafaþa lateralã rezultate din încer-

care sunt superioare celor propuse

de normativ; aceasta certificã faptul

cã valorile recomandate sunt aco-

peritoare;

• în privinþa rezistenþei pe bazã,

nu s-a putut obþine, din încercare,

rezistenþa ultimã calculatã conform

NP 123:2010; graficul rezistenþei pe

bazã confirmã faptul cã rezistenþa pe

bazã a rãmas în domeniul liniar.

Scopul calibrãrii rezultatelor încer-

cãrilor Osterberg cu rezultatele

simulãrilor numerice a fost deter-

minarea, printr-un calcul invers, a

parametrilor geotehnici semnificativi

care guverneazã comportamentul

terenului.

Setul final de parametri a fost

folosit pentru dimensionarea fun-

daþiei structurii analizate. Rezultatele

obþinute din simulãrile numerice care

utilizeazã modele evoluate de com-

portare a pãmântului prezintã un

grad ridicat de încredere.
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Fig. 24: Valorile tasãrii la nivelul radierului în gruparea de încãrcãri de lungã duratã

Fig. 25: Diagramele de efort axial în barete în gruparea de încãrcãri de lungã duratã
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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.
Datoritã 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 efi-
cientã, pentru  folosirea ca armãturã  în dispersie a fibrelor
polimerice.

Caracteristicile fizico-mecanice  surprinzãtoare ale aces-
tor fibre în comparaþie cu fibrele metalice au dus la o
creºtere exponenþialã a utilizãrii 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 polipropilenã purã
printr-un proces de extrudare clasicã (prin rãcire cu apã)
pentru fibrele de tip MULTI ºi FIBRI care prin diverse pro-
cese de transformare ajung la caractristici 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 superplastifiant care le conferã o alunecare
superioarã ºi libertatea de a se dispersa tridimensional în
toatã masa amestecului, nemaifiind necesar a se adauga
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 uti-
lizate ºi respectãrii parametrilor tehnologici cât ºi asupra
produselor finite, control efectuat în conformitate cu
prevederile Manualului de Management al Calitãþi ISO
9001:2008.

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

Fibrele de armare din polipropilenã îmbunãtãþesc pro-
prietãþile 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 defor-
maþiilor din contracþii prin uscare sau din mãrirea rezis-
tenþei la forfecare.

Un domeniu important îl constituie elementele de con-
strucþii solicitate dinamic, la care se poate mãri capaci-
tatea de preluare a energiei din aceastã solicitare. În
cazul unor lucrãri cu încãrcãturi mari sau la un ecarta-
ment 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 poli-
propilenã EDIFIBER 3® sunt folosite cu succes în substi-
tuirea plasei sudate, la plãcile de beton, pardoseli
industriale, plãcile de fundare a cãilor de comunicaþii ºi a
pistelor aeroportuare precum ºi la alte aplicaþii, deoarece
toate elementele din 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, a
fundaþiilor pentru liniile de tramvai datoritã rezistenþei
sporite la ºoc, a comportãrii favorabile la amortizare ºi la
deformare.

Betonul armat cu fibre EDIFIBER 3® are o mulþime de
avantaje, dintre care amintim:

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

• eliminã crãpãturile ºi fisurile datorate tensiunilor 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 betoanelor ºi a
mortarelor eliminând segregarea, mustirea ºi tasarea;

• datoritã peliculei de superplastifiant de pe suprafaþa
fibrelor, betoanele ºi mortarele nu necesitã alþi aditivi.   

Armare profesionalã cu fibre din polipropilenã
pentru betoane ºi mortare

SC EDILCOM SRL este prezentã pe piaþa materialelor de construcþii încã din anul 2005 când a început poducþia fibrelor de armare din polipropilenã.
În prezent firma acoperã toatã gama de armãturi sintetice, începând de la microfibre la macrofibre, toate sub marca comercialã de EDIFIBER 3®.



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;
• piste aeroportuare;
• fundaþii la liniile de tramvai;
• 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 majoritatea 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 toleranþa de ±10%.

Adãugarea fibrelor în masele de amestec se poate
face în staþiile de betoane, direct în autobetoniere pe
ºantier sau în betonierele mici de ºantier.

Dupã ciclul obiºnuit de preparare al amestecului
(beton sau mortar) se adaugã doza de fibre ºi se con-
tinuã malaxarea încã cca. 3 - 4 minute pânã la omoge-
nizarea completã.

Datoritã sacului din hârtie solubilã în care sunt amba-
late fibrele, se recomandã adãugarea fibrelor în autobe-
toniere sau mixere cu tot cu ambalaj fãrã a fi desfãcut.  

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

Important

Datoritã superplastifiantului folosit în tehnologia 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, dozele de
adaos al fibrelor vor fi stabilite de proiectantul de specia-
litate, împreunã cu reprezentantul producãtorului ºi pot
ajunge pânã la 2,5 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.



Arhitecturã
de interior ºi scenografie

Spectacolul oferit de arhitecturã,

la scara unei epoci sau a unei na-

þiuni, se particularizeazã în intimi-

tatea unui interior, fie cã este vorba

de un interior cu caracter public sau

de unul privat. 

În situaþia în care se doreºte o

amenajare de interior realã, modul

de abordare a problemei, privit din

punctul de vedere al arhitectului,

poate fi asemãnat cu munca sce-

nografului. Aceasta deoarece, în

ambele cazuri, se creeazã ºi se

gândeºte un ambient, real sau ima-

ginar, pentru un scop determinat,

respectiv crearea de ambianþã inte-

rioarã. Avem de-a face, astfel, cu un

spectacol dorit de un public ce îºi

imagineazã o scenografie persona-

lizatã. 

Avem, în locuinþa noastrã, interi-

orul pe care îl dorim, frecventãm

interioarele care ne oferã confor-

tul nostru vizual ºi o armonie

ambientalã spre care tindem.

Aceastã armonie ambientalã este

perceputã în toate cele trei dimensi-

uni ale ei, adãugându-se o a patra ºi

anume timpul, care va fi apreciat de

utilizatorii spaþiilor în succesiunea

acþiunilor lor. 

Arhitectura de interior trebuie sã

ofere cât mai multe posibilitãþi de

variabilitate ºi de adaptabilitate a

ambianþelor arhitecturale. Ea trebuie

sã þinã cont de tot ceea ce înseamnã

schimbãri în mediul înconjurãtor, de

modificãrile biologice sau fiziologice,

de statutul social al locatarilor, de

temperamentele, cultura ºi gradul de

educaþie al acestora. Toate acestea

se pot schimba ºi transforma în

perioade mai scurte sau mai lungi de

timp. 

Datoritã schimbãrii viziunilor, a

înnoirilor tehnice ºi tehnologice ºi

datoritã apariþiei tendinþelor noi în

estetica arhitecturii, existã ºi dorinþa

utilizatorilor de modificare a vechilor

interioare, uneori si abandonarea lor

stilisticã. Toate aceste transformãri

putem sã le înscriem în ceea ce

numim uzura moralã a arhitecturii ºi

înlocuirea cu noile aspiraþii.  

Amenajãrile interioare pot cãpãta,

cel mai lesne, dimensiuni sceno-

grafice. Un prim exemplu de

menþionat este amenajarea Barului

Muzeu H.R. Giger numit Alien Bar.

Giger este desenatorul personajului

Alien din filmul cu acelaºi nume iar

barul este decorat în acelaºi stil. 

Aºa cum o scenografie bunã

rãspunde perfect cerinþelor filmului

pentru care a fost creatã, aºa ºi o

amenajare reuºitã este reprezenta-

tivã pentru beneficiarul ei. Varianta

idealã este aceea în care beneficia-

rul se regãseºte pe sine în fiecare

colþiºor al locuinþei sale, iar locuinþa

corespunde cerinþelor ºi nevoilor lui.

Alien Bar proiectat de H. R. Giger

arh. drd. Cristia CHIRA

continuare în pagina 32��





Urmãtorul proiect (Rainbow house)

se remarcã prin culorile puternice,

prin mobilele supradimensionate ºi

mai ales prin faptul cã toate aceste

elemente creeazã un imens loc de

joacã în interior.  

Poþi foarte uºor sã te pierzi dupã

câteva minute de stat în acest spaþiu

înconjurat de suprafeþe reflectante,

cum ar fi pereþii lucioºi sau acoperiþi

de oglinzi, totul, în jur, strãlucind cu

maximã intensitate. 

Chiar ºi podelele par sã se miºte,

datoritã designului lor mesmerizant,

care poate sã zguduie cu uºurinþã

echilibrul unui adult. 

Printr-o gaurã din podeaua dor-

mitorului matrimonial de la etaj se

poate coborî, cu uºurinþã, în sufra-

gerie, pe un tobogan.  

Patul matrimonial se poate roti în

funcþie de dorinþa proprietarului sãu:

spre televizor, spre grãdina exte-

rioarã sau spre imensa cadã din

mijlocul dormitorului. 

Piesa principalã a sufrageriei este

o imensã canapea galbenã, numai

bunã pentru joacã ºi care îºi poate

modifica foarte uºor forma. 

Scara în spiralã conþine toate

culorile curcubeului iar culoarea par-

doselilor este anunþatã de aceastã

scarã. Pe pardoseli ne apare dese-

nat un parchet supradimensionat ºi

colorat diferit. �

Rainbow house (Casa curcubeu)

�� urmare din pagina 30



Reorientarea producãtorilor
de tâmplãrie termoizolantã cãtre pieþe externe

Având în vedere trendul descres-
cãtor, din ultimii ani, al cererilor de
tâmplãrie pe piaþa internã cu toate
neajunsurile colaterale (falimente,
disponibilizãri masive de personal,
insolvenþe, reduceri de taxe ºi
impozite importante la bugetul de
stat etc.) a devenit imperios nece-
sarã gãsirea unor soluþii de stabi-
lizare a situaþiei ºi de menþinere în
exploatare a capacitãþilor exceden-
tare de producþie, rãmase active în
urma prelungitei crize economice din
România ºi nu numai.

În acest sens, putem remarca fap-
tul cã începând cu anul 2010, opera-
torii economici întreprinzãtori, care au
sesizat cã economia nu are perspec-
tiva unei redresãri aºteptate, au
investigat pieþe externe din zona
euro, cum ar fi Italia, Franþa, Belgia,
Olanda, Cehia ºi chiar Germania,
dar ºi pieþe cu potenþial din afara
zonei, cum sunt Elveþia, Canada,
Israel, Congo ºi chiar Coreea de
Sud. În urma acestor investigaþii au
fost identificate condiþii legate de cali-
tatea ºi cerinþele pe care trebuie sã
le îndeplineascã produsele furnizate,
(marcaj CE, performanþe impuse de
normele þãrii respective, personal
calificat pentru montaj, asigurarea
transportului ºi altele). 

Din acest punct de vedere, PPTT
a venit în sprijinul celor interesaþi cu
acþiuni punctuale precum acordarea
de consultanþã în vederea implemen-
tãrii procedurilor care trebuie realizate

(CPF, teste periodice) pentru apli-
carea marcajului CE. De asemenea,
autorizarea Centrului de evaluare
a competenþelor profesionale ale
operatorilor, prin care companiile îºi
pot evalua ºi certifica muncitori în
meseriile de confecþioneri de tâm-
plãrie din PVC ºi aluminiu, geam ter-
moizolator ºi montatori tâmplãrie
termoizolantã, contacte cu agenþiile
economice de pe lângã ambasadele
din Olanda, Belgia, Portugalia, Franþa,
Italia ºi alte þãri în vederea realizãrii
unor misiuni economice în care cei
interesaþi pot obþine personal infor-
maþiile dorite ºi pot stabili contacte
directe cu potenþiali beneficiari având
ºi sprijinul agenþiei. Totodatã, au fost
obþinute infomaþii privind opþiunile
partenerilor strãini faþã de tipul de
tâmplãrie dorit: PVC, aluminiu, lemn
stratificat, tipuri de vitraje, precum ºi
preþuri practicate pentru aceste pro-
duse în þara respectivã.  

Toate aceste acþiuni au marcat în
ultimii trei ani o evoluþie ascendentã,
care, în baza datelor furnizate de
INS, marcheazã, la sfârºitul trimes-
trului I - 2013, o valoare cumulatã a
exportului, pe ultimele 12 luni, de
78,38 milioane euro, din care peste
86% reprezintã tâmplãria din PVC,
9% lemn ºi restul aluminiu (cu rezer-
va cã din datele statistice o parte din
tâmplãria din aluminiu a fost expor-
tatã ca fiind confecþie metalicã fãrã a
se preciza materialul ºi din acest motiv
nu a fost luatã în calcul).

Acest volum de export reprezintã
cca 30% din producþia realizatã, la
nivel naþional, pe perioada analizatã
(320 - 325 mil. euro) ºi evidenþiazã,
implicit, posibilitatea de creºtere a
acestui volum prin acþiuni comune
ale unor operatori economici care au
acumulat experienþã în domeniu.
Aceºtia pot contracta lucrãri de
volum mare, prin înfiinþarea unor
reprezentanþe în þãrile cu potenþial ºi,
totodatã, pot contribui la relansarea
pe plan intern a acestui segment
economic, cu toate implicaþiile care
derivã din acest proces.

PPTT se declarã un partener
activ ºi implicat în acest proces de
relansare a industriei de tâmplãrie
termoizolantã ºi va acorda tot spri-
jinul necesar companiilor solicitante.
Procedând aºa, PPTT îi ajutã ºi
îndrumã pe toþi cei care compun
aceastã breaslã sã nu stea pasivi la
ceea ce se întâmplã pe aceastã
piaþã pentru cã, la o adicã, nu-i mai
poate salva nimeni. ªi unii dintre ei
au înþeles acest lucru ºi acþioneazã
în consecinþã! �

ing. Harilaus KILAIDITIS, director executiv PPTT

Pentru a rezista exigenþelor unei economii concurenþiale, producãtorii ºi prestatorii de servicii din sec-
torul construcþiilor trebuie sã fie, în permanenþã, atenþi la mersul activitãþilor din domeniul respectiv, pe
întreaga grilã, de la producþie pânã la oferta cãtre potenþialii beneficiari. Acest lucru este necesar pentru cã
viaþa economicã înregistreazã fenomene uneori neaºteptate ºi trebuie sã te adaptezi lor.

Harilaus Kilaiditis - director executiv PPTT
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Un nou sistem din aluminiu
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SECUTEX® EDF - un material geocompozit nou
pentru îmbunãtãþirea patului de fundare

la cãile ferate

O soluþie posibilã pentru evitarea
deteriorãrii premature a prismului de
piatrã spartã (foto 1) este folosirea
unor elemente suplimentare, care sã
creascã elasticitatea sistemului.

Geotextilele neþesute sunt folosite,
de mult timp, în lucrãrile de reabilitare
ºi construcþie a cãilor ferate, ajutând
la îmbunãtãþirea performanþei aces-
tora pe termen lung, datoritã funcþiilor
de filtrare, separare ºi drenaj pe care
le îndeplinesc simultan.

NAUE GmbH & CO. KG a dezvoltat
un nou produs - Secutex® EDF - care
se instaleazã sub prismul de piatrã
spartã ºi care are ca efecte:

• Creºterea elasticitãþii liniei de
cale feratã ºi reducerea uzurii meca-
nice a agregatelor la solicitãri ciclice

• Asigurarea unui filtru stabil între
prismul de piatrã spartã ºi stratul de
formã sau stratul de pozare

• Drenarea apelor din precipitaþii
• Protejarea stratului de pozare 

Secutex® EDF este compus din

trei straturi: primul este un geotextil

robust, neþesut, din polipropilenã,

consolidat mecanic prin interþesere,

cu rol de protecþie mecanicã a mie-

zului ºi cu rol de drenaj. Urmeazã

miezul geocompozitului, format din

granule de cauciuc cu elasticitate

mare, având o masã unitarã de

5.000 g/m2. Miezul este cel care dã

atât elasticitate materialului, fãcân-

du-l sã acþioneze ca un strat de

atenuare a vibraþiilor, cât ºi o exce-

lentã capacitate de drenaj în plan. Al

treilea strat al geocompozitului este

un geotextil special, portant. Toate

elementele sunt conectate printr-un

proces mecanic de interþesere, care

duce la obþinerea unui material com-

pozit robust, capabil sã reziste fãrã

probleme eforturilor la care este

supus în timpul instalãrii ºi

operãrii ºi sã acþioneze

ca un strat de amorti-

zare a vibraþiilor,

de filtrare ºi

drenaj.

Secutex® EDF atenueazã vibra-

þiile, fãrã a fi însã doar o saltea cla-

sicã de amortizare sub stratul de

piatrã spartã.

Secutex® EDF combinã caracte-

risticile elastice ale saltelelor de

amortizare cu elemente noi: protec-

þia substratului, separare ºi drenaj.

În privinþa drenajului, Secutex® EDF

acþioneazã similar geocompozitului

drenant Secudrain®, fiind capabil sã

descarce lateral apa infiltratã, fãrã

pericolul colmatãrii miezului drenant

cu particule minerale, datoritã geotex-

tilelor cu care este echipat.

Un material ca Secutex® EDF

este capabil sã reducã transmiterea

vibraþiilor în toatã structura cãii ferate,

reducând, astfel, abraziunea agre-

gatelor din prismul de piatrã spartã,

prevenind uzura prematurã a ºinelor

ºi roþilor ºi crescând durata de ex-

ploatare a liniilor. �

Odatã cu îmbunãtãþirea tehnologiilor ºi echipamentelor folosite pentru lucrãrile de pãmânt, a devenit
posibilã compactarea intensivã a stratului de pozare ºi a straturilor portante din infrastructura cãilor
ferate. În acelaºi timp, s-au dezvoltat concepte constructive bazate pe reducerea grosimii straturilor de
materiale minerale, prin creºterea capacitãþii portante a stratului suport datoritã încorporãrii de lianþi în
masa acestuia. Mãsurile de acest tip conduc, de regulã, la obþinerea unor terasamente cu caracteristici
îmbunãtãþite în privinþa capacitãþii portante ºi a funcþionalitãþii. Nu trebuie, însã, uitat cã atât creºterea
gradului de compactare a stratului de pozare ºi a umpluturilor, cât ºi stabilizarea pãmânturilor, sunt asoci-
ate cu o scãdere a elasticitãþii suprastructurii de cale feratã, materializatã printr-o creºtere a încãrcãrii apli-
catã agregatelor minerale. Aceasta poate deteriora atât prismul de piatrã spartã cât ºi stratul de formã.

Foto 1: Prism de piatrã spartã deteriorat
din cauza abraziunii agregatelor
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Standarde ºi reglementãri tehnice privind
protecþia lemnului pentru construcþii

drd. chim. Mariana PRUNÃ - cercetãtor ºtiinþific ICECON SA

S-a început cu revizuirea Specifi-
caþiei tehnice – Indicativ ST 049-2006,
care vizeazã produsele ºi pro-
cedeele de protecþie preventivã la
atacul agenþilor biologici ºi climatici
asupra lemnului din construcþii.
Aceastã specificaþie tehnicã a fost
elaboratã în anul 2006, cu scopul
introducerii pe piaþã a unor produse
pentru construcþii care sã cores-
pundã, la acea datã, unor standarde
româneºti ºi europene adoptate ca
standarde naþionale. A urmat revi-
zuirea reglementãrii Instrucþiuni
tehnice – Indicativ C 46-1986, care
vizeazã metodele ºi produsele de
protecþie preventivã ºi de combatere
a biodegradãrii lemnului din con-
strucþii. 

În prezent, elaborarea unei regle-
mentãri tehnice complete are în
vedere o analizã a conþinutului celor
douã acte normative impunând intro-
ducerea unor cunoºtinþe minime ºi
necesare fabricantului produselor de
protecþie, executantului protecþiilor ºi
beneficiarului final.

Se vor aduce completãri cu infor-
maþii privind durabilitatea lemnului,
factorii biodistructivi, metode ºi pro-
duse de protecþia lemnului, verifi-
carea calitãþii acestuia. Se va
realiza, astfel, Comasarea reglemen-
tãrii tehnice Indicativ ST 049-2006
cu reglementarea tehnicã Indicativ
C 46-1986, în cadrul lucrãrii “Regle-
mentare tehnicã - Specificaþie tehnicã

privind protecþia elementelor de con-
strucþii din lemn împotriva agenþilor
agresivi“.

Corelarea noii reglementãri teh-
nice cu cerinþele UE (legislaþie ºi
standardizare privind protecþia medi-
ului ºi dezvoltarea durabilã în con-
strucþii, în vederea asigurãrii
cerinþelor ºi criteriilor de performanþã
pentru suportul din lemn ºi pentru
produsele de protecþia lemnului) este
o consecinþã a aderãrii României în
anul 2007 la UE. În noua regle-
mentare s-au preluat terminologia,
metodele de încercãri ºi sistemele
de clasificare pentru durabilitate,
clasele de exploatare, de impreg-
nabilitate, de retenþie ºi adâncime de
penetrare, precum ºi eficacitatea
protecþiei. Protecþia lemnului din
construcþii se verificã în conformitate
cu standardele europene pentru
testarea  produselor biocide (insecti-
cide ºi fungicide), hidrofuge ºi
ignifuge. 

Introducerea instrucþiunilor de
prevenire ºi combatere a agenþilor
de biodegradare a elementelor de
construcþii  din lemn (insecte, ciu-
perci xilofage, inclusiv buretele de
casã) va contribui la informarea
corectã ºi eficientã a beneficiarilor
acestei lucrãri, privind posibilitãþile
tehnice actuale, limitele ºi con-
secinþele în domeniul metodelor ºi
produselor de protecþie. 

Actualizarea, dupã caz, a crite-
riilor ºi nivelurilor de performanþã,
atât pentru stratul suport din lemn
cât ºi pentru sistemele de protecþie,
în conformitate cu noile prevederi
ale standardelor europene se va
face cu preluarea ultimelor prevederi
care fac obiectul adoptãrii ºi actuali-
zãrii unor standarde noi pentru pro-
duse din lemn. De asemenea, se vor
introduce, ca element de noutate,
toate cerinþele de performanþã ale
suportului din lemn ºi pentru sis-
temele de protecþie prevãzute în
euronormele de proiectare a con-
strucþiilor din lemn. Un alt element
de noutate constã în prezentarea
cerinþelor ºi criteriilor de performanþã
cerute la introducerea pe piaþã la
certificarea conformitãþii produselor
ºi serviciilor.  

Lucrarea se adreseazã proiec-
tanþilor ºi verificatorilor de proiecte,
constructorilor, executanþilor lucrãrilor
de protecþie, producãtorilor de mate-
riale din lemn ºi de produse pentru
protecþia lemnului împotriva biode-
gradãrii, pentru construcþiile cu ele-
mente din lemn noi ºi pentru cele
aflate în exploatare. În plus, se
adreseazã tuturor factorilor cu com-
petenþe în testarea, agrementarea,
certificarea ºi controlul produselor
pentru construcþii. 

Pentru alte informaþii adresaþi-vã
drd. chim. Mariana Prunã, Mobil:
0743 066 555, 0721 298 921; Tel.:
021 202 55 00/121, 021 202 55 61;
e-mail: mariana.pruna@icecon.ro �

În prezent, în domeniul protecþiei lemnului se folosesc standarde ºi reglementãri tehnice care definesc
noþiunile speciale, clasificã performanþele lemnului ºi produselor din lemn ºi stabilesc metodele de apli-
care sau de determinare a calitãþii protecþiei aplicate. 

Pentru pregãtirea personalului de execuþie, proiectare ºi inspecþie în domeniul protecþiei lemnului din
construcþii s-a avut în vedere instituirea la nivel internaþional ºi naþional a unui program permanent de
instrumente de lucru pentru toþi specialiºtii: ingineri, arhitecþi, fizicieni, chimiºti, biologi etc. În acest sens,
au fost elaborate, pe plan naþional, douã reglementãri tehnice privind cerinþe, criterii de performanþã ºi
mãsuri de prevenire ºi combatere a agenþilor agresivi, care, în prezent, trec printr-un proces de revizuire
tehnicã într-o anchetã publicã a Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice.





Creºterea siguranþei în exploatare
a barajului ºi lacului de acumulare Dridu, judeþul Ialomiþa

DESCRIEREA LUCRÃRII
Acumularea Dridu (45 mil. mc),

amplasatã pe râul Ialomiþa, la cca.
700 m amonte de confluenþa cu râul
Prahova, este compusã din baraj
frontal ºi baraj de închidere, descãr-
cãtor de ape mari, prizã de apã
industrialã, canal evacuator de ape
mari, sistem de drenaj, apãrãri de
maluri ºi centralã electricã.

Lucrãrile pentru punerea în sigu-
ranþã a acumulãrii au constat în:

• reabilitarea evacuatorului de ape
mari (betoane ºi echipament hidrome-
canic, ecran de etanºare amonte,
injecþii de umplere a golurilor din fun-
daþia evacuatorului, parapet de pro-
tecþie pe zidurile laterale din aval de
evacuatorul de ape mari);

• reabilitarea canalului evacuator
ºi a zonei de debuºare în râul
Ialomiþa; 

• consolidãri de mal;
• refacerea pereului existent, dis-

trus prin subspãlare ºi completare cu
parapet sparge val, pe zonele digului
tronson III, în care parapetul lipseºte.

Evacuatorul de ape mari este o
construcþie din beton armat, cu
dimensiunile în plan 66,5 m x 120,0 m
ºi înãlþimea de 20 m, fiind alcãtuit din
radier, pile ºi culei. Lucrãrile pentru
reabilitarea sa au constat în execuþia
ecranului de etanºare din amonte de
evacuator, umplerea golurilor ºi ca-
vernelor de sub radierul barajului de
beton, injectarea fisurilor din betonul
de la culei ºi pile, acoperirea cu mor-
tare speciale a feþelor pilelor, culeelor
ºi radierului.

Având în vedere efectele exploa-
tãrii Barajului Dridu într-o perioadã
de peste 30 de ani, a fost necesarã
realizarea unui nou ecran de etan-
ºare pentru a se asigura o imperme-
abilizare sigurã a fundaþiei barajului.

Execuþia noului ecran de etanºare,
situat la cca. 14 m amonte de cel
existent, s-a realizat în douã faze de
execuþie, la adãpostul a douã incinte
provizorii de lucru, executate din
palplanºe metalice. Datoritã carac-
teristicilor geotehnice ale terenului
din fundaþia barajului, ecranul de
etanºare a fost realizat prin pro-
cedeul „Soil Mixing” – tehnologie
care prevede ca operþiuni simultane
tãierea, malaxarea ºi injectarea
terenurilor în care trebuie realizat
ecranul de etanºare; pãmântul afâ-
nat se amestecã cu suspensie de
apã-ciment-bentonitã injectatã sub
presiune, omogenizarea se face în
tronsoane succesive cu instalaþie de
foraj LIEBHERR LRB 155.

Pentru asigurarea calitãþii cores-
punzãtoare a lucrãrilor la ecranul de
etanºare, SC APASCO SA a organizat
un serviciu intern de control tehnic ºi
de calitate precum ºi un laborator de
ºantier, utilat pentru efectuarea încer-
cãrilor necesare ºi dotat cu personal
tehnic calificat.

S-a executat reabilitarea instala-
þiilor hidraulice la stavilele cu seg-
ment cu clapetã ºi la vana segment,
precum ºi instalaþia hidraulicã a
echipamentului hidromecanic.

Prin lucrãrile executate cu profe-
sionalism de specialiºtii APASCO SA,
acumularea Dridu, executatã între
anii 1968-1975, poate funcþiona în
siguranþã, asigurând apãrarea împo-
triva inundaþiilor a unei suprafeþe de
30.000 ha, alimentarea cu apã indus-
trialã a oraºului Urziceni, precum ºi
apa pentru irigarea a 17.000 ha. �

Antreprenor: APASCO SA Mãneciu
Beneficiar: Ministerul Mediului ºi Pãdurilor -

Unitatea de Management al Proiectului 
Proiectant: AQUAPROIECT Bucureºti 
Investitor: Administraþia Naþionalã „Apele Române“ SA
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SAMENT Internaþional –
jucãtor nou pe piaþa localã a trapelor de fum

SAMENT România, furnizor de trape
de fum ºi luminatoare ce a livrat sis-
teme pentru construcþia Promenada
Mall, Cora Constanþa, Aeroporturile
Bãneasa ºi Otopeni ºi stadionul Naþional
Arena, doreºte sã devinã un jucãtor
important în piaþa de profil, oferind pro-
duse ºi soluþii profesionale pentru
proiectele în care este implicatã.

Potrivit opiniei lui Adrian Mocanu,
Regional Sales Manager al companiei,
produsele SAMENT se înscriu perfect
în cerinþele proiectelor în care este
implicatã compania, aceasta fiind capa-
bilã sã ofere soluþii care rãspund cu
fidelitate cererii clienþilor, la o calitate
crescutã ºi cu respectarea nivelului de
buget al proiectelor. „Domeniul este
foarte competitiv, la nivel local fiind
active ºase companii mari ºi alte
câteva de dimensiuni mai mici. Firma
noastrã este relativ nouã pe piaþa din
România, produsele fiind importate de
la fabrica grupului din Sofia (Bulgaria).
Dorim ca în cel mai scurt timp sã

deschidem o unitate de fabricaþie în
România, care sã ne confere o flexibi-
litate mai mare în livrãri ºi un timp de
livrare mai mic. În ceea ce priveºte
piaþa trapelor de fum ºi a lumina-
toarelor, considerãm cã în 2013 ºi
2014 sectorul specific va înregistra
o stabilizare, relansarea domeniului
urmând a fi înregistratã începând din
2015. În prezent, cererea de pe piaþa
localã se realizeazã preponderent în
funcþie de preþ, însã am remarcat o
creºtere a nivelului de educare a
clienþilor, în sensul cã aceºtia sunt
mult mai atenþi la produsele pentru
care opteazã. Obiectivul SAMENT
este de a oferi o calitate superioarã la
un preþ competitiv, care sã includã
ºi servicii complementare: montaj pro-
fesional, suport tehnic, proiectare,
soluþii speciale pentru aplicaþii atipice.
Majoritatea clienþilor noºtri sunt repre-
zentaþi de companii de construcþii,
care solicitã sisteme complete de pro-
tecþie la foc ºi fum a clãdirii“, a declarat
Adrian Mocanu. 

Din punct de vedere al tipurilor de
proiecte, cele mai multe comenzi de
trape de fum ºi luminatoare provin din
domeniul industrial, urmat de cele de
retail / comercial.

SAMENT România este activã pe
piaþa localã a construcþiilor din anul
2012, din portofoliul acesteia fãcând
parte trapele de fum ºi luminatoarele.
Toate produsele companiei deþin marca-
jul CE ºi pot fi aduse în România în circa
trei sãptãmâni de la comandã. �

Adrian Mocanu - sales manager SAMENT România
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Dan Mircea FRANGOPOL

S-a nãscut la 28 iulie 1946 în
Bucureºti.

Dupã terminarea Liceului Spiru
Haret din Bucureºti, a urmat, între anii
1964 - 1969, Facultatea de Construcþii
Civile ºi Industriale - Institutul de Con-
strucþii Bucureºti, pe care a absolvit-o
ca ºef de promoþie.

Dupã absolvire a fost reþinut în
învãþãmânt, la Catedra de construcþii
civile a Institutului de Construcþii
Bucureºti, ca asistent (1969 - 1974).
Între anii 1974-1976, a funcþionat ca
asistent de cercetare la Universitatea
din Liege, obþinând titlul ºtiinþific în
ºtiinþe aplicate iar în perioada 1977 -
1979 a fost conferenþiar la Catedra
de construcþii civile a Institutului de
Construcþii Bucureºti.

Din 1979 pânã în 1983 a lucrat ca
inginer proiectant la firma A. Lipski
Consulting Engineers din Bruxelles.

În 1983 a plecat în S.U.A. unde a
fost profesor asociat la Universitatea
Colorado din Boulder, Colorado -
Departamentul de inginerie civilã, de
mediu ºi arhitecturã (1983 - 1988) ºi
profesor (1988 - 2006), devenind pro-
fesor emerit în anul 2006. La aceastã
universitate a predat cursurile: Sis-
teme de inginerie civilã; Probabilitãþi,
statisticã ºi decizie pentru inginerii
civili; Mecanica structurilor; Proiectare
structuralã; Analizã structuralã matri-
cealã; Analizã structuralã neliniarã;
Siguranþã structuralã; Cedare struc-
turalã; Optimizare structuralã; Studiu
avansat al siguranþei.

De menþionat cã, a condus 20 de
doctoranzi ºi 50 de studenþi master.

În anul 2006 s-a transferat la Uni-
versitatea Lehigh din Bethlehem,
Pennsylvania ca profesor ºi ºef al Ca-
tedrei Fazlur R. Khan de inginerie
structuralã ºi arhitecturã, la Departa-
mentul de inginerie civilã ºi de mediu.

Precizãm cã a mai fost profesor
sau cercetãtor vizitator la universitãþi ºi
centre de cercetare din oraºele: Lisa-
bona, Waterloo (Ontario, Canada),
Lousanne, Yamaguchi, Milano, Kyoto,
Trento, Osaka, Guildford (Surrey),
Braunschweig.

Prof. Dan Mircea Frangopol s-a
afirmat ca un cercetãtor de excepþie,
fiind consultant pentru diferite agenþii
guvernamentale naþionale ºi în strãi-
nãtate. Principalele domenii în care a
excelat sunt: siguranþa structuralã,
optimizarea structuralã, ingineria podu-
rilor, analiza ciclului de viaþã, proiec-
tarea, mentenanþa ºi managementul
structurilor ºi infrastructurilor.

Activitatea publicisticã. Rezultatele
obþinute în urma cercetãrilor sale
ºtiinþifice au fost publicate în peste 400
de lucrãri, cele mai multe fiind apreci-
ate de conducerile unor asociaþii ºi
publicaþii cu rezonanþã internaþionalã.

Menþionãm cã este fondator al revis-
tei internaþionale cu recenzare Struc-
ture & Infrastructure Engineering (inclusã
în Indexul de Citare a ªtiinþei, dedicatã
progreselor recente în mentenanþa,
managementul ºi comportarea pe
ciclul de viaþã al unei largi game de
infrastructuri).

Este editor sau co-editor a peste
20 de cãrþi publicate în editurile: ASCE,
Balkema, CIMNE, Elsevier, McGraw-
Hill ºi Thomas Telford ºi membru în
Consiliile editoriale ale mai multor
reviste internaþionale.

De asemenea, a prezentat nume-
roase conferinþe, ca invitat al unor uni-
versitãþi sau centre de cercetare de
prestigiu, ºi la manifestãrile ºtiinþifice
internaþionale de mare prestigiu. 

A organizat ºi condus mai multe
conferinþe ºi workshop-uri naþionale ºi
internaþionale de inginerie structuralã.

Datoritã activitãþii sale de excepþie,
este preºedinte fondator al Asociaþiei
Internaþionale pentru Mentenanþa ºi
Siguranþa Podurilor (IABMAS) ºi al
Asociaþiei Internaþionale pentru Ingine-
rie Civilã pe Ciclul de Viaþã (IALCCE).
A fost director al Consorþiului pentru
Inginerie Civilã Avansatã pentru Medii
Civile Sustenabile (COALESCE) ºi
vicepreºedinte ºi membru fondator al
Asociaþiei Internaþionale pentru Monito-
rizarea Sãnãtãþii Infrastructurilor Inte-
ligente (ISHMII).

Amintim, de asemenea, cã este
membru sau membru onorific a nume-
roase asociaþii ºi comitete prestigioase
din S.U.A. ºi din alte þãri, ca ºi al unor
asociaþii cu caracter internaþional.

Pentru activitatea sa impresio-
nantã, prof. Dan Mircea Frangopol a
fost onorat cu numeroase distincþii:
Distincþia de educator în metode pro-
babilistice a Societãþii Inginerilor Auto-
motivi (1996); Distincþia Societãþii
Americane a Inginerilor Civili, pentru
stadiul actual în ingineria civilã (1998
ºi 2004); Premiul pe anul 2001 al Aso-
ciaþiei Internaþionale pentru Siguranþã
ºi Fiabilitate Structuralã; Medalia
Croes pe anul 2001 a ASCE; Distincþia
ºi bursa JSP în anul 2002, pentru cer-
cetare în Japonia; Distincþia Moiseev
pe anul 2003 a ASCE; Distincþia de
cercetare Kajima pe anul 2004; Meda-
lia ASCE Nathan M. Newmark pe anul
2004; Medalia T.Y. Lin pe anul 2006;
numeroase distincþii la Universitatea
Colorado.

În România, i s-a acordat titlul
ºtiinþific de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii Tehnice de Construcþii
Bucureºti (2001) ºi calitatea de mem-
bru de onoare al Academiei de ªtiinþe
Tehnice din România - Secþia de Con-
strucþii ºi Urbanism.

Prin activitatea sa didacticã ºi
ºtiinþificã, prof. Dan Mircea Fragopol a
adus onoare þãrii în care s-a nãscut ºi
ºcolii în care s-a format.

Preocupãrile sale ºtiinþifice moder-
ne îl situeazã în frontul înaintat al
cunoºtinþelor de specialitate. De remar-
cat caracterul multilateral al preocu-
pãrilor ºi interesul susþinut pentru
activitãþi cu caracter de sintezã.

Inteligent, înclinat în aprofundarea
fenomenelor fizice, spirit novator, cu
capacitate de muncã neobiºnuitã,
onest, uman ºi modest, s-a ridicat la
valoarea celor mai de seamã perso-
nalitãþi, scriind o paginã frumoasã în
istoria ºtiinþei ºi tehnicii internaþionale
în construcþii.

(Din volumul „Personalitãþi româneºti
în construcþii, autor Hristache Popescu)
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Soluþii de ancorare a compozitelor polimerice
utilizate la consolidarea grinzilor din beton armat

as. dr. ing. Dan DIACONU, prof. dr. ing. Valeriu STOIAN,
º. l. dr. ing. Tamás NAGY-GYÖRGY, as. dr. ing. Sorin-Codruþ FLORUÞ, as. drd. Simon PESCARI -

Universitatea Politehnicã din Timiºoara, Departmentul de Construcþii Civile ºi Instalaþii

În România multe construcþii, fie
ele industriale, agricole sau civile,
ºi-au atins sau chiar depãºit durata
de viaþã. Altele nu mai corespund din
punct de vedere al cerinþelor
actuale. Astfel cã acestea necesitã
unele intervenþii structurale de
reabilitare ºi/sau consolidare, avân-
du-se în vedere unele considerente
cum ar fi: eficienþa, uºurinþa aplicãrii,
sustenabilitatea, influenþa asupra
mediului înconjurãtor a clãdirii ºi a
oamenilor ce o deservesc. 

Una dintre soluþii ar fi utilizarea
materialelor compozite polimerice,
accentul punându-se, în lucrare, pe
consolidarea la moment încovoietor
a grinzilor din beton armat ºi în mod
special, pe diferite sisteme de anco-
rare a materialelor compozite folo-
site la consolidare.

PRINCIPIUL DE ÎNCERCARE
Principiul de încercare a ele-

mentelor experimentale este cel
prezentat în figura 1. Acest mod de
încercare a grinzilor este utilizat pe
scarã largã. Este un principiu de
încercare în patru puncte la care
încãrcarea elementului se face prin
aplicarea unei forþe verticale, mono-
ton crescãtoare. Aceasta descarcã
pe grindã în douã puncte, la o dis-
tanþã de 140 cm între ele, situate
centrat faþã de cele douã reazeme,
aflate la 400 cm unul de celãlalt. Dis-
tanþa de la reazem la punctul de
descãrcare din imediata vecinãtate a
lui este de 130 cm.

Elementele experimentale încercate
în cadrul programului de cercetare
au aceleaºi dimensiuni geometrice:
lungimea L = 420 cm, grosimea
D = 20 cm, înãlþimea H = 40 cm.

De asemenea, elementele sunt
similare din punct de vedere al
materialelor utilizate (beton ºi armã-
turã) ºi anume: beton de clasã
C32/40, armãturã ft,med = 781 N/mm2,

Lucrarea de faþã prezintã rezultatele încercãrilor experimentale efectuate pe grinzi din beton armat
consolidate cu materiale compozite polimerice. Deoarece aderenþa între stratul suport ºi rãºina folositã
la lipirea compozitelor este punctul slab al soluþiei de consolidare, cedarea are loc prin dezlipirea aces-
tora, cu mult înaintea consumãrii capacitãþii materialului compozit. Acest fenomen apare din cauza
tratãrii superficiale în faza de pregãtire a stratului suport. Pentru a rezolva o asemenea problemã de
aderenþã s-au propus ºi testat diferite soluþii de ancorare. Toate testele au fost fãcute în laboratorul
departamentului de construcþii civile al Universitãþii “Politehnica” din Timiºoara, în cadrul unui program
de studiu doctoral.

Fig. 1: Principiul de încercare a grinzilor [cm]

Fig. 2: Locaþia tãieturilor pe armãtura din mijloc [cm]

Tabelul 1: Caracteristicile materialelor compozite
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toate grinzile având acelaºi sistem
de armare (armãturã longitudinalã
3Ø16, bare de montaj 2Ø8, etrieri
Ø8/15).

Pentru a simula o eventualã
deteriorare a armãturii longitudinale,
s-a redus aria de armare prin tãierea
barei mediane în trei puncte (în
dreptul zonelor de transmitere a
încãrcãrii pe grindã ºi în mijloc –
figura 2). Rãmân, astfel, active doar
douã bare din trei. Aceasta s-a rea-
lizat pentru grinda martor RB2 ºi
pentru restul grinzilor care au fost
consolidate prin diverse sisteme.

PROGRAMUL EXPERIMENTAL
Programul experimental constã

din testarea a 13 elemente dintre
care:

• douã grinzi martor (RB ºi RB2);
• douã grinzi consolidate cu mate-

riale compozite (R-2W, R-1S-0) –
care vor fi elemente martor în analiza
sistemelor de ancorare propuse;

• nouã grinzi consolidate ºi anco-
rate folosind materiale compozite
(R-2W-A, R-2W-MA, RL-2W-A, R-
2S-W, R-2NSMS, R-1S, R-1S-AS,
R-1S-SP, R-1S-CA).

Cele douã grinzi martor, RB ºi
RB2, au avut un comportament ca-
racteristic solicitãrii din încovoiere,
astfel:

• elementul RB a cedat prin zdro-
birea betonului în zona comprimatã,
respectiv deschiderea fisurilor ºi
curgerea armãturilor în zona întinsã, la
o valoare a forþei verticale Fmax = 196 kN;
deplasarea maximã pe verticalã a
atins valoarea de 120,94 mm;

• elementul RB2 a cedat prin
zdrobirea betonului în zona compri-
matã, respectiv deschiderea fisurilor
ºi curgerea armãturilor în zona
întinsã, la o valoare a forþei verticale
Fmax = 134 kN; deplasarea maximã
pe verticalã a atins valoarea de
99,72 mm.

Pentru a avea un reper de com-
paraþie, toate grinzile s-au consolidat
impunând o capacitate maximã de
160 kN. Compozitul utilizat s-a cal-
culat pentru a asigura suplimentarea
capacitãþii portante maxime a ele-
mentelor de la 134 kN (cât a rezistat
grinda martor RB2) la cel puþin va-
loarea impusã.

Caracteristicile materialelor com-
pozite utilizate la consolidarea elemen-
telor sunt prezentate în tabelul 1.

Fig. 3: Consolidarea cu þesãturã din fibre de carbon – R-2W. a. ªlefuirea suprafeþei betonului;
b. Curãþarea suprafeþei de praf; c. Curãþarea þesãturii cu diluant; d. Impregnarea þesãturii prin roluire

Fig. 7: Grinda R-2W-MA - modul de cedare. a. Ruperea þesãturii; b. Cedarea betonului

Fig. 4: Consolidarea cu þesãturã din fibre de carbon – R-2W-A. a. Fabricarea ancorajelor; b. Dispunerea
de fâºii transversale în zona de ancorare (în 3 straturi, intercalate cu fâºiile long.); c. Strãpungerea

fâºiilor pentru introducerea ancorajelor

Fig. 6: Consolidarea cu þesãturã din fibre de carbon – R-2W-MA. a. Conexpanduri pentru ancoraje;
b. ªlefuirea feþei în contact cu rãºina; c. Dispunerea de fâºii transversale în zona de ancorare

(în 3 straturi, intercalate cu fâºiile long.); d. Prinderea ancorajelor

Fig. 5: Grinda R-2W-A - modul de cedare

Fig. 8: Consolidarea cu þesãturã din fibre de carbon – RL-2W-A. a. Umplerea gãurilor cu rãºinã
ºi introducerea ancorajelor; b. Rãsfirarea þesãturii din capãtul ancorajului ºi impregnarea ei;

c. Aplicarea þesãturii longitudinale ºi impregnarea ei prin roluire
continuare în pagina 50��
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SOLUÞII DE CONSOLIDARE
1. Cu þesãturã din fibre de carbon

1.a) Elementul R-2W
Din calcul a rezultat cã necesarul

de material compozit pentru R-2W
este format din douã fâºii de þesã-
turã din fibre de carbon cu gro-
simea de 0,12 mm, lãþimea de 180
mm ºi lungimea de 3.700 mm,
suprapuse ºi lipite pe faþa inferioarã
a grinzii cu rãºinã epoxidicã.

Elementul R-2W a cedat prin
dezlipirea þesãturii de pe suprafaþa
suport, la o valoare a forþei verticale
Fmax = 166 kN. Deplasarea maximã
pe verticalã a atins valoarea de
49,09 mm.

1.b) Elementul R-2W-A
Necesarul de material compozit

pentru R-2W-A a rezultat din calcul
ca fiind: douã fâºii de þesãturã din
fibre de carbon cu grosimea de
0,12 mm, lãþimea de 180 mm ºi
lungimea de 3.700 mm, suprapuse
ºi lipite pe faþa inferioarã a grinzii cu
rãºinã epoxidicã. Pe lânga aceasta
mai este nevoie de 6 fâºii de þesãturã
(100x360 mm), pentru confecþio-
narea amcorajelor de tip tijã com-
pozitã cu capãt floare (Anchor
Spike) ºi de 18 fâºii de þesãturã
(100x180 mm), care vor fi lipite per-
pendicular pe direcþia fibrelor din
þesãtura longitudinalã.

Elementul R-2W-A a cedat prin
dezlipirea þesãturii de pe suprafaþa
suport ºi ruperea ei în imediata
vecinãtate a ancorajului, la o valoare
a forþei verticale Fmax = 191 kN. Depla-
sarea maximã pe verticalã a atins
valoarea de 69,32 mm.

1.c) Elementul R-2W-MA
Necesarul de material compozit

pentru R-2W-MA este similar cu cel
pentru R-2W. Pe lânga aceasta, mai
este nevoie de 4 conexºpanuri cu
diametrul de 8 mm ºi 4 discuri dia-
mantate de tãiat beton, uzate, cu
diametrul de 112 mm, reciclate cu
scopul de a le folosi pe post de anco-
raje metalice. Mai sunt necesare 18
fâºii de þesãturã (100 x 180 mm)
care vor fi lipite perpendicular pe
direcþia fibrelor din þesãtura longitudi-
nalã, la fel ca la elementul R-2W-A.

Elementul R-2W-MA a cedat prin
dezlipirea þesãturii de pe suprafaþa
suport ºi ruperea ei între cele douã
ancoraje de capãt, la o valoare a

Fig. 10: Grinda R-2S-W - modul de cedare. a. Alunecarea parþialã a lamelei; b. Forfecarea fibrelor de
þesãturã de-a lungul lamelei; c. Ruperea lamelei din flambare ca urmare a smulgerii din capãtul opus

Fig. 14: Grinda R-1S - modul de cedare. a. Ruperea lamelei; b. Cedarea betonului în zona comprimatã

Fig. 12: Grinda R-2NSMS - modul de cedare. a. Ruperea lamelei; b. Cedarea betonului
în zona comprimatã

Fig. 13: Detaliu ancoraj – grinda R-1S

Fig. 11: Consolidarea cu lamelã din fibre de carbon – R-2NSMS. a. Tãierea ºi aspirarea ºliþurilor;
b. Înglobarea lamelei în rãºina din ºliþul pretãiat; c. Nivelarea suprafeþei cu ºpaclul

Fig. 9: Grinda RL-2W-A - modul de cedare

�� urmare din pagina 49
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forþei verticale Fmax = 176 kN, con-
comitent cu distrugerea betonului în
zona comprimatã. Deplasarea maximã
pe verticalã a atins valoarea de
71,42 mm.

1.d) Elementul RL-2W-A
Necesarul de material compozit

pentru RL-2W-A a rezultat din calcul
ca fiind de: câte douã fâºii de þesã-
turã din fibre de carbon, pe fiecare
faþã lateralã a grinzii, fâºii cu lãþimea
de 90 mm ºi lungimea de 3.700 mm,
suprapuse ºi lipite la partea infe-
rioarã a feþelor laterale ale grinzii cu
rãºinã epoxidicã. Pe lângã aceasta,
mai este nevoie de 12 fâºii de þesã-
turã din fibre de sticlã (100 x 360 mm)
pentru confecþionarea ancorajelor
de tip tijã compozitã cu capãt floare
(Anchor Spikes).

Elementul RL-2W-A a cedat prin
dezlipirea þesãturii, planul de alune-
care fiind în interiorul compozitului, la
o valoare a forþei verticale Fmax = 161 kN.
S-a ajuns, astfel, la concluzia cã
ancorajul are eficinþa maximã atunci
când tija acestuia strãpunge toate
straturile de þesãturã ºi capul tip
floare rãmâne impregnat peste
ultimul strat. Deplasarea maximã
pe verticalã a atins valoarea de
52,99 mm.

2. Cu lamele pultrudate
din fibre de carbon

2.a) Elementul R-1S-0
Necesarul de material compozit

pentru R-1S-0 rezultat din calcul
este mult sub ceea ce oferã o lamelã
din fibre de carbon cu secþiunea de
1,2 mm x 50 mm. Deoarece pro-
ducãtorul nu avea lamele pultrudate
cu secþiune mai micã, s-a folosit cea
cu grosimea de 1,2 mm, lãþimea de
50 mm ºi lungimea de 3.700 mm,
care a fost aplicatã pe faþa inferioarã
a grinzii cu rãºinã epoxidicã.

Elementul R-1S-0 a cedat prin
dezlipirea lamelei de pe suprafaþa
suport, la o valoare a forþei verticale
Fmax = 155 kN. Deplasarea maximã,
pe verticalã, a atins valoarea de
23,67 mm.

2.b) Elementul R-2S-W
Necesarul de material compozit

pentru R-2S-W este similar cu cel
pentru R-1S-0 (pentru zona întinsã).
Pe lânga aceasta, mai este nevoie
de 4 fâºii din þesãturã de carbon având
dimensiunile 600 mm x 1.400 mm,

Fig. 16: Consolidarea cu lamelã din fibre de carbon – R-1S-AS. a. Realizarea planului înclinat al ºanþului;
b. Aplicarea lamelei; c. Aplicarea ancorajului pe capãt

Fig. 17: Grinda R-1S-AS - modul de cedare. Dezlipirea lamelei ºi smulgerea din ancoraj

Fig. 15: Detaliul zonei de ancorare – grinda R-1S-AS

Fig. 18: Consolidarea cu lamelã din fibre de carbon – R-1S-SP. a. Conexpandurile de ancorare
a plãcuþelor metalice; b. Plãcuþele metalice ºlefuite; c. Fixarea lamelei la capãt cu plãcuþele metalice

Fig. 19: Grinda R-1S-SP - modul de cedare. a. Dezlipirea lamelei ºi smulgerea din ancoraj;
b. Ruperea lamelei dupã smulgerea din ancorajul opus

continuare în pagina 52��
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înfãºurate pe direcþie transversalã,
câte douã la fiecare capãt al grinzii,
asemãnãtor confinãrii.

Elementul R-2S-W a cedat prin
alunecarea parþialã a lamelei, con-
comitent cu forfecarea fibrelor din
þesãturã de-a lungul lamelei. Alune-
carea bruscã a lamelei a condus la
flambarea acesteia urmatã de rupe-
rea casantã în partea opusã, la o va-
loare a forþei verticale Fmax = 291 kN;
deplasarea maximã pe verticalã a
atins valoarea de 93,87 mm.

2.c) Elementul R-2NSMS
Necesarul de material compozit

pentru R-2NSMS a rezultat din cal-
cul ca fiind format din: douã lamele
din fibre de carbon, cu grosimea de
1,2 mm ºi lãþimea de 20 mm,
obþinute dintr-o lamelã cu lãþimea de
50 mm, aºezate în ºliþuri tãiate în
beton, pe faþa inferioarã a grinzii, pe
o lungime de 3.700 mm. Lipirea
lamelelor se face prin înglobarea lor
în rãºinã epoxidicã bicomponentã
introdusã, în prealabil, în ºliþurile
tãiate.

Elementul R-2NSMS a cedat prin
ruperea lamelelor ºi distrugerea
betonului în zona comprimatã, la o
valoare a forþei verticale Fmax = 201 kN.
Deplasarea maximã pe verticalã a
atins valoarea de 89,89 mm.

2.d) Elementul R-1S
Necesarul de material compozit

pentru R-1S este similar cu cel pen-
tru R-1S-0. Lamela este ancoratã la
capete cu plãcuþe metalice fixate în
beton, cu 6 buloane cu diametrul de
10 mm pentru fiecare plãcuþã. În
urma testelor la smulgere, s-a ales
rãºina pentru ancorarea chimicã a
buloanelor.

Elementul R-1S a cedat prin dez-
lipirea lamelei în ancoraje, urmatã
de distrugerea betonului în zona
comprimatã ºi în ultimã instanþã,
smulgerea compozitului din ancoraj,
simultan cu ruperea lamelei, la o va-
loare a forþei verticale Fmax = 224 kN.
Deplasarea maximã pe verticalã a
atins valoarea de 87,11 mm.

2.e) Elementul R-1S-AS
Necesarul de material compozit

pentru R-1S-AS este similar cu cel
pentru R-1S-0. Lamela este anco-
ratã la capete cu câte douã tije com-
pozite cu capãt floare. Pentru a
creºte randamentul ancorajului, s-a
tãiat în beton la capetele lamelelor

Fig. 22: Diagramele forþã-deplasare pentru grinzile consolidate cu þesãturã din fibre de carbon

Fig. 23: Diagramele forþã-deplasare pentru grinzile consolidate cu lamele pultrudate din fibre de carbon

Fig. 20: Consolidarea cu lamelã din fibre de carbon – R-1S-CA.
a. Consolidarea lamelei la presiune pe gaurã; b. Detaliu ancoraj

Fig. 21: Grinda R-1S-CA - modul de cedare.
a. Cedarea betonului în zona comprimatã; b. Distrugerea lamelei la mijloc
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un ºanþ cu lãþimea de 70 mm ºi lung
de 150 mm, înclinat la 90 faþã de
planul de aplicare a lamelei.

Elementul R-1S-AS a cedat prin
dezlipirea lamelei în ancoraje,
urmatã de alunecarea ºi smulgerea
compozitului din ancoraje, la o valoa-
re a forþei verticale Fmax = 181 kN.
Deplasarea maximã pe verticalã a
atins valoarea de 47,44 mm.

2.f) Elementul R-1S-SP
Necesarul de material compozit

pentru R-1S-SP este similar cu cel
pentru R-1S-0. Lamela este ancoratã
la capete cu câte trei plãcuþe meta-
lice (h=10 mm, b=40 mm, l=70 mm)
prinse în beton cu conexpanduri M8
(câte douã de fiecare plãcuþã). Dis-
tanþa dintre plãcuþele metalice este
de 150 mm interax. Pentru a creºte
randamentul ancorajului, s-a tãiat
în beton la capetele lamelelor un
ºanþ cu lãþimea de 70 mm ºi lung
de 150 mm, înclinat la 90 faþã de
planul de aplicare a lamelei (la fel ca
la elementul R-1S-AS).

Elementul R-1S-SP a cedat prin
dezlipirea lamelei în ancoraj urmatã
de alunecarea ºi smulgerea com-
pozitului din ancoraj producând
flambarea ºi ruperea casantã a
lamelei în partea opusã, la o valoare
a forþei verticale Fmax = 177 kN.
Deplasarea maximã pe verticalã a
atins valoarea de 66,06 mm.

2.g) Elementul R-1S-CA
Necesarul de material compozit

pentru R-1S-CA este similar cu cel
pentru R-1S-0. Lamela este aplicatã
pe faþa inferioarã a grinzii cu
buloane ancorate chimic în beton ºi
distribuite pe toatã lungimea lamelei.
Diametrul buloanelor este de 8 mm
iar distanþa dintre ele este de 85 mm,
rezultând un numãr de 38 de
buloane pe toatã lungimea lamelei.
Întrucât lamela se comportã foarte
bine doar la eforturi de întindere în
lungul fibrelor, a fost necesarã con-
solidarea acesteia la presiune pe
gaurã. În urma testelor fãcute s-a
ales ca metodã de consolidare a
lamelei înfãºurarea cu þesãturã din
fibre de sticlã în dublu strat, astfel
încât direcþia fibrelor de sticlã din
þesãturã sã fie perpendicularã pe
direcþia fibrelor de carbon din
lamelã.

Elementul R-1S-CA a cedat prin
distrugerea betonului în zona com-
primatã, urmatã de distrugerea
lamelei în zona de mijloc, la o valoa-
re a forþei verticale Fmax = 213 kN;
deplasarea maximã pe verticalã a
atins valoarea de 66,27 mm.

CONCLUZII 
Diagramele forþã-deformaþie pen-

tru elementele grupate pe cele douã
grupe principale de consolidãri (cu
þesãturã din fibre de carbon respec-
tiv cu lamele pultrudate) sunt pre-
zentate în figurile 22 ºi 23. Astfel, în
urma analizãrii rezultatelor obþinute
se observã cã utilizarea materialelor
compozite la consolidarea grinzilor din
beton armat a condus la o creºtere

semnificativã a capacitãþii portante
ultime faþã de valoarea impusã de
160 kN, pentru majoritatea soluþiilor
de consolidare adoptate.

Pentru o vizualizare mai bunã,
s-a calculat randamentul acestor sis-
teme de consolidare propuse, în
raport cu valoarea capacitãþii ultime
impuse de 160 kN. 

Dupã cum se vede, majoritatea
sistemelor de consolidare au înde-
plinit obiectivul impus al capacitãþii
maxime de 160 kN. Un singur ele-
ment, R-1S-0 a avut un randament
negativ, atingând doar 97,18% din
capacitatea maximã impusã. Acest
lucru s-a datorat dezlipirii compozitu-
lui de pe suprafaþa betonului ºi nu

Fig. 24: Randamentul sistemelor de consolidare

Fig. 25: Randamentul sistemelor de ancorare
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cedãrii acestuia. Prin urmare, apli-
carea diferitelor tipuri de ancoraje a
condus la creºterea randamenului
soluþiei de consolidare ºi implicit, a
compozitului pâna la 87% (figura 24).
Acest lucru subliniazã rolul impor-
tant pe care îl au ancorajele în
comportamentul elementelor con-
solidate cu materiale compozite,
cãrora li s-a aplicat o încãrcare
verticalã monoton crescãtoare.

S-a calculat randamentul sis-
temelor de ancorare pentru cele
douã clase principale de consolidãri
ale grinzilor la efort din încovoiere:
cu þesãturã din fibre de carbon ºi cu
lamele pultrudate din fibre de carbon
(figura 25). Pentru prima categorie,
toate elementele, la consolidarea
cãrora þesãtura a fost ancoratã
folosind diferite soluþii, s-au raportat
la grinda R-2W (la care nu au fost
utilizate ancoraje). Pentru a doua
categorie, toate elementele, la con-
solidarea cãrora lamela pultrudatã a
fost ancoratã folosind diferite so-
luþii, s-au raportat la grinda R-1S-0
(la care nu au fost utilizate ancoraje).

Se observã cã deficitar a fost
ancorajul elementului RL-2W-A care,

nefiind aplicat prin strãpungerea
tuturor straturilor de þesãturã longitu-
dinalã, a permis dezlipirea pre-
maturã a þesãturii ºi implicit, cedarea
grinzii înaintea consumãrii rezis-
tenþei compozitului.

În concluzie, se recomandã uti-
lizarea ancorajelor la consolidãrile
cu materiale compozite polimerice.
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Expoconferinþa Antreprenorilor în Construcþii CONTRACTOR este organizatã de ABplus Events în parteneriat cu Asociaþia
Românã a Antreprenorilor de Construcþii ARACO, iar sponsorii acestei ediþii sunt ROMFRACHT SPEDITION ºi ORLEN Asfalt. �

Din programul CONTRACTOR 2013

Preºedintele Skanska Construction România,
Richard Burleigh - invitat special

Richard Burleigh activeazã în cadrul
companiei Skanska din anul 1998,
printre funcþiile sale recente
numãrându-se cea de Director de
Proiect în construcþia complexului
ZloteTarasy din Varºovia ºi Director al
Departamentului de Construcþii al
companiei Skanska cu sediul în
Varºovia.
Înainte de a deþine aceaste funcþii,

Richard Burleigh a activat în domeniul construcþiilor în Thai-
landa ºi în Emiratele Arabe Unite, dupã obþinerea diplomei de
inginer constructor.
Richard este membru al Instituþiei Inginerilor Civili din Marea
Britanie (Institution of Civil Engineers).

Cele mai recente proiecte de construcþii
prezentate la CONTRACTOR 2013

Cea de-a doua sesiune plenarã CON-
TRACTOR este dedicatã proiectãrii în
construcþii. Invitatul sesiunii este ing.
Dragoº Marcu, partener ºi CEO al
POPP & ASOCIAÞII, care va prezenta
noile proiecte ale unuia dintre cele mai
apreciate birouri de proiectare ºi con-
sultanþã în construcþii din România.
Portofoliul POPP & ASOCIAÞII este
unul divers, cuprinzând lucrãri dificile

(infrastructuri foarte adânci, de pânã la 6 subsoluri sau struc-
turi dintre cele mai înalte, de pânã la 35 de etaje supraterane). 
De-a lungul timpului POPP & ASOCIAÞII a propus soluþii ºi
tehnologii de pionierat în România (tehnologie de tip “top-
down”, prima clãdire de birouri cu amortizori seismici, prima
lucrare de sprijinire a incintelor bazatã pe tehnologia “jet-
grouting”).

Exemple de succes în managementul
proiectelor de construcþii, cu Zoltán Gál

CONTRACTOR 2013 prezintã exem-
ple de succes, de proiectare, execuþie
ºi managementul proiectelor de con-
strucþii. Unul dintre invitaþii speciali ai
evenimentului este Zoltán Gál.
Zoltán Gál este Managing Partner în
cadrul ÓBUDA Group, unul dintre cei
mai importanþi contractori din Ungaria.
Printre proiectele recente pe care le
va prezenta la CONTRACTOR se

numarã fabrica Audi din Gyor (data finalizãrii construcþiei:
2013, suprafaþa: 240.000 m2), K&H Bank din Budapesta (data
finalizãrii construcþiei: 2012, suprafaþa: 62.000 m2), fabrica
Mercedes-Benz din Kecskemet (data finalizãrii construcþiei:
2011, suprafaþa: 320.000 m2). În cele trei proiecte menþionate
principalele responsabilitãþi ale ÓBUDA Group au fost man-
agementul construcþiei ºi managementul costurilor. 

Expoconferinþa Antreprenorilor de Construcþii CONTRACTOR, aflatã la a treia ediþie, va avea loc pe 11 - 12 noiembrie,
la Bucureºti ºi face parte din seria evenimentelor profesionale high-class dedicate domeniului construcþiilor.

CONTRACTOR 2013 va prezenta cele mai recente proiecte europene de construcþii, realizãrile din acest an ale
antreprenorilor români ºi planurile lor de viitor.

Cu un concept unic realizat de ABplus Events, expoconferinþa dedicatã antreprenorilor de construcþii se axeazã pe
trei direcþii tematice: învãþare, networking, transfer de cunoºtinþe de la lideri în industrie; identificarea schimbãrilor ºi
dinamicii pieþei de construcþiii ºi concentrarea companiilor pe progres, performanþã, rentabilitate; analiza pieþei în contextul
economic actual ºi identificarea oportunitãþilor de afaceri.

Expoconferinþa CONTRACTOR 2013 cuprinde sesiuni plenare de discuþii ºi dezbateri profesionale ºi o expoziþie
tematicã în cadrul cãreia sunt prezentate materiale de construcþii ºi soluþii pentru dezvoltatorii de proiecte ºi obiective de
investiþii.

Cea de-a treia ediþie CONTRACTOR va reuni peste 300 de antreprenori de construcþii. CONTRACTOR 2013 este singu-
rul eveniment din toamna aceasta dedicat industriei construcþiilor. 

Printre invitaþii ºi speakerii celei de-a treia ediþii CONTRACTOR se numãrã:
• Richard BURLEIGH, preºedintele Skanska Construction România 
• Laurenþiu PLOSCEANU, preºedintele Asociaþiei Române a Antreprenorilor de Construcþii 
• Ioan AªCHILEAN, preºedinte al Consiliului de Administraþie SC ACI CLUJ SA, Cluj-Napoca 
• Ing. dipl. Claudiu DRÃGAN, director general HOCHTIEF Solutions AG, Sucursala Bucureºti
• Ing. Dragoº MARCU, partener ºi CEO al POPP & ASOCIAÞII

Peste 300 de antreprenori de construcþii la a treia ediþie CONTRACTOR
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Expo Trafic la ediþia a patra

Înfiinþatã în anul 2005, Expo 24 România este o companie specializatã, în principal, pe segmentul expoziþiilor
business-to-business. Aceste evenimente au drept caracteristicã posibilitatea de a-i informa pe cei interesaþi,
inspirând ºi þinând conectaþi oamenii care activeazã în sectoarele economice pe care le reprezintã.

Expoziþiile organizate creeazã canale de comunicare pentru milioane de oameni, atât în România cât ºi în întreaga
lume, în domenii diverse ca: educaþia, construcþiile, mediul, gaming-ul, retail-ul ºi vending-ul, media ºi comunicaþiile.

Expo Trafic, expoziþia bienalã adresatã segmentului de piaþã care activeazã în domeniul infrastructurii
rutiere, va fi organizatã de Expo 24 România în perioada 7 - 8 noiembrie 2013, la World Trade Center
Bucureºti.

Expo Trafic este conceputã ca o manifestare formatã din douã secþiuni principale. În primul rând, expoziþia adresatã
administraþiilor publice din întreaga þarã, precum ºi specialiºtilor din domeniul construcþiei de drumuri, având ca
tematicã utilajele ºi materialele pentru construcþia ºi întreþinerea infrastructurilor de transport, precum ºi proiectarea
ºi construcþia de drumuri ºi poduri, semnalizarea rutierã, feroviarã, maritimã ºi aerianã, siguranþa rutierã - sisteme
de securitate rutierã, sisteme ITS, sisteme de parcare. A doua secþiune este consacratã prezentãrilor tematice.

Evenimentul are ca scop mijlocirea contactelor dintre firmele expozante (producãtori ºi distribuitori în mare parte) ºi
potenþialii clienþi, printre aceºtia numãrându-se primãriile, administraþiile cu rãspundere în domeniul transporturilor,
precum ºi firmele private.

Recurenþa unor companii care sunt prezente încã de la prima ediþie susþine ideea cã expoziþia se consolideazã ºi
devine un punct important de întâlnire pentru aceastã industrie, confirmând capacitatea evenimentului de a aduce
atât beneficii financiare companiilor expozante, cât ºi o creºtere a imaginii ºi notorietãþii acestora. Din punctul de
vedere al vizitatorilor, Expo 24 România, companie specializatã în organizarea de expoziþii de niºã, foloseºte o
reþetã testatã care susþine prezenþa specialiºtilor din domeniu, însã succesul în expoziþie al fiecãrei companii este
determinat, în primul rând, de produsele expuse, de calitatea ºi nu în ultimul rând, de abilitatea fiecãrei comapanii de
a scoate în evidenþã atuurile acestora.

Inovaþia ºi produsele noi pentru infrastructura de trafic, gestionarea traficului ITS, sistemele de siguranþã rutierã ºi
sistemele de parcare vor fi prezente în cadrul standurilor a peste 20 de companii din România, Bulgaria, Belarus,
Norvegia ºi Italia.

Ediþia a patra a expoziþiei va fi deschisã, pentru vizitare, în zilele de 7 ºi 8 noiembrie 2013, între orele
10.00 ºi 17.00, accesul fiind fãcut pe bazã de invitaþie disponibilã pe site-ul expoziþiei (www.expotrafic.ro)
sau pe baza cãrþii de vizitã. �
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(Continuare din numãrul 95 august 2013)

„Este o greºealã sã se facã doar
câteva ºosele asfaltate scumpe ºi sã
se foloseascã mijloacele financiare
în detrimentul marii majoritãþi a dru-
murilor þãrii“

(I. C. Brãtianu)

LUCRÃRILE MEGALOMANICE
NU NI SE POTRIVESC

Prezentãm mai jos extrase din
materialele de la conferinþa de presã
a ARACO, în care se fac diverse
comentarii referitorare la programe
de infrastructurã nerealiste, supradi-
mensionate, care nici nu se potri-
vesc României în totalitatea lor. 

România nu va avea posibilitate
realã sã ajungã la mii de km de
autostradã ori mii de km cale feratã
pentru mare vitezã, nici în 60 de ani
de acum înainte.

În materialele respective nu s-au
fãcut numai critici ci s-au prezentat
ºi soluþii pertinente, care sã aducã
avantaje mãsurabile anual, în sute de
mil. de euro, începând chiar imediat.

Aceste propuneri nu implicã,
neapãrat, alte fonduri din partea
statului român, decât cele existente,
dar implicã o abordare foarte seri-
oasã privind prioritizarea lucrãrilor
care urmeazã a se face.

Nu ne este foarte comod sã
facem aprecierea cã, în unele situ-
aþii, aceastã crizã de km de auto-
stradã în România îngroapã banii în
pãmânt.

Un drum asfaltat necirculat se
distruge aproape la fel de repede ca
unul pe care existã o circulaþie
intensã.

Redãm, în continuare, câteva frag-
mente din programele pregãtite
dupã 1989:

• Aprilie 1990 - program mare de
autostrãzi - IPTANA - 3.005 km;

• H.G. 557/17.05.90 - indicatori
Bucureºti-Feteºti (pe baza TEM
dinainte de 1989);

• H.G. 947/14.08.90 - 3.005 km
autostrãzi (circa 1.000 km - 2000,
rest dupã anul 2000);

• 2.550 km drum expres - cel mai
elaborat program lucrat împreunã cu
dl Stolojan;

• H.G. 364 - 24.05.91 - Bucureºti-
Fundulea ITALSTRADE cu  1,75 mil.
dolari/km, început cu fonduri de la
BCR (10 mld. lei) ºi mare interes
manifestat de Trezoreria statului,
prin dl Sprânceanã, dl Mugur
Isãrescu ºi dl Miºu Negriþoiu preºe-
dintele de la ARIS, ºi ministrul de
atunci, Doru Panã;

• 3 iunie ‘91 - prima propunere de
concesiune semnatã de Traian Bã-
sescu ºi alþii din Guvern - aprobarea
expunerii de motive de cãtre Petre
Roman;

• iulie ‘91 - Traian Bãsescu cere
înfiinþarea fondului de administrare
publicã, dupã modelul Turciei (con-
strucþia podului peste Bosfor), un fel
de fond Libertatea, care existã acum
la noi;

• august ‘91 - H.G. 407 - apro-
barea folosirii diverselor taxe înca-
sate de AND pentru dobânzi ºi rate
la credite;

• aprilie ‘92 - se fundamenteazã
legea 71/1992 pentru 1.000 km de
autostradã. De mare ajutor a fost
dl Ion Bogdan, preºedintele Comisiei
de Buget Finanþe din Senat, la acea
datã.

În aprilie 1992 erau, deja, adjude-
cate tronsoanele:

• Bucureºti - Fundulea
• Bucureºti - Lehliu
• Lehliu - Drajna.
S-a  iniþiat  un  proiect  de  lege

care  sã  permitã  Guvernului  (prin
Ministerul Transporturilor) sã emitã
garanþii pentru credite.

Spre sfârºitul anului 1992, când a
venit la Minister dl Teodoru, s-au
oprit lucrãrile pe tot traseul Bucureºti
- Fundulea - Lehliu - Feteºti. În aceas-
tã perioadã începuse negocierea
pentru programul de reabilitare ºi
era mare bãtaie ºi presiune sã se
demonstreze cã România nu are
nevoie de autostrãzi.

BERD Londra, prin Make ºi Paula
Donovan de la BIRD Washington,
l-au forþat pe Teodoru sã facã - ce n-a

fãcut Bãsescu - respectiv, semnarea
opririi lucrãrilor pe baza unui raport
al lui ATKINS din Anglia, acelaºi
care, dupã doi ani, a fãcut un raport
cã autostrada spre Constanþa este
foarte necesarã.

La începutul anului 1994 la con-
ducerea Ministerului Transporturilor
s-a produs o schimbare foarte inspi-
ratã: Paul Teodoru a fost înlocuit cu
Aurel Novac, un personaj foarte
dotat în arta comunicãrii, iar în zona
Cluj a fost adus, ceva mai devreme,
un ºantierist calificat, Bucºa Dãnilã.
Aceste douã personaje au fãcut
echipã foarte bunã, nu s-a vorbit
despre autostrãzi dar s-a demarat
un program amplu de reabilitare a
drumurilor naþionale. Bucºa Dãnilã a
fost remarcat ºi de Traian Bãsescu
ºi împreunã au continuat programele
de reabilitãri, inclusiv autostrada
Bucureºti-Piteºti ºi s-au demarat
lucrãrile la autostrada Bucureºti -
Constanþa.

• În aceastã perioadã s-au rea-
lizat ºi 100 km de C.F. pentru viteza
de 160 km/h, între Bucureºti ºi
Câmpina.

• În vara lui 2004 s-a inaugurat
Bucureºti - Lehliu.

• Lehliu - Cernavodã s-a terminat
în anul 2008, când la Ministerul
Transporturilor s-au perindat trei
miniºtri: Gheorghe Dobre, Radu
Berceanu ºi Ludovic Orban.

• S-au executat, în perioada
2004-2008, peste 50% din lucrãrile
feroviare pentru viteza de 160 km/h
în direcþia Constanþa.

• În perioada când PSD era în
opoziþie, s-a aprobat fondul dru-
murilor. ARACO a cerut public PSD,
d-lui lliescu, sã nu se blocheze acest
document.

Acum, pe o perioadã de circa
8-9 luni pe an, se vede destul de
multã infrastructurã nefolositã spre
Constanþa, atât rutierã cât ºi fero-
viarã.

• Încercarea ziarului România
Liberã de a face un istoric al
autostrãzilor din România a început
bine, dar a continuat cu preluarea

Drumurile României (II)
Din cartea „Constructori ai secolului XX“ - autor ing. Alexandru DOBRE
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unor ºtiri neadevãrate ori neperce-
pute corect de la cei intervievaþi ºi
s-au dat ºi informaþii false, cu unele
acuzaþii foarte grave la adresa unor
firme strãine, româneºti ºi chiar a
unor persoane foarte onorabile.
M-aº referi la afirmaþia cã ITAL-
STRADE ar fi fost suspectatã de
mafie. Fals! Altã firmã a avut treabã
cu legea în Italia, nu ITALSTRADE.

• ITALSTRADE a funcþionat foarte
bine în România, ea fiind o firmã de
stat în cadrul grupului Eni. Acum
funcþioneazã tot în condiþii foarte
bune în cadrul grupului Astaldi. ITAL-
STRADE nu a venit cu propunere
de finanþare a 3.000 de km de
autostradã niciodatã. Cei care au
fãcut asemenea propunere (Fidel)
nu au putut sa-ºi demonstreze
aceastã posibilitate. Este o legendã
cu firmele italiene care au venit cu
mld. de dolari.

• Am observat, în articolul din
România Liberã, cã face aprecierea
gravã cã s-au cheltuit sute de mii de
dolari ori Euro pentru proiecte fãcute
de o anume firmã ºi aprobate de o
anume persoanã, proiecte care
privesc drumuri expres ori centuri de
ocolire care, de fapt, nu trebuiesc
nimãnui. Þintele alese dinainte ºi
comentariile destul de subiective ale
ziarului ne fac sã avem rezerve
asupra bunelor intenþii cu care s-a
pornit aceastã anchetã. Mai ales cã
unele sugestii foarte actuale acum
le-au omis cu avânt tineresc.

Facem precizarea cã la începutul
anului 2005 ARACO a organizat o
mare Conferinþã de presã ºi s-au
scris circa 30-40 de articole la
diverse publicaþii, în care se cerea
ca prioritãþile de abordare ale con-
strucþiei de autostrãzi sã fie cele
dictate de mãrimea traficului pe
respectivele trasee, dând drept
exemplu autostrada Bucureºti-Braºov,
de departe cu cel mai mare trafic din
România ºi chiar mai mare decât în
unele þãri vecine.

Drumurile expres sunt niºte
lucrãri de dimensiuni mai mici, care
au limite faþã de autostradã, dar cred
cã, cel puþin pentru perioada prin
care trecem - crizã adicã - în foarte
multe situaþii bine verificate, repre-
zintã o soluþie. De asemenea, în
aceste mari programe de autostrãzi
deja pornite, trebuiesc luate în serios
propunerile specialiºtilor pentru

folosirea, pe urmãtorii 15-20 de ani,
a autostrãzilor cu profil executat
parþial, adicã numai prima cale. Este
valabilã propunerea ºi pentru
Comarnic-Predeal, cât ºi pentru
multe zone din autostrada Bechtel.
Ca sã fiu mai bine înþeles, pot sã
afirm cã pe o cale a autostrãzii se
poate circula ca pe un drum expres,
adicã pe 4 benzi, cu avantajul cã
aceastã primã cale a autostrãzii nu
trece prin localitãþi.

Aºa-zisa autostradã Vest-Est
cred cã trebuie gânditã de la început
ca drum expres. Mã adresez, încã
odatã, d-lui ministru Berceanu ºi îi
sugerez, cu tot respectul ºi simpatia,
cã dacã þine seama de aceste
câteva sugestii, îºi va încheia man-
datul cu misiunea îndeplinitã foarte
onorabil. Poate ne vom bucura ºi de
o eventualã prelungire, adicã un nou
mandat al d-lui Berceanu. Aþi obser-
vat, probabil, cã românii nu mai
apreciazã scuzele, chiar atunci când
au ºi ceva adevãr.

Remarcãm, totuºi, cã dl Bercea-
nu, prin readucerea unor adevãraþi
specialiºti la Ministerul Transpor-
turilor (pentru transport rutier ºi fero-
viar) a fãcut un gest de normalitate ºi
nu unul politic. Sugerez d-lui ministru
ºi câteva idei din lucrarea Bãncii
Mondiale în broºura: „Finanþarea
infrastructurii transportului în Europa
centralã ºi de est“.

Banca Mondialã nu recomandã
respectarea, în orice condiþii, a
traseelor stabilite la Creta (Cori-
doarele):

La punctul II. 6 este înscris: Iden-
tificarea coridoarelor internaþionale
este una, iar luarea deciziei în legã-
turã cu ce se poate face de-a lungul
fiecãrui segment al coridoarelor este
cu totul altceva.

Date fiind sumele imense de bani
implicate, este de o importanþã vitalã
sã se adopte, de cãtre comunitatea
internaþionalã, o poziþie responsabilã
faþã de planificarea ºi finanþarea
investiþiilor, abordarea coridoarelor
în contextul prioritãþilor naþionale.

Printre altele recomandã la punc-
tul II. 7:

• etapizarea investiþiei pe baza
unor criterii economice foarte solide
ºi

• elaborarea unor recomandãri
practice privind modalitãþi le de
armonizare, la nivel naþional, a abor-
dãrii coridoarelor în contextul prio-
ritãþii naþionale.

În aceeaºi lucrare a Bãncii Mon-
diale, la capitolul III. Consideraþii
macroeconomice, la punctul 10, pre-
cizeazã ca RIR (rata de recuperare
a investiþiei) sã fie mare pentru justi-
ficarea investiþiei acum ºi nu în viitor.

La capitolul IV. Art. 19 se reco-
mandã: stabilirea unor prioritãþi clare
pentru reabilitarea ºi întreþinerea
dotãrilor existente ºi întocmirea unor
planuri corespunzãtoare pentru
realizarea altora noi; realizarea
strategiei naþionale de investiþii în
domeniul transportului, prin prisma
unor îmbunãtãþiri deosebit de selec-
tive ale capacitãþilor existente,
cu stabilirea prioritãþilor pe criterii
economice; sã nu se neglijeze între-
þinerea capacitãþilor existente.

La capitolul V, punctul 26, se
atrage atenþia cã ºi cheltuielile exce-
sive pentru investiþii noi ar avea con-
secinþe catastrofale pentru reþelele
existente.

Toate aceste recomandãri ale
Bãncii Mondiale sunt valabile ºi
acum, ori mai ales acum, în condiþii
de crizã.

În mod responsabil una din cele
mai mari instituþii financiare ale lumii
- Banca Mondialã - recomandã la
cap. IV punctul 19 (IV) reanalizarea
strategiei naþionale de investiþii în
domeniul transporturilor, prin prisma
unor îmbunãtãþiri deosebit de selec-
tive ale capacitãþilor existente, cu
stabilirea prioritãþilor pentru lucrãri
noi, numai pe criterii economice.

IV. Din cele relatate mai sus
rezultã clar cã:

Stabilirea coridoarelor, la un
moment dat, a fost influenþatã de
interese foarte clare ale þãrilor
europene - mai ales în contextul
rãzboiului din Iugoslavia - interese
care acum s-au modificat destul de
mult; se recomandã realizarea, cu
prioritate, a strategiilor naþionale;
recomandã criterii economice foarte
riguroase (vezi valorile RIR); reco-
mandã mare grijã pentru pãstrarea a
ceea ce avem, grijã ce trebuie mani-
festatã prin lucrãri de întreþinere
adevãratã (nu intenþii ca „reabilitarea
primarã“, categorie de lucrãri care
nu se regãseºte în limbajul Bãncii
Mondiale).

P.S.1 Referitor la trenul pe pernã
magneticã, m-a contactat telefonic
un domn consilier de la Ministerul
Transporturilor ºi mi-a cerut sã-i arãt

continuare în pagina 62��
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documentele pe care le am. I-am
spus cã merg eu a doua zi sã le arãt
ºi sã explic argumentele. Era plecat.

Cred cã, fiind vorba de un Trans-
rapid în zona PERIURBANÃ, este
mai curând o problemã a Ministeru-
lui Dezvoltãrii ºi eventual a Primãriei
Generale pentru Bucureºti - Capitalã
Metropolitanã.

Profit de prezenþa d-lui director
Udriºte ºi îi înmânez un CD.

P.S.2 În ziua de luni 30.03.2009,
a fost la un post TV cazul unui pod
executat de autoritãþile locale de la
Marginea - undeva în Moldova -
splendidã lucrare!!! Seamãnã cu
podul lui Apolodor din Damasc, con-
struit în urmã cu 2.000 de ani, peste
Dunãre la Drobeta Turnu Severin.

Cred cã promisiunea dir. general
de atunci al AND - d-na ing. Dorina
Tiron - ar fi putut fi respectatã în sen-
sul cã lucrarea trebuia sã fie execu-
tatã în 9 luni de zile dupã toate
regulile, dacã d-na Tiron nu ar fi fost
brutal înlocuitã cu un client politic,
poate bun în altã parte, dar numai la
drumuri nu.
CANALUL DUNÃRE - MAREA NEAGRÃ

AR FI PUTUT AVEA
AUTOSTRADÃ PE MALURI

De ce nu s-au valorificat 64 km
de autostradã, deja realizatã la nivel
de macadam, pe malurile Canalului?

Recunosc cã nu este treaba mea
sã judec pe unde trec autostrãzile,

cât costã ori care trebuiesc fãcute
mai întâi ºi care într-o altã fazã.

Deja am primit niºte rãspunsuri
pe care le pun pe hârtie acum, în
ideea cã poate vremurile viitoare se
vor pune în balanþã ºi cine ºtie...?

Primul rãspuns l-am primit, oficial,
la o emisiune televizatã cu mulþi pri-
vitori în acel studio ºi anume:

„Propunerea nu e rea, dar trebuia
fãcutã cu doi ani mai devreme pen-
tru cã în 2001 erau deja antamate
discuþii cu bãnci care nu mai puteau
fi reluate“.

– Chiar aºa???
Nu am crezut nici atunci, ºi acum

cu atât mai mult nu cred, cã un drum
pe mal al canalului este fãcut sã fie
întrebuinþat doar odatã la 100 de ani,
când se fac revizii de uscat.

ªtiu cã în Germania, de pildã, pe
malul Rinului existã drumuri asfal-
tate ºi chiar cãi ferate iar sus pe
dealuri, drumuri în serpentine printre
plantaþiile de vii.

Ce frumos ar fi fost ºi la noi... ªi
tot printre vii... Murfatlar etc.

Arãtãm aici (vezi fig. 1 ºi 2) un
profil transversal tip prin canal, cu
dimensiuni ºi cote, din care rezultã
cã cele afirmate mai sus sunt reale.

O primã zonã este Murfatlar -
Agigea, cu zonã de dealuri, cu
maluri înalte, în care drumul este pe
malul canalului, dupã care urmeazã
taluzul spre terenul din jur.

De la Murfatlar la Cernavodã,
malurile sunt mai joase, dar cele
douã drumuri de pe mal continuã ºi
au aceeaºi lãþime, de 10,50 m pe
fiecare sens.

NB. Pentru cei grijulii cu pãs-
trarea drumurilor din stânga ºi din
dreapta canalului numai ca drumuri
tehnologice, o glumã care era în mare
vogã prin 1984-1985:

– Când va fi rentabil canalul
Dunãre - Marea Neagrã?

– Când va fi asfaltat!
FONDUL DRUMURILOR

(Articol scris în anul 2004)
Scurt istoric
În general, drumurile publice au

fost ºi sunt finanþate de stat în faza
de construcþie. În ultimii ani au
apãrut ºi alte sisteme de finanþare:
concesiune în sistem BOT ori sis-
temul parteneriat public privat - PPP.

La noi, ideea de fond al dru-
murilor a apãrut în urmã cu circa 22
ani, când a fost conceput ca un
adaos la preþul benzinei, motorinei,
ori cuantificarea unor servicii pe care
Administraþia Drumurilor le face
diverºilor utilizatori ai drumului din
þarã ori strãinãtate: diverse situaþii de
traseu, taxe pentru gabarit depãºit,
greutate pe osie depãºitã etc.

Acest fond exprimã, de fapt, o
echitate, în sensul cã cei care nu
deþin autovehicule nu plãtesc aceas-
tã taxã. În România s-a discutat mult
pe tema acestui fond, dar problema
s-a abordat mai direct începând din
anul 1990, folosind modelul din
Ungaria. În anul 1997 fondul dru-
murilor a fost aprobat în Parlament,
fãcând din drumuri un sector eco-
nomic foarte dinamic: multe locuri de
muncã (mai multe decât înainte de
1989), cu rezultate evidente în
starea drumurilor. Mai apoi, acest
fond a început sã fie foarte râvnit.
Fondul drumurilor a început sã aibã

mai multe destinaþii
Pentru întreþinerea drumurilor,

finanþarea vine, în general, de la fon-
dul drumurilor dar la care bãncile nu
pretind criteriile FIDIC.

Deºi poate fi considerat un fond
privat, pentru cã este constituit
numai din taxa deþinãtorilor de auto-
mobile, camioane, tractoare, care folo-
sesc drumurile: naþionale, judeþene
etc. se pare cã, prin trecerea la Mi-
nisterul de Finanþe, fondul drumurilor
a fost confiscat ºi depersonalizat.

Fig. 1

Fig. 2

�� urmare din pagina 61
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Atâta timp cât a fost la Ministerul
Transporturilor era de presupus cã
se folosea numai la drumuri.

Acum nu mai existã nicio prog-
nozã privitoare la încasãri, sau la
distribuþia acestui fond.

Judeþele, de exemplu, care au
primit ceva în acest an, au primit
urmare promisiunilor domnului Seche-
lariu ori ale domnului Mitrea, cu
ocazia unor vizite de lucru.

Despre situaþia jalnicã ori imposi-
bilitatea de a fi practicate, chiar pe
timp de varã, a unor drumuri
judeþene, domnul prim ministru nu
vorbeºte nimic ºi miniºtrii sãi la fel.

Cu bunã ºtiinþã, ani la rând, SNP
a încasat banii din fondul drumurilor
dar a virat la Ministerul Transpor-
turilor doar circa 55% - 60%. Este o
gravã încãlcare a legii sã încasezi
ceea ce nu þi se cuvine ºi sã plãteºti
cât vrei, ori cât poþi. Suma neviratã,
la nivelul anului 2002, se ridicã la
circa 4.000 miliarde lei.

Deturnarea unei mari pãrþi din
fondul drumurilor pentru strãzi în
cartiere ANL, ori pentru drumuri pe
lângã alte obiective, care nu sunt
folosite de cei ce plãtesc taxa de
drum, reprezintã un abuz.

Cum se repartizeazã banii
din fondul drumurilor

Un rãspuns direct, scurt ºi cuprin-
zãtor ar fi: discreþionar!

Explicaþia acestei aprecieri se
bazeazã pe:

a) Pentru Ministerul Transporturi-
lor se opreºte 65% din ceea ce este
programat pentru drumurile naþionale.

b) Pentru strãzile ANL se opreºte,
de asemenea, tot ceea ce este pro-
gramat, din cei 35% care ar trebui sã
meargã la drumurile judeþene.

c) La judeþe, în general, se repar-
tizeazã ceea ce mai rãmâne (adicã
din ceea ce nu s-a mai încasat),
dupã ce facturile pentru Ministerul
Transporturilor ºi ANL au fost rezol-
vate integral.

d) Judeþele sunt ºi ele catego-
risite dupã criterii specifice:

• în primul rând judeþele din
Moldova, unde lucreazã anume
douã firme;

• în al doilea rând judeþul Ilfov ºi
alte judeþe, pe unde lucreazã alte
anume douã firme. În asemenea
condiþii, firmele care câºtigã cei mai
mulþi bani în România nu sunt cele
internaþionale - aºa cum s-ar crede -

ci cele 5-6 firme predestinate, care
câºtigã tot ce nu este supus criteri-
ilor internaþionale. Cele mai multe
locuri de muncã nu le creeazã
aceste firme indigene, care lucreazã
super mecanizat, executând un gen
de lucrãri foarte bine definit: reciclãri,
pentru cã sunt foarte bine plãtite,
fãrã lucrãri de scurgere a apelor,
fãrã lucrãri de fundaþie, fãrã reabi-
litãri ale podurilor ºi podeþelor, fãrã
lucrãri de siguranþã a circulaþiei.

La ce fel de lucrãri
se mai foloseau banii repartizaþi

din fondul drumurilor?
a) La acele lucrãri pentru care

anume firme s-au dotat special,
indiferent dacã starea drumului
necesitã acea tehnologie sau nu ºi,

b) Indiferent dacã unele drumuri
au nevoie de vreo intervenþie, în acel
an, sau nu!!! Drumurile trebuie arate,
adicã reciclate!!!

c)  De ce? Pentru cã reciclarea (o
soluþie folositã destul de limitat în
Uniunea Europeanã) costã 10-12
Euro/mp, faþã de o soluþie normalã
de întreþ inere care costã c i rca
2 dolari/mp.

Se recicleazã drumuri care, cu
minime lucrãri de întreþinere, mai pot
fi bune în exploatare minimum 10 ani
(exemplu DN4 Bucureºti - Olteniþa,
drumul Roman - Suceava; drumul
Târgu Frumos - Motca, drumul
Tecuci - Bârlad etc.).

În acest an, în România au fost
interzise douã categorii de lucrãri de
la capitolul întreþinere, lucrãri care,
în general, costã puþin ºi permit, ast-
fel, organizarea de lucrãri pe mult
mai mulþi km decât acum.

De ce oare s-au interzis lucrãrile
de tratamente superficiale care, de
aproape 50 de ani, au fost singurele
posibilitãþi de a þine, pe o oarecare
linie de plutire (cu apa pânã la guri),
drumurile noastre de toate catego-
riile? De ce oare?

Costã foarte puþin, circa 0,85 dolari/mp
ºi nu rãspund la toate „criteriile“?

Cât de „legale“
sunt asemenea proceduri?

Absolut legale:
• Se fac studii de fezabilitate
• Se întocmesc caiete de sarcini
• Se organizeazã licitaþii
• Existã algoritmi de evaluare
• Se fac proiecte de cãtre firme

„selecþionate“ dar:

a) Caietele de sarcini se fac pe
criteriile pe care le pot îndeplini anu-
mite firme.

b) Proiectele se fac pentru teh-
nologiile aceloraºi firme.

c) Drumurile alese sunt cele care
se potrivesc aceloraºi firme.

d) Criteriile de evaluare au rolul
decorativ de a aplica, astfel, algorit-
mul, încât firma câºtigãtoare (dinainte
stabilitã), sã fie doar confirmatã de
procedurile „legale“.

Aceste lucruri sunt foarte uºor de
demonstrat (dacã ai avea cui) com-
parând:

a) Firmele care rãspund criteriilor
de precalificare ori evaluare a ofer-
telor, la lucrãri la care funcþioneazã
dupã procedurile FIDIC, cu

b)  Firmele care rãspund numai cri-
teriilor româneºti ºi neverificate de
organisme internaþionale.

Se desprinde concluzia cã:
Firmele care rãspund criteriilor

internaþionale, rãspund, în mod
sigur, ºi criteriilor româneºti.

Prin urmare, se pune o întrebare:
Fondul drumurilor ar rezolva
problema menþinerii într-o stare
acceptabilã a drumurilor publice?

Iar rãspunsul este:
– Da! dar cu douã condiþii obliga-

torii:
a) Sã se colecteze fondul dru-

murilor la modul cel mai serios,
b) Soluþiile tehnice sã fie unele

de model occidental, adicã ieftine ºi
eficiente, nu scumpe ºi neadecvate
(dar care rezolvã alte interese).

Existã vreo soluþie de îndreptare
a actualei stãri de lucruri?

Existã douã soluþii dar... ambele
imposibil de efectuat.:

Prima: Schimbarea Guvernului;
A doua, o soluþie, tot utopicã - e

adevãrat - ar fi aceea ca verificãrile
Curþii de Conturi, pe aceastã temã,
sã beneficieze de un „Consiliu al
societãþii civile“. Ar fi necesar acest
lucru deoarece rapoartele Curþii de
Conturi sunt:

• neprofesionale,
• cu concluzii penibile,
• influenþate de diverse grupuri de

interese.
INVITAÞIE ÎN „GUVERNUL PRIVAT“
Stimate domnule Alexandru Dobre,
În contextul alegerilor parlamen-

tare din aceastã toamnã, redacþia
cotidianului de afaceri Business
Standard va adreseazã urmãtoarea

continuare în pagina 64��
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întrebare: Dacã aþi face parte din
viitorul Guvern, care ar fi primele
mãsuri pe care le-aþi lua pentru  a
genera  un  progres  decisiv ºi ire-
versibil  al economiei  ºi societãþii
româneºti?

Aceastã întrebare stã la baza
proiectului „Guvernul privat“, prin
care mediul de afaceri din România
este consultat cu privire la prioritãþile
economice reale ale þãrii. Obiectivul
proiectului constã în crearea unui
program de guvernare alternativ,
venit din partea comunitãþii de busi-
ness (economia „realã“), cu soluþii
pragmatice la problemele nevralgice
ale economiei ºi societãþii româneºti.

Vã invitãm sa vã alãturaþi grupu-
lui de profesioniºti - oameni de afa-
ceri, top manageri, consultanþi ºi
reprezentanþi ai mediului academic -
care vor elabora, împreunã, un set
de propuneri concrete ºi vitale pen-
tru economia României, dat fiind cã
agenda politicã nu a coincis, decât
rareori, cu nevoile reale de dezvol-
tare economicã a þãrii.

Proiectul acoperã zece domenii
esenþiale ale economiei ºi societãþii
româneºti, care nu sunt tratate
corespunzãtor de instituþiile abilitate
ale statului: Infrastructurã, Educaþie -
Piaþa muncii, Sãnãtate, Finanþe -
Fiscalitate, Dezvoltare Regionalã,
Agriculturã, Administraþie Publicã,
Turism, Mediu, Cercetare - dezvoltare.

Pentru fiecare arie tematicã, se
va constitui un „minister“, format din
maxim zece persoane. Soluþiile pro-
puse iniþial de participanþi, prin inter-
mediul interviurilor acordate unui
jurnalist de la Business Standard vor
fi dezbãtute ºi supuse votului, în
cadrul unei mese rotunde, mediati-
zate la Money Channel ºi Realitatea
TV. Concluziile dezbaterilor pe cele
zece teme se vor materializa într-un
document final - Programul de
Guvernare Alternativ - care va fi pre-
zentat Guvernului oficial, Preºedin-
telui, ambasadelor, organismelor
europene, camerelor de comerþ ºi
societãþii civile.

Dezbaterea referitoare la infra-
structurã îºi propune sã coaguleze
un proiect clar ºi aplicabil de re-
formã. Practic, vrem sã desenãm
harta unei Românii cu infrastructurã
funcþionalã. Vã rugãm sã rãspundeþi
detaliat la urmãtoarele întrebãri ºi sã
aduceþi în discuþie orice alt aspect
pe care îl consideraþi important.

• Care sunt proiectele prioritare
pentru dezvoltarea infrastructurii din
România?

• În ce ritm ar trebui sã avanseze
lucrãrile?

• Din ce fonduri ar putea fi finan-
þate investiþiile?

• Care sunt cele mai inteligente
mãsuri în strategia de dezvoltare a
infrastructurii?

Vã mulþumim pentru interesul
acordat proiectului nostru ºi sperãm
cã veþi da curs acestei invitaþii ºi veþi
contribui cu experienþa ºi expertiza
dumneavoastrã la crearea de opor-
tunitãþi, atât pentru domeniul în care
activaþi, cât ºi pentru societatea
româneascã. 

Cu deosebitã consideraþie, Respon-
sabil de proiect Lucian Davidescu

Alexandru Dobre - Preºedinte
de onoare al ARACO: Mã voi referi
în special la infrastructura din trans-
porturi:

I. Drumuri
I.A. Drumuri naþionale, autostrãzi

ºi drumuri expres
I.B. Drumuri judeþene, comunale
II. C.F. (15.000 km)
II.A. C.F. magistrale cu legãturi

internaþionale
II.B. C.F. magistrale interne
III. C.F. secundare
I.A. - Drumuri naþionale, în Româ-

nia existã 15.000 km din care 4.200
drumuri europene, autostrãzi ºi dru-
muri expres

I.B. - Drumuri judeþene, 49.000 km
- Drumuri comunale ºi agricole,

cca. 135.000 km
I. Drumuri
La aceastã datã M.T. are un pro-

gram de reabilitare a drumurilor
naþionale (în special europene) care
se deruleazã bine. Ar fi de fãcut
câteva observaþii:

a) cu caracter tehnic,
b) cu caracter financiar.
• fondurile nerambursabile, alocate

pentru acest sector (cca. 5,7 miliarde
Euro), sã fie folosite pentru proiecte
majore;

• aducerea tuturor podurilor la
capacitatea portantã care sã poatã
suporta orice mijloc auto care circulã
în Europa.

Sã se mãreascã gradul de sigu-
ranþã a circulaþiei prin:

• crearea benzii a IlI-a de circu-
laþie pentru depãºire la urcare;

• semnalizarea corespunzãtoare
(electronic) a zonelor periculoase
(curbe strânse, alunecãri de teren,
cãderi de stânci, zone cu ceaþã
densã, zone cu polei frecvent etc.);

• crearea de posibilitãþi reale ca
vehiculele sã poatã circula cu vitezã
maximã admisã (exemplu: pe un
interval de 10 km - drum în curbã ori
în serpentine - sã existe posibilitatea
de depãºire pe cel puþin 2 porþiuni a
câte 2 + 2,5 km);

• sã se limiteze viteza pe aceste
drumuri la maxim 90 km/h.

Pentru ca aceste fonduri neram-
bursabile sã ajungã, pentru cât mai
mulþi km, se impun câteva acþiuni cu
consecinþe financiare:

• partea de execuþie sã fie reali-
zatã în procent de cel puþin 80% cu
forþã de muncã, materiale ºi utilaje
româneºti;

• activitatea de întreþinere sã se
realizeze în procent de 100% de
cãtre firme româneºti;

• pregãtirea pentru iarnã a fie-
cãrui drum sã fie fãcutã în regie pro-
prie de cãtre districtele de drumuri
naþionale (colmatarea fisurilor, repa-
raþii mici, de maximum 1t de asfalt
pe km de drum, montarea jaloanelor
pentru orientarea utilajelor la deszã-
peziri, montarea panourilor împotriva
viscolului etc.);

• fondurile care sunt create în
special pentru activitãþi de întreþinere
(cotã parte din preþul combustibilului,
banii proveniþi din vignetã) sã nu fie
deturnaþi spre alte activitãþi, sã poatã
fi folosiþi în orice perioadã din an,
inclusiv în ziua de Crãciun, de
Paºte, ori în ziua de Anul Nou;

• sã se reconsidere câteva reguli,
în sensul de a nu mai fi create situaþii
de neintervenþie pentru motivul for-
mal cã nu s-a adjudecat încã licitaþia.

Programul de autostrãzi trebuie
limitat la maximum 1.700 km pânã în
anul 2020 astfel:

• 261 km existenþi;
• 172 km Bucureºti - Braºov (parþi-

al în execuþie);
• 407 km autostrada Transilvania

(în execuþia Bechtel);
• 300 km Nãdlac - Sibiu (în pre-

gãtire cu fonduri de la Comisia Euro-
peanã);

• 500 km autostrada Moldova (în
pregãtire);

• 60 km Cernavodã – Constanþa
Total: 1.700 km.

�� urmare din pagina 63
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Diferenþa de 300 km de auto-
stradã, care sunt prevãzuþi în pro-
gramul Guvernului (Târgu Mureº -
Roman) sã se transforme în drum
expres, la care se va adãuga un alt
drum expres Braºov - Breþcu - Oituz
- un total de 420 km drum expres.

Din punct de vedere al sistemului
de finanþare, se impune ca, tot ce se
va construi la profil de autostradã, sã
se realizeze în sistem de conce-
siune, combinat cu procedura PPP -
aºa cum a fost gânditã iniþial
autostrada Bucureºti - Braºov în
întregimea ei.

În proiectele cu finanþare interna-
þionalã - autostrãzi, reabilitarea totalã
a drumurilor naþionale, drumuri
expres - sã fie cuprinse ºi drumurile
de acces (cu îmbrãcãminte uºoarã)
cãtre staþiuni turistice, de tratament,
situate în vecinãtate la cca. 20-30 km
distanþã. De un asemenea tratament
s-ar putea bucura Bãile Herculane,
Amara, Felix, Buziaº, Sovata, Pãl-
tiniº, Borºa, Tulcea, Podgoriile Jid-
vei, Dragãºani, Cotnari º.a.

INFRASTRUCTURA FEROVIARÃ
La C.F. regulile sunt mai severe

decât la transportul auto ºi de aceea
trebuiesc îndeplinite criterii, atât pen-
tru materialul rulant românesc pen-
tru a circula pe C.F. strãine, cât ºi la
infrastructura noastrã, pentru ca soci-
etãþile europene de transport fero-
viar sã-ºi lase propriul material rulant
(vagoane de cãlãtori ºi marfã) sã
intre pe reþeaua noastrã feroviarã.

Trebuie sã apreciez cã ºi aici
existã programe de dezvoltare ºi de
modernizare, cã de câþiva ani de zile
am început sã avem, din nou,
vagoane directe spre Paris, Veneþia
ºi sã ne menþinem vagoanele directe
spre Viena, Budapesta, Belgrad,
München.

Pentru cel puþin jumãtate dintre
deþinãtorii de automobile este mai
uºor sã foloseascã trenul, dacã se
circulã în condiþii civilizate. C.F. a
avut ºi are reguli. Dacã la vârf, tot
timpul conducãtorii au avut culoare
politicã, la nivel de directori generali,
directori, ºefi de divizie, de servicii,
au fost numai oameni de speciali-
tate, fãrã vicii (în special cel al bãu-
turii), cu disciplina în sânge.

Aici cred cã este soluþia. Prin
extrapolare, cred cã ºi Ia drumurile
locale, la C.F. secundare, industriale
se pot impune adevãratele reguli de
întreþinere ºi exploatare, care nu au
avut niciodatã culoare politicã ºi nu
au fost roºii nici în timpul comunis-
mului.

Din punctul de vedere al þãrilor
europene dezvoltate, ei doresc ºi ne
pretind ca mãcar traseul Curtici -
Deva - Sighiºoara - Bucureºti - Con-
stanþa sã fie modernizat, atât ca linie
cât ºi staþii, pentru a se circula cu
viteza de 160 km/h la trenurile de
cãlãtori ºi 100 km/h pentru trans-
portul de marfã.

Nu demolaþi podurile!
Nu mai faceþi export de fier vechi!

În programele Comunitãþii Euro-
pene, România este cuprinsã cu dis-
tanþa Curtici - Braºov ºi cca. 2 miliarde
Euro. Lucrãrile sunt foarte costisi-
toare în sensul cã, la aceastã mo-
dernizare, se înlocuieºte tot: ºina de
C.F., macazele, traversele, piatra,
stâlpii de electrificare, toatã reþeaua
catenarã pentru electrificare, cu
toate sistemele de prindere, motiv
pentru care nu s-a putut realiza mai
mult de 10-15 km/an. Dar termenele
sunt convenite cu þãrile vecine ºi
timpii de mers sunt, în general,
respectaþi iar infrastructura noastrã
actualã permite viteza maximã de
120 km/h.

În acest moment se lucreazã pe
distanþa Câmpina - Sinaia ºi pe dis-
tanþa Bucureºti - Constanþa. Incon-
venientele sunt destul de mari, în
special spre Constanþa unde se fac
4 ore cu trenul faþã de cca. 2 ore cât
se va face la terminarea lucrãrilor.

Apreciez cã aceste douã distanþe,
care cumuleazã cca. 850 km, vor fi
gata, în totalitate, prin anul 2018.

Exemple de la vecini
Într-o recentã cãlãtorie cu trenul,

am traversat Ungaria, Croaþia, Slo-
vacia ºi Italia. În Ungaria nu am
vãzut ºi nu am auzit sã se lucreze la
C.F. prin demolarea a ceea ce este
fãcut. Cred cã nu se vor angaja la
termene mai scurte decât la noi, pen-
tru cã probabilitãþile de a reduce tim-
pul de parcurs sunt, de fapt, altele

mai eficiente, cum ar fi staþionarea în
vama Curtici numai 10 minute cât
este staþionarea la graniþa dintre
Ungaria ºi Austria, sau între Slove-
nia ºi Italia ºi nu o orã pe graniþa
româneascã ºi alta în cea maghiarã.

Am vãzut, în urma cu câþiva ani
în Austria, cum prin pregãtiri ante-
rioare, într-o noapte se fãceau
lucrãri pentru viteza de 160 km/h pe
distanþa dintre 2 staþii (7-8 km). Este
adevãrat, însã, cã se lucra numai la
corectarea ºi consolidarea nivelului
liniei cu mijloace foarte speciale, fãrã
sã deranjeze sistemul de electrifi-
care, de exemplu. Este foarte ade-
vãrat cã în acea noapte cãlãtorii C.F.
erau transbordaþi cu autobuze, dupã
un program dinainte stabilit ºi în
cunoºtinþã de cauzã.

Cred cã, pentru noi, modelul Aus-
triei se potriveºte cel mai bine ºi din
punct de vedere al posibilitãþilor
tehnice de finanþare. Se vede cu
ochiul liber cã transportul feroviar, în
special cel de marfã (care era
responsabil cu eficientizarea C.F.)
dar ºi cel de cãlãtori, în general, s-au
degradat ºi clienþii tradiþionali se duc
spre transportul auto.

În Italia am circulat numai în
trenuri pline ochi. În România am
venit de la Arad pânã la Braºov
ºapte persoane într-un vagon, iar de
la Braºov s-au mai urcat 5 persoane
în stare de ebrietate, care au fãcut
un scandal monstruos între ei, iar
spre Bucureºti au demolat o uºã
care li s-a pãrut blocatã. Nu i-a între-
bat nimeni nimic, nici conductorul,
nici poliþia, nici pe parcurs ºi nici în
staþie.

Cred cã în extrasezon se poate
reduce numãrul de trenuri ºi o acþi-
une de disciplinare ºi stimulare a
transportului C.F. se poate începe în
aceastã perioadã de relaxare.

Prin extrapolare, cred cã ºi la
drumurile locale, la C.F. secundare,
industriale se pot impune ade-
vãratele reguli de întreþinere ºi
exploatare, care nu au avut nicio-
datã culoare politicã ºi nu au fost
roºii nici în timpul comunismului. �



Începând cu luna ianuar ie 2013,
Revista Construcþi i lor a lansat noua
formã a  s i te -u lu i  publicaþiei noastre:
www.revistaconstructiilor.eu. 

Construit pe o structurã flexibilã ºi
modernã, site-ul poate fi accesat acum
mult mai uºor, reuºind, în felul acesta, sã vã
þinem la curent, în timp real, cu noutãþile din
domeniul construcþiilor.

Pe lângã informaþiile generale legate de
redacþie, abonamente ºi date de contact, în
site sunt introduse, online, majoritatea arti-
colelor publicate în revista tipãritã, în cei
9 ani de activitate, articole scrise de presti-
gioºii noºtri colaboratori.

Pentru o mai uºoarã navigare, informaþi-
ile sunt structurate pe categorii, cum ar fi:
arhitecturã / proiectare / consultanþã;
geotehnicã / fundaþii; infrastructurã; cofraje;
izolaþii; scule / utilaje; informaþii juridice / le-
gislaþie; personalitãþi din construcþii; opinii etc. 

Site-ul conþine ºi un motor de cãutare cu
ajutorul cãruia pot fi gãsite, mai uºor, arti-
colele în funcþie de numele autorului, de titlul
articolului, dupã cuvinte cheie etc. De
asemenea, toate numerele revistei, înce-
pând din 2005 ºi pânã în prezent, în forma
lor tipãritã, pot fi gãsite în secþiunea
„arhiva” a site-ului. Totodatã, Revista
Construcþiilor poate fi consultatã sau descãr-
catã, gratuit, în format pdf.

De la început, noi ne-am propus ca
Revista Construcþiilor sã fie, pe lângã sursã
de informare ºi o punte de legãturã între ce-
rerea ºi oferta din domeniul construcþiilor.
În acest sens, site-ul revistaconstrucþiilor.eu
pune la dispoziþia celor interesaþi spaþii, în
diverse formate ºi bine poziþionate din punct
de vedere vizual, pentru promovarea pro-
duselor ºi serviciilor.

Vã aºteptãm, cu interes, sã „rãsfoiþi“
paginile site-ului nostru pentru a descoperi ca-
litatea articolelor publicate de profesioniºtii
români în domeniul construcþiilor. Totodatã, vã
rugãm sã contactaþi conducerea redacþiei
pentru o eventualã prezenþã cu publicitate,
constând în oferta dvs. pentru potenþiali clienþi,
costul apariþiei fiind negociabil. �
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