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VViinnoovvaaþþii  ffããrrãã……  vviinnãã!!
NNeevviinnoovvaaþþii  ccuu……  vviinnãã!!

De abia s-a tras cortina peste primul
an al epocii „o sã trãiþi mai bine“, ºi
debutul în cel de-al doilea ne oferã
posibilitatea unor constatãri.

ªi aceasta, pentru cã mai tot românul
mereu trãind cu speranþe în suflet, odatã
cu paharul închinat la intersecþia anilor,
s-a gândit la tot ceea ce ar trebui sã se
schimbe în bine în perioada ce urmeazã.
Constructorii sunt printre primii în
mintea cãrora au mijit tot felul de planuri
privind desfãºurarea coerentã a activitãþii
pe ºantiere, o activitate lipsitã de inad-
vertenþele legislative, birocratice ºi de
disfuncþionalitatea financiarã cu care se
confruntã.

Pentru cã, lucizi fiind sã zicem, în
2006 trebuie sã facem ceva nu numai
pe linia schimbãrii mentalitãþii, ci, mai
ales, a soluþiilor practice. Devenind
mai pragmatici ºi deci eficienþi, vom
înlocui mai rapid hei-rup-ul politic
care ne dominã de atâþia ani.

„Hei-rup“ care a fãcut ca toþi cei
care au „defilat” în coloanele puterii sã
ajungã sã fie originali cu destinele ale
cãror þeluri n-au constat decât în vorbe,
unele mai sforãitoare ca altele, fãrã
corespondent în creºterea economicã ºi,
bineînþeles, a nivelului de trai general.

Pentru cã am amintit de destine,
cine, cum, cât ºi când a rãspuns pentru
erorile comise, pentru deteriorarea cli-
matului economic, pentru practicarea
politicii de interese, mai ales, personale,
pentru pãgubirea economiei þãrii, pentru
fraudele masive, pentru privatizarea
oneroasã a „moºtenirii” dinainte de ’89,
ai cãrei bani încasaþi au luat o desti-
naþie necunoscutã.

În ansamblul acestui complex ºi
complicat proces, au apãrut ºi… vino-
vaþii… fãrã vinã ºi nevinovaþii… cu
vinã, ambele categorii fãcând obiectul
permanent al „înjurãturilor” politice, al
subiectelor întregii prese, ajungând, în
final, în zona instanþelor judecãtoreºti.

Numai cã, la acest ultim for, lucru-
rile s-au „înzãpezit” înduioºându-i pânã
la lacrimi pe cei cu împãrþirea drep-
tãþii, din moment ce majoritatea cazu-
rilor se aflã încã în dosare pline de
praf s-au au primit deja cunoscutul…
NUP (neînceperea urmãririi penale).

Este poate ºi motivul pentru care un
cunoscut lider politic insistã sã se
declanºeze, cât mai repede, un proces de
stabilire a provenienþei averii fabuloase
a unora într-un interval de doar 16 ani.

Uitã însã sã cearã cu aceeaºi insis-
tenþã ca domnia sa sã fie cap de listã,
întrucât mulþi români se întreabã de
unde au avut atâþia bani la începutul
lui 1990 toþi cei care se lãfãie în fotoliile
primilor 300 de oameni cu averile cele
mai mari din România, lor adãugân-
du-li-se mulþi alþii, discreþi.

De aici ºi sfidarea cu care ne privesc
unii dintre cei 300 de înavuþiþi peste
noapte fãrã ca cineva sã-i întrebe cum
ºi, mai ales, din ce surse au acces într-o
asemenea posturã? Cum pot apãrea în
ochii noºtri „bunicii“ dornici de nebunii
pe seama unor „tâmpite adolescente“
care se laudã asiduu cu performanþe
amoroase?

N-am avut ºi nu am ceva cu cei
bogaþi, din contrã, o þarã avutã are, în
primul rând, cât mai mulþi… avuþi, dar
de aici  ºi pânã la ceea ce ne oferã
realitatea este o cale lungã. Altfel nu
se explicã sarabanda multiplelor nomi-
nalizãri cu cei care au probleme legate
de fraude, de înºelarea statului, de
spãlarea de bani, de… „exportul” de
valutã la loc sigur, în bãncile europene
ºi de pe mapamond.

Avem, deci, destui vinovaþi...  fãrã
vinã, însã ºi destui nevinovaþi... cu
vinã, dar scãpaþi printre degete de
oamenii dreptãþii.

De unde atunci asigurarea veni-
turilor la bugetul de stat, dacã sume
importante ce ar trebui sã intre în
buzunarele sale burduºesc pe cele ale
infractorilor economici?

Se credea, începând cu 2005, în
întronarea unui sistem fiscal normal ºi
durabil, prefigurat de noii „specialiºti”
veniþi la putere.

Cã nu s-a întâmplat aºa este ºi
„rodul” unei mai vechi concepþii ºi
posibilitãþi de a justifica… impotenþa în
materie, apelând la nesfârºit la cliºeul
cã întotdeauna predecesorii sunt vino-
vaþi de situaþia moºtenitã, iar nou-veniþii
nu mai prididesc cu munca. Ca ºi cum
nu ar fi vorba cam de aceleaºi perso-
naje… la partide cu denumiri diferite,
dar cu aceleaºi apucãturi.

Tonul pleacã de sus, de la Parlament,
de unde în loc sã se emitã legi pentru
toatã lumea, ies pe bandã rulantã
numai cele care servesc exclusiv gru-
purilor de interese. A se vedea efectul
cotei unice de impozitare de 16%
care favorizeazã pe cei ce realizeazã
venituri foarte mari. Tot de la acest for
se dã ºi tonul cheltuielilor care încura-
jeazã risipa; din nou a se vedea sumele
exorbitante destinate edificiului în care
îºi desfãºoarã activitatea. Cine a vãzut pe
viu (mã numãr printre ei) sãlile Congresului
american a putut constata modestia aces-
tor spaþii. Acolo activitatea legislativã este
predominantã, ca ºi la Londra, Paris,
Roma etc.

ªi atunci, cine este sau nu este vinovat
de ceea ce se întâmplã la noi? Dacã
dintre cei influenþi cunoaºte cineva
soluþii concrete ar fi bine sã ºi facã
ceva în sensul corecþiei.

Astfel, n-ar mai fi vviinnoovvaaþþii  ffããrrãã……
vviinnãã  ºi nici nneevviinnoovvaaþþii  ccuu……  vviinnãã,,
ambele categorii… ignorate nejustificat
de justiþie.
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PREªEDINÞIA ALIANÞEI TÂRGURILOR DIN EUROPA CENTRALÃ (CEFA)

în sarcina României

CCiipprriiaann  EEnnaacchhee:: 2006 debuteazã cu
o noutate de excepþie privind activi-
tãþile expoziþionale la care România
este prezentã. Dumneavoastrã, dle
George Cojocaru, sunteþi în acest
moment noul preºedinte al AAlliiaannþþeeii
TTâârrgguurriilloorr  ddiinn  EEuurrooppaa  CCeennttrraallãã
((CCEEFFAA)). Ce reprezintã CEFA ºi care
este rolul ei pe plan promoþional?
GGeeoorrggee  CCoojjooccaarruu:: În ultimii ani, România

este, din ce în ce mai des, prezentã la târgurile
internaþionale, iar succesul manifestãrilor
expoziþionale organizate de ROMEXPO este
recunoscut ºi apreciat de cãtre organizaþiile
internaþionale de profil. Astfel, ROMEXPO SA
este membru cu drepturi depline al Asociaþiei
Mondiale a Industriei de Expoziþii – UFI, al
Alianþei Târgurilor din Europa Centralã –
CEFA, al Asociaþiei Târgurilor din Sud–Estul
Europei – EASE ºi al Uniunii Internaþionale
de Raportare a Statisticilor Expoziþiilor –
CENTREX. Recunoaºterea internaþionalã a
activitãþii noastre, a îmbunãtãþirii serviciilor
pe care le oferim clienþilor, precum ºi a
satisfacerii exigenþelor participanþilor, inclu-
siv a celor externi, au dus la realegerea,
pentru a treia oara, în anul 2004, a insti-
tuþiei noastre ca membru în conducerea
UFI, preºedintele ROMEXPO fiind ales
vicepreºedinte al Comitetului Regional UFI
pentru Europa. De asemenea, ROMEXPO
participã la conducerea CEFA, în cadrul
cãreia am fost desemnat vicepreºedinte
pentru anul 2005 ºi preºedinte pentru anul
2006. În plus, ROMEXPO ºi-a extins rela-
þiile de cooperare cu reputaþi organizatori
de târguri ºi expoziþii din mai multe þãri:

Austria, Belarus, Bulgaria, Cehia, Egipt,
Emiratele Arabe Unite, Italia, Japonia,
Macedonia, Malta, Moldova, Peru, Polonia,
Rusia, Serbia ºi Muntenegru, Slovacia,
Ungaria. Cu aceºtia, au fost încheiate acor-
duri de cooperare bilateralã care prevãd
acþiuni de asistenþã, promovare ºi repre-
zentare reciprocã, schimburi de spaþii
expoziþionale, proiecte comune de training
profesional, coordonarea activitãþilor în cadrul
organizaþiilor internaþionale de profil etc.

ªi, ca sã vã rãspund complet la
întrebarea dumneavoastrã, o sã îl citez
pe Manfred Wutzlhofer, preºedintele
Messe München, care a caracterizat
CEFA cu un pronunþat pragmatism:
„CEFA nu este o organizaþie unde se
vorbeºte, ci una în cadrul cãreia reali-
zãm proiecte de colaborare. Membrii
CEFA sunt organizatori experimentaþi ºi
se aflã în competiþie cu alte societãþi de
profil din Europa ºi din întreaga lume.
Ne trebuie servicii mai bune, un per-
sonal din ce în ce mai calificat, iar
clienþii noºtri trebuie sã primeascã
informaþii ºi sprijin permanent în toate
oraºele unde îºi au sediile membrii
noºtri, nu numai în timpul manifestãrilor”.

CC..EE..:: Pe ce duratã se întinde mandatul
de preºedinte al CEFA? În alianþã pot
intra ºi organizatori individuali? Unde
ºi cui se pot adresa aceºtia?
GG..CC..: Mandatul de preºedinte CEFA

dureazã 1 an, fiind precedat de funcþia
de vicepreºedinte, de asemenea cu o
perioadã de 1 an.

Pentru a deveni membru CEFA,
organizatorul de târguri trebuie sã
îndeplineascã 3 condiþii:

• sã fie membru UFI;
• sã aibã manifestãri auditate CENTREX;
• activitatea de organizare de eveni-

mente sã fie desfãºuratã în propriul
complex expoziþional, situat în þãri din
Europa Centralã. 

Candidatura de membru CEFA este
analizatã de Comitetul Director CEFA ºi
supusã aprobãrii Adunãrii Generale CEFA.

Trebuie sã specificãm faptul cã
CEFA este o alianþã selectivã, obiectivul
sãu principal fiind crearea unui cadru
optim de discuþii prin menþinerea unui
numãr rezonabil de membri.

În afara organizatorilor de târguri,
au ºansa de a deveni membri CEFA ºi
firme cu un potenþial economic deosebit
care, prin intermediul CEFA, au posibi-
litatea accesãrii unei baze de date
importante.  

Cei interesaþi pot transmite intenþia
de aderare la CEFA contactând secretarul
general CEFA, prin intermediul site-ului. 

CC..EE..: Cum poate influenþa CEFA
activarea relaþiilor comerciale, în
ansamblul dezvoltãrii globale?      
GG..CC..::  Într-o lume a globalizãrii, tre-

buie sã gândim global, dar sã acþionãm
regional sau chiar subregional. Sã nu
uitãm cã din CEFA fac parte numeroase
târguri din Europa de Est, unde
economiile funcþionale de piaþã sunt
mai tinere ºi avem nevoie de colabo-
rarea cu organizatori, precum cei din
München, Bolzano sau Klagenfurt.

FFaappttuull  ccãã  ddee  ccââþþiivvaa  aannii  CCoonnssttrruuccttEExxppoo  aa  ddeevveenniitt  cceeaa  mmaaii  mmaarree  ººii  iimmppoorrttaannttãã
mmaanniiffeessttaarree  eexxppoozziiþþiioonnaallãã  oorrggaanniizzaattãã  îînn  RRoommâânniiaa  nnuu--ii  ddeelloocc  uunn  lluuccrruu  ddee  nneegglliijjaatt,,
îînnttrruuccââtt  aacceesstt  eevveenniimmeenntt  iimmppuullssiioonneeaazzãã  ccrreeººtteerreeaa  eeccoonnoommiiccãã..

PPrreecciizzããmm  ccãã  ddiinn  22000066  CCoonnssttrruuccttEExxppoo  vvaa  ffii  oorrggaanniizzaatt  îînn  ddoouuãã  eeddiiþþiiii::  CCoonnssttrruuccttEExxppoo
AAnnttrreepprreennoorr  ((2222  ––  2255..0033..22000066))  ººii  CCoonnssttrruuccttEExxppoo  AAmmbbiieenntt  ((1177  ––  2211..0055..22000066))..

NNoouuaa  iippoossttaazzãã  ssee  ddaattoorreeaazzãã  aammpplloorriiii  lluuaattee  ddee  lluuccrrããrriillee  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii  ddiinn  þþaarraa
nnooaassttrrãã  ººii  ddoorriinnþþeeii  jjuussttiiffiiccaattee  aa  ttoott  mmaaii  mmuullttoorr  ssoocciieettããþþii  ddee  pprrooffiill  ddee  aa--ººii  pprroommoovvaa
pprroodduusseellee,,  tteehhnnoollooggiiiillee  ººii  sseerrvviicciiiillee..

FFeennoommeennuull,,  îînn  ccrreeººtteerree  eevviiddeennttãã  ffaaþþãã  ddee  ppeerriiooaaddeellee  pprreecceeddeennttee,,  aarree  llaa  bbaazzãã  cceell
ppuuþþiinn  uunn  eelleemmeenntt  aappããrruutt  dduuppãã  11999900  ppee  ppiiaaþþaa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa,,  aaddiiccãã
„„eexxpplloozziiaa””  ddee  pprroodduussee  iimmppoorrttaattee  ccaarree  ººii--aauu  ppuuss  aammpprreennttaa  aassuupprraa  pprroodduuccþþiieeii
aauuttoohhttoonnee  ººii  aa  ccoommeerrcciiaalliizzããrriiii  eeii..

CCuumm  ss--aarr  ssppuunnee,,  ooffeerrttaa  aa  ddeetteerrmmiinnaatt  sscchhiimmbbããrrii  ppee  ppllaann  oorrggaanniizzaattoorriicc,,  pprroodduuccttiivv  ººii
mmaannaaggeerriiaall..  ÎÎnn  aannssaammbblluu,,  eessttee  vvoorrbbaa  ddee  sscchhiimmbbããrrii  ppee  ppllaannuull  mmeennttaalliittããþþiiii  ccuu  ccaarree
ttrreebbuuiiee  aabboorrddaattee  ddee  aaiiccii  îînnccoolloo  lluuccrrããrriillee  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii  ddee  oorriiccee  ggeenn..

RReevveenniinndd  llaa  CCoonnssttrruuccttEExxppoo,,  ttrreebbuuiiee  ssãã  sseemmnnaallããmm  ccãã  îînnssuuººii  oorrggaanniizzaattoorruull  ttâârrgguulluuii
RROOMMEEXXPPOO  aa  pprriivviitt  ººii  pprriivveeººttee  ccuu  ttooaattãã  sseerriioozziittaatteeaa,,  ppâânnãã  îînn  cceellee  mmaaii  mmiiccii  aammããnnuunnttee,,
ttooaattee  eelleemmeenntteellee  ccaarree  ssãã  aassiigguurree  ccoonnddiiþþiiiillee  ooppttiimmee  ddee  ffuunnccþþiioonnaalliittaattee  aa  aacceessttuuii
eevveenniimmeenntt  eexxppoozziiþþiioonnaall..

EEssttee  uunn  nnoouu  mmoommeenntt  îînn  ccaarree  RROOMMEEXXPPOO  ttrreebbuuiiee  ssãã  ddoovveeddeeaassccãã  îînnccrreeddeerreeaa  ccee  ii  ss--aa
aaccoorrddaatt  ccaa  îînn  22000066  ssãã  ddeeþþiinnãã  pprreeººeeddiinnþþiiaa  AAlliiaannþþeeii  TTâârrgguurriilloorr  ddiinn  EEuurrooppaa  CCeennttrraallãã  ((CCEEFFAA))..

AAcceeaassttaa  eessttee  ººii  tteemmaa  ddiissccuuþþiieeii  ccuu  ddll  GGeeoorrggee  CCoojjooccaarruu  ––  pprreeººeeddiinnttee,,  ddiirreeccttoorr
ggeenneerraall  aall  RROOMMEEXXPPOO  ººii  nnoouull  pprreeººeeddiinnttee  aall  CCEEFFAA..

continuare în pagina 6
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De altfel, unul dintre scopurile
activitãþii conducerii Alianþei în anul
care urmeazã va fi stimularea conlu-
crãrii dintre târgurile membre CEFA ºi
administraþiile locale din oraºele unde
îºi desfãºoarã activitatea. Manifestãrile
expoziþionale pot deveni, astfel, oportu-
nitãþi pentru comunitãþile locale de a-ºi
spori substanþial încasãrile nu numai
din taxe publicitare, dar ºi din dinami-
zarea comerþului, a activitãþii hoteliere
sau de alimentaþie publicã.

Trebuie sã precizez cã CEFA reu-
neºte, în prezent, târgurile din Belgrad,
Bolzano, Bratislava, Bucureºti, Budapesta,
Graz, Klagenfurt, Ljubljana, München,
Novi Sad, Plovdiv, Praga, Sarajevo, Skopje,
Viena ºi Zagreb. Conlucrarea în cadrul
Alianþei este îndreptatã, printre altele,
cãtre sprijinirea procesului de integrare
europeanã prin intermediul societãþilor
expoziþionale, care sunt adevãraþi cen-
tri nervoºi ai transferului de know-how
ºi ai promovãrii de noi afaceri. 

CC..EE.: Ce iniþiative veþi întreprinde
pentru ca România sã aibã un rol tot
mai activ în cadrul CEFA?
GG..CC..: Printre obiectivele  pe care ni

le-am propus pentru anul 2006, se
numãrã elaborarea unui standard ocu-
paþional pentru organizatorii de târguri,
realizarea unor criterii statistice unitare
pentru aprecierea activitãþii organizato-
rilor de târguri, stabilirea unor strategii
de pregãtire a organizatorilor de mani-
festãri expoziþionale. 

Desigur cã problemele privind edu-
caþia sunt extrem de importante, dar ele
trebuie sã se refere ºi la expozanþi, ast-
fel încât aceºtia sã ºtie cum sã valorifice
prezenþa lor la un târg, cum sã
recunoascã un serviciu de calitate oferit
de un organizator ºi sã îl exploateze în
propriul avantaj. În sfârºit, sã nu uitãm
cã nu poate exista o manifestare expozi-
þionalã izbutitã de la care sã lipseascã
vizitatorii.

Nu ai public, expozanþii nu sunt
mulþumiþi, iar tot ceea ce facem noi, la
CEFA, facem pentru expozanþii noºtri,
nu pentru noi înºine. Tocmai de aceea,
în cadrul parteneriatelor pe care le-a
stabilit, ROMEXPO trimite listele de
expozanþi de la târgurile sale colegilor
din CEFA, astfel încât aceºtia sã poatã
invita respectivele firme, în calitate de
vizitatori specialiºti, la propriile târguri.
Tot în aceeaºi idee, noi realizãm misi-
uni de afaceri cu ocazia manifestãrilor
organizate de membrii CEFA.

Trebuie sã vã precizez cã, în 2006,
Adunarea Generalã a CEFA va avea loc
în România, prilej cu care þara noastrã
va fi gazda unora dintre personalitãþile
cele mai marcante ale industriei expo-
ziþionale europene.

Cu ocazia întâlnirii Adunãrii Gene-
rale CEFA, va fi organizatã ºi o masã
rotundã cu reprezentanþi ai autoritãþilor
locale în cadrul cãreia se vor dezbate
probleme privind aportul economic ºi
social pe care organizatorul de târguri îl
rãsfrânge în regiunea de activitate. 

De asemenea, din iniþiativa ROMEXPO,
vom propune Alianþei o structurã de
responsabilitãþi, precum ºi activarea
Clubului organizatorilor de târguri din
Europa de Est ºi Centralã.  

CC..EE..::  În lume ºi la noi, cu ce fel de
probleme se confruntã, în prezent, indus-
tria târgurilor în organizarea unor mani-
festãri expoziþionale eficiente pentru
producãtori, comercianþi ºi beneficiari?

GG..CC..: România se apropie cu paºi
repezi de momentul aderãrii la Uniunea
Europeanã în 2007, iar ROMEXPO SA,
ca exponent al economiei naþionale, se
adapteazã din mers condiþiilor comunitare.
În acest sens, ROMEXPO SA s-a orientat
cãtre o specializare mai puternicã a
tematicilor târgurilor ºi expoziþiilor, fapt
remarcat ºi apreciat atât de expozanþii
români ºi strãini, cât ºi de vizitatorii
specialiºti, prezenþi într-un numãr tot
mai mare la manifestãrile organizate.
Un exemplu concludent îl reprezintã,
de câþiva ani, chiar târgul Construct-
Expo de care aminteaþi la începutul dis-
cuþiei noastre.

Printre obiectivele prioritare ale
activitãþii expoziþionale în anul 2006, se
aflã identificarea de noi tematici de
manifestãri expoziþionale care sã
rãspundã cerinþelor unei economii de
piaþã funcþionale ºi mutaþiilor pe care
acest proces, în plinã desfãºurare, le
antreneazã în cele mai diverse sectoare
de activitate. Este un obiectiv permanent
cãruia sunt chemate sã-i rãspundã
expoziþiile specializate, aflate într-o con-
tinuã diversificare ºi reprezentând, în
prezent, centrul de greutate al progra-
mului expoziþional ROMEXPO. Se are în
vedere, totodatã, consolidarea în conti-
nuare a târgurilor ºi expoziþiilor inter-
naþionale cuprinse în programul
expoziþional ROMEXPO, cu accent pe
atragerea de noi expozanþi din þarã ºi din
strãinãtate, în vederea creºterii gradului
de reprezentativitate ºi a nivelului spe-
cializat al acestor manifestãri.

Atragerea unui numãr tot mai mare
de expozanþi din întreaga lume este un
obiectiv major al fiecãrui organizator.
În acest scop ROMEXPO SA ºi-a dezvoltat
o reþea de agenþi, activi în Europa, Orientul
Mijlociu ºi Asia. De asemenea, încã din
anul 1991, ROMEXPO SA a încheiat
numeroase acorduri de cooperare cu
importanþi organizatori de târguri ºi
expoziþii internaþionale din Europa,
Orientul Mijlociu, Asia ºi America de
Sud, prin care sunt stipulate acordarea
reciprocã de standuri expoziþionale,
organizarea de grupuri de vizitatori spe-
cialiºti, participãri la programe de
pregãtire profesionalã etc.

Anual, Complexul Expoziþional ROMEXPO
– Târgul Internaþional Bucureºti este
vizitat de numeroase delegaþii strãine,
conduse de oficialitãþi de rang înalt din
întreaga lume. Obiectivele urmãrite
includ extinderea, în continuare, a
relaþiilor de colaborare internaþionalã
ale ROMEXPO SA prin încheierea de
noi acorduri de cooperare cu organiza-
tori reputaþi de târguri ºi expoziþii din
strãinãtate, dezvoltând, pe noi coordo-
nate, colaborãrile deja perfectate cu
astfel de  parteneri din lumea întreagã.
Alte obiective vizeazã intensificarea
pregãtirii de misiuni economice/dele-
gaþii de oameni de afaceri români la târ-
guri din strãinãtate, la care ROMEXPO SA
organizeazã participarea firmelor

româneºti, precum ºi modernizarea ºi
dezvoltarea Complexului Expoziþional
ROMEXPO – Târgul Internaþional
Bucureºti, printr-un program consistent
de obiective menite sã conducã la ridi-
carea calitativã a parametrilor tehnico-
funcþionali ºi la fluidizarea întregii
activitãþi desfãºurate. 

Nu pot sã nu subliniez politica
ROMEXPO de dezvoltare susþinutã a
infrastructurii puse la dispoziþia
expozanþilor noºtri. ªi mã refer, aici, la
preocuparea permanentã de moder-
nizare a pavilioanelor expoziþionale
existente, dar ºi de construire a unora
noi, moderne, spaþioase, dotate pentru
a corespunde cerinþelor participanþilor
la manifestãrile organizate în com-
plexul nostru expoziþional. 

CC..  EE..::  ConstructExpo a devenit cel
mai important târg organizat în
România. În þãrile CEFA existã târ-
guri similare ºi ce loc ocupã ele
acolo? Care sunt acþiunile CEFA din
punctul de vedere al pregãtirii unor
cadre competente organizatoare de
târguri ºi expoziþii care sã impulsio-
neze comerþul mondial? În România
existã o astfel de preocupare ºi în ce
constã ea?     
GG..CC..:: Categoric, Expoziþia Interna-

þionalã ConstructExpo este un eveniment
de referinþã printre manifestãrile de profil
din Europa Centralã ºi de Rãsãrit. De altfel,
ConstructExpo împreunã cu expoziþia
internaþionalã Construma, organizatã de
Hungexpo, sunt contra-polii de echilibru
faþã de Bauma, evenimentul organizat
de Messe Munchen. Am enumerat, astfel,
manifestãrile-lider organizate în dome-
niul construcþiilor ºi al materialelor de
construcþii organizate de cãtre membrii CEFA.

ConstructExpo – ediþia 2005 a
reunit peste 1.150 de expozanþi români
ºi strãini ale cãror produse au atras
peste 55.000 de vizitatori. Þinem sã
menþionãm cã numãrul vizitatorilor
specialiºti aproape s-a dublat faþã de
ediþia precedentã, fapt extrem de apre-
ciat de expozanþi (89% dintre
expozanþi intenþioneazã sã participe ºi
la ediþia 2006). 

În ceea ce priveºte pregãtirea
echipelor de organizatori, CEFA este pre-
ocupatã, în primul rând, de pregãtirea
schimbului de mâine. În acest sens, se
doreºte ca seminarul pentru organiza-
torii juniori sã aibã loc anual; deja s-a
stabilit cã, în 2006, acesta va fi organizat
la Zagreb, iar în 2007, la Plovdiv.
ROMEXPO a propus ca aceste seminarii
sã aibã loc în perioada unor evenimente
de referinþã, astfel încât participanþii la
seminar sã fie direct implicaþi în activi-
tãþile specifice organizatorului de eveni-
mente expoziþionale.

Mai mult, tot la propunerea ROMEXPO
vor fi oferite burse CEFA tinerilor membri
ai CEFA care vor prezenta cel mai
interesant proiect de strategie al alianþei
pe termen mediu – lung. 

urmare din pagina 4 



RReevviissttaa  Construcþiilor iiaannuuaarriiee  --  ffeebbrruuaarriiee  22000066 7

TTâârrgguull  CCoonnffoorrtt  CCoonnssttrruucctt,,  oorrggaanniizzaatt  ddee  ccããttrree  EExxppoo  AArraadd
IInntteerrnnaattiioonnaall  ––  DDiirreeccþþiiaa  ssppeecciiaalliizzaattãã  aa  CCaammeerreeii  ddee  CCoommeerrþþ,,
IInndduussttrriiee  ººii  AAggrriiccuullttuurrãã  AArraadd  ––  aarree  lloocc  aannuull  aacceessttaa  îînn  ppeerriiooaaddaa
99––1122  mmaarrttiiee..  AAffllaatt  llaa  cceeaa  ddee--aa  ddoouuããsspprreezzeecceeaa  eeddiiþþiiee,,  CCoonnffoorrtt
CCoonnssttrruucctt  ––  ttâârrgg  ddee  tteehhnnoollooggiiii  ººii  mmaatteerriiaallee  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii,,
ddeeccoorraaþþiiuunnii  iinntteerriiooaarree,,  sseerrvviicciiii  ccoonneexxee  ––  eessttee  uunn  eevveenniimmeenntt
ddee  rreeffeerriinnþþãã  ppee  ppiiaaþþaa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  ddiinn  vveessttuull  þþããrriiii..

An de an organizatorii continuã sã „construiascã” acest
târg, sporindu-i amploarea ºi aducând elemente de noutate.
Dacã ediþia din 2005 s-a bucurat de prezenþa a 76 de
firme din România ºi strãinãtate ºi a fost vizitatã de 7.500 de
persoane, ediþia din 2006 va reprezenta un salt spectaculos.
Acest fapt se datoreazã construcþiei celui de-al doilea
pavilion expoziþional ºi dublãrii în acest fel a suprafeþei de
expunere. 

Atracþia pe care târgul o exercitã asupra firmelor din
domeniul construcþiilor este determinatã, în primul rând,
de serviciile la standarde occidentale oferite de organizatori:
construcþia standurilor din structurã Mezzo Germania,
asigurarea pazei, sonorizarea ºi climatizarea complexului,
organizarea unui cocktail pentru expozanþi, acces Internet,
e-mail, fax, copiator, punerea la dispoziþie a 3 sãli de con-
ferinþã, parcãri, restaurant.

Datoritã acestor facilitãþi, CCoonnffoorrtt  CCoonnssttrruucctt  este mediul
propice pentru încheierea parteneriatelor de afaceri, pentru
promovarea produselor, pentru informarea asupra
noutãþilor din domeniu. 

În ceea ce priveºte specialiºtii din domeniu, dar ºi
publicul interesat, CCoonnffoorrtt  CCoonnssttrruucctt  este un bun prilej de
a asista la prezentãri de produse, la demonstraþii practice
privind utilajele, de a participa la conferinþele având ca
tematicã subiecte de interes din domeniu. 

Dintre produsele expuse putem enumera: diverse
materiale de construcþii, materiale hidro/termoizolante,
utilaje pentru producþia materialelor de construcþii, sis-
teme solare de încãlzire, tehnicã de piscinã, sisteme de
construcþii pentru hale industriale, tâmplãrie din PVC, alu-
miniu, lemn, jaluzele, confecþii metalice din fier forjat,
tehnicã parasolarã; lambriuri, podele laminate ºi acce-
sorii, tavane polistiren, panouri termoizolante, pardoseli
industriale etc.

Informaþii suplimentare referitoare la târgul CCoonnffoorrtt  CCoonnssttrruucctt
se pot obþine la Expo Arad Internaþional, tel.: 0257-216.520,
fax: 0257-216.521, e-mail: expo3@ccia-arad.ro, manager de
proiect dl Cimi Enache, sau vizitând pagina wwwwww..eexxppooaarraadd..rroo.

Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Arad
CONFORT CONSTRUCT

9–12 martie 2006
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Ar fi mare pãcat dacã…
A trebuit sã moarã dintr-o datã

niºte oameni, ºapte la numãr, pentru
ca mãrimile þãrii sã „constate” cã, în
minerit, lucrurile nu sunt nici pe
departe  în roz ºi îmbietoare pentru
muncã. Cine a coborât în adâncurile
pãmântului n-a fãcut-o decât împins
de soartã pentru a supravieþui atât
înainte, cât ºi dupã 1990. O muncã
grea ºi cu urmãri nefaste asupra
sãnãtãþii celor care, neavând încotro,
ºi-au „ales” aceastã profesie.
Spunând aceste lucruri ºi, apropo de
construcþii, nu este departe vremea
(fãrã a cobi) când un asemenea
moment nefericit s-ar putea întâmpla
nu în subteran, ci la suprafaþã.

ªi nu din cauza unei explozii de
gaze acumulate, ci a unei unde de
ºoc provocate de un eventual
cutremur, fie el ºi de joasã magnitu-
dine, sau pur ºi simplu din cauza
fenomenului de îmbãtrânire fizicã.

Concret, este vorba despre tur-
nurile industriale ale marilor combi-
nate energetice ºi chimice, ridicate în
timpul „epocii de aur” ºi care sunt
rãspândite în mai toatã þara. Acestea
au deja peste 30-40 de ani vechime,
iar întreþinerea ºi recondiþionarea s-au
fãcut la unele dintre ele aproape pe
ultima sutã de metri. Existã însã
numeroase asemenea obiective care
ar trebui marcate, cum spun specia-
liºtii în materie, cu celebra „bulinã
roºie” atribuitã construcþiilor civile.

Un eveniment de acest gen poate
avea urmãri tragice umane, dar ºi
economice. Scoaterea din funcþiune a
unei capacitãþi energetice, de exem-
plu, ar avea consecinþe deloc plãcute
la nivelul întregii þãri. În unele þãri, nu
departe de noi, în Turcia, în urma
repetatelor cutremure din anii trecuþi,
efectele au fost dintre cele mai dure.
Ne referim, în principal, la afectarea
aproape în totalitate a sistemului
energetic devenit nefuncþional din
cauza prãbuºirii a aproape 20 de
coºuri de fum ºi turnuri de rãcire.

Este un semnal real de alarmã ºi
pentru noi, care, dacã mai tergiver-
sãm menþinerea în starea actualã a
acestor construcþii, putem sã ne dãm
prea târziu seama cã am neglijat, cu
bunã ºtiinþã, un fapt subliniat în
repetate rânduri, dar ignorat de
fiecare datã.

Starea fizicã ºi funcþionalã pre-
carã a acestor construcþii industriale
(coºuri de fum ºi turnuri de rãcire)
din þara noastrã a fost deseori sem-
nalatã, chiar ºi în paginile „Revistei
Construcþiilor”, de unele societãþi
care, prin obiectul activitãþii lor, pot
redresa situaþia actualã ºi pot, prin
renovare, sã le readucã la parametri
normali ºi, prin urmare, siguri.

Poate cea mai perseverentã în
acest caz a fost ºi este SC GIP din
capitalã, firmã specializatã în exe-
cutarea unor operaþiuni de siguranþã
ºi calitate, care ar prelungi durata de
viaþã a obiectivelor amintite ºi ar
elimina teama ºi urmãrile unei even-
tuale catastrofe de acest gen.

Dar, degeaba se fac atâtea inter-
venþii la cei care pot ºi trebuie sã ia o
decizie în acest sens, atâta vreme cât
autoritãþile rãmân „nesimþitoare ºi
reci”, parafrazând un vers celebru.

Banii „oferiþi” de oficialitãþile þãrii,
venite vrând-nevrând în „vizitã de
lucru” pe-nserate la Anina, nu pot
alina, nici pe departe, suferinþele
pãrinþilor, soþiilor ºi, mai ales, ale
numeroºilor copii lãsaþi ºi ei în voia
sorþii de nãprasnica întâmplare.
Pentru cã la fel ca ºi în cazul sinis-
traþilor, ºi aceºtia vor fi uitaþi mai
curând decât s-ar aºtepta cineva.
Cã aºa-i în viaþã, nu? Toate trec, toate
se ºterg ºi, cum se spune, înainte spre
mai bine pentru ei, cei aflaþi în frun-
tea bucatelor pe care le ingurgiteazã
dupã 1990 cu o lãcomie specificã
lãcustelor.

Revenind la repararea ºi consoli-
darea coºurilor ºi turnurilor de rãcire,
s-au propus deja acte normative, s-au
fãcut studii ºi pe baza lor propuneri la
guvern, ministere, prefecturi, primãrii etc.
Totul rãmâne în acest stadiu, pentru
cã administraþiile, pe toatã linia lor
verticalã ºi orizontalã, se ocupã de
influenþele ºi implicãrile politice ºi nu
de treburile gospodãreºti.

Aceste organisme plãtite din taxele
ºi impozitele percepute de la cetãþeni,
supuse ºi ele „primenirii” cadrelor
din patru în patru ani aidoma vântului
care bate în zona politicului, n-au timp
pentru aºa ceva.

ªi atunci, cui sã-i stea gândul la
lucrurile serioase când aceºti oameni
au… interese cu… grupurile de
interese pentru probleme mai proza-
ice ºi deci cu urmãri directe în propriile
buzunare.

Oameni buni (dacã aþi fi aºa), pe
lângã interesele voastre, gândiþi-vã o
clipã ºi la interesul general de care
beneficiaþi, poate, fãrã sã ºtiþi prea
bine chiar ºi dvs.! Pentru cã interesul
particular nu se poate desprinde de
cel general. Aceste interese se între-
pãtrund ºi se condiþioneazã.

ªi încã ceva, ceva relevat în
primele rânduri. Adicã mâine, poimâine
sã nu fim puºi în situaþia de a scrie din
nou cã a trebuit sã moarã… pentru ca
sã ne trezim la realitate. AArr  ffii  mmaarree
ppããccaatt!!

CCiipprriiaann  EENNAACCHHEE



SSCC  GGeeccoonnssttrruucctt  SSRRLL  – Timiºoara are ca obiect principal
de activitate proiectarea/consultanþa în construcþii. Înfiinþatã
în anul 1994, firma s-a implicat în numeroase proiecte de
construcþii de anvergurã regionalã sau chiar la nivel
naþional (Banat, Criºana, Sibiu, Caraº-Severin, Gorj,
Vrancea etc.).

GGeeccoonnssttrruucctt,,  partener de încredere pentru dvs., deþine
actualmente o considerabilã experienþã privind proiec-
tarea ºi optimizarea unor structuri, cum ar fi:

Structuri metalice de rezistenþã, utilizate la ora actu-
alã în Europa ºi în lume, pentru clãdiri de tip industrial sau
social-cultural;

Structuri metalice principale sau secundare din pro-
file cu pereþi subþiri formate la rece;

Structuri mixte din oþel ºi beton cu conectori de tip
gujon;

Consolidãri / schimbãri de funcþiune ale unor clãdiri
existente (vezi transformare halã cu pod rulant în cladire
P+4 birouri pentru sediul Siemens VDO – Timiºoara);

Sisteme moderne de învelitori ºi închideri pentru
construcþii metalice. 

SC Geconstruct SRL –
Timiºoara
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Articolul 1
DDoommeenniiuull  ddee  aapplliiccaarree

Dispoziþiile prezentei directive se aplicã tuturor
plãþilor fãcute ca remunerare a tranzacþiilor comerciale.

Articolul 2
DDeeffiinniiþþiiii
În cadrul acestei directive:
11))  „tranzacþie comercialã”: orice tranzacþie între între-

prinderi sau între întreprinderi ºi puterile publice care
conduce la furnizarea de mãrfuri sau la prestarea de servicii
contra remunerare;

• „puteri publice”: orice autoritate sau orice entitate
contractantã, aºa cum este definitã de directivele asupra
pieþelor publice [92/50/CEE, 93/36/CEE,93/97/CEE ºi
93/38/CEE;

• „întreprindere”: orice organizaþie care activeazã în
exercitarea unei activitãþi economice sau profesionale
independente, chiar dacã aceastã activitate nu este exerci-
tatã decât printr-o singurã persoanã;

22))  „întârzierea plãþii”: orice depãºire a termenelor,
contractuale sau legale, în materie de platã;

33))  „rezervarea proprietãþii”: convenþia (contractualã)
dupã care vânzãtorul îºi rezervã proprietatea asupra
bunurilor pânã la reglementarea integralã;

44))  „rata dobânzii aplicate de Banca centralã euro-
peanã pentru principalele sale operaþiuni de refinanþare”:
rata dobânzii aplicatã unor astfel de operaþii în cazul
cererilor de ofertã cu ratã fixã. În eventualitatea în care o
operaþie de refinanþare principalã a fost efectuatã conform
unei proceduri de cerere de oferte cu rate variabile, acest
nivel de dobândã se referã la o ratã marginalã rezultând
din aceastã cerere de ofertã. Aceasta se referã atât la
adjudecãrile cu rata unicã, cât ºi la adjudecãrile cu rata
variabilã;

55))  „titlu executor”: orice decizie, judecatã, hotãrâre,
ordonanþã sau ordin de a plãti, emise de un tribunal sau
de altã autoritate competentã, ca plata sã fie imediatã sau
eºalonatã, ceea ce permite creditorului sã recupereze cre-
anþa sa faþã de debitor pe cale executorie; aceasta include

decizii, judecãþi, hotãrâri, ordonanþe sau ordine de a plãti,
care sunt executorii prin acoperire ºi rãmân la fel chiar
dacã debitorul formuleazã un recurs împotriva lor.

Articolul 3
DDoobbâânnzzii  ppeennttrruu  îînnttâârrzziieerrii  îînn  ppllaattãã
11..  Statele membre vor asigura ca:
aa))  dobânzile în sensul punctului d) sã fie exigibile în

ziua urmãtoare datei plãþii sau la sfârºitul termenului de
platã fixat în contract;

bb))  dacã data sau termenul de platã nu este fixat în con-
tract, dobânzile sunt automat exigibile, fãrã ca o reamin-
tire sã fie necesarã:

ii))  treizeci de zile dupã data recepþiei de cãtre debitor a
facturii sau a unei cereri de platã echivalente, sau

iiii))  dacã data recepþiei facturii sau cererii de platã
echivalente este nesigurã, treizeci de zile dupã data
recepþiei mãrfurilor sau prestãrii serviciilor, sau

iiiiii))  dacã debitorul primeºte factura sau cererea de platã
echivalentã înainte de mãrfuri sau servicii, treizeci de zile
de la recepþia mãrfurilor sau serviciilor, sau

iivv))  dacã o procedurã de acceptare sau de verificare
permiþând certificarea conformitãþii mãrfurilor sau servi-
ciilor cu contractul este prevãzutã de lege sau în contract
ºi dacã debitorul primeºte factura sau cererea de platã
echivalentã mai devreme sau la data acceptãrii sau veri-
ficãrii, treizeci de zile dupã aceastã ultimã datã;

aa))  creditorul are dreptul sã reclame dobânzi de
întârziere, în mãsura în care:

ii))  el a îndeplinit obligaþiile contractuale ºi legale ºi
iiii))  el nu a primit suma datoratã la termen, în afarã de

cazul când debitorul nu este responsabil de întârziere;
aa))  rata dobânzii pentru întârzierea plãþii („rata legalã“),

pe care debitorul este obligat sã o plãteascã, corespunde
ratei dobânzii a principalei facilitãþi de refinanþare, aplicatã
de Banca Centralã Europeanã (BCE) operaþiei sale princi-
pale de refinanþare, cea mai recentã, efectuatã înaintea
primei zile calendaristice a semestrului în chestiune („rata
directoare”), majoratã cu minimum ºapte puncte („marja”),
în afara unor dispoziþii contrare figurând în contract.

Lupta contra întârzierii plãþii în tranzacþiile comerciale
DIRECTIVA 2000/35/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

BBllooccaajjuull  ffiinnaanncciiaarroo--bbaannccaarr,,  aacceesstt  ffllaaggeell  ccaarree  aa  ggeenneerraatt  ººii  ggeenneerreeaazzãã  oo  ddeessffããººuurraarree  nneeffiirreeaassccãã  aa  rreellaaþþiiiilloorr
ddiinnttrree  ssoocciieettããþþiillee  ccoommeerrcciiaallee,,  aa  ppuuss  ssttããppâânniirree  ddee  ppeessttee  1166  aannii  ppee  eeccoonnoommiiaa  rroommâânneeaassccãã  ccee  ssee  vvrreeaa  iinntteeggrraattãã  îînn
EEuurrooppaa  llaa  11  iiaannuuaarriiee  22000077..  AAsseemmeenneeaa  nneeccaazzuurrii  aauu  ppããþþiitt  llaa  rrâânndduull  lloorr  ººii  aallttee  ssttaattee  mmaaii  vveecchhii  ssaauu  mmaaii  nnooii  ddiinn  UUEE..

DDee  aacceeeeaa,,  îînnccãã  ddiinn  aannuull  22000000  aacceesstt  ffoorr  eeuurrooppeeaann  aa  eellaabboorraatt  ddooccuummeennttee  ccaarree  ssãã  ccoonnttrriibbuuiiee  llaa  ffuunnccþþiioonnaalliittaatteeaa
rreellaaþþiiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree,,  aassiigguurrâânndduu--ssee,,  aassttffeell,,  „„ssããnnããttaatteeaa””  ttrraannzzaaccþþiiiilloorr  ccoommeerrcciiaallee..

IIaattãã  îînn  aacceesstt  sseennss  ccee  pprreevveeddee  DDiirreeccttiivvaa  22000000//3355//CCEE..
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Pentru un stat membru care nu participã la a treia fazã
a Uniunii Economice ºi Monetare, rata de referinþã vizatã
mai sus este rata directoare echivalentã fixatã de banca sa
centralã. În ambele cazuri, rata directoare în vigoare în
prima zi calendaristicã a semestrului în chestiune la
Banca Centralã se aplicã timp de ºase luni care urmeazã.

bb))  În afarã de cazul când debitorul nu este responsabil
de întârziere, creditorul are dreptul sã cearã debitorului o
despãgubire rezonabilã pentru toate cheltuielile de recu-
perare fãcute ca urmare a întârzierii plaþii de cãtre acesta
din urmã. Aceste cheltuieli de recuperare respectã prin-
cipiile de transparenþã ºi de proporþionalitate în ceea ce
priveºte datoria în chestiune. Statele membre pot, în
respectul principiilor sus-menþionate, sã fixeze o sumã
maximalã în ceea ce priveºte cheltuielile de recuperare
pentru diferite nivele ale datoriei.

11..  Pentru anumite categorii de contracte definite de
legislaþia naþionalã, statele membre pot fixa termenul de
exigibilitate a dobânzilor la un maximum de 60 de zile,
dacã ele împiedicã pãrþile contractante sã depãºeascã
acest termen sau sã fixeze o ratã a dobânzii obligatorie
depãºind sensibil rata legalã.

22..  Statele membre prevãd cã un acord asupra datei
plãþii sau asupra consecinþelor unei întârzieri a plãþii, care
nu este conform dispoziþiilor paragrafului 1 punctele b), c)
ºi d) ºi paragrafului 2, sã nu fie aplicabil sau sã poatã da
loc unei acþiuni de reparaþie a pagubei atunci când,
þinând seama de toate elementele cazului în speþã, inclusiv
bunele practici, uzanþele comerciale ºi natura produselor
constituie un abuz manifest la adresa creditorului, se va
considera între altele dacã debitorul are vreun motiv
obiectiv de derogare de la dispoziþiile paragrafului 1,
punctele b), c) ºi d) ºi ale paragrafului 2. Dacã s-a stabilit cã
un astfel de acord este în mod manifest abuziv, dispoziþiile
legale sunt aplicabile, în afarã de cazul în care jurisdicþiile
naþionale determinã condiþii diferite care sunt echitabile.

33..  Statele membre vor asigura ca, în interesul credito-
rilor ºi concurenþilor, sã existe mijloace corespunzãtoare
ºi eficace pentru a pune capãt utilizãrii condiþiilor care
sunt vizibil abuzive în sensul paragrafului 3.

44..  Printre mijloacele menþionate la paragraful 4 figu-
reazã dispoziþiile care permit organizaþiilor care au sau
care oficial sunt recunoscute cã au un interes legitim sã
reprezinte IMM de a sesiza, conform legislaþiilor naþionale
corespunzãtoare, jurisdicþiile sau instanþele administrative
competente, pentru motivul cã dispoziþiile contractuale
concepute pentru utilizare generalã sunt vizibil abuzive în
sensul paragrafului 3, încât ele pot recurge la mijloace
corespunzãtoare ºi eficace pentru a pune capãt utilizãrii
unor astfel de condiþii.

Articolul 4
RReeþþiinneerreeaa  pprroopprriieettããþþiiii
11..  Statele membre prevãd, conform dispoziþiilor

naþionale aplicabile în virtutea dreptului internaþional privat,
cã vânzãtorul poate reþine proprietatea bunurilor pânã la
plata integralã dacã a fost convenitã, explicit, o clauzã de
reþinere a proprietãþii între cumpãrãtor ºi vânzãtor înainte de
livrarea bunurilor.

22..  Statele membre pot adopta sau conserva dispoziþiile
relative la aconturile deja vãrsate de debitor.

Articolul 5
PPrroocceedduurrii  ddee  rreeccuuppeerraarree  ppeennttrruu  ccrreeaannþþeellee  nneeccoonntteessttaattee
11..  Statele membre vor asigura ca un titlu executor,

indiferent de valoarea datoriei, sã poatã fi obþinut în mod
normal în 90 de zile calendaristice dupã ce creditorul a
format un recurs sau a introdus o cerere pe lângã o juris-
dicþie sau pe lângã o altã autoritate competentã, atunci
când nu existã contestaþie asupra datoriei sau punctelor
de procedurã. Statele membre se achitã de aceastã obli-
gaþie în conformitate cu dispoziþiile lor legislative, regula-
mentare ºi administrative respective.

22..  Dispoziþiile legislative, regulamentare ºi administrative
naþionale respective se aplicã în aceleaºi condiþii tuturor
creditorilor care sunt stabiliþi în Comunitatea Europeanã.

33..  Perioadele menþionate aici nu sunt luate în consi-
derare la calcularea termenului de 90 de zile calendaristice
vizate de paragraful 1:

a) termenul cerut pentru notificãri ºi semnificaþii;
b) orice întârziere produsã de creditor, ca termenul

necesar pentru rectificarea recursului ºi cererilor.
1. Dispoziþiile prezentului articol sunt, de asemenea,

fãrã prejudicierea dispoziþiilor Convenþiei de la Bruxelles
privind competenþa judiciarã ºi executarea judecãþilor în
materie civilã ºi comercialã.

Articolul 6
TTrraannssppuunneerree
11..  Statele membre pun în vigoare dispoziþiile legisla-

tive, regulamentare ºi administrative necesare pentru a se
conforma prezentei directive înainte de 8 august 2002.
Ele vor informa imediat Comisia.

Când statele membre adoptã aceste dispoziþii, acestea
conþin o referinþã la prezenta directivã sau sunt însoþite de
o asemenea referinþã la publicarea lor oficialã. Modalitãþile
acestei referinþe sunt stabilite de statele membre.

22..  Statele membre pot menþine sau adopta dispoziþii
mai favorabile creditorului decât cele necesare pentru a
se conforma prezentei directive.

33..  La transpunerea prezentei directive, statele membre
pot exclude:

aa))  creanþele care sunt supuse unei proceduri de insol-
vabilitate împotriva creditorului;

bb))  contractele care au fost convenite înainte de 8 august
2002 ºi

cc))  cererile de dobândã mai mici de 5 euro.
44. Statele membre comunicã Comisiei textul princi-

palelor dispoziþii de drept naþional pe care le adoptã în
domeniul prezentei directive.

55..  Doi ani dupã 8 august 2002, Comisia procedeazã la
un examen, între altele, a ratei legale, a termenelor con-
tractuale de platã ºi a întârzierilor plãþii, pentru a evalua
incidenþa asupra tranzacþiilor comerciale ºi efectele legis-
laþiei în practicã. Rezultatele acestui examen ºi ale altor
examene la care se va proceda vor fi comunicate
Parlamentului European ºi Consiliului, însoþite de propu-
nerile necesare vizând îmbunãtãþirea prezentei directive. 
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HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))  SSAA este filiala
româneascã a Grupului Holcim Ltd.,
unul din liderii mondiali în furnizarea
de ciment, betoane, agregate (nisip ºi
pietriº) ºi alte servicii conexe. Unul
dintre jucãtorii cei mai importanþi în
industria mondialã a materialelor de
construcþii, grupul este de origine
elveþianã ºi are o puternicã prezenþã
pe piaþa din 70 de þãri, pe toate cele
5 continente. Holcim numãrã aproxi-
mativ 61.000 de angajaþi ºi opereazã
cu 130 de fabrici de ciment, peste
750 de staþii de betoane ºi peste 200 de
staþii de agregate în întreaga lume,
fiind printre primele companii inter-
naþionale din domeniul construcþiilor
care au fãcut investiþii în Europa de
Est dupã 1989.

Având o experienþã de aproape
100 de ani în producerea cimentului,
a betoanelor ºi agregatelor, Holcim a
penetrat piaþa româneascã în 1997,
când a preluat fabrica de ciment de la
Turda. În anii urmãtori, compania a
mai cumpãrat douã fabrici de ciment:
la Câmpulung ºi la Aleºd. 

În domeniul betoanelor, Holcim a
introdus în România în 2001 un con-
cept nou, acela de staþie ecologicã.
Spre deosebire de cele tradiþionale, ea
reprezintã o noutate graþie faptului cã
tehnologia folositã reduce emisiile de
praf, eliminã zgomotul ºi permite reci-
clarea betonului proaspãt. HHoollcciimm
((RRoommâânniiaa))  opereazã în acest moment
cu 14 staþii ecologice de betoane la
Piteºti, Cluj-Napoca, Craiova, Ploieºti,
Oradea, Arad, Sibiu, Bucureºti –
Chitila, Bucureºti – Pipera, Bucureºti –
Progresul, Satu Mare, Braºov, Timiºoara
ºi Târgu Mureº. În plus, Holcim deþine
ºi 4 staþii de agregate la Râncãciov,
Zãrneºti, Braºov ºi Piscani. Toate aceste
puncte de lucru sunt coordonate de
cei aproximativ 1.300 de angajaþi ai
HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa)).

Din 1997 ºi pânã la sfârºitul anului
2005, compania a investit aproximativ
334 milioane de euro în achiziþii,
modernizãri, mãsuri pentru protecþia
mediului ºi dezvoltarea afacerii. Cel mai
mare proiect al companiei se desfã-
ºoarã la Câmpulung, unde HHoollcciimm
((RRoommâânniiaa))  investeºte în perioada
2005-2008 aproximativ 105 milioane
de euro în construirea celei mai mari
linii de producþie a cimentului gri din
România ºi a unei noi hale de preomo-
genizare a materiilor prime.

În 2006 HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa)) va aloca
aproximativ 70 milioane de euro
într-o serie de proiecte privind moder-
nizarea tehnologiei de producþie, pro-
tecþia mediului, dezvoltarea afacerilor,
sãnãtatea ºi securitatea în muncã,
proiecte sociale ºi în domeniul resur-
selor umane.

O dovadã a seriozitãþii cu care
compania s-a angajat în a oferi pro-
duse ºi servicii de calitate este imple-
mentarea unui Sistem Integrat de
Management, graþie cãruia, la înce-
putul anului trecut, toate punctele de
lucru ale HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))  au obþinut
certificate de management al calitãþii
(ISO 9001), mediului (ISO 14001) ºi
securitãþii în muncã (OHSAS 18001).

De asemenea, datoritã imaginii
construite, politicii de investiþii ºi
activitãþilor de dezvoltare ºi expan-
siune desfãºurate, compania a primit
numeroase premii de excelenþã ºi
recunoaºteri oficiale din partea comu-
nitãþii de afaceri ºi a autoritãþilor.
Imaginea profesionistã cu care se pre-
zintã în faþa marelui public la târgurile
de specialitate a fost în repetate rânduri
recunoscutã, compania primind premii
de excelenþã la ultimele 4 ediþii ale
Construct Expo din Bucureºti, precum
ºi la alte târguri de profil din þarã. 

Palmaresul companiei include ºi titluri
precum „Cel mai bun investitor strategic”,
„Corporate Citizen Award”, „Premiul
de Excelenþã”. În 2005, proiectul
„Creeazã-þi mediul!” a primit trei dis-
tincþii: „Cel mai bun program comuni-
tar al unei companii” – Gala Oameni
pentru Oameni, „Premiul de Aur pentru
Excelenþã” ºi „Premiul Special pentru
Creativitate ºi Cercetare” – Premiile
Româneºti pentru Relaþii Publice. Tot în
2005, HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))  a fost desem-
natã a 5-a companie româneascã pentru
cã oferã cele mai bune condiþii de lucru
(„Top 50 cele mai bune companii pentru
care sã lucrezi”, revista „Capital”) ºi a
primit locul 19 în „Topul 50 al indus-
triei prelucrãtoare” (Finmedia).

Reperele profesionalismului

MMaarrkkuuss  WWiirrtthh,,
ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))

SSttaaþþiiee  eeccoollooggiiccãã  ppeennttrruu  bbeettooaannee
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Prin premierele ºi inovaþiile lansate
pânã în prezent, compania s-a dovedit
a fi un deschizãtor de drumuri ºi în
sfera serviciilor aduse în domeniul
construcþiilor. HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa)) este
prima companie care a adus în atenþia
specialiºtilor ºi a publicului larg manuale
de utilizare a cimentului ºi betoanelor,
oferindu-le gratuit tuturor celor intere-
saþi în cadrul evenimentelor publice la
care participã, dar ºi pe pagina de
Internet a companiei, www.holcim.ro.
Înfiinþarea unor linii telefonice de infor-
mare ºi de preluare a comenzilor
clienþilor (Holcim Infoline 208.20.00 ºi
Dispeceratul Betoane Bucureºti) sunt
servicii care, alãturi de lansarea în pre-
mierã a unor produse, precum Holcim
Superlucrabil ºi gama de Lianþi
Hidraulici Rutieri Holcim, comple-
teazã cu succes un portofoliu bogat,
complex ºi original. De asemenea, în
2005, Holcim a lansat primul Raport
de Dezvoltare Durabilã al unei com-
panii din România, primul Raport
despre co-procesarea deºeurilor în
fabricile de ciment ºi serviciul de
descãrcare a cimentului în saci paleti-
zaþi („Tail Forklift”).

„Pentru noi, este foarte important
sã fim percepuþi drept cea mai
respectatã ºi mai atractivã companie
din industria noastrã. Putem realiza
acest lucru respectându-ne promisiu-
nile fãcute, oferind servicii de calitate
ºi pãstrând o permanentã comunicare
cu partenerii noºtri de interes,”
declarã MMaarrkkuuss  WWiirrtthh,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall
HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))..

RReeaalliizzããrrii  HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))::
Te rmina l  de  c iment  în

Bucureºti-Progresul pentru livrãri
rapide în Bucureºti ºi împrejurimi;

Dispeceratul de Betoane Bucureºti
– un serviciu pentru primirea ºi livrarea
comenzilor din Bucureºti;

Sistemul de Poziþionare Globalã
HolTrack – GPS pentru monitorizarea
flotei Holcim;

Organizarea unui concurs pe
teme de mediu pentru liceenii din
Câmpulung – concursul face parte
din programul naþional de respon-
sabilitate socialã „Nouã ne pasã”,
derulat de Holcim în România;

Minighiduri de utilizare a
cimentului ºi a betoanelor;

Holcim Infoline (021)208.20.00 –
primul serviciu infoline din industria
construcþiilor;

www.holcim.ro – un website
dinamic, uºor accesibil, oferind infor-
maþii utile tuturor categoriilor de
clienþi ai Holcim;

Triplã certificare TÛV Rheinland
pentru managementul calitãþii (ISO
9001), al mediului (ISO 14001) ºi
securitãþii în muncã (OHSAS 18001)
la toate punctele de lucru;

„Creeazã-þi mediul” - Manuale
ce abordeazã tematica protecþiei
mediului, distribuite gratuit în ºcoli;

www.ecoman.ro – un website
care oferã elevilor informaþii utile
despre protecþia mediului ºi care
include ºi un joc online;

„Dezvoltarea Durabilã – Provocãri
globale ºi strategii locale” – primul
raport de dezvoltare durabilã realizat
de o companie din România;

„Pentru un viitor durabil – Co-
procesarea deºeurilor în fabricile
Holcim (România)” – primul raport
exhaustiv din România privind co-
procesarea deºeurilor în fabricile de
ciment;

„Tail Forklift” – serviciu de descãr-
care a cimentului în saci paletizaþi.

IInnvveessttiiþþiiii  îînn  22000066––22000088
HHoollcciimm  ((RRoommâânniiaa))  intenþioneazã sã

investeascã, în perioada 2006–2008,
peste 160 milioane de euro. Aceste
investiþii vizeazã modernizarea
tehnologiilor de producþie, creºterea
capacitãþii de producþie, precum ºi
proiecte privind protecþia mediului,
dezvoltarea afacerii, sãnãtatea ºi
securitatea în muncã, responsabilitatea
socialã ºi resursele umane.

Investiþiile planificate pentru 2006–2008
includ ºi cheltuielile prevãzute pentru
modernizarea tehnologiei de producþie
a fabricii de ciment din Câmpulung.
Modernizarea va însemna pentru piaþa
cimentului din þara noastrã un spor
semnificativ din punct de vedere canti-
tativ ºi calitativ care va influenþa pozitiv
creºterea construcþiilor în ansamblul lor. 
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A n t i c o r o s i v
TRADIÞIE – CALITATE – EFICIENÞÃ

Obiectivul societãþii este pe mai
departe strâns legat de valorificarea
experienþei, a tradiþiei ºi a întregii
capacitãþi de inovare pentru a oferi
soluþii adaptate pentru lupta împotriva
coroziunii prin mijloace tehnice
moderne.

Excelenþa în afaceri, inovarea, ori-
entarea cãtre viitor, înþelegerea ºi
asumarea rolului social ºi a respon-
sabilitãþii de a contribui la pãstrarea
unui mediu sãnãtos sunt ºi vor
rãmâne coordonate definitorii ale
activitãþii SSCC  AAnnttiiccoorroossiivv  SSAA..

De-a lungul anilor, firma ºi-a câºtigat
reputaþia datoritã adaptãrii perma-
nente atât a produselor, cât ºi a servi-
ciilor oferite, pentru a rãspunde
cerinþelor specifice ale clienþilor.
Funcþionând pe o piaþã care, an de an,
este supusã unor constrângeri legis-
lative ºi de protecþie a mediului din
ce în ce mai stricte, compania ºi-a
adaptat produsele, atitudinea ºi logis-
tica pentru asigurarea succesului
clienþilor ºi a proiectelor acestora.

În acest scop, întreaga producþie
se plaseazã sub semnul calitãþii, una
dintre cele mai eficiente arme în lupta

cu coroziunea, prin implementarea în
cursul anului 2000 a sistemului cali-
tãþii ISO 9001 ºi demararea, în anul
2001, a activitãþii de certificare a cali-
tãþii pentru  produse.

De asemenea, SSCC  AAnnttiiccoorroossiivv
deþine autorizaþia CNCAN pentru
activitãþi de fabricare în domeniul
nuclear, acreditarea RENAR – Laborator
OMNITEST, certificarea PSI – CPM
pentru execuþia lucrãri lor  de
termoprotecþie.

Confirmarea seriozitãþii activitãþii
reiese ºi din enumerarea parþialã a
unor importanþi investitori care au
beneficiat de calitatea produselor
realizate de firma bucureºteanã.

PPeennttrruu  pprrootteeccþþiiii  aannttiiccoorroozziivvee,,
amintim: MITTAL STEEL SA Galaþi;
OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea;
CHIMCOMPLEX SABorzeºti; AZOMUREª
Târgu Mureº; ARPECHIM Piteºti;
TERMOELECTRICA SA; INTFOR SA
Galaþi; AMIDON GLUCOZA Calafat;
ALLIED DEALS Baia Mare; BRAUN
UNION;  PETROMIDIA Nãvodari;
TERMINAL OIL Constanþa; CNE PROD
Cernavodã;  ªantierul Naval Constanþa,
iar ppeennttrruu  pprrootteeccþþiiii  ccuu  ffoolliiii  ddee  eellaassttoo--
mmeerrii: CNE PROD Cernavodã; VULCAN
Bucureºti; TERMOELECTRICA SA
Bucureºti; ªantierul DAMEN Galaþi;
DOLJCHIM Craiova; ROMAG PROD
Dorbeta-Turnu Severin; ALUM Tulcea;
MICHELIN România; RAFO Oneºti;
SOFERT Bacãu; PETROBRAZI Ploieºti;
RULMENTUL Braºov; GRIRO Bucureºti;
TERAPIA Cluj.

Pornind de la exigenþele specifice
economiei de piaþã, compania este

organizatã pe 4 centre de profit,
reprezentate de:

DDiivviizziiaa  aaddeezziivvii,,  cchhiittuurrii  ººii
vvooppsseellee  iinndduussttrriiaallee  (cu o pondere de
43% din cifra de afaceri);

DDiivviizziiaa  ppllaassttiiccuurrii  &&  pprrootteeccþþiiii
ccaauucciiuuccaattee  (34% din cifra de afaceri);

DDiivviizziiaa  ppoommppee  &&  rroobbiinneettee  (16%
din cifra de afaceri);

DDiivviizziiaa  aapplliiccaaþþiiii  iinndduussttrriiaallee  (7%
din cifra de afaceri).

Fiind o companie inovatoare,
societatea dispune de un sector de
cercetare-dezvoltare ºi proiectare
care lucreazã atât pentru dezvoltarea
produselor noi ºi cãutarea de materii
prime ºi tehnologii moderne de fabri-
caþie, cât ºi la solicitarea clienþilor.

Efortul pentru cercetarea ºi dez-
voltarea gamelor de produse vine în
întâmpinarea cerinþelor cu care se
confruntã clienþii. El este orientat în
prezent spre realizarea unor noi
generaþii de produse (chituri, mase de
ºpaclu si sisteme de vopsire) cu apli-
caþii la temperaturi scãzute, de pânã
la 0 0C, ºi posibilitatea aplicãrii pe
suporturi umede sau chiar ruginite,
atunci când pregãtirea acestora nu
poate fi fãcutã corespunzãtor. 

AAnnttiiccoorroossiivv  SSAA    eessttee  ccoommppaanniiaa  ccuu  cceeaa  mmaaii  vvaassttãã  eexxppeerriieennþþãã  îînn  pprroodduucceerreeaa  mmaatteerriiaalleelloorr  ddee  pprrootteeccþþiiee  aannttiiccoorroozziivvãã..
EEaa  aa  ffoosstt  îînnffiiiinnþþaattãã  îînn  aannuull  11995555,,  ccaa  uurrmmaarree  aa  nneecceessiittããþþiiii  pprreevveenniirriiii  ººii  ccoommbbaatteerriiii  ffeennoommeenneelloorr  ddee  ccoorroozziiuunnee  ccaarree  aappaarr
îînn  ttooaattee  pprroocceesseellee  iinndduussttrriiaallee..  PPâânnãã  îînn  11998899,,  eerraa  ssiinngguurraa  uunniittaattee  ddiinn  ppeeiissaajjuull  iinndduussttrriieeii  rroommâânneeººttii  ccuu  uunn  aasseemmeenneeaa
pprrooffiill..

ÎÎnn  11999900,,  ÎÎnnttrreepprriinnddeerreeaa  ddee  PPrrootteeccþþiiii  AAnnttiiccoorroossiivvee  ººii  UUttiillaajjee  SSppeecciiaallee  ((IIPPAAUUSS))  BBuuccuurreeººttii  ss--aa  ccoonnssttiittuuiitt  ccaa  ssoocciieettaattee
ccoommeerrcciiaallãã  ppee  aaccþþiiuunnii  ,,  ddeevveenniinndd  SSCC  AAnnttiiccoorroossiivv  SSAA,,  iiaarr  ddiinn  aannuull  11999999  aa  ffoosstt  pprriivvaattiizzaattãã,,  BBrrooaaddhhuurrsstt  IInnvveessttmmeenntt  FFuunndd
ffiiiinndd  aaccþþiioonnaarruull  mmaajjoorriittaarr..  DDee  llaa  aacceeaa  ddaattãã,,  SSCC  AAnnttiiccoorroossiivv  SSAA  aa  iinnttrraatt  îînnttrr--oo  aammppllãã  eettaappãã  ddee  rreessttrruuccttuurraarree  ººii  mmooddeerr--
nniizzaarree  oorrggaanniizzaaþþiioonnaallãã  ººii  aa  pprroocceesseelloorr  ddee  pprroodduuccþþiiee..
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Realizarea ºi dezvoltarea unor noi
produse fãrã solvenþi, de corp solid
mare sau materiale în dispersie
apoasã reprezintã preocuparea per-
manentã pentru protecþia mediului
înconjurãtor.

Diversificarea continuã a gamei
de produse, ca rãspuns la cerinþele
specifice ale clienþilor, completatã cu
un pachet de servicii de consultanþã
ºi execuþie, absolut necesar în defi-
nirea unei oferte flexibile ºi moderne,
fac din AAnnttiiccoorroossiivv  un partener de
afaceri solid ºi de încredere pentru
cei peste 5.000 de clienþi care folosesc
produsele sale.

ADEZIVI
AAnnttiiccoorroossiivv dispune de un puternic

sector de fabricaþie de adezivi indus-
triali ºi de uz general, pe bazã de
rãºini epoxidice, elastomeri ºi/sau
polimeri sintetici, produsul PRENADEZ,
marcã înregistratã, fiind sinonim cu
termenul adeziv, în limbajul curent.

Calitatea deosebitã a acestor pro-
duse este demonstratã prin colabo-
rarea cu firma Den Braven România,
filialã a renumitei companii olandeze
Den Braven, care este distribuitorul
unic al produselor PRENADEZ ºi CODEZ
în ambalaje mici.

Având în vedere experienþa firmei
în cercetarea ºi producþia de masti-
curi ºi etanºanþi, produse acceptate ºi
agrementate de companii ca Renault
sau Citroën, SSCC  AAnnttiiccoorroossiivv produce,
de asemenea, la solicitarea firmei Den
Braven, un nou material de etanºare
utilizat la fabricarea geamurilor ter-
mopan, o piaþã care abia acum este
în dezvoltare în România.

Adaptarea permanentã la noile
tendinþe în domeniul producerii
adezivilor, precum ºi preocuparea
constantã pentru protecþia mediului

înconjurãtor ºi alinierea la normele
europene au determinat achiziþio-
narea, în anul 1996, a unei instalaþii noi,
moderne, pentru fabricaþia de adezivi
de topire, unicã în sud-estul Europei.
Este vorba de adezivi ecologici, fãrã
solvenþi, cu aplicaþii în industria
mobilei, în tipografie, industria de
ambalaje sau la realizarea foliilor
adezive pe suporturi diferite.

SISTEME  DE  PROTECÞIE
A  PARDOSELILOR

O gamã de produse noi fabricate
de AAnnttiiccoorroossiivv este reprezentatã de
materialele pe bazã de rãºini epoxi-
dice autonivelante, marca ALOREX.
Acestea se aplicã în strat gros sau
subþire, pentru protecþia  pardoselilor
din halele industriale, depozite, par-
cãri, spaþii comerciale, show-room-uri,
constituind în acelaºi timp protecþii
durabile ºi decorative. 

Sistemele de protecþie a par-
doselilor, oferite de AAnnttiiccoorroossiivv,,
rãspund celor mai variate cerinþe,
fiecare soluþie recomandatã fiind
adaptatã condiþiilor concrete ale
fiecãrui proiect. Specialiºtii firmei
asigurã suportul tehnic ºi profesional,
asistenþa tehnicã ºi instruirea persona-
lului aplicator, precum ºi alegerea
celui mai potrivit sistem de protecþie.

SISTEME  SPECIALE
DE  VOPSIRE  ANTICOROZIVÃ  

AAnnttiiccoorroossiivv produce, de asemenea,
o gamã largã de vopsele anticorozive
speciale, de tehnologie avansatã,
aplicabile atât pe suprafeþe din metal,
cât ºi pe beton. Sunt vopsele pe bazã
de rãºini epoxidice, poliesterice cu
aviz sanitar pentru sectoarele indus-
triei alimentare, clorcauciuc sau poli-
etilenã clorosulfonatã, care vin în
întâmpinarea clienþilor cu experienþa
specialiºtilor ce cunosc ºi înþeleg difi-
cultãþile specifice fiecãrui proiect.

BETOANE  EPOXIDICE
ªI  MASE  DE  ªPACLU

Sunt produse care asigurã pro-
tecþia ºi/sau repararea elementelor
structurale din beton (stâlpi, grinzi,
poduri, viaducte etc.), având rezistenþe
mecanice ºi chimice excelente ce con-
ferã suporturilor pe care sunt aplicate
o durabilitate foarte mare ºi rezis-
tenþe la ºocuri mecanice puternice.

Materialele pot fi utilizate ºi ca
mase de ºpaclu în câmp continuu,
pentru egalizarea ºi rectificarea supra-
feþelor, în special pentru sistemele de
protecþie a pardoselilor. 

FOLII  ªI  PROTECÞII  CU  FOLII
DE  ELASTOMERI

Prin sectorul de producþie a foliilor
ºi protecþiilor cu folii de elastomeri,
SSCC  AAnnttiiccoorroossiivv este liderul de necon-
testat în domeniul execuþiei unor
asemenea tipuri de protecþii pentru
utilaje industriale complexe, supuse
agresivitãþii substanþelor chimice
foarte corozive, acide sau bazice
concentrate. Calitatea acestor produse
este demonstratã prin lucrãrile de
protecþii executate pentru parteneri din
Germania, Cehia, Canada, Ungaria,
Turcia, Egipt, China, Coreea, Iordania
sau Mexic.

Toate produsele realizate la
AAnnttiiccoorroossiivv  sunt completate cu servicii
suplimentare de execuþie ºi punere în
operã:

lucrãri de termoprotecþii;
execuþii de protecþii ale par-

doselilor industriale;
lucrãri de impermeabilizare ºi

protecþii anticorozive speciale;
execuþii de vopsitorii industriale;
execuþii lucrãri de cauciucare;
servicii de testare ºi verificare a

materiilor prime ºi produselor. 
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Prin chit, ne referim la un mate-
rial care, aplicat în stare uniformã
într-un rost, îl etanºeazã prin
adezivitate la suprafeþele corespun-
zãtoare interiorului rostului.

Chiturile se aplicã la etanºarea
rosturilor ai cãror pereþi pot fi consti-
tuiþi din beton greu sau uºor, sticlã,
metale, lemn, materiale plastice, mate-
riale emailate, materiale glazurate,
þiglã, ceramicã, zidãrie, piatrã etc.

Studii independente au arãtat
faptul cã 98% din defectele chi-
turilor pot fi evitate. Aceleaºi studii
au arãtat cã defectele chiturilor sunt
cauzate:

75% – 85% de cãtre aplicator;
15% – 20% de specificaþiile

tehnice greºite;
0% – 5% de controlul calitãþii la

producãtor.
Atâta timp cât fabricarea este

fãcutã fãrã defecte, este evident
faptul cã beneficiile cele mai mari
pot decurge din instruirea practicã

a aplicãrii chiturilor, a specifican-
þilor ºi aplicatorilor. Deseori, aceasta
are loc prea târziu, ºi consultanþii
sunt chemaþi în urma cedãrii chi-
tului pentru a identifica cauza ºi
pentru a gãsi o soluþie tehnicã.

Existã un numãr de situaþii pe
care trebuie sã le verificãm atunci
când examinãm cedarea unui rost.

Rosturile din construcþiile etanºate
cu chituri trebuie sã-ºi menþinã
capacitatea funcþionalã sub acþiunea
urmãtorilor agenþi:

AAggeennþþii  tteerrmmiiccii – contracþie sau
întãrire, modificarea comportãrii la
deformare;

AAppaa – eroziune, umflare, fisurare,
micºorarea aderenþei, infiltraþii;

RRaaddiiaaþþiiii  uullttrraavviioolleettee – degradare
chimicã, modificarea proprietãþilor
mecanice, modificarea culorii;

AAggeennþþii  cchhiimmiiccii – transformãri
chimice, micºorarea aderenþei;

MMiiccrroooorrggaanniissmmee – modificarea
culorii;

AAggeennþþii  mmeeccaanniiccii – solicitãri de
întindere ºi compresiune, forfecare
paralelã cu axul longitudinal al ros-
tului sau combinate.

Atunci când vorbim despre iden-
tificarea modului de cedare, existã
trei posibilitãþi:

CCeeddaarreeaa  aaddeerreennþþeeii – aceasta
reprezintã ruperea aderenþei de-a
lungul liniei suprafeþei dintre chitul
de etanºare ºi substrat.

CCeeddaarreeaa  ccooeezziivvãã are loc atunci
când chitul cedeazã ºi se despicã,
prezentând fisuri ºi rupturi în interi-
orul rostului. Aceste rupturi se pot
manifesta atât în direcþia transver-
salã, cât ºi în cea longitudinalã.

CCeeddaarreeaa  ssuubbssttrraattuulluuii survine
atunci când substratul cedeazã
înaintea chitului ºi este uºor de
identificat prin faptul cã substratul
este aderent la chit ºi dupã cedarea
acestuia.

Având în vedere cele menþionate,
putem spune cã alegerea corectã a
produsului de etanºare trebuie sã
rãspundã, mai întâi, la întrebãri
legate de destinaþia rostului, rezis-
tenþa cerutã la factorii fizici ºi
chimici, elasticitate ºi aderenþã la
substrat.

O altã serie de probleme impor-
tante pentru alegerea corectã este
reprezentatã de modalitatea de
aplicare, durata de viaþã ºi accesi-
bilitatea întreþinerii produsului.

Etanºarea unui rost necesitã par-
curgerea urmãtoarelor etape la
punerea în operã a chiturilor:

• pregãtirea rosturilor pentru
urmãtoarele operaþii:

Chituri de etanºare
iinngg..  BBooggddaann  SSTTÃÃNNEESSCCUU
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- calibrarea rostului;
- pregãtirea suprafeþelor de aderenþã;
- aplicarea amorsei;
- aplicarea patului de rost.

pregãtirea chiturilor de etanºare;
aplicarea chiturilor de etanºare;
finisarea chiturilor de etanºare.

IIrriiddeexx  GGrroouupp  PPllaassttiicc prin Depar-
tamentul Materiale Speciale de
Construcþii furnizeazã o gamã largã
de chituri ºi alte produse de etan-
ºare, oferind consultanþã ºi punerea
în operã la cerere.

Un exemplu de produs este chitul
CCOOLLPPOORR  220000  PPFF, un material de
înaltã performanþã pe bazã de poli-
uretan, bicomponent, nebituminos,
aplicabil la rece, rezistent la com-
bustibili ºi uleiuri, pretabil a fi aplicat
în zonele de alimentare a aparatelor
de zbor, terminalelor de petrol, în
garaje, parcãri sau zone de cargo.

CCoollppoorr  220000  PPFF  îºi menþine neal-
teratã capacitatea de preluare a
deplasãrilor (MAF) de 25% din ros-
turile de îmbinare pe întregul
domeniu termic cuprins între tem-
peraturile externe, nu se întãreºte
pe vreme rece, nu devine excesiv
de moale ºi nu poate fi smuls în
condiþii de temperaturi foarte înalte.

Calcularea Factorului de Aco-
modare a Miºcãrii (MAF) va þine
cont de faptul cã produsul trebuie
sã lucreze de-a lungul celei mai calde
pãrþi a zilei, atunci când rosturile
sunt la un maximum de închidere,
sau în cel mai cald moment al anului. 

Dacã acest fapt nu a fost luat în

calcul, atunci chitul poate funcþiona

în afara parametrilor proprii de per-

formanþã, atunci când la momentul

punerii în operã substratul se aflã la

temperatura cea mai scãzutã ºi ros-

turile se aflau la un maximum de

deschidere. În acest caz, masticul

va lucra în compresiune de-a lun-

gul majoritãþii duratei sale de

viaþã.

Lãþimea rosturilor de dilatare din

suprafeþele traficabile trebuie sã fie

de maximum 30 mm. Este necesar

ca suprafaþa etanºãrii realizate sã se

afle cu 5–8 mm sub nivelul pavajului,

în funcþie de temperatura din timpul

execuþiei etanºãrii.

Raportul lãþime/adâncime pen-
tru etanºare folosind CCoollppoorr  220000  PPFF
trebuie sã fie 1:1 pânã la 1½:1,
adâncimea minimã de etanºare
fiind de 10 mm (ex. rost de con-
tracþie: 15 mm lãþime x 13 mm
adâncime; rost de dilatare: 25 mm
lãþime x 20 mm adâncime).

O caracteristicã importantã este
reprezentatã de faptul cã rosturile
etanºate folosind chitul CCOOLLPPOORR
220000  PPFF  pot fi traficate dupã 16 ore
de la punerea în operã.

Secretul obþinerii durabilitãþii ºi a
eficienþei etanºãrilor constã în alegerea
ºi aplicarea corectã a materialelor.
Din acest motiv, IIrriiddeexx  GGrroouupp  PPllaassttiicc,,
prin intermediul Departamentului
Materiale Speciale de Construcþii,
vã stã la dispoziþie. 



RReevviissttaa  Construcþiilor iiaannuuaarriiee  --  ffeebbrruuaarriiee  2200006626

Sistemul pentru planºee
DOKAFLEX

Sistemul DOKA pentru planºee
este destinat tuturor domeniilor de
utilizare ºi celor mai înalte exigenþe.
Cu acest sistem se pot realiza con-
strucþii supraterane de birouri,
locuinþe, construcþii civile, construcþii
în cadre, garaje subterane ºi – în
combinaþie cu schelele portante –
poduri ºi viaducte etc.

Acest sistem este realizat în mai
multe subsisteme constructive, ºi
anume:

Dokaflex 1-2-4 – ca sistem manual
ºi flexibil pentru planºee;

Doka Xtra – ca sistem manual, cu
tehnicã integratã de decofrare;

Mese Dokaflex – sistem de cofrare
suprafeþe mari;

Mesele Dokamatic – sistem de
cofrare super rapidã al planºeelor.

Beneficiile principale ale clientu-
lui utilizator al acestui sistem sunt
simplitatea constructivã – datã, în
principal, de numãrul mic de compo-
nente, flexibilitatea, siguranþa în uti-
lizare la nivelul standardelor UE,
productivitatea – conferitã de optimi-
zarea procesului de cofrare. Instalarea
se realizeazã, practic, fãrã eforturi de
proiectare, deservirea este simplã ºi
cu rezultate sigure, toate având ca
rezultantã plãci turnate de o calitate
impecabilã.

Proiectarea soluþiei de cofrare
este realizatã de specialiºtii firmei
Doka cu sistemul de proiectare Tipos,

care genereazã liste complete de piese
ºi nu lasã loc pentru improvizaþii.
Soluþiile create la repezealã ºi acce-
soriile procurate ad-hoc, completate
inevitabil de improvizaþii, sunt cele
mai scumpe. Proiectarea prin Tipos
evitã aceste costuri suplimentare
înainte ca ele sã se înregistreze fizic.

DDookkaafflleexx  11--22--44
Este cel mai popular sistem de

cofraj pentru planºee, pentru cã este
simplu, rapid ºi flexibil ºi oferã soluþii
constructive facile pentru cele mai
diferite secþiuni de bazã din planºeu:
grinzi, ieºinduri ale planºeului,
planºee filigranate, iar alegerea liberã
a asterelii satisface toate cerinþele
arhitecþilor referitoare la aspectul
betonului.

Sistemul convinge prin simplitate,
numãr mic de componente, calcul
simplu al necesarului de materiale,
cu rigla de calcul Doka.

Componentele sistemului sunt
durabile ºi robuste. Panourile Dokadur
au suprafaþa impregnatã cu corindon,
pentru rezistenþã la contactul cu
betonul, ºi conturul sigilat cu poliure-
tan împotriva umezelii. Grinzile H 20
Top au întãriri de capãt, de asemenea,
fabricate din poliuretan, care consti-
tuie amortizor în cazul cãderilor acci-
dentale, prelungindu-le, astfel, mult
durata de folosire.

Grinzile au marcaje triunghiulare
pe fiecare muchie care echivaleazã
cu o bandã de mãsurare integratã.
Pentru planºee de pânã la 30 cm
grosime, grinzile transversale se
poziþioneazã la un marcaj distanþã,
popii la 2 marcaje, iar grinzile longi-
tudinale la maximum 4 marcaje
depãrtare. Instalarea poate fi fãcutã,
aºadar, fãrã desen ºi fãrã asistenþã
tehnicã, de cãtre operatori.

Sistemul este completat de popi
reglabili de 20 kN ºi 30 kN portanþã,
omologaþi dupã EN 1065, care, prin
geometria specialã a filetului de reglaj
al înãlþimii, permit desprinderea,
respectiv decofrarea chiar fiind sub
sarcini mari.

Accesoriile sistemului sunt: trepiezi
pentru fixare popi, capete de susþinere
ºi decofrare, colþare pentru cofrarea
grinzilor, prelungitoare ºi scule
ajutãtoare.

MMeesseellee  DDookkaafflleexx
Lucrãrile de mare amploare, cu

planºee mari, necesitã viteze de exe-
cuþie superioare.

Produsul conceput de Doka pentru
acest gen de lucrãri este Masa Dokaflex.

Formatele standard ce pot fi
furnizate sunt 2,5 (2,00) x 4,00 m ºi
2,5 (2,00) x 5,00 m cu grosimea aste-
relii de 21 mm sau 27 mm ºi ele sunt
rentabile începând de la 2 utilizãri în sus.
La cerere, se pot realiza ºi formate
speciale.

Masa Dokaflex este un modul mai
mare al sistemului 1-2-4 cu care este
ºi perfect compatibil pentru zonele de
completare ºi compensãri.

Acest sistem utilizeazã popii Eurex
de 30 kN portanþã, care sunt omolo-
gaþi conform Standardului European
EN 1065 ºi sunt adecvaþi pentru
susþinerea planºeelor de pânã la 85 cm
grosime.

Sistemul Dokaflex este dotat cu
dispozitive de ridicare, mutare ºi
transport rapide ºi sigure, care duc la
economie de timp ºi cheltuieli.
Fixarea popilor de masa Dokaflex se
face utilizând doar niºte simple pene
de asamblare.

Mutarea meselor se poate executa
cu macaraua, stivuitorul, cãrucioare
de deplasare simple sau cu acþionare
hidraulicã. Datoritã modului com-
pact de realizare, un camion cu semi-
remorcã poate transporta pânã la
18 mese la o singurã cursã.

Mesele Dokaflex uºureazã munca
mult, îndeosebi la planºeele înalte de
mare suprafaþã, unde cofrarea manualã
ar fi mai dificilã. Cadrul pentru masa
de cofraj Dokamatic 1,50 m extinde
domeniul de utilizare pânã la circa 7 m
înãlþime, iar la planºee mai înalte
de 7 m, masa se poate combina fãrã
probleme cu eºafodajele Staxo.

Firma Doka stã la dispoziþia clien-
þilor sãi, prin filiala sa din România, cu
servicii complete de proiectare
soluþie de cofrare, materiale la vân-
zare sau închiriere, asistenþã tehnicã
la montaj ºi service-ul materialelor
returnate, la nivel european. 

((ccoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull  vviiiittoorr))
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Panouri de forfecare metalice [I]
CALCULUL ÎN DOMENIUL INELASTIC

PPaauull  IIOOAANN,,  RRaadduu  PPAASSCCUU,,  ªªtteeffaann  BBEEÞÞEEAA  ––  UUnniivveerrssiittaatteeaa  TTeehhnniiccãã  ddee  CCoonnssttrruuccþþiiii  BBuuccuurreeººttii

În Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti, colec-
tivul de autori a dezvoltat (pe baza programului ANSR [1])
software-ul necesar pentru analiza dinamicã neliniarã 3D a
structurilor metalice ºi l-a utilizat în câteva studii de caz [2].

În acest articol este prezentat, mai întâi, un nou element
finit de panou de forfecare, precum ºi aplicarea lui la studiul
structurii de rezistenþã a unei clãdiri de 106 m înãlþime,
amplasatã în Bucureºti.

CCaaddrree  ccuu  ppaannoouurrii  ddee  ffoorrffeeccaarree  mmeettaalliiccee  ––  ssiisstteemm  eeffiicciieenntt
ddee  pprreelluuaarree  aa  eeffeecctteelloorr  aaccþþiiuunniilloorr  oorriizzoonnttaallee

Preluarea forþelor orizontale la o structurã metalicã se
poate realiza prin diverse sisteme: cadre cu noduri rigide,
cadre cu contravântuiri centrice, cadre cu contravântuiri
excentrice, cadre cu panouri de forfecare metalice sau com-
binaþii ale acestor sisteme.

Sistemul de cadre cu panouri de forfecare metalice, care
este echivalentul pereþilor structurali la structurile din beton,
prezintã douã avantaje majore: rigiditate ridicatã sub încãr-
cãri de exploatare ºi o bunã capacitate de disipare a energiei
prin deformaþii postelastice la solicitãri seismice puternice.

Cercetãrile de laborator au demonstrat buna comportare
a sistemului ((ffiigg..  11))  [3]. De altminteri, Astaneh-Asl [4] propune
coeficienþi de comportare pentru structurile din cadre metalice

cu panouri de forfecare similari cu cei pentru cadre metalice
cu contravântuiri excentrice sau cadre din beton armat.

De accea sistemul a fost ales, în combinaþie cu cadre cu
noduri rigide ºi cadre cu contravântuiri centrice, pentru
realizarea structurii unui imobil de 106 m, care va fi cea mai
înaltã clãdire etajatã din Bucureºti.

EElleemmeenntt  ffiinniitt  ppeennttrruu  ppaannoouu  ddee  ffoorrffeeccaarree  mmeettaalliicc
Elementul propus este de formã dreptunghiularã ºi

poate fi plasat într-un plan vertical de unghiul α faþã de axa
globalã X ((ffiigg..  22)).

Solicitarea dominantã este consideratã forfecarea, pentru
care este acceptatã o variaþie triliniarã a curbei τ-γ în douã
variante de modelare:

1 – comportare elasto-plasticã specificã panourilor „com-
pacte“ (cu grosimi mari sau rigidizãri puternice) la care
intrarea în curgere se produce fãrã voalare;

2 – comportare postcriticã specificã panourilor cu supleþe
mare la care voalarea se produce în stadiul elastic. Forþa tãie-
toare maximã se atinge la intrarea în curgere a „bielelor“
întinse ((ffiigg..  44)).

Diferenþa dintre cele douã modele constã în modul în
care sunt calculate valorile τc ºi τu: la modelul elasto-plastic
reprezintã limita de proporþionalitate, respectiv de curgere
(care se pot confunda în cazul unei variaþii biliniare), la modelul
cu comportare postcriticã reprezintã tensiunea criticã τcritic,
respectiv cea corespunzãtoare intrãrii în curgere a bielelor
întinse.

Mai diferã ºi modul în care este controlat procesul de
încãrcare-descãrcare-reîncãrcare prin stabilirea liniei „þintã”
(marcatã punctat în ffiigg..  33..11). La modelul cu comportare post-
criticã este permisã ºi reducerea valorilor τc ºi τu, în funcþie
de amplitudinea incursiunii în stadiul plastic.

Buclele de histerezis prezintã, în acest caz, fenomenul de
îngustare („pinching”), observat experimental la panourile
suple ((ffiigg..  33..22)).

FFiigg..  11::  RReellaaþþiiaa  ffoorrþþaa  ttããiieettooaarree  ––  ddeeppllaassaarree  oorriizzoonnttaallãã  aa  uunnuuii
ppaannoouu  ddee  ffoorrffeeccaarree  [[33]]

FFiigg..  22::  NNoottaaþþiiii  ppeennttrruu  ppaannoouull  ddrreeppttuunngghhiiuullaarr
FFiigg..  33::  MMooddeellee  ddee  ccoommppoorrttaarree  llaa  ffoorrffeeccaarree

11))  eellaassttoo--ppllaassttiiccãã  ººii  22))  ppoossttccrriittiiccãã

SSttrruuccttuurriillee  mmeettaalliiccee  ssee  ffoolloosseesscc  ffrreeccvveenntt  llaa  ccllããddiirrii  eettaajjaattee  îînnaallttee,,  ddaattoorriittãã  aavvaannttaajjeelloorr  ppee  ccaarree  llee  pprreezziinnttãã  îînn  ccoommppaarraaþþiiee  ccuu
ssttrruuccttuurriillee  ddiinn  bbeettoonn::  ggrreeuuttaattee  mmaaii  mmiiccãã  ººii  vviitteezzãã  ddee  eexxeeccuuþþiiee  mmaaii  mmaarree..

ÎÎnn  uullttiimmiiii  aannii,,  aauu  rreeîînncceeppuutt  ssãã  ffiiee  uuttiilliizzaattee  ººii  îînn  RRoommâânniiaa,,  dduuppãã  oo  ppaauuzzãã  ddee  cceevvaa  ddeecceenniiii,,  îînn  BBuuccuurreeººttii  aappããrrâânndd  ttoott  mmaaii  ddeess
pprrooiieeccttee  ddee  ssttrruuccttuurrii  mmeettaalliiccee  eettaajjaattee  îînnaallttee..

ÎÎnn  aacceellaaººii  ttiimmpp  aappaarr  îînnssãã  ººii  pprroobblleemmee  ssppeecciiffiiccee  ccllããddiirriilloorr  îînnaallttee::  nneecceessiittaatteeaa  ddee  aa  aassiigguurraa  oo  rriiggiiddiittaattee  ssuuffiicciieennttãã  llaa  ssaarrcciinnii
oorriizzoonnttaallee  ddiinn  vvâânntt  ssaauu  sseeiissmm,,  pprreeccuumm  ººii  oo  ccoommppoorrttaarree  aaddeeccvvaattãã  llaa  ssoolliicciittããrrii  sseeiissmmiiccee  iinntteennssee  ––  ddeezzvvoollttaarreeaa  uunnoorr  mmeeccaanniissmmee
ffaavvoorraabbiillee  ddee  ddiissiippaarree  aa  eenneerrggiieeii  pprriinn  ddeeffoorrmmaaþþiiii  ppoosstteellaassttiiccee..

EEvvaalluuaarreeaa  ppeerrffoorrmmaannþþeelloorr  sseeiissmmiiccee  aallee  uunneeii  aasseemmeenneeaa  ccllããddiirrii  iimmppuunnee  ddeeccii,,  îînn  mmoodd  oobblliiggaattoorriiuu,,  rreeaalliizzaarreeaa  uunneeii  aannaalliizzee  nneelliinniiaarree  ((ffiizziicc)),,  iiaarr
ppoonnddeerreeaa  mmoodduurriilloorr  ssuuppeerriiooaarree  ddee  vviibbrraaþþiiee  ffaaccee  ccaa  aannaalliizzeellee  ddee  ttiipp  ppuusshh--oovveerr  ssãã  nnuu  ffiiee  rreelleevvaannttee  ººii  ssãã  ffiiee  nneecceessaarree  aannaalliizzee  ddiinnaammiiccee  nneelliinniiaarree..

11)) 22))

continuare în pagina 30 
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Tensiunea tangenþialã criticã
se poate calcula pentru dome-
niul elastic de voalare cu relaþia:

în care, kxy este un coefi-
cient întabelat în funcþie de
raportul a/b.

Dacã se considerã cã laturile
panoului sunt simplu rezemate,
coeficientul kxy se poate calcula
cu formula:

obþinutã prin prelucrarea tabelului cu metoda celor mai
mici pãtrate.

Dacã prin sistemul constructiv (ºi tehnologia de execuþie)
panoul se încarcã cu o tensiune de compresiune din sarcinile
permanente, tensiunea τccrr se poate reduce conform unei curbe
de interacþiune de tip parabolic [5]:

Indicele „0“ indicã o tensiune criticã în absenþa celeilalte
tensiuni. Mãrimea τuu se poate corecta, de exemplu, conform
criteriului von Mises: 

DDeetteerrmmiinnaarreeaa  mmaattrriicceeii  ddee  rriiggiiddiittaattee  aa  eelleemmeennttuulluuii
Funcþiile de interpolare pentru deplasãrile u (x,y) ºi v (x,y)

în sistemul local de axe sunt liniare:

Deformaþia specificã unghiularã                      este conside-
ratã constantã cu valoarea din centrul elementului 

– echivalentul unei integrãri reduse.
Se poate exprima, cu uºurinþã, deformaþia specificã γ în

funcþie de deplasãrile nodurilor din sistemul global de axe 

rezultã                         în care modulul de elasticitate trans-
versal G depinde de evoluþia deformaþiei în timp schiþatã,
principal, în ffiigg..  33.

Matricea de rigiditate astfel obþinutã               este com-
pletatã cu aportul a patru moduri suplimentare de deformare
((ffiigg..  66)), presupuse a se produce în stadiul elastic, neinflu-
enþate de fenomenul de forfecare.

Pentru exemplificare, un panou cu: a = 4 m, b = 3,5 m ºi
t = 20 mm, deci cu supleþea b/t = 175, are kxy = 8,238 ºi
τcr = 510 daN/cm2. În ffiigg..  77  sunt prezentate, comparativ dia-
grame τ – γ pentru panoul „compact” ºi pentru panoul cu
comportare postcriticã (cu linie plinã).

Din ffiigg..  77 rezultã cã, pentru a disipa energie prin defor-
maþii plastice, panoul cu voalare în stadiul elastic trebuie sã
ajungã la deformaþii specifice unghiulare (echivalente cu driftul
relativ = dv/he) mari, peste 0,24%.

Elementul de panou din oþel cu comportare postcriticã a
fost introdus (ELEM08) în programul ANSRX, o versiune dez-
voltatã la UTCB a programului ANSR I, realizat la Universitatea
Berkeley [1]. 

În ffiigg..  88 sunt prezentate rezultatele unei analize statice cu
deplasãri impuse, alternante în cele douã variante de com-
portare pentru panoul cu caracteristicile din ffiigg..  77.

FFiigg..  44::  IInnttrraarreeaa  îînn  ccuurrggeerree
aa  bbiieelleelloorr

FFiigg..  55::  CCuurrbbaa  ddee  iinntteerraaccþþiiuunnee  σccrr ––  τccrr

FFiigg..  66::  MMoodduurrii  ssuupplliimmeennttaarree  ddee  ddeeffoorrmmaarree

FFiigg..  77::  RReellaaþþiiii  τ ººii  γ

FFiigg..  88::  MMooddeellee  ddee  ccoommppoorrttaarree::  aa))  sscceennaarriiuull  ddee  ddeeppllaassaarree;;  
bb))  ccoommppoorrttaarreeaa  eellaassttoo--ppllaassttiiccãã;;  cc))  ccoommppoorrttaarreeaa  ppoossccrriittiiccãã

β = 450 la
forfecarea
purã

[[11]]

[[22]]

[[33]]

[[44]]
, ky = 4

,
[[55]]

[[66]]
,

urmare din pagina 28 

((ccoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull  vviiiittoorr))
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În curând…
CATALOG TEHNIC PENTRU PANOURI TERMOIZOLANTE

Obiectivul pe care ni l-am propus în anul 2006 este
continuarea promovãrii pe piaþa româneascã a materi-
alelor cu care, deja, ne-am obiºnuit colaboratorii
(panouri termoizolante, accesorii metalice ºi de prindere,
profile zincate, trape de fum ºi cãldurã etc.) , urmând sã
scoatem pe piaþã un nou catalog tehnic cu îmbunãtãþiri în
ceea ce priveºte detaliile de montaj, un catalog la care se
lucreazã pentru a fi definitivat cât mai curând ºi pentru a fi
pus la dispoziþia beneficiarilor produselor noastre. 

Ideea acestei apariþii editoriale s-a ivit în urma expe-
rienþelor din ºantier unde, de multe ori, concepþia din
proiect a detaliilor s-a dovedit a fi nepracticã ºi permanent
au fost necesare adaptãri ale profilelor de mascare.

În acest sens, þinând cont de multiplele posibilitãþi ale
abkant-ului din linia tehnologicã de ultimã generaþie pe care

o avem în dotare, s-au conceput noi detalii de montaj ale
panourilor termoizolante, în care profilele de mascare ºi
de scurgere au forme care, pe lângã faptul cã permit un
joc arhitectural deosebit, sunt ºi foarte practice.

Montajul panourilor termoizolante este evidenþiat pe
profile uºoare zincate, tip C, tip Z, tip L, tip G etc., care se
realizeazã pe cealaltã linie tehnologicã pe care o deþinem
ºi a cãrei lungime de abkant este de 8 m, panouri pe care le
recomandãm, întrucât permit alinierea verticalã ºi orizon-
talã a panourilor în vederea mascãrii deficienþelor de struc-
turã rezultate din proiect sau execuþie. Un alt avantaj al
acestor profile este cã montajul lor este deosebit de rapid.

SSppeerrããmm  ccaa  aacceesstt  ccaattaalloogg  ssãã  ffiiee  ggaattaa  ddee  ttiippaarr  îînn  lluunnaa  ffeebbrruuaarriiee,,
aassttffeell  îînnccââtt  ssaa--ll  ppuunneemm  llaa  ddiissppoozziiþþiiaa  cceelloorr  iinntteerreessaaþþii
ccuu  pprriilleejjuull  ttâârrgguulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  „„CCoonnssttrruucctt  EExxppoo  22000066””..

SRL

ÎÎnnnnooiirreeaa  mmeennttaalliittããþþiiii  iinnvveessttiittoorriilloorr  ººii  aa  eexxeeccuuttaannþþiilloorr  pprriivviinndd  ccoonnssttrruuccþþiiiillee  ddiinn  RRoommâânniiaa  eessttee  uunn  sseemmnn  pprroommiiþþããttoorr,,
lleeggaatt  ddee  ffoolloossiirreeaa  ppee  oo  ssccaarrãã  mmaaii  llaarrggãã  aa  ppaannoouurriilloorr  tteerrmmooiizzoollaannttee,,  ccaarree  aadduucc  mmaarrii  aavvaannttaajjee  cceelloorr  ccaarree  llee  pprroommoovveeaazzãã
pprriinn  lluuccrrããrriillee  lloorr..  OOppþþiiuunneeaa  ppeennttrruu  uuttiilliizzaarreeaa  lloorr  ss--aa  ddoovveeddiitt  ddeejjaa  aa  ffii  bbeenneeffiiccãã,,  cchhiiaarr  ººii  ddaaccãã  ssee  ppoorrnneeººttee  ddee  llaa  ffaappttuull  ccãã
aacceessttee  ppaannoouurrii  ssuunntt  uuººoorr  ddee  mmaanneevvrraatt  llaa  ppuunneerreeaa  îînn  ooppeerrãã,,  ssuunntt  eesstteettiiccee,,  rreeaalliizzeeaazzãã  oo  cclliimmaattiizzaarree  eeffiicciieennttãã  ººii  aauu  uunn
rraappoorrtt  pprreeþþ//ccaalliittaattee  ccoonnvveennaabbiill  ppeennttrruu  oorriiccee  iinnvveessttiittoorr..  CCuumm  ppoott  ffii  mmaaii  uuººoorr  ccuunnoossccuuttee,,  aalleessee  ººii  uuttiilliizzaattee  ppaannoouurriillee  tteerr--
mmooiizzoollaannttee  îînn  lluuccrrããrriillee  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii,,  nnee  ssppuunnee  ddnnaa  MMiirreellaa  TTuuddoorraacchhee,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  SSCC  IIssooppaann..



Lumea construcþiilor este unul dintre
cele mai complexe domenii de activitate
care pot pune în miºcare o economie
naþionalã. 

În acest sens, ARACO ºi-a propus sta-
bilirea unor relaþii cu patronatele de con-
strucþii din alte þãri, ca o mãsurã de
stimulare a acestora, pentru a investi în
România, sau a celor româneºti de a
activa ºi în þãri strãine, pentru a colabora
pe plan legislativ, tehnologic sau logistic.

Un recent acord a fost semnat între
Asociaþia Românã a Antreprenorilor de
Construcþii (ARACO) ºi asociaþia omologã
din  Bosnia ºi Herþegovina (IRI), pornind
tocmai de la necesitatea realizãrii atâtor
exigenþe impuse de integrarea europeanã.
Pãrþile au convenit asupra câtorva prin-
cipii care sã stea la baza colaborãrii, ºi
anume, dezvoltarea ºi întãrirea viitoare a
relaþiilor economice între industria con-
strucþiilor din România ºi cea din Bosnia
ºi Herþegovina, care sã aducã o contribuþie
semnificativã la o puternicã dezvoltare

ºi consolidare a relaþiilor între þãrile lor,
dorind sã disemineze, în acelaºi timp,
cunoºtinþele despre normele ºi reglemen-
tãrile europene.

De aceea, ambele asociaþii considerã
dezvoltarea ºi întãrirea relaþiilor dintre
industria construcþiilor din România ºi
cea din Bosnia ºi Herþegovina ca princi-
pala lor sarcinã, fiind necesare stabilirea
ºi dezvoltarea unui cadru de cooperare
directã între companii.

În scopul realizãrii acestui þel, ambele
pãrþi vor urmãri schimbul de experienþã
ºi informaþie privind condiþiile econo-
mice generale, sociale, politice ºi de cadru
legal de lucru, precum ºi activitatea con-
tractorilor din cele douã þãri.

ARACO ºi IRI vor insista ca schimbul
de opinii dintre societãþile de construcþii
din ambele þãri sã se dezvolte ºi sã clarifice
condiþiile lor prin contacte care sã susþinã
posibilii parteneri de cooperare, iar uniunile
antreprenoriale în care societãþile de

construcþii sunt membre sã faciliteze
iniþiativele ºi dezvoltarea legãturilor eco-
nomice între cele douã þãri, conform
posibilitãþilor lor.

ARACO se angajeazã faþã de IRI sã
susþinã companiile de construcþii afiliate
în efortul lor de a investi în România.

În acelaºi timp, IRI se angajeazã faþã de
ARACO sã asiste companiile româneºti de
construcþii pentru depãºirea dificultãþilor în
activitatea lor din Bosnia ºi Herþegovina.

Ambele pãrþi vor face eforturi pentru
a facilita partenerului accesul la presa
din sfera construcþiilor, din þara respec-
tivã, ºi vor urmãri un schimb regulat de
experienþã în domeniile privind struc-
tura uniunilor ºi organizaþiilor.

S-a convenit, de asemenea, asupra unor
întâlniri în scopul analizãrii dezvoltãrii
cooperãrii ºi coordonãrii acþiunilor comune. 

Alþi parteneri (uniuni sau alþii) pot fi
incluºi în prezentul acord, dacã este necesar
ºi în asentimentul ambelor pãrþi. 

Cooperare România – Bosnia ºi Herþegovina

Respectarea directivei din 2003
asupra performanþei energetice a
construcþiilor întârzie a fi luatã în seamã.
Numai 10 din cele 25 de state mem-
bre ºi-au propus data de 4 ianuarie a.c.
ca termen pentru transpunerea în legea
naþionalã ºi începerea aplicãrii ei. 

Directiva constituie o piatrã de
hotar în eforturile europene de com-
batere a schimbãrii climei. Un oficial
al Comisiei Europene a declarat cã
executivul UE va declanºa sancþiuni
împotriva guvernelor care nu au noti-
ficat comisiei mãsurile de transpu-
nere în practicã.

Chiar printre puþinele state care au
adoptat directiva, unele au arãtat
intenþia de a întârzia implementarea
elementelor cheie cu pânã la trei ani.
Aceasta include cererea centralã de
emitere a unor certificate de perfor-
manþã energeticã pentru clãdiri peste
o dimensiune minimã.

Singurele state care au raportat
transpunerea parþialã sau totalã sunt:
Germania, Italia, Portugalia, Austria,
Danemarca, Lituania, Belgia, Letonia,
Polonia ºi Slovacia.

EEuurriimmaa  (Asociaþia europeanã a
producãtorilor de materiale izolante)
a reacþionat pozitiv la intrarea în
funcþiune a directivei ºi regretã cã multe

state membre trebuie sã facã „efor-
turi” pentru punerea ei în practicã.
Preºedintele EEuurriimmaa a apreciat cã
aceasta reprezintã pierderea unei
oportunitãþi uriaºe pentru cei care,
încã, amânã adoptarea ºi respectarea
directivei din 2003 asupra perfor-
manþei energetice a construcþiilor.

EEuurriimmaa a repetat, de asemenea,
cererile sale mai vechi pentru ca þinta
directivei sã fie extinsã ºi la clãdirile
mici, sub 1000 mp.

O directivã extinsã „poate salva
8 miliarde de euro/an în UE pânã în
2010, poate creºte la 14,5 miliarde de
euro la nivelul anului 2015 ºi poate
crea peste 530.000 noi locuri de muncã”,
a fost pãrerea directorului general al
asociaþiei EEuurriimmaa.

Comisia Europeanã poartã consul-
tãri asupra acestei extinderi. Se vor face
propuneri pentru un plan de acþiune
pentru eficienþa energeticã la mijlocul
anului 2006.

În acelaºi timp, Olanda a emis, în
toamna trecutã, pãrerea cã certificarea
legalã a energiei implicã cheltuieli
prea mari, ceea ce va duce la apli-
carea numai parþialã a directivei.

Aºadar, energia, mai bine zis,
economisirea ei rãmâne în conti-
nuare unul dintre obiectivele de

seamã pentru toþi oamenii (producãtori
ºi consumatori) pe traseul prezent-viitor.
S-a dovedit deja cã resursele energetice
sunt limitate, iar pe mãsura folosirii lor,
specialiºtii sunt „împinºi” sã gãseascã
noi forme de energie pentru a asigura
evoluþia umanã ºi materialã.

Aºa au apãrut, pe parcursul anilor,
destule „constrângeri” pentru toþi par-
ticipanþii (creatori ºi utilizatori) la
fenomenul energetic în sensul de a
pune în prim-plan economisirea
acestei resurse în vederea folosirii ei
pe o perioadã cât mai îndelungatã de
timp. De aceea, directiva UE repre-
zintã nu numai un avertisment, ci ºi
o mãsurã concretã cerutã þãrilor din
aceastã comunitate de a acþiona de
comun acord pentru economisirea
energiei, prin eliminarea risipei,
mijloace concrete prin  care se pot
reduce fondurile investite pentru con-
strucþiile de orice gen.

România este în faza de preade-
rare la UE, dar trebuie încã de pe
acum sã-ºi ia mãsuri ºi din acest
punct de vedere, atât pentru moder-
nizarea fondului socio-administrativ
de construcþii, cât mai ales a celui
locativ, unde pierderile de energie
sunt alarmante, îndeosebi, în spiritul
aplicãrii directivei UE din 2003. 

ARACO
Directiva europeanã a economisirii energiei în construcþii
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Sãrurile solubile existente în zidãrie
se formeazã în funcþie de acumulãrile
formate, prin reacþia de neutralizare
între un acid ºi un compus sodic,
rezultând sãruri ale unui metaloid ºi
rest acid. Acest rest acid, aºa numitul
anion, constituie baza pentru deter-
minarea proprietãþilor respectivelor
sãruri.

În funcþie de acidul care a consti-
tuit baza de formare a sãrurilor
dãunãtoare zidãriei, acestea pot fi
clasificate în: cclloorruurrii  (sãruri ale aci-
dului clorhidric), ssuullffaaþþii  (sãruri ale
acidului sulfuric), nniittrraaþþii  (sãruri ale
acidului azotic, azotaþi), conform
ttaabbeelluulluuii  11.

A conºtientiza efectele negative ale
sãrurilor asupra materialului de construcþie
este o premisã importantã în vederea
monitorizãrii dezvoltãrii daunelor, precum
ºi a eradicãrii acestor probleme.

CLASIFICAREA  CONCENTRAÞIILOR
DE  SÃRURI

SISTEME  DE  SANARE
În cadrul normelor europene în

domeniu, sistemele de sanare au fost
divizate în funcþie de clasificarea concen-
traþiilor de sãruri în 3 clase de încãrcare:

ÎÎnn  ccoonnttiinnuuaarree  eessttee  pprreezzeennttaatt
HHAASSIITT  SSaanniieerrssyysstteemm  RRSS  11..

GGrraadd  ddeeggrraaddaarree::
Încãrcare cu umiditate: ridicatã
Încãrcare cu sãruri: scãzutã
Produse:

KIESELFEST cca 0,3 ltr./ m2

Sanier-VORSPRITZMÖRTEL 205 –
cca 6 kg/ m2

Sanier-WANDPUTZ 200 – cca
26 kg/ m2/20 mm

Sanier-WANDPUTZ 211 – (Filzputz)
cca 5 kg/ m2/ 5 mm

Sanier-GLÄTTE 212 (Glättputz)  –
cca 3 kg/ m2/ 2mm

Mineralische LITHIN-EDELPUTZE
Silikatfarben 760/790.

PPrreeggããttiirreeaa  ssuuppoorrttuulluuii
Stratul de tencuialã veche ºi

afectatã va fi îndepãrtat, utilizându-se
scule specifice, cu cca 1 m peste limita
zonei depreciate;

Rosturile zidãriei vor fi curãþate
ºi adâncite cu cca 2 cm;

Materialul provenit din deco-
pertarea ºi curãþarea rosturilor va fi
imediat îndepãrtat din ºantier;

Zidãria odatã decopertatã va fi
curãþatã uscat;

Zidãria va fi lãsatã sã se usuce
natural, cât mai mult timp;

Golurile formate în zidãrie ca
urmare a decopertãrii sau a curãþãrii,
precum ºi neplaneitatea pronunþatã
vor fi reparate, respectiv rectificate cu
Sanier-PORENAUSGLEICHPUTZ 208;

AApplliiccaarree
KIESELFEST:

- Prin pulverizare, manual sau cu
dispozitive de pulverizare, umed pe umed
cu Sanier-VORSPRITZMORTEL 205. 

Sanier-VORSPRITZMÖRTEL 205:
- În strat subþire, sub forma unei

reþele. Timp de uscare, min 24 ore. 
Sanier-WANDPUTZ 200:

- Grosimea stratului min. 20 mm,
max. 40 mm;

- Timp de uscare – 1 zi/1 mm
grosime material;

Sanierdeckputze 211/ 212:
- Timp de uscare, în funcþie de

grosimea stratului în care s-a aplicat.
Se recomandã min. 7 zile;

VVooppsseellee
Sunt recomandate:
SILIKAT-Innenanstrich 760,
SILIKAT-Außenanstrich 790;
Informaþii actualizate gãsiþi pe

wwwwww..hhaassiitt..ddee sau wwwwww..hhaassiitt..rroo.

H A S I T
Sistemele de renovare-sanare

pentru clãdiri afectate de umiditate
UUmmiiddiittaatteeaa  îînn  ssiinnee  eessttee  mmaaii  ppuuþþiinn  ddããuunnããttooaarree  mmaatteerriiaalluulluuii

ddee  ccoonnssttrruuccþþiiee,,  ccoommppaarraattiivv  ccuu  ssããrruurriillee  ssoolluubbiillee  ddiinn  ccoomm--
ppoozziiþþiiaa  aacceesstteeiiaa..  TTeennccuuiiaallaa  aaffeeccttaattãã  ddee  uummiiddiittaattee  ººii  ssããrruurrii,,  ppee
llâânnggãã  ffaappttuull  ccãã  pprreezziinnttãã  ssuupprraaffeeþþee  ccaarree  iinnfflluueennþþeeaazzãã  nneeggaattiivv
eesstteettiiccaa  ffaaþþaaddeeii,,  vvaa  ffii  ddiissttrruussãã  ((ssee  vvaa  ddeessccoommppuunnee))  pprriinn  cciicclluurriillee
ddee  îînngghheeþþ––ddeezzgghheeþþ..

FFiigguurraa  11::  OO ccoonnssttrruuccþþiiee  ppooaattee  ffii  aaffeeccttaattãã
pprriinn  ddiiffeerriittee  zzoonnee  ddee  vvaarriiaaþþii  ffaaccttoorrii  ddee
uummiiddiittaattee::
DDaammppffddiiffffuussiioonn  ==  DDiiffuuzziiaa  vvaappoorriilloorr  
hhyyggrroosskkooppiisscchhee  FFeeuucchhttiiggkkeeiitt  ==  UUmmiiddiittaatteeaa
hhiiggrroossccooppiiccãã
KKoonnddeennsswwaasssseerr  ==  AAppãã  ccoonnddeennssaattãã  
SScchhllaaggrreeggeenn  ==  PPllooii  îînn  aavveerrssãã  
SSpprriittzzwwaasssseerr  ==  AAppãã  ccaarree  ssttrrooppeeººttee  
OObbeerrffllaaeecchheennwwaasssseerr  ==  AAppãã  ddee  ssuupprraaffaaþþãã;;
SSiicckkeerrwwaasssseerr++  ggeellooeessttee  SSaallzzee  ==  AAppãã  ddee
iinnffiillttrraaþþiiii  ++  SSããrruurrii  ddiilluuaattee;;
EErrddffeeuucchhttee  ==  UUmmiiddiittaatteeaa  ssoolluulluuii

TTaabbeelluull  11

TTaabbeelluull  22
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RReepprreezzeennttaannþþee  zzoonnaallee  HHaassiitt  RRoommâânniiaa::  TTuurrddaa  --  TTeell..::  00226644//331122..226666,,  EE--mmaaiill::  aalliinn..mmiiccllee@@hhaassiitt..rroo
BBuuccuurreeººttii  --  TTeell..::  002211//444444..3311..7755,,  EE--mmaaiill::  aalleexx..mmiirreeaa@@hhaassiitt..rroo
BBaaccããuu  --    TTeell..::  00774433..116699..991111,,  EE--mmaaiill::  iimmaannuueell..bbuuccuurr@@hhaassiitt..rroo

HHAASSIITT  RROOMMÂÂNNIIAA  vvãã  iinnvviittãã  ssãã--ii  vviizziittaaþþii  ssttaanndduurriillee  ddee  llaa  uurrmmããttooaarreellee  mmaanniiffeessttããrrii  eexxppoozziiþþiioonnaallee::
••    CCAAMMEEXX  IIAAªªII  ––  0022--0055  ffeebbrruuaarriiee  22000066
••    EEXXPPOO  TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA  CCLLUUJJ--NNAAPPOOCCAA  ––  1155--1199  ffeebbrruuaarriiee  22000066

TTrraasseeuull  IICCEE  ((ttrreennuull  ddee  mmaarree  vviitteezzãã))  ––    rreeaalliizzaatt  ccuu  mmoorrttaarree  ssppeecciiaallee  HHaassiitt
TTEEHHNNIICCÃÃ  NNOOUUÃÃ  DDEE  LLUUCCRRUU  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCÞÞIIAA  CCÃÃIIII  DDEE  RRUULLAARREE  AA  TTRREENNUULLUUII  DDEE  MMAARREE  VVIITTEEZZÃÃ  PPEE  RRUUTTAA  NNÜÜRRNNBBEERRGG  ––  IINNGGOOLLSSTTAADDTT

Atenþie: Lipsa ori funcþionarea
defectuoasã a sistemelor de hidroizo-
lare orizontale sau verticale limiteazã
simþitor durata de viaþã a sistemului
de sanare prezentat anterior.

AApplliiccaaþþiiee  ––  TTeennccuuiieellii  ppeennttrruu  aaccoo--
ppeerriirree  ((ddee  „„îînncchhiiddeerree””  aa  ssiisstteemmuulluuii))

Peste ultimul strat format dintr-o
tencuialã pentru asanare, pot fi apli-
cate diverse tencuieli fine în strat sub-
þire (200, 211, 212 sau direct tencuieli
minerale structurate). OObblliiggaattoorriiuu,,
aacceesstteeaa  ttrreebbuuiiee  ssãã  ffiiee hhiiddrrooffoobbee pen-
tru a proteja sistemul de asanare de
eventualele infiltraþii exterioare,
cauzate de apele pluviale.

AApplliiccaaþþiiee  ––  VVooppsseellee
Vopselele folosite ca finisaje în

cadrul sistemelor de asanare, obliga-
toriu, ttrreebbuuiiee  ssãã  ffiiee  hhiiddrrooffoobbee. Pentru
faþade, foarte compatibilã este vopseaua
pe bazã de silicat de potasiu SSIILLIIKKAATT
AAuußßeennaannssttrriicchh  779900. Pentru interioare, se
recomandã tot o vopsea pe bazã de silicat
de potasiu, SSIILLIIKKAATT  IInnnneennaannssttrriicchh  776600.

APLICAÞIE  -  HORIZONTALSPERRE  
Este confirmat faptul cã SSMMKK

HORIZONTALINJEKTIONSPERRE are
un efect de duratã îndelungatã ºi o
rezistenþã deosebitã în mediul salin.
Injectarea soluþiei cu scopul formãrii
unei bariere hidroizolatoare se face
prin gãurile realizate, în prealabil, în
soclu (d = 25 mm, distanþã cca 10 cm)
ºi prin rosturile zidãriei, cu ajutorul
pompei de injectare.

Pentru ca lichidul sã rãmânã în
zidãrie în timpul pompãrii, benzile
pentru Horizontalsperre, mai întâi,
vor fi etanºate cu Dichtungsschlämme
1110, aplicat prin pensulare, pe ambele

pãrþi ale zidului (metoda se aplicã ºi
dacã zidãria este tencuitã).

Înainte de injectarea soluþiei
SMK-Injektion, gãurile zidãriei vor fi
reparate (umplute) cu Quellmörtel 202.
Orificiile obþinute prin gãurire, pentru
introducerea tubulaturii, vor fi curãþate
în prealabil cu o lance flexibilã, evi-
tându-se posibile colmatãri în timpul
injectãrii.

Dupã pomparea lichidului, gãurile
fãcute în acest scop vor fi umplute cu
Quellmörtel 202. 

În cazul cãilor de rulare pentru
trenurile de mare vitezã, în Germania,
terasamentul clasic a fost înlocuit prin
cãi de rulare rigide.

Pentru tronsonul Nürnberg –
Ingolstadt, a fost utilizatã, în premierã,
calea de rulare rigidã formatã din plãci
semifabricate. Tehnologia completã a
inclus:

Transportul ºi pozarea plãcilor
semifabricate;

Reglarea exactã a înãlþimii plã-
cilor ºi poziþionarea definitivã;

Fabricarea mortarului pe bazã
de bitum – ciment necesar etanºãrii
suprafeþei inferioare a cãii de rulare,
prin turnare;

Cuplarea plãcilor pe direcþie
longitudinalã ºi umplerea rosturilor
transversale;

Fabricarea mortarului pe bazã de
bitum – ciment a fost încredinþatã
firmei HASIT, care a dezvoltat, special
pentru acest segment al construcþiilor
cãilor de rulare a trenurilor de mare
vitezã, produsul ABDICHTMÖRTEL ICE.

Rezultatul? Circulaþia în siguranþã
la viteze de 300 km/h pe traseul
Nürnberg – Ingolstadt.
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Actualizarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcþii

PROPUNERI
ddrr..  iinngg..  FFeelliicciiaann  EEdduuaarrdd  IIooaann  HHAANNNN  ––  pprreeººeeddiinntteellee  CCoommiissiieeii  NNaaþþiioonnaallee  CCoommppoorrttaarreeaa  iinn  ssiittuu  aa  CCoonnssttrruuccþþiiiilloorr

Iatã acest proiect:
Dispoziþii  generale
AArrtt..  11  ––  Asigurarea calitãþii constituie o obligaþie pentru toþi

factorii ce intervin în realizarea ºi exploatarea construcþiilor de
orice fel, precum ºi pentru cei care exercitã influenþã asupra
orientãrii dezvoltãrii în domeniul construcþiilor.

AArrtt..  22  ––  Mãsurile de asigurare a calitãþii se referã la toate
fazele de concepere, de realizare ºi de existenþã a construcþiilor.

AArrtt..  33  ––  Legea stabileºte cadrul ºi orientarea generalã a activi-
tãþii de asigurare a calitãþii în construcþii; organizarea ºi modul
de funcþionare a acestei activitãþi se stabilesc de cãtre factorii
vizaþi (autoritatea de stat, producãtorii, organizaþiile profesionale
ºi asigurãrile).

Atribuþii  ºi  responsabilitãþi
AArrtt..44  ––  Autoritatea de stat, prin organele sale – guvernul,

ministerele ºi administraþiile locale – vor institui cadrul organiza-
toric ºi funcþional pentru realizarea urmãtoarelor sisteme de
asigurare a calitãþii:

a) sistemul de elaborare a prescripþiilor tehnice în construcþii
vizând asigurarea calitãþii produselor ºi serviciilor sub aspect funcþional,
în concordanþã cu cerinþele de siguranþã, confort ºi economie ale uti-
lizatorilor ºi în acord cu normele tehnice ale Comunitãþii Europene,
spre a facilita participarea la piaþa internaþionalã;

b) sistemul de agrementare a produselor de construcþii nesupuse
normalizãrii ºi netradiþionale, în acord cu practicile din Uniunea
Europeanã pentru Agrementul Tehnic în Construcþii (UEAtc);

c) sistemul de certificare a conformitãþii calitãþilor produselor
cu prevederile normelor în vederea obþinerii mãrcii de calitate;

d) sistemul de atestare a capacitãþii de efectuare a unor
activitãþi în construcþii, a competenþei profesionale (experþi) ºi a
formãrii ca organe de control al calitãþii în construcþii, pentru
persoane sau organizaþii;

e) sistemul de proceduri de avizare ºi aprobare a realizãrii
construcþiilor cu respectarea condiþiilor legale;

f) sistemul controlului de stat prin organe proprii sau organe
independente.

AArrtt..  55  ––  Producãtorii de produse ºi de obiecte de construcþii
participã la asigurarea calitãþii prin:

a) instituirea programelor interne de asigurare a calitãþii în
construcþii, cuprinzând manualul de asigurare a calitãþii, proce-
durile ºi planul controlului de calitate intern, verificãrile ºi încer-
cãrile necesare, documentaþia de urmãrire;

b) instituirea controlului intern, prin inspectori de calitate
proprii, atestaþi în conformitate cu prevederile legale (normele în
vigoare);

c) instituirea controlului extern prin experþi sau alte organe
de control al calitãþii, atestaþi în conformitate cu normele în vigoare;

d) iniþierea cererilor de agrementare pentru produsele noi,
nenormalizate ºi netradiþionale;

e) iniþierea obþinerii de certificate de conformitate a calitãþii
produselor, în vederea atribuirii de mãrci de calitate, în
conformitate cu normele în vigoare.

AArrtt..  66  ––  Organizaþiile profesionale participã la asigurarea
calitãþii în construcþii prin:

a) iniþierea elaborãrii de norme tehnice în construcþii ºi
colaborarea la realizarea acestora;

b) elaborarea de condiþii de calitate ºi alte documentaþii
necesare agrementãrii produselor ºi serviciilor de construcþii;

c) atestarea de experþi ºi de alte organe de control al calitãþii
în construcþii pentru domeniile de specialitate în care activeazã.

AArrtt..  77  ––  Asigurãrile de stat ºi private participã la asigurarea
calitãþii în construcþii prin stabilirea primelor de asigurare în
funcþie de existenþa ºi amploarea mãsurilor de asigurare a calitãþii
la contractarea asigurãrii.

Mãsuri  de  aplicare
AArrtt..  88  ––  Guvernul va elabora o hotãrâre prin care va stabili

structurile ºi atribuþiile organelor de stat ce intervin în asigurarea
calitãþii în construcþii, conform orientãrilor cuprinse în art. 4.

AArrtt..  99  ––    Producãtorii de produse ºi de obiecte de construcþie
îºi vor organiza sistemul intern de asigurare a calitãþii, elaborând
documentaþia necesarã, conform orientãrilor cuprinse în art. 5.

AArrtt..  1100  ––  Organizaþiile profesionale vor include în statut
atribuþiile ce le revin, conform orientãrilor cuprinse în art. 6.

AArrtt..  1111  ––  Asigurãrile de stat ºi private vor elabora norme pentru
contractarea de asigurãri conform orientãrilor cuprinse în art. 7.

AArrtt..  1122  ––    Termenul de intrare în vigoare a prezentei legi este
1 ianuarie 1991.

Acesta era proiectul propus de mine: scurt, clar ºi precis,
ca cele 12 Porunci ale lui Moise!

Secretarului de stat de la minister, dl ing. Cristoloveanu,
nu i-a plãcut acest proiect, pãrându-i-se prea scurt, ºi l-a
luat la minister, în directa grijã a colaboratorilor sãi. În felul
acesta, proiectul a devenit destul de stufos ºi, mai ales, s-a
pãstrat rolul de controlor ºi de coordonator al ministerului
asupra întregii activitãþi din domeniul construcþiilor.

S-a pãstrat spiritul Legii nr.8/1977, ba s-a mai accen-
tuat, prin concentrarea întregului control în mâinile
Inspectoratului de Stat în Construcþii ºi a atestãrilor la
ministerul coordonator în construcþii.

SSaalluutt  aappaarriiþþiiaa  îînn  „„RReevviissttaa  CCoonnssttrruuccþþiiiilloorr””  aa  aarrttiiccoolluulluuii  ccuu  ttiittlluull  ddee  mmaaii  ssuuss,,  ssccrriiss  ddee  ddll  ddrr..  aarrhh..  GGhheeoorrgghhee  PPoolliizzuu,,  uunnuull
ddiinnttrree  ssuussþþiinnããttoorriiii  ffeerrvveennþþii  aaii  aacceesstteeii  lleeggii,,  aallããttuurrii  ddee  rreepprreezzeennttaannþþiiii  ddee  aattuunnccii  aaii  aauuttoorriittããþþiiii  ddee  ssttaatt,,  aaddeeppþþii  aaii  mmeennþþiinneerriiii
rroolluulluuii  ddee  ccoonnttrroolloorr  ººii  ccoooorrddoonnaattoorr  aall  ssttaattuulluuii  aassuupprraa  aaccttiivviittããþþiiii  ddiinn  ccoonnssttrruuccþþiiii..  SSppeerr  ccaa  îînn  ffeelluull  aacceessttaa  ssãã  ssee  iinniiþþiieezzee,,  îînn
ssffâârrººiitt,,  oo  ddeezzbbaatteerree  ppuubblliiccãã  aassuupprraa  ccoonnþþiinnuuttuulluuii  aacceesstteeii  lleeggii  ddee  mmaarree  iimmppoorrttaannþþãã,,  nnuu  nnuummaaii  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccttoorrii,,  ccii,,  mmaaii
aalleess,,  ppeennttrruu  iimmeennssaa  mmaajjoorriittaattee  aa  ppooppuullaaþþiieeii,,  bbeenneeffiicciiaarraa  ooppeerreeii  ccoonnssttrruuccttoorriilloorr  ddee  ttooaattee  ssppeecciiaalliittããþþiillee..

NNuu  eessttee  uunn  sseeccrreett  ccãã  eellaabboorraarreeaa  lleeggiiii  aa  ffoosstt  îînnccrreeddiinnþþaattãã  iinniiþþiiaall  IInnssttiittuuttuulluuii  ddee  CCeerrcceettããrrii  îînn  CCoonnssttrruuccþþiiii  ººii  EEccoonnoommiiaa
CCoonnssttrruuccþþiiiilloorr,,  IINNCCEERRCC,,  iiaarr  ddiirreeccttoorruull  ggeenneerraall  ddee  aattuunnccii,,  ddll  ddrr..  aarrhh..  GGhh..  PPoolliizzuu,,  mmii--aa  îînnccrreeddiinnþþaatt  mmiiee  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa
îînnttooccmmiirriiii  pprrooiieeccttuulluuii  rreessppeeccttiivv..  CCoolleeccttiivvuull  ddee  lluuccrruu,,  ffoorrmmaatt  ddiinn  cceerrcceettããttoorrii,,  ttooþþii  nneeaannggaajjaaþþii  ppoolliittiicc  îînn  ttrreeccuutt,,  aa  pprreezzeenn--
ttaatt  uunn  pprrooiieecctt  ddee  lleeggee  ppee  ddoouuãã  ppaaggiinnii,,  ccuu  1122  aarrttiiccoollee  ppee  33  ccaappiittoollee::  „„DDiissppoozziiþþiiii  ggeenneerraallee””,,  „„AAttrriibbuuþþiiii  ººii  rreessppoonnssaabbiilliittããþþii””
ººii  „„MMããssuurrii  ddee  aapplliiccaarree””  ººii  ppuurrttaa  ttiittlluull  „„LLeeggeeaa  pprriivviinndd  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittããþþiiii  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiii””  ––  PPrrooiieecctt  11999900””  [[11]]..

MMeerriittãã  aa  ssee  pprreezzeennttaa  ccoonnþþiinnuuttuull  aacceessttuuii  pprrooiieecctt,,  ppeennttrruu  aa  ssee  vveeddeeaa  ddee  llaa  ccee  ss--aa  ppoorrnniitt  ººii  uunnddee  ss--aa  aajjuunnss..  CCuunnooaaººtteerreeaa
îînncceeppuuttuulluuii  ccoonnssttiittuuiiee  ººii  oo  jjuussttiiffiiccaarree  aa  sseerriieeii  ddee  iinntteerrvveennþþiiii  ppee  ccaarree  llee--aamm  aavvuutt,,  îînncceeppâânndd  ddiinn  11999922,,  ccuu  pprriivviirree  llaa  mmoodduull
îînn  ccaarree  aa  ffoosstt  ttrraannssffoorrmmaatt  ccoonnþþiinnuuttuull  lleeggiiii..
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Nu sunt de acord cu domnul arh. Gheorghe Polizu cã:
„Spre satisfacþia colaboratorilor ºi folosul constructorilor,
legea s-a dovedit bine croitã ºi, împreunã cu ansamblul de
reglementãri ºi proceduri care constituie sistemul calitãþii
în construcþii, aprobate prin hotãrâre de Guvern, a fost
bine primitã ºi uºor de aplicat”. Îmi aduc aminte de înfiin-
þarea unei asociaþii, prin 1992, la Galaþi parcã, ce avea
drept scop combaterea Ordonanþei guvernamentale nr. 2/1992
privind calitatea în construcþii, ºi au fost destule articole
critice la adresa acestei legi, inclusiv ale mele. Sigur cã
elaboratorii legii au fost satisfãcuþi, dar faptul cã ea nu a
fost modificatã, în cei 10 ani, de la forma actualã
înseamnã doar cã nu a prezentat suficient interes ºi cã cei
interesaþi au ºtiut sã o pãstreze ca atare.

Începând din anul 2000, am scris mai mult ºi mai des
(vezi referinþele) în speranþa cã, pe mãsura liberalizãrii ºi
democratizãrii societãþii noastre, vor apãrea ºi observa-
tori mai atenþi, care nu numai sã deceleze slãbiciunile aces-
tei legi, dar ºi sã ia atitudine în mass-media.

Sã vedem însã care sunt principalele critici ce se pot aduce
Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcþii [2, 4, 6, 7].

• În primul rând, ttiittlluull. O lege, de natura celei avute în
vedere, este conceputã în ideea impunerii unei norme de
desfãºurare a activitãþilor din partea celor pe care îi
vizeazã. Legea spune oamenilor ce trebuie sã facã pentru
a realiza scopul pe care legea ºi-l propune. De aceea, nor-
mal ar fi ca legea sã se refere la „asigurarea calitãþii”, în
care termenul  „asigurare“ ar sublinia cã este vorba de
activitãþile celor implicaþi ºi în desfãºurarea cãrora trebuie
sã respecte prevederile legii pentru a-i atinge scopul.
De altfel, legea, chiar în forma actualã, asta face: ea nu
creeazã calitatea, ci asigurã realizarea ei.

• În al doilea rând, ccoonnffuuzziiaa  îînn  îînnþþeelleeggeerreeaa  ººii  ddeeffiinniirreeaa
rreellaaþþiieeii  cceerriinnþþãã  ––  ppeerrffoorrmmaannþþãã  ––  ccaalliittaattee [3, 5]: performanþa
este proprie comportãrii in situ a construcþiilor ºi indisolubil
legatã de existenþa acestora, în timp ce calitatea este o
apreciere subiectivã, individualã sau colectivã, prin care se
exprimã mãsura în care performanþa satisface niºte condiþii
de utilitate derivate din cerinþele beneficiarilor de siguranþã,
confort ºi economie în raport cu destinaþia funcþionalã a
construcþiei. De aceea, calitatea nu este rezultanta totalitãþii
performanþelor, ci a tuturor calitãþilor unei construcþii, cali-
tatea ei globalã, de fapt, aptitudinea ei pentru exploatare.

• În al treilea rând, eexxcceeppttaarreeaa  uunnoorr  ccaatteeggoorriiii  ddee  ccoonn--
ssttrruuccþþiiii  ddee  llaa  aapplliiccaarreeaa  lleeggiiii. Atenþia legii trebuie sã se îndrepte
în egalã mãsurã spre toate construcþiile, indiferent dacã sunt
mici sau mari; condiþiile de utilitate ºi, prin urmare, calitãþile
construcþiilor pot diferi în funcþie de diverse criterii, dar nu se
poate scoate de sub incidenþa legii nicio construcþie. Altfel, se
înþelege cã prin lege pot exista construcþii defectuoase, chiar
periculoase pentru beneficiarii lor.

• În al patrulea rând, cceerriinnþþeellee  eennuummeerraattee  îînn  vveeddeerreeaa  rreeaalliizzããrriiii
uunnoorr  ccoonnssttrruuccþþiiii  ddee  ccaalliittaattee. Aceste cerinþe, preluate din
„Directiva Consiliului din 21 decembrie 1988 relativ la
apropierea dispoziþiilor legislative, regulamentare ºi adminis-
trative ale Statelor membre privind produsele de construcþii
(89/106/CEE)”, au fost „prelucrate” printr-o altã ordonare ºi
adãugire a unor cerinþe, precum „refacerea ºi protecþia mediului”
sau „izolaþia hidrofugã”, la cele existente în directivã, dar
care se potrivesc ca „nuca-n perete”.

Doresc sã evidenþiez cã directiva spune la art.1 cã:
„1. Prezenta directivã se aplicã produselor de construcþii în
mãsura în care exigenþele esenþiale relative la construcþii…
le privesc” ºi „2. În înþelesul prezentei directive, prin
«produs de construcþie» se înþelege orice produs fabricat
pentru a fi încorporat de manierã durabilã în lucrãri de cons-
trucþie ce acoperã atât clãdirile, cât ºi lucrãrile de geniu civil”.

În art. 3 se spune: „1. Exigenþele esenþiale aplicabile
lucrãrilor de construcþie ºi susceptibile de a influenþa
caracteristicile tehnice ale unui produs sunt enumerate îînn
tteerrmmeennii  ddee  oobbiieeccttiivvee în anexa 1. UUnnaa,,  mmaaii  mmuullttee  ssaauu
aannssaammbblluull  aacceessttoorr  eexxiiggeennþþee  ppoott  ffii  aapplliiccaattee::  eellee  ttrreebbuuiiee  ssãã
ffiiee  rreessppeeccttaattee  îînn  ddeeccuurrssuull  uunneeii  dduurraattee  ddee  vviiaaþþãã  rreezzoonnaabbiillee
ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  eeccoonnoommiicc”. Din pãcate, aceste pre-
cizãri nu au fost preluate în textul Legii nr.10/1995 ºi nici

detalierea obiectivelor celor 6 exigenþe esenþiale din
anexa 1, respectiv: 1. Rezistenþã mecanicã ºi stabilitate;
2. Securitate în caz de incendiu; 3. Igienã, sãnãtate ºi
vecinãtãþi; 4. Siguranþa utilizãrii; 5. Protecþia contra zgo-
motului ºi 6. Economia de energie ºi izolaþia termicã.

Sunt de acord cu domnul dr. arh. Gheorghe Polizu cã,
dacã tot vrem sã fim mai catolici decât Papa ºi sã intro-
ducem într-o lege privind construcþiile aceste cerinþe
(ceea ce nu a fãcut nicio þarã din UE), atunci mãcar sã o
facem ca lumea, cu înþelesul din Directiva CEE. Totuºi, aº
atrage atenþia cã în standardul SR ISO 6421 se prezintã
14 cerinþe ale utilizatorilor, ºi anume: (1) cerinþe de stabili-
tate; (2) cerinþe de siguranþã la foc; (3) cerinþe de siguranþã
în utilizare; (4) cerinþe de etanºeitate; (5) cerinþe higroter-
mice (6) cerinþe de puritate a aerului; (7) cerinþe acustice;
(8) cerinþe vizuale; (9) cerinþe tactile; (10) cerinþe dina-
mice; (11) cerinþe de igienã; (12) cerinþe de  adaptare; (13)
cerinþe de durabilitate; (14) cerinþe de economie.
Se observã uºor cã atât cerinþele din directivã, cât ºi cele
din SR ISO pot fi logic grupate în trei categorii de bazã:
cerinþe de siguranþã, cerinþe de confort ºi cerinþe de
economie. Aceste cerinþe pot fi „esenþiale” pentru anu-
mite construcþii, dar lipsite de sens pentru altele; astfel,
cerinþele din directivã se aplicã, bine ºi în totalitate,
clãdirilor ocupate de oameni (clãdiri de locuit, clãdiri
administrative, clãdiri socio-culturale, clãdiri sanitare º.a.),
dar se aplicã doar parþial la drumuri, poduri, baraje,
diguri, canale etc., la care pot fi considerate ca „esenþiale”:
planeitatea, rugozitatea, impermeabilitatea, rigiditatea º.a.

În aceastã situaþie, aº renunþa la prezentarea în lege a
celor 6 cerinþe ºi aº formula art. 5 astfel: „Pentru obþinerea
unor construcþii de calitate este necesarã satisfacerea cerin-
þelor de siguranþã, confort ºi economie ale beneficiarilor prin
impunerea unor condiþii de utilitate performanþelor con-
strucþiilor în concordanþã cu destinaþia funcþionalã a fiecãrei
construcþii în parte”.

În felul acesta, proiectantul sau expertul poate alege
performanþele ce caracterizeazã cel mai bine comportarea
in situ a construcþiei ºi sã le impunã condiþiile de utilitate
necesare pentru a le transforma în calitãþi, asigurând astfel
realizarea aptitudinii lor pentru exploatarea sau evaluarea
corectã a acesteia.

• În al cincilea rând, ssiisstteemmuull  ccaalliittããþþiiii  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiii. Este
clar cã acest sistem, care constituie osatura de susþinere a
legii, este o preluare ºi adaptare a „sistemelor de asigurare a
calitãþii” prezentate de mine în varianta iniþialã a legii din
1990, din pãcate adaptate necorespunzãtor ºi prezentate ca
un amalgam de „structuri organizatorice, responsabilitãþi,
regulamente, proceduri ºi mijloace”, o întreagã aiurealã.

În fond, componentele acestui „sistem al calitãþii în con-
strucþii” reprezintã activitãþi a cãror desfãºurare conform
prevederilor legii ar trebui sã asigure realizarea unor construcþii
„de calitate”, adicã apte pentru exploatare conform destinaþiei
fiecãreia.

De fapt, asigurarea calitãþii în construcþii se face prin
trei modalitãþi:

- stabilirea condiþiilor de utilitate/calitate prin regle-
mentare, agrementare, proiectare ºi contractare;

- realizarea condiþiilor de utilitate/calitate ºi menþi-
nerea lor prin producþie/execuþie, exploatare, monitori-
zarea comportãrii in situ (urmãrire + intervenþii);

- confirmarea condiþiilor de calitate prin analize ºi
încercãri, verificãri, control intern ºi extern, autorizare,
acreditare, atestare, garantare, expertizare º.a.

Toate aceste modalitãþi se concretizeazã ca rezultat al
unor activitãþi, ceea ce dã ºi omogenitatea prezentãrii sis-
temului de asigurare a calitãþii, ca de exemplu:

Sistemul asigurãrii calitãþii în construcþii cuprinde:
a) activitatea de reglementare ºi agrementare;
b) activitatea de contractare ºi garantare;
c) activitatea de verificare, autorizare ºi certificare a

conformitãþii;
d) activitatea de monitorizare a comportãrii in situ a

construcþiilor (urmãrire + intervenþii);
e) activitatea de confirmare, atestare, acreditare;

continuare în pagina 38
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f) activitatea de asigurãri;
g) activitatea de control/inspecþie;
h) activitatea de pregãtire profesionalã ºi ocupaþionalã;
Nu au locul aici punctele privind „calitatea produselor”,

care se asigurã prin verificare, certificare ºi garantare, „con-
ducerea ºi asigurarea calitãþii”, care constituie chiar obiec-
tul legii ºi esenþa sistemului, „activitatea metrologicã” ce
face parte din activitatea de verificare, „recepþia” al cãrei
rost în sistem este cuprins în activitatea de verificare, „post-
utilizarea” ce nu se mai referã la construcþii, ci la resturile
acestora ºi nici „controlul de stat” ce intra în sfera mai largã
a controlului/inspecþiei.

• În al ºaselea rând, ddeeffiinniirreeaa  ccoonnþþiinnuuttuulluuii  ffiieeccããrreeii
ccoommppoonneennttee  îînn  ppaarrttee. În majoritatea lor, definiþiile date
componentelor sistemului calitãþii nu spun nimic despre
ce reprezintã ºi cum intervin în realizarea calitãþii în con-
strucþii; unele din aceste definiþii sunt pur ºi simplu inutile,
lipsite de conþinut ca spre exemplu ”Art.15 -  Autorizarea
ºi acreditarea laboratoarelor de analize ºi încercãri în con-
strucþii se fac în conformitate cu prevederile legale” (?!).

Prezint în continuare o variantã de definire pentru
componentele propuse de mine.

AArrtt……  Activitatea de reglementare ºi agrementare în con-
strucþii intervine în asigurarea  calitãþii prin stabilirea condiþiilor
minime de utilitate/calitate cerute construcþiilor, produselor ºi
procedeelor – fie tradiþionale, fie inovative – utilizate în con-
strucþii, precum ºi modul de determinare ºi de verificare a acestora.

AArrtt……  Activitatea de contractare ºi de garantare în construcþii
intervine în asigurarea calitãþii prin stabilirea condiþiilor de utili-
tate/calitate suplimentare ale beneficiarilor ºi condiþiile de
asumare a rãspunderii pentru realizarea lor.

AArrtt……Activitatea de verificare, autorizare ºi certificare inter-
vine în asigurarea calitãþii în construcþii prin asumarea, din
partea celor abilitaþi a responsabilitãþii constatãrii ºi garantãrii
îndeplinirii condiþiilor de utilitate/calitate a produselor ºi
lucrãrilor prezentate la control.

AArrtt……  Activitatea de monitorizare a comportãrii in situ a con-
strucþiilor intervine în asigurarea calitãþii în construcþii prin
urmãrirea evoluþiei aptitudinii lor pentru exploatare ºi
menþinerea acesteia prin intervenþii fãcute la timp.

AArrtt……  Activitatea de confirmare, atestare, acreditare intervine
în asigurarea calitãþii în construcþii prin evaluarea ºi certificarea
competenþei persoanelor fizice ºi juridice, antrenate în aceastã
activitate.

AArrtt…… Activitatea de asigurãri în construcþii intervine în asigu-
rarea calitãþii construcþiilor prin oferirea de facilitãþi asiguraþilor
ce folosesc un management al calitãþii.

AArrtt……Activitatea de control/inspecþie intervine în asigurarea
calitãþii în construcþii prin supravegherea modului de aplicare a
legii ºi luarea mãsurilor de îndreptare a neregulilor constatate.

AArrtt……Activitatea de pregãtire profesionalã ºi ocupaþionalã
intervine în asigurarea calitãþii prin formarea de profesioniºti
constructori, calificaþi pentru cunoaºterea ºi implementarea
mãsurilor de asigurarea a calitãþii în construcþii.

• În al ºaptelea rând, capitolul III „Obligaþii ºi rãspunderi”.
Se constatã o neconcordanþã între factorii enumeraþi în

art. 6 al legii ºi cei din acest capitol: lipsesc fabricanþii ºi
furnizorii de produse pentru construcþii, autoritãþile publice
ºi asociaþiile profesionale, apãrând în schimb cercetarea
omisã în art. 6.

De altfel, modul de prezentare al obligaþiilor ºi rãspun-
derilor este similar celui din fosta Lege nr. 8/1977 cu sarcini
trasate acestor factori ca ºi cum ar fi încã subordonaþi statu-
lui – dar uneori mai de neînþeles decât în trecut.

Într-un articol trecut [7], am încercat unele formulãri
care sã evidenþieze aportul acestor factori în asigurarea
calitãþii, ºi anume:

AArrtt……  Investitorii pot investi doar în construcþii concepute ºi
proiectate cu respectarea condiþiilor de calitate impuse prin
reglementãrile ºi agrementele tehnice în vigoare: execuþia cãrora
sã fie realizatã pe bazã de contract ce conþine condiþiile de cali-
tate suplimentare ºi de garantare a acestora, cu folosirea de
materiale a cãror calitate este certificatã ºi sub controlul unor
persoane fizice sau juridice atestate; recepþia cãrora sã vizeze
constatarea respectãrii condiþiilor de calitate prevãzute prin con-
tracte ºi remedierea deficienþelor.

AArrtt……  Proiectanþii trebuie sã respecte prevederile reglemen-
tãrilor tehnice, a agrementelor tehnice ºi ale contractului referi-
toare la condiþiile de calitate; sã elaboreze instrucþiuni ºi
proiecte privind monitorizarea comportãrii in situ a construc-
þiilor; sã participe la verificãrile de pe parcursul execuþiei ºi
recepþiei construcþiei, furnizând documentaþia de proiect pentru
cartea tehnicã a construcþiei.

AArrtt……  Executanþii trebuie sã realizeze construcþiile cu
respectarea strictã a prevederilor proiectului, orice abatere tre-
buind a fi aprobatã ºi însuºitã de cãtre proiectant ºi investitor; sã
asigure verificãrile de calitate ºi sã pãstreze documentaþia rezul-
tatã, ataºând-o la cartea tehnicã a construcþiei; sã asigure
echiparea construcþiei conform cu proiectul de urmãrire a com-
portãrii in situ a construcþiei; sã participe la recepþia lucrãrilor ºi
sã remedieze deficienþele de calitate constatate pânã la sfârºitul
perioadei de garanþie.

AArrtt……  Specialiºtii verificatori de proiecte, responsabilii tehnici
cu execuþia, diriginþii de ºantier ºi experþii tehnici atestaþi trebuie
sã constate ºi sã confirme pe proprie rãspundere cã proiectele,
lucrãrile executate sau construcþiile verificate respectã condiþiile
de calitate prescrise, iar în caz de neconcordanþe sã prescrie
mãsurile de intervenþie necesare pentru remedierea deficienþelor,
rãspunzând pentru soluþiile date.

AArrtt…… Proprietarii trebuie sã asigure monitorizarea construc-
þiilor aflate în proprietate, respectiv urmãrirea curentã ºi specialã
a acestora ºi intervenþiile de mentenanþã (întreþinere ºi reparaþii)
ºi de reabilitare (renovare ºi restructurare), pentru a le menþine
sau a le reface calitãþile ce le caracterizeazã aptitudinea pentru
exploatare; sã execute intervenþiile necesare pentru protecþia
activitãþii ºi a mediului ºi încadrarea în peisaj.

AArrtt…… Administratorii ºi utilizatorii vor prelua o parte sau
totalitatea atribuþiilor proprietarului pe bazã de contract.

AArrtt……  Cercetarea are obligaþia de descoperire ºi evidenþiere a
nevoilor de îmbunãtãþire calitativã a produselor, echipa-
mentelor, tehnologiilor de construcþii ºi de verificare ºi confir-
mare a soluþiilor inovative privind calitatea în construcþii.

AArrtt……  Autoritatea publicã are obligaþii la nivelul administraþiei
locale ºi centrale:

• Administraþia localã emite autorizaþiile de execuþie ºi
funcþionare a construcþiilor în baza verificãrii conformitãþii
documentaþiei cu condiþiile de calitate prescrise, controleazã
respectarea condiþiilor de autorizare, monitorizeazã com-
portarea in situ a construcþiilor din teritoriul administrat sub
aspectul siguranþei publice ºi a protecþiei mediului, asigurã
managementul bãncilor de date privind starea tehnicã a con-
strucþiilor ºi nevoile de intervenþie, raporteazã organelor abilitate
ale administraþiei centrale accidentele de construcþii ºi defi-
cienþele cu caracter de masã apãrute.

• Administraþia centralã controleazã activitatea autoritãþilor
locale în aplicarea obligaþiilor ce le revin, colecteazã datele privind
accidentele de construcþii ºi deficienþele cu caracter de masã
apãrute într-o bancã de date centralã, folosindu-le la stabilirea
politicilor naþionale în domeniul construcþiilor, la îmbunãtãþirea
reglementãrilor ºi orientarea cercetãrii în construcþii.

În afara acestor reformulãri condensate ce evidenþiazã
rolul factorilor menþionaþi în lege la asigurarea calitãþii în con-
strucþii, ar trebui adãugate trei articole privind producãtorii,
asociaþiile profesionale ºi societãþile de asigurãri.

Necesitatea introducerii unui articol privind obligaþiile
fabricanþilor ºi furnizorilor de produse de construcþii este
remarcatã ºi de domnul dr. arh. Gheorghe Polizu, care ºi
propune un text foarte dezvoltat în detalii, ce ar putea
figura în regulamentele tehnice privind certificarea cali-
tãþii produselor, controlul calitãþilor prin testare º.a.

O formulare condensatã ºi suficientã pentru o lege ar
putea avea urmãtorul conþinut:

AArrtt……  Fabricanþii ºi furnizorii de produse au obligaþia de a
implementa un sistem propriu de conducere ºi management al
calitãþii (manual, control intern ºi extern) ºi de a asigura certifi-
carea calitãþii produselor, acreditarea propriilor laboratoare de
încercãri, garantarea calitãþilor certificate ale produselor.

AArrtt……  Asociaþiile profesionale din construcþii trebuie sã asigure
atestarea competenþei profesional-ocupaþionale, sã participe la
elaborarea reglementãrilor ºi agrementãrilor în construcþii, sã
mediatizeze, prin diverse forme de manifestare ºi editare, pro-
gresele sub aspect calitativ în domeniul construcþiilor.

urmare din pagina 37 
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Începutul unui an, cum este ºi
cazul lui 2006, înseamnã de fiecare
datã o nouã etapã în activitatea
firmelor cu pretenþii în ceea ce
priveºte seriozitatea existenþei lor pe
piaþa construcþiilor.

O asemenea etapã traverseazã ºi
compania BBaauummiitt  RRoommâânniiaa  care,
recent, a depãºit graniþa primilor zzeeccee
aannii  ddee  aaccttiivviittaattee  îînn  þþaarraa  nnooaassttrrãã,,  o
perioadã fructuoasã pentru firmã, dar
ºi pentru toþi cei care au beneficiat de
produsele ºi serviciile sale. Acest lucru
se explicã ºi prin faptul cã, într-un inter-
val relativ scurt de timp, a reuºit, pe
lângã fabrica din capitalã, sã punã în
circuitul economic, în 2005, o nouã
capacitate de producþie, amplasatã la
Teiuº – jud. Alba, ceea ce denotã cã
la baza creºterii cantitative de pro-
duse se aflã impactul pozitiv din
punctul de vedere al calitãþii, argu-
mentul care a stimulat cererea din
partea investitorilor.

În acest sens, BBaauummiitt  RRoommâânniiaa
considerã cã 2006 va fi anul consoli-
dãrii poziþiei sale pe piaþa româneascã
de profil, întrucât dispune de tot ceea ce

este necesar din punct de vedere
tehnic, tehnologic ºi logistic, care s-o
situeze în prim-planul competiþiei
acerbe, existente pe piaþa materi-
alelor de construcþii.

BBaauummiitt  RRoommâânniiaa  doreºte sã conso-
lideze în 2006 terenul câºtigat ºi în
ceea ce priveºte schimbarea menta-
litãþii investitorilor, orientându-le
preferinþele spre produsele ºi serviciile
cele mai moderne, productive, efi-
ciente ºi de calitate, puse la dispoziþie.
Alegerea trebuie fãcutã de cãtre
aceºtia pe baza raportului preþ/cali-
tate, eliminând, astfel, numeroasele
produse contrafãcute apãrute, din
pãcate, pe piaþã dupã 1990.

Printre obiectivele sale prioritare
pentru 2006, BBaauummiitt  RRoommâânniiaa  ºi-a
propus ca, în continuare, sã fie promo-
torul sistemelor complete pentru
construcþii. Acest lucru va fi posibil
pentru cã, pe primul loc, se vor afla
calitatea produselor oferite pieþei ºi,
bineînþeles, consideraþia ºi preþuirea

clienþilor actuali ºi potenþiali, întrucât
BBaauummiitt  RRoommâânniiaa  nu vrea sã se
dezmintã de bunele oficii cu care ºi-a
tratat, întotdeauna, toþi beneficiarii sãi.

O altã prioritate în activitatea
companiei se referã la gama de pro-
duse pentru faþadele clãdirilor. Vor fi
promovate ºi vor face obiectul ofertei
BBaauummiitt  noi produse, cum ar fi:

• sistemele complete de tencuieli
pentru restaurãri ºi asanãri (cu ten-
cuieli pe bazã de var hidraulic);

• produse pentru curãþarea ºi
întreþinerea faþadelor;

• tencuieli cu aplicarea mecani-
zatã pentru zidãrie din BCA ºi o ten-
cuialã specialã pentru zona de soclu;

• un nou sistem de ancorare a plã-
cilor de polistiren în cadrul bine-
cunoscutului sistem termoizolant
Baumit EPS.

Aºadar, un nou an – 2006 –  pentru
BBaauummiitt  RRoommâânniiaa,,  un an ambiþios, dar
temeinic pregãtit, care va consolida
mai departe relaþia furnizor-benefi-
ciar, asigurând astfel izbânda pe o
piaþã concurenþialã din ce în ce mai
evidentã. 

Pentru BAUMIT ROMÂNIA
2006 va fi anul consolidãrii
poziþiei câºtigate pe piaþã

AAllbbaa--IIuulliiaa  ((GGaarraa))

CClluujj--NNaappooccaa  ((PPrreeffeeccttuurraa  CClluujj))

AAllbbaa--IIuulliiaa  ((CCaassaa  ddee  ccuullttuurrãã  aa  ssttuuddeennþþiilloorr))

CClluujj--NNaappooccaa  ((BBiisseerriiccãã))
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AArrtt…… Societãþile de asigurãri vor crea facilitãþi pentru factorii
implicaþi în activitatea de construcþii, în funcþie de existenþa ºi
amploarea mãsurilor de asigurare a calitãþii adoptate.

• În al optulea rând, ccaappiittoolluull  IIVV, „Sancþiuni”.
Acest capitol are extinderea cea mai mare ºi dã carac-

teristica acestei legi, bazate exclusiv pe constrângere ºi
mãsuri punitive. Deºi nu se poate nega ºi utilitatea unor
astfel de mãsuri în cazul refractarilor, totuºi consider cã
intervenþia autoritãþii publice ar trebui sã le limiteze la
situaþiile prin care se pericliteazã ssiigguurraannþþaa  ppuubblliiccãã  ººii
ccuurrããþþeenniiaa  mmeeddiiuulluuii; în rest, ar trebui ca asigurarea calitãþii
în construcþii sã se realizeze pe principiul „nu se plãteºte
decât ce este de calitate”, responsabilitatea ºi riscul
revenind celui ce plãteºte.

Articolele ce se referã la infracþiuni ºi contravenþii ar
putea fi formulate simplificat ºi acoperitor astfel:

AArrtt……  Constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu 5 la 20 de ani
închisoare realizarea unei construcþii fãrã respectarea condiþiilor
de calitate aferente cerinþei de siguranþã dacã aceasta a avut
drept urmare producerea unui accident cu distrugerea totalã sau
parþialã a construcþiei, moartea sau vãtãmarea gravã a integritãþii
corporale ori a sãnãtãþii uneia sau mai multor persoane, dis-
trugerea sau deteriorarea unor instalaþii sau echipamente impor-
tante ori alte consecinþe deosebit de grave.

AArrtt……  Constituie contravenþie ºi se pedepsesc cu amendã
urmãtoarele fapte:

a) eliberarea de autorizaþii de construire sau de funcþionare
ce nu respectã prevederile legale;

b) executarea de construcþii sau de intervenþii pe acestea de
natura reabilitãrii fãrã autorizaþie de construire;

c) nerespectarea pe timpul existenþei construcþiilor a condi-
þiilor impuse prin autorizaþia de construire;

d) neexecutarea unor lucrãri de mentenanþã (întreþinere ºi
reparaþii) periclitând, astfel, siguranþa publicã ºi curãþenia mediului;

e) neîntocmirea ºi necompletarea documentaþiei de carte
tehnicã a construcþiei;

f) nerespectarea ºi neîndeplinirea mãsurilor prescrise de
cãtre inspectorii administraþiei locale în urma controalelor;

g) nerespectarea atribuþiilor de organizare ºi efectuare a con-
trolului din partea administraþiei publice locale;

h) nerespectarea obligaþiei de raportare a accidentelor ºi a
deficienþelor cu caracter de masã generalizat la autoritatea publicã
centralã din partea autoritãþilor administraþiei locale;

i) nerespectarea obligaþiei autoritãþii publice administrative cen-
trale de a colecta, depozita, prelucra ºi interpreta datele referitoare
la accidentele ºi deficienþele de masã în construcþii ºi de a propune
Guvernului mãsurile de prevenire ºi remediere necesare.

Constatarea contravenþiilor de la punctele a) – f) ºi aplicarea
sancþiunilor de amendare revin inspectorilor din administraþia
publicã localã; mãrimea amenzilor pentru fiecare contravenþie
se stabileºte, anual, de cãtre consiliul local, la propunerea pri-
marului ºi se aduce la cunoºtinþa cetãþenilor prin afiºare.

Constatarea contravenþiilor de la punctele g) ºi h) ºi aplicarea
sancþiunilor de amendare revin organului abilitat al adminis-
traþiei publice centrale, iar pentru punctul i))  organului de control
al Guvernului României; mãrimea amenzilor pentru fiecare con-
travenþie se stabileºte anual, prin Hotãrâre de Guvern, ºi se publicã
în Monitorul Oficial al României.

• În al nouãlea rând, ccaappiittoolluull  VV,, „Dispoziþii finale ºi
tranzitorii”. Propun reformularea articolelor 37–41 într-o
configuraþie mai democraticã, astfel:

AArrtt  3377  ––  Ministerul ce coordoneazã activitatea în construcþii
va asigura elaborarea sau revizuirea regulamentelor pentru
activitãþile ce intervin în sistemul de asigurare a calitãþii, cu con-
sultarea asociaþiilor profesionale ºi patronale ºi a unor instituþii
publice, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi.

AArrtt  3388  –– Regulamentele prevãzute la art. 37 se aprobã prin
Hotãrâri ale Guvernului României.

AArrtt..  4400  ––  Finanþarea activitãþii organului de control al
administraþiei publice centrale se face de la bugetul central de
stat. Finanþarea activitãþii organelor de control ale administraþiei
publice locale se face din bugetele locale rezultate din taxe de
protecþie stabilite ca mãrime de cãtre consiliul local ºi perceput
de la toþi proprietarii de construcþii, publici ºi privaþi, precum ºi
din consultaþii, instructaje, amenzi º.a. Finanþarea activitãþii

de reglementare în construcþii se face de la bugetul de stat, iar
celelalte activitãþi din sistemul de asigurare a calitãþii în con-
strucþii se finanþeazã de cãtre cei interesaþi.

AArrtt..4411  ––  La data intrãrii în vigoare a noii Legi nr. 10/… privind
asigurarea calitãþii în construcþii se abrogã Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcþii. Regulamentele derivate din sis-
temul calitãþii prescris de Legea nr.10/1995 rãmân valabile pânã
la elaborarea noilor regulamente corespunzãtoare sistemului de
asigurare a calitãþii din noua Lege nr.10/…

În legãturã cu propunerea domnului dr. arh. Gheorghe
Polizu de reformulare a articolului 2 al legii, cred cã mai
indicat ar fi sã se renunþe la înºirarea lucrãrilor din primul
alineat, ca ºi la excepþia de la aplicarea legii din alineatul
al doilea; faptul cã legea se aplicã construcþiilor de orice
categorie include ºi intervenþiile pe acestea, iar art. 4 per-
mite aplicarea diferenþiatã a sistemului calitãþii în funcþie
de categoriile de importanþã ale construcþiilor.

CONSIDERAÞII  FINALE
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii este un

hibrid nereuºit între fosta Lege nr.8/1977 privind durabilitatea,
siguranþa în exploatare, funcþionalitatea ºi calitatea construcþi-
ilor ºi Directiva 89/106/CEE; fãrã o bazã teoreticã serioasã, cu
formulãri confuze, inconsecvenþe în terminologie, cu o con-
cepþie ancoratã în trecutul nefast, în care statul controla totul în
mod autoritar-punitiv, Legea nr.10/1995 nu poate fi tratatã ca o
lege progresistã, democraticã ºi adaptatã noilor condiþii social-
economice din þara noastrã.

De altfel, Legea nr.10/1995 este unicã în felul ei, la fel
cum a fost Legea nr.8/1977 la timpul ei; nicio þarã nu are
o lege explicitã privind calitatea în construcþii, nicio þarã
nu a introdus exigenþele esenþiale ale Directivei CEE într-o
lege autohtonã, nicio þarã nu are o instituþie specialã pen-
tru controlul de stat al calitãþii în construcþii. Peste tot cali-
tatea în construcþii se asigurã implicit cu desfãºurarea
activitãþilor în construcþii, care sunt astfel reglementate
încât sã rezulte construcþii de calitate, adicã apte pentru
exploatare conform destinaþiei fiecãreia.

De aceea cred cã, decât sã se revizuiascã Legea nr. 10/1995,
mai bine s-ar elabora o lege privind activitatea în construcþii
(cercetare, proiectare, execuþie, consultanþã, asistenþã,
reglementare, agrementare, învãþãmânt, asociaþii, monitori-
zarea comportãrii in situ a construcþiilor º.a).

ÎÎnn  oorriiccee  ccaazz,,  rreevviizzuuiirreeaa  LLeeggiiii  nnrr..1100//11999955  ssaauu  eellaabboorraarreeaa
uunneeii  lleeggii  nnooii  pprriivviinndd  aaccttiivviittaatteeaa  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiii  aarr  ttrreebbuuii  ddiissccuu--
ttaattãã  ppuubblliicc,,  ccuu  aattrraaggeerreeaa  îînn  ddeezzbbaatteerree  aa  aassoocciiaaþþiiiilloorr  pprrooffeessiioonnaallee
ººii  ppaattrroonnaallee  ººii  aa  iinnssttiittuuþþiiiilloorr  ppuubblliiccee  iinntteerreessaattee..  Sã nu uitãm cã
aceastã lege privind construcþiile este importantã nu numai
pentru constructori, dar mai ales pentru beneficiarii con-
strucþiilor, adicã întreaga societate.

Legea trebuie bine gânditã, ea trebuie sã fie clarã ºi
concisã, nu ca actuala ei formã.
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CCaarraacctteerriissttiiccii GGrruunndd
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aaccooppeerriirree  ((mm22//ll))
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RReeccoommaannddaatt
pptt..  uurrmmããttooaarreellee

ssuupprraaffeeþþee
LLuucciiuu

TTiimmpp  ddee  uussccaarree
((oorree))

DDiilluuaarree

• Lac mono-
component
pentru
mobilã

• Aspect
decorativ

Supralux
Tivelin

8 • Uscare rapidã
• Aderenþã

foarte bunã
pe lemn

• Durabilitate
mare

• Suprafeþe din
lemn natur

• Suprafeþe
bãiþuite

• Alte suprafeþe
interioare din
lemn

Lucios sau
semilucios

5 Cu diluant
Supralux
H 400,
max. 10%
pentru
aplicare cu
pensula, max.
25% pentru
pulverizare

Supralux Tivelin

LLAACCUURRIILLEE  SSUUPPRRAALLUUXX

În cadrul acestui articol, vã prezentãm lacurile Supralux, produse de cãtre Akzo Nobel Coatings SA, pentru
a vã face mai uºoarã alegerea din aceastã gamã de produse.

Domeniile de utilizare ºi tehnologiile de aplicare recomandate în aceastã descriere sunt bazate pe cele
mai bune cunoºtinþe proprii, dar, sigur, acestea nu exclud procedurile specifice conform situaþiilor date pentru
fiecare caz aparte.

MMOODD  DDEE  UUTTIILLIIZZAARREE  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  LLAACCUURRII  DDEE  PPAARRCCHHEETT::

Înainte de utilizare, se va îndepãrta eventuala pieliþã formatã pe suprafaþa lacului ºi se va agita foarte
bine. Premergãtor lãcuirii, suprafaþa se va pregãti corespunzãtor. Parchetul nou trebuie sã fie uscat, fãrã
urme de praf sau alte impuritãþi. Suprafeþele anterior lãcuite, cu aspect bun, integre sau uºor deteriorate, se
vor ºlefui uniform. Suprafeþele în stare avansatã de deteriorare se vor raºcheta pânã la lemn, apoi se vor
grundui cu grund Supralux Tivelin. Dupã uscarea grundului, suprafeþele scãmoºate se vor ºlefui cu hârtie
finã ºi se vor aspira de praf. Suprafeþele astfel pregãtite se pot lãcui dupã maximum 2 ore. Lacul de parchet
se poate aplica cu pensula sau cu rola.

În cazul în care pentru finisare s-a ales lacul de parchet bicomponent Supralux Gemini, cele douã com-
ponente ale lacului se vor amesteca perfect în raportul prescris (3 pãrþi din componenta „A” cu 1 parte din
componenta „B”). Lacul, astfel obþinut, se va utiliza în decurs de 6 ore de la amestecare, întrucât dupã acest
timp materialul se va îngroºa foarte tare. Nu se recomandã diluarea lacului. În caz cã totuºi se impune acest
lucru din cauza îngroºãrii, se poate readuce lacul la consistenþa de aplicare prin diluarea lui cu o cantitate
micã de diluant Supralux Gemini.

Între aplicarea unor straturi consecutive de lac, se va pãstra un interval corespunzãtor de uscare la tem-
peratura camerei. Se recomandã ºi o ºlefuire intermediarã a suprafeþei cu hârtie finã, urmatã de o aspirare
riguroasã a prafului format la ºlefuire. Darea în folosinþã a suprafeþelor lãcuite se va face numai dupã o
uscare perfectã a lacului, timp de 1-2 zile la temperatura camerei, perioadã necesarã uscãrii în profunzime.
La suprafeþe expuse solicitãrilor ulterioare intense – sãli de sport, parchet de dans, sãli de clasã din ºcoli etc. –
se recomandã darea în folosinþã dupã cel puþin 15 zile de la terminarea lucrului. De asemenea, în aceste
cazuri se recomandã aplicarea lacului în cantitate minimã de 0,4 litri/m2. 

ÎÎnnaaiinnttee  ddee  llããccuuiirree  ssee  rreeccoommaannddãã  ggrruunndduuiirreeaa  ssuupprraaffeeþþeelloorr::

• astfel se va prelungi durata de viaþã a stratului de acoperire;
• se va evita decolorarea sau închiderea la culoare a materialului lemnos, fenomen cauzat de impu-

ritãþile reþinute în lemn dupã ºlefuire (cearã sau alte substanþe de acoperire anterioare, urme de pulbere de fier),
respectiv de oxidarea naturalã sau de ciuperci ale lemnului.

SSiisstteemmee  ddee  aaccooppeerriirree  rreeccoommaannddaattee::

Suprafeþe noi: Grund Supralux Tivelin – 2-3 straturi de Supralux Monolakk sau Supralux Gemini

Recondiþionarea suprafeþelor anterior lãcuite: 1-2 straturi de Supralux Monolakk sau Supralux Gemini

Cu lac Supralux Akvastep: 2-3 straturi de lac Supralux Akvastep
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• Lac de par-
chet pe bazã
de apã

• Aspect lucios
• Rezistent în

timp, nu se
îngãlbeneºte

Nu este
necesar

10 - 12 • Fãrã miros
neplãcut

• Cu uscare
rapidã, lucrul
poate fi
terminat
într-o zi

• Se poate
aplica ºi pe
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plutã

• Parchet
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Lucios 5 Cu apã,
max. 10%
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• Lac de par-
chet mono-
component

• Nu conþine
plumb

Supralux
Tivelin

11 - 15 • Rezistent la
trafic

• Uscare rapidã
• Se aplicã uºor

• Parchet
• Pardosealã

din lemn,
lambriuri

• Mobilier
pentru copii

• Alte suprafeþe
interioare din
lemn

• Suprafeþe
expuse la
solicitãri
intense (sãli
sport, ºcoli etc)

Lucios sau
semilucios

5 Nu este
necesar, la
nevoie cu
diluant
Supralux
H 100

CCaarraacctteerriissttiiccii GGrruunndd
CCaappaacciittaattee  ddee

aaccooppeerriirree  ((mm22//ll))
AAvvaannttaajjee

RReeccoommaannddaatt
pptt..  uurrmmããttooaarreellee

ssuupprraaffeeþþee
LLuucciiuu

TTiimmpp  ddee  uussccaarree
((oorree))

DDiilluuaarree

• Lac de par-
chet bicom-
ponent

• Strat cu rezis-
tenþã foarte
mare

• Acoperire
groasã,
esteticã

Supralux
Tivelin

8 • Rezistenþã
foarte bunã
la trafic ºi
umiditate

• Durabilitate
mãritã

• Aspect
strãlucitor

• Parchet
• Alte suprafeþe

interioare din
lemn

• Suprafeþe
expuse la
solicitãri
intense (sãli
de sport, sãli
de dans,
ºcoli etc.)

Lucios sau
semilucios

16 Nu este
necesar, în
caz de
nevoie cu
diluant
Gemini

CCaarraacctteerriissttiiccii GGrruunndd
CCaappaacciittaattee  ddee

aaccooppeerriirree  ((mm22//ll))
AAvvaannttaajjee

RReeccoommaannddaatt
pptt..  uurrmmããttooaarreellee

ssuupprraaffeeþþee
LLuucciiuu

TTiimmpp  ddee  uussccaarree
((oorree))

DDiilluuaarree

• Lac pentru
suprafeþe
exterioare

• Rezistent la
apã

• Recomandat
pentru bãrci

Ulei de in
Supralux

9 • Uscare rapidã
• Aspect lucios
• Rezistenþã

foarte bunã
la apã
ºi intemperii

• Bãrci
(deasupra
nivelului de
plutire)

• Alte suprafeþe
exterioare
din lemn

Lucios 8 Diluant
Supralux H100

Supralux Akvastep

Supralux Monolakk

Supralux Gemini

Supralux Yacht



RReevviissttaa  Construcþiilor iiaannuuaarriiee  --  ffeebbrruuaarriiee  2200006644

Activitate integratã pentru investiþii eficiente

CCOONNSSTTRRUUCCÞÞIIII – un colectiv de
profesioniºti care însumeazã toate
ramurile acestei activitãþi:

PPrrooiieeccttaarree  – managementul achi-
ziþiei terenurilor, consiliere urbanis-
ticã, arhitecturã, structurã, instalaþii;

EExxeeccuuþþiiee  lucrãri de construcþii
civile, industriale ºi edilitare cu sub-
dezvoltãri pe fiecare capitol – case,
grupuri de case, ansambluri reziden-
þiale, hale industriale dedicate (fabrici
pentru industria alimentarã, show-room,
service auto), clãdiri de birouri, spaþii
comerciale;

AAnnttrreepprreennoorriiaatt  ggeenneerraall;;
IInniiþþiiaattoorr  ººii  ffiinnaannþþaattoorr  ddee  iinnvveessttiiþþiiii::

primul parc rezidenþial în zona de sud
a Bucureºtiului – MAMINA-BERCENI.

VVÂÂNNZZÃÃRRII  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEE – deºi este
o activitate relativ nouã a societãþii,
echipa de agenþi bazatã pe relaþiile ºi
experienþa firmei-mamã a dezvoltat o
minireþea de distribuþie de materiale
pentru construcþii, având în vedere ºi
o capacitate de depozitare (15.000 mp
descoperiþi ºi 800 mp acoperiþi).

În acest sens, departamentul de
vânzãri a dezvoltat relaþii de distri-
buitor ºi parteneriat cu firme renumite,
precum: Wienerberger (distribuitor),
Weber-Batec (distribuitor), Lindab
(distribuitor), Bramac (distribuitor),
Romstal (partener), Daw Benþa
(partener). De asemenea, CAM SERV
comercializeazã toate tipurile de
cherestea ºi oferã un pachet de ser-
vicii pentru fierul beton pentru con-
strucþii (îndreptare, tãiere, fasonare,
transport).

TTÂÂMMPPLLÃÃRRIIEE  PPVVCC––AALLUUMMIINNIIUU –
desfãºuratã într-o halã modernã de
600 mp; este un domeniu de activi-
tate garantat atât de utilajele de tip
(U-R-B-A-N), cât ºi de profilele germane
marca REHAU. Anul 2005 a însemnat
o importantã evoluþie pentru acest
compartiment, o serie de utilaje nou-
achiziþionate dublând practic capaci-
tatea de producþie existentã. 2005 a
fost foarte productiv ºi în ceea ce
priveºte realizarea de pereþi-cortinã,
trei dintre cele mai importante lucrãri

fiind hala show-room Kia Motors de pe
DN1, show-room-ul KIA MOTORS
de pe bulevardul Aviatorilor din
Bucureºti ºi hala proprie a SC CAM
SERV SRL.

DDIISSTTRRIIBBUUÞÞIIEE  CCOOMMBBUUSSTTIIBBIILL – de
3 ani CAM SERV deþine o staþie Petrom
în francizã la intersecþia dintre ªos. Berceni
ºi ªos. de Centurã. Tot de atunci, firma
are licenþã de transport ºi distribuþie de
combustibili, deþinând 2 auto-cisterne,
fiind astfel distribuitor de produse petro-
liere pentru mai multe staþii de betoane
ºi garaje ale unor importante firme de
construcþii ºi distribuþie din Bucureºti
ºi jud. Ilfov.

Pentru dezvoltarea acestor activitãþi
ºi proiecte, societatea gãseºte prilejul de
a mulþumi celor mai importanþi clienþi
ai sãi: BRD Groupe Société Générale,
ROHE România, Mit Motors International,
Ines Group, Ager Bussines Tech,
Ranexim SRL, Vertical Construct,
Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics,
Rolly’s SRL, KVAERNER ROMÂNIA,
Foria România. 

CCAAMM  SSEERRVV  SSRRLL  eessttee  oo  ssoocciieettaattee  ccoommeerrcciiaallãã  ccuu  ccaappiittaall  pprriivvaatt  ffoonnddaattãã  îînn  11999944,,  aavvâânndd  ccaa  ddoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee  ccoonn--
ssttrruuccþþiiiillee  ººii  iinnssttaallaaþþiiiillee  aaffeerreennttee  aacceessttoorraa..  SSeeccttoorruull  sseerrvviicciiiilloorr  eessttee  vvaasstt,,  ffiiiinndd  ssttrruuccttuurraatt  aassttffeell  îînnccââtt  ssãã  aaccooppeerree  îînnttrreeaaggaa
ppllaajjãã  ddee  nneecceessiittããþþii  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  ffiirrmmãã  îînn  ppaarrttee  ººii  ssãã  ssaattiissffaaccãã  ttooaattee  cceerriinnþþeellee  ººii  eexxiiggeennþþeellee..  DDuuppãã  1111  aannii  ddee  aaccttiivviittaattee,,  llaa
CCAAMM  SSEERRVV  SSRRLL  ss--aauu  ccoonnttuurraatt  cciinnccii  ddoommeenniiii  pprriinncciippaallee  ddee  aaccttiivviittaattee,,  ddeeffiinniittee  ccaa  cceennttrree  ddee  pprrooffiitt..
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TIPURI  PRINCIPALE  DE  DEGRADÃRI
PRIN  COROZIUNE  ALE  ELEMENTELOR

DE  CONSTRUCÞII  DIN  BETON
ªI  BETON  ARMAT

CCaauuzzeellee  pprriinncciippaallee care influ-
enþeazã negativ durabilitatea betonului,
sunt: coroziunea armãturilor, corozi-
unea chimicã a betonului (corozi-
unea sulfaticã, coroziunea acidã,
coroziunea/ acþiunea de levigare),
gelivitatea, permeabilitatea, reacþia
agregatelor cu cimentul, abraziunea,
carbonatarea, eforturile interne,
solicitãrile exterioare, cristalizarea
sãrurilor ºi umezirea alternantã.

Principalele cauze externe ºi
interne care conduc la deteriorarea
elementelor de beton se pot grupa
astfel: 

ccaauuzzee  eexxtteerrnnee: 
- ffiizziiccee  (temperaturi extreme,

umeziri alternante, acþiuni elec-
trolitice etc.);

- cchhiimmiiccee (acþiuni ale lichidelor
sau gazelor nocive – acizi, sãruri ºi
levigãri etc.);

- mmeeccaanniiccee  (solicitãri exterioare,
abraziuni, curgeri lente etc.);

- tteehhnnoollooggiiccee  (preparare, punere
în lucrare, tratare ulterioarã defec-
tuoasã etc.);

ccaauuzzee  iinntteerrnnee:
- reacþii alcalii-agregat,
- variaþii de volum,
- expansiuni ale unor componenþi

interni,
- permeabilitãþi etc.

COROZIUNEA  BETONULUI
CCoorroozziiuunneeaa  bbeettoonnuulluuii reprezintã

un caz de alterare a proprietãþilor fizico –
chimico – mecanice ale acestora, din
cauza unor agenþi chimici (din
mediul înconjurãtor sau dizolvaþi în
apele sau soluþiile care ajung în con-
tact cu elementele de construcþii)

FFiigg..  11::  DDeettaalliiii  aallee  bbeettoonnuulluuii  ddeeggrraaddaatt  îînn
uurrmmaa  cciicclluurriilloorr  ddee  îînngghheeþþ--ddeezzgghheeþþ  ((aa,,  bb,,  cc,,  dd))..

Sursã: NIST
FFiigg..  22::  DDeettaalliiii  aallee  bbeettoonnuulluuii  ccuu  aaeerr

aannttrreennaatt  ((aa,,  bb,,  cc,,  dd,,  ee  ººii  ff))..  Sursã: NIST

FFiigg..  33::  DDeettaalliiii  aallee  bbeettoonnuulluuii  ddeeggrraaddaatt  îînn
uurrmmaa  rreeaaccþþiiiilloorr  aallccaalliiii  ––  aaggrreeggaattee

((ddeettaalliiii  aa……  ii))..  Sursã: NIST
Liniile de culoare galbenã indicã zone

de fisurare, iar punctele de culoare roºie
reprezintã zone de reacþii alcalii-agregat

Cauze ºi factori de degradare
a betonului ºi betonului armat (I)

COROZIUNEA BETONULUI
ddrr..  iinngg..  OOccttaavviiaann  GGeeoorrggee  IILLIINNOOIIUU

CCuunnooaaººtteerreeaa  ccaauuzzeelloorr  ººii  ffaaccttoorriilloorr  ddee  ddeeggrraaddaarree  aa  bbeettoonnuulluuii  ººii  bbeettoonnuulluuii  aarrmmaatt  pprreezziinnttãã  oo  iimmppoorrttaannþþãã  ddeeoosseebbiittãã,,
aavvâânndd  llaa  bbaazzãã  nnooþþiiuunneeaa  ddee  dduurraabbiilliittaattee..  AAcceeaassttaa  iimmpplliiccãã,,  ppee  llâânnggãã  rreeaalliizzaarreeaa  iinniiþþiiaallãã  aa  uunnoorr  ccaarraacctteerriissttiiccii  ((rreegglleemmeennttaattee
tteehhnniicc))  ppeennttrruu  ddiiffeerriittee  ccoommppoonneennttee  ssaauu  eelleemmeennttee  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiee,,  ººii  mmeennþþiinneerreeaa  lloorr  nneeaalltteerraattãã  îînn  ttiimmpp  ((ssaauu  îînnssccrriieerreeaa  îînn
ttoolleerraannþþee  aaddmmiissee))..

DDuurraabbiilliittaatteeaa  bbeettoonnuulluuii  ppooaattee  ffii  ddeeffiinniittãã  ccaa  ffiiiinndd  „„ccaappaacciittaatteeaa  aacceessttuuiiaa  ddee  aa--ººii  ppããssttrraa  pprroopprriieettããþþiillee  ffiizziiccoo--cchhiimmiiccee  ººii
mmeeccaanniiccee  îînn  ttiimmpp,,  llaa  aaccþþiiuunneeaa  ddiissttrruuccttiivvãã  ººii  aaggrreessiivvãã  aa  mmeeddiiuulluuii  eexxtteerriioorr,,  ccaarree  pprroovvooaaccãã  ddeeggrraaddããrrii  ººii  uunneeoorrii  ddiissttrruuggeerrii
aallee  eelleemmeenntteelloorr  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii””  ((TTeeoorreeaannuu  II..,,  MMoollddoovvaann  VV..,,  NNiiccoolleessccuu  LL..,,  11998822))..

PPrriinncciippaalliiii  ffaaccttoorrii  ddee  ccaarree  ddeeppiinnddee  dduurraabbiilliittaatteeaa  uunneeii  ccoonnssttrruuccþþiiii  ssuunntt::  ccaalliittaatteeaa  mmaatteerriiaalleelloorr  uuttiilliizzaattee,,  ccaalliittaatteeaa
eexxeeccuuttããrriiii  lluuccrrããrriilloorr,,  îînnttrreeþþiinneerreeaa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  ººii  aaccþþiiuunniillee  ffiizziiccoo--cchhiimmiiccoo--mmeeccaanniiccee  ccaarree  ssoolliicciittãã  ccoonnssttrruuccþþiiaa..
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ºi/sau a unor factori care favorizeazã
degradarea pietrei de ciment ºi a
betonului în ansamblu.

Studiul durabilitãþii betonului
implicã o analizã a conglomeratului,
dar ºi a componenþilor sãi, separat,
luându-se în considerare o serie
de cauze care influenþeazã feno-
menul (conform NE 013-2002), precum:

ccaauuzzeellee  eexxtteerrnnee, din mediul
înconjurãtor (de ex.: coroziunea
datoratã carbonatãrii, atacului

clorurilor de altã origine decât cea
marinã,  atacului clorurilor din apa de
mare, mediului chimic agresiv, pre-
cum ºi fenomenului de îngheþ-
dezgheþ etc.);

ccaauuzzeellee  iinntteerrnnee, din interiorul
masei betonului (de ex.: reacþia
alcalii-agregat).

Coroziunea betonului la acþiuni
chimice agresive depinde de mai
mulþi factori, grupaþi în trei categorii
(Teoreanu I., Moldovan V., Nicolescu
L., 1982; Ionescu I., 1997):

ffaaccttoorrii  ffiizziiccii: temperatura (influ-
enþeazã mecanismele de întãrire),
contracþii (influenþeazã fenomenele
de microfisurare), variaþii de tempe-
raturã ale mediului agresiv, miºcarea
mediului agresiv, solubilizarea pro-
duselor de hidratare ale cimentului;

FFiigg..  44::  DDeettaalliiii  aallee  bbeettoonnuulluuii  ddeeggrraaddaatt  îînn
uurrmmaa  ccoorroozziiuunniiii  ssuullffaattiiccee  ––  eexxppaannssiiuunneeaa

ººii  ddiissttrruuggeerreeaa  ppaasstteeii  ddee  cciimmeenntt  ((aa,,  bb,,  cc  ººii  dd))..
Sursã: NIST

Liniile de culoare galbenã indicã
zone de fisurare rezultate în urma corozi-
unii sulfatice

FFiigg..  55::  DDeettaalliiuu  aall  bbeettoonnuulluuii  ddeeggrraaddaatt  îînn
uurrmmaa  aattaaccuulluuii  aappeeii  uuººooaarree  ((aaggrreeggaattee

ddeessccooppeerriittee  îînn  uurrmmaa  ssppããllããrriiii  cciimmeennttuulluuii))

FFiigg..  66::  DDeettaalliiuu  aall  bbeettoonnuulluuii  ddeeggrraaddaatt
îînn  uurrmmaa  ccoorroozziiuunniiii  pprriinn  lleevviiggaarree

TTaabbeelluull  11::  CCllaassee  ddee  eexxppuunneerree  aa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  îînn  ccoonnddiiþþiiiillee  ddee  mmeeddiiuu,,  ccoonnffoorrmm  NNEE  001122--11999999

OObbsseerrvvaaþþiiee: Clasele de expunere 5 (a, b, c, d) se pot întâlni în practicã singure sau
în combinaþie cu celelalte clase de expunere.

FFiigg..  77::  DDeettaalliiii  aallee  eelleemmeenntteelloorr  ddee  bbeettoonn
ddeeggrraaddaatt  îînn  uurrmmaa  ccoorroozziiuunniiii  cclloorrhhiiddrriiccee,,
rreezzuullttaattãã  ddiinn  ccoonnttaaccttuull  ccuu  aappaa  ddee  mmaarree,,

ººii  eerroozziiuunniiii  vvaalluurriilloorr

FFiigg..  88::  DDeettaalliiii  aallee  eelleemmeenntteelloorr  ddee  bbeettoonn
ddeeggrraaddaatt  îînn  uurrmmaa  ppuunneerriiii  îînn  lluuccrraarree

nneeccoorreessppuunnzzããttooaarree  aa  bbeettoonnuulluuii  ––
sseeggrreeggaarreeaa  bbeettoonnuulluuii

continuare în pagina 48
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ffaaccttoorrii  cchhiimmiiccii: apar multiple
reacþii chimice nocive, între produºii
de hidratare ai cimentului ºi elemen-
tele agenþilor agresivi, deosebite prin
rezultatul produºilor de interacþiune;

ffaaccttoorrii  bbiioocchhiimmiiccii: mecanismele
coroziunii biochimice depind de
natura agenþilor ce o determinã (bac-
terii, muºchi, ciuperci, alge etc.),
respectiv prin substanþele secretate de
acestea, fie prin transformãrile ce le
produc unor substanþe din mediu
înconjurãtor. 

Evoluþia betonului ºi conservarea
durabilitãþii depind de evoluþiile
separate ale mediului ºi materialului
(a componenþilor betonului, a compo-
ziþiei chimice ºi mineralogice) ºi de
influenþarea lor reciprocã în acest
proces.

Clasele de expunere ºi condiþiile
de mediu, la care elementele de con-
strucþii pot fi expuse, sunt prezentate
în ttaabbeelleellee  11––55, în concordanþã cu
NE 012-1999, NE 013-2002 ºi SR EN
206-1/2002. 

În cazul elementelor având pãrþi
expuse concomitent în douã sau trei
regiuni arãtate în tabel, la proiectare
se va considera întregul element
expus în condiþiile cele mai severe.

Moskvin V. M. (1952) a stabilit
urmãtoarele mecanisme ale coroziu-
nii betonului:

ccoorroozziiuunneeaa  ddee  ttiippuull  II este
cauzatã de:

- apele lipsite de duritate (apele
moi) care dizolvã unii produºi de
hidratare a cimentului, precum
hidroxidul de calciu ºi apoi hidrosili-
caþii ºi hidroaluminaþii de calciu;
compuºii rezultaþi sunt levigaþi cu
uºurinþã;

- apele cu dioxid de carbon (CO2),
reacþionând ca acid carbonic cu
hidroxidul de calciu din piatra de
ciment, formeazã carbonat de calciu
greu solubil, care la rândul lui
reacþioneazã cu acidul carbonic
transformându-se în carbonat acid de
calciu solubil. În urma spãlãrii aces-
tuia, se formeazã pori ºi capilare în
piatra de ciment prin care difuzeazã

TTaabbeelluull  22::  RReeggiimmuurrii  ddee  eexxppuunneerree  aa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  ssiittuuaattee  îînn  zzoonnaa  lliittoorraalluulluuii,,
ccoonnffoorrmm  NNEE  001122--11999999

OObbsseerrvvaaþþiiee: 
Pãrþile construcþiilor din beton, din zone în care au loc infiltraþii ale apei de mare,

sunt solicitate ca ºi betonul de sub apã.

TTaabbeelluull  33::    CCrriitteerriiii  ppeennttrruu  aapprreecciieerreeaa  ggrraaddeelloorr  ddee  aaggrreessiivviittaattee  aallee  aappeelloorr  nnaattuurraallee  
((ccuu  eexxcceeppþþiiaa  aappeeii  ddiinn  MMaarreeaa  NNeeaaggrrãã)),,  ccoonnffoorrmm  NNEE  001122--11999999  ººii  SSTTAASS  33334499--11998833

OObbsseerrvvaaþþiiee:
* Pentru stabilirea tipului ºi dozajului de ciment pentru agresivitatea sulfaticã

foarte intensã se diferenþiazã trei cazuri în funcþie de conþinutul de (SO4
2-) mg/dm3,

astfel: foarte intensã 1 (1001 – 2500); foarte intensã 2 (2501 – 5000) ºi foarte intensã
3 (> 5000).

TTaabbeelluull  44::  CCrriitteerriiii  ppeennttrruu  aapprreecciieerreeaa  ggrraaddeelloorr  ddee  aaggrreessiivviittaattee  ddiinn  zzoonnaa  MMaarreeaa  NNeeaaggrrãã,,
ccoonnffoorrmm  NNEE  001122--11999999

OObbsseerrvvaaþþiiii: N – normal; M - moderat; S – sever; I - agresivitate intensã; S - agresivitate
slabã.

urmare din pagina 47 
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hidroxidul de calciu din interiorul
pietrei de ciment, reacþionând cu car-
bonatul acid din soluþie, rezultând
carbonat de calciu greu solubil.
Reacþia continuã sub influenþa CO2,
carbonatul fiind transformat în car-
bonat acid solubil care distruge trep-
tat piatra de ciment. (Ivanov I.,
Cãpãþînã Al., 1995);

- soluþiile de sãruri de amoniu
(fãrã sulfat de amoniu), de soluþiile de
acizi organici care dau sãruri solubile
de calciu (ex: apa industrialã dedu-
rizatã recirculatã, apa rezultatã din
topirea zãpezilor, apa de ploaie, apa
din râuri ºi lacuri). Prezenþa unor
sãruri care nu reacþioneazã direct cu
componenþii betonului schimbã concen-
traþia ionicã a soluþiei, accelerând corozi-
unea (Ionescu I, Ispas T., 1997, p. 568);

ccoorroozziiuunneeaa  ddee  ttiipp  IIII se datoreazã
reacþiilor chimice dintre componenþii
mediului agresiv ºi ai cimentului;
compuºii rezultaþi sunt solubili ºi levi-
gaþi sau nesolubili ºi precipitaþi în
mase gelice. De obicei acest tip de
coroziune apare în prezenþa apelor
carbonice ºi a diverselor soluþii acide
(Ionescu I, Ispas T., 1997, p. 566); 

ccoorroozziiuunneeaa  ddee  ttiipp  IIIIII se datoreazã
reacþiilor chimice dintre constituenþi
ai mediului agresiv ºi piatra de
ciment, compuºii noi rezultaþi fiind
insolubili îºi mãresc volumul apre-
ciabil, ceea ce conduce la apariþia
unor tensiuni în masa betonului,
distrugându-l. 

Dintre factorii care determinã
asemenea fenomene, se pot aminti:

- apele sulfatice de suprafaþã, sub-
terane sau industriale, gaze conþinând
SO2 sau H2S etc. care pãtrund în
microfisurile din beton, reacþioneazã
cu unii compuºi ai acestuia (hidroxi-
dul de calciu) cu formare de sulfat de
calciu, acesta reacþionând mai departe
cu hidroaluminaþii de calciu din piatra
de ciment; compuºii rezultaþi au volu-
me suficient mai mari decât cele pe
care le înlocuiesc, pentru a se produce
expansiunea ºi distrugerea pastei de
ciment, respectiv a structurii betonului
întãrit (Ivanov I., Cãpãþînã Al., 1995);

TTaabbeell  55::  CCllaassee  ddee  eexxppuunneerree  llaa  aaccþþiiuunneeaa  mmeeddiiuulluuii  îînnccoonnjjuurrããttoorr,,  ccoonnffoorrmm  NNEE  001133--22000022
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- bioxidul de siliciu activ din agre-

gate care reacþioneazã cu alcaliile din

ciment. Produºii de reacþie sunt

geluri care au proprietatea de a se

umfla considerabil în prezenþa umi-

ditãþii, deteriorarea betonului reali-

zându-se prin expansiune.

Conform PC-1/1990 coroziunea

betonului se poate clasifica în:

11..  ccoorroozziiuunnee  aallccaalliinnãã, produsã de

soluþiile cu caracter alcalin (hidroxizi

de sodiu ºi potasiu), prin reacþia de

schimb de ioni ºi prin cristalizarea

carbonaþilor cu mãrire de volum,

având ca efect final distrugerea

pietrei de ciment;

22..  ccoorroozziiuunnee  aacciiddãã, produsã de

gazele, vaporii ºi soluþiile cu caracter

acid (clor, acid clorhidric, acid

hipocloros, acid cloros, acid cloric,

acid percloric etc.), constând în inte-

racþiunea chimicã dintre constituenþii

mediului agresiv ºi cei ai pietrei de

ciment, rezultatul final fiind dezal-

calinizarea (pânã la dezagregare) ºi

distrugerea liantului (a pietrei de

ciment).
Acþiunea corozivã a acizilor are

loc în medii cu pH < 6,5. Acizii se
gãsesc, în general, în ape (naturale,
reziduale, industriale). Dintre acizii
cel mai des întâlniþi se pot aminti:
clorhidric, sulfuric, sulfuros, azotic,
fluorhidric, acetic, lactic, formic,
humic, produºi din fermentaþii etc.
Pericolul apare atunci când masa de
beton are în volumul sãu o suficientã
reþea de microfisuri, care va permite
infiltrarea acestor acizi pânã la
armãturã.

Corodarea armãturii va conduce
ºi la dislocãri în straturile de acoperire
cu beton;

33..  ccoorroozziiuunnee  pprriinn  ccrriissttaalliizzaarree, pro-
dusã de soluþiile concentrate de
clorurã, sulfat sau carbonat acid din
ape freatice, ape de suprafaþã sau ape
de mare, în urma pãtrunderii acestora
în beton prin fenomene de ascensi-
une capilarã sau permeabilitate, con-
stã în cristalizarea sãrurilor care se
depun în pori i ,  capilarele º i
microfisurile pietrei de ciment, cu
mãrire de volum, având ca rezultat
distrugerea betonului în profunzime
prin înlocuirea substanþelor liante
care se descompun. 

TTaabbeelluull  66::  AAggrreessiivviittããþþii  cchhiimmiiccee

QUALITY CERT SA - ASIGURÃ ABORDAREA ACTIVITÃÞII DE CERTIFICARE LA UN ÎNALT NIVEL PROFESIONAL în concordanþã cu:
DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA,

LEGISLAÞIA, REGLEMENTÃRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE ÎN ROMÂNIA

• Certificarea sistemelor de 
management al calitãþii
conform SR EN ISO 9001:2001;

• Certificarea conformitãþii 
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Inspecþie.

SC QUALITY CERT SA
Bucureºti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, 

e-mail: qualitycert@zappmobile.com

OORRGGAANNIISSMM  AACCRREEDDIITTAATT  RREENNAARR

OORRGGAANNIISSMM
ÎÎNN  CCUURRSS  DDEE  AACCRREEDDIITTAARREE  RREENNAARR

• Atestarea conformitãþii produselor
în conformitate cu HG 622/2004 ºi  
aplicarea mãrcii de conformitate CS,
Certificat de recunoaºtere
nr. 4 din 2003.

• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;

• Certificarea sistemelor
de management de mediu;

• Calificarea profesionalã 
a întreprinderilor;

• Inspecþie;
• Audit.

OOrrggaanniissmm  ddee  cceerrttiiffiiccaarree
pprroodduussee  rreeccuunnoossccuutt  ddee  MMTTCCTT

• Procedee, metode, tehnici de auditare,  
inspecþie la nivelul standardelor europene;

• Auditori formaþi la nivel:
- Naþional - CNFCMAC
- Internaþional – AFNOR, AFAQ-ASCERT
(Franþa), AJA-EQS (Anglia);

• Profesori universitari;
• Doctori în ºtiinþe;
• Experþi în domeniile de certificare.

OOrrggaanniissmm  aaggrreeaatt  MMTTCCTTPROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ CU UTILIZAREA DE: 

SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII ªI DOMENIUL VOLUNTAR

OORRGGAANNIISSMM DDEE CCEERRTTIIFFIICCAARREE
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Construcþii din beton uºor
DURABILITATE ªI COMPORTARE ÎN EXPLOATARE

pprrooff..  aass..  ddrr..  iinngg..  IIoonn  IIOONNEESSCCUU  ––  AASSTTRR  ––  AADDSSTTBB  BBuuccuurreeººttii,,  
pprrooff..  oonnoorr..  ddrr..  iinngg..  DDeecceebbaall  AANNAASSTTAASSEESSCCUU  ––  SS..CC..  PPAATTHH’’SS  RROOUUTT  TTiimmiiººooaarraa

În perioada 1969–1971, s-au
realizat ºi s-au pus în funcþiune în þarã
cinci fabrici de agregate uºoare artifi-
ciale din argilã expandatã, denumite
granulit.

Aceste agregate au fost produse în
douã clase de densitate ºi rezistenþã,
notate A3a ºi A3b în ttaabbeelluull  11.

Cercetãrile, experimentãrile, elabo-
rarea prescripþiilor tehnice ºi asistenþa
la proiectarea ºi execuþia lucrãrilor
din beton uºor de rezistenþã au fost
asigurate de Laboratorul de betoane
ICPMC-PROCEMA, pentru agregate
uºoare din patru fabrici, ºi de

INCERC – Filiala Cluj – Napoca pen-
tru agregatele produse de fabrica de
la Mureºeni. La realizarea progra-
mului au colaborat catedrele de beton
armat de la Bucureºti, Cluj-Napoca,
Timiºoara, Catedra de Construcþii
Civile de la Iaºi, Institutul de
Proiectare IPROTIM Timiºoara,
ICPROM Iaºi, unitãþi de construcþii
din Timiºoara, Iaºi ºi Cluj-Napoca ºi
Fabrica de Prefabricate din Beton Iaºi.
Prezentul articol reprezintã o sintezã
a lucrãrilor realizate de Laboratorul
de Betoane ICPMC PROCEMA S.A. ºi
colaboratori.

UNELE  EXIGENÞE  STABILITE
ªI  MATERIALELE  UTILIZATE

ÎN  COMPOZIÞIA  BETOANELOR
UªOARE  DE  REZISTENÞÃ

Pe baza cercetãrilor ºi experimen-
tãrilor efectuate, s-au stabilit urmã-
toarele cerinþe pentru compoziþia
betoanelor uºoare de rezistenþã.

Utilizarea urmãtoarelor materiale:
cimenturile Pz400 (similar II/A –

S 32,5 produs actualmente) ºi RIM 200;
RIM 250  (similar I 32,5 ºi I 42,5 pro-
duse în prezent);

agregate uºoare artificiale (granulit)
clasa A3a ºi A3b, sorturile 0 mm – 7 mm
ºi 7 mm – 16 mm ((ttaabbeelluull  11));

nisipul de balastierã 0 mm – 3 mm
ºi apa de preparare, având caracteris-
tici conform normelor române de
beton;

un dozaj minim de ciment de
270 kg/m3 – 280 kg/m3 beton uºor;

un adaos de 15% – 25% nisip
silicios 0 mm – 3 mm, din masa
amestecului de agregate, în funcþie de
granulozitatea sorturilor de granulit;

obligativitatea udãrii înaintea
utilizãrii a agregatului uºor în depozi-
tul de agregate, astfel ca umiditatea
acestuia la prepararea betonului sã fie
egalã cu 80%–85% din absorbþia de
apã la 30 de minute de la imersare.

ÎÎnn  ccaaddrruull  uunnuuii  pprrooggrraamm  aammpplluu  ddee  rreeaalliizzaarree  aa  ccllããddiirriilloorr  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ddee  rreezziisstteennþþãã,,  ccoonnsseemmnnããmm  ssuucccciinntt  uunneellee  ddiinnttrree
rreezzuullttaatteellee  cceerrcceettããrriilloorr,,  eexxppeerriimmeennttããrriilloorr,,  îînncceerrccããrriilloorr  ººii  oobbsseerrvvaaþþiiiilloorr  eeffeeccttuuaattee..  ÎÎnn  aacceesstt  sseennss  ss--aauu  eeffeeccttuuaatt::

cceerrcceettããrrii,,  eexxppeerriimmeennttããrrii  ººii  îînncceerrccããrrii  ppeennttrruu  ssttaabbiilliirreeaa  ppeerrffoorrmmaannþþeelloorr  ººii  dduurraabbiilliittããþþiiii  bbeettooaanneelloorr  uuººooaarree  ccuu  aaggrreeggaattee  ddiinn
aarrggiillãã  eexxppaannddaattãã  ((ggrraannuulliitt)),,  ddiinn  ddoouuãã  ccllaassee  ddee  ddeennssiittaattee,,  pprreeccuumm  ººii  eellaabboorraarreeaa  pprreessccrriippþþiiiilloorr  tteehhnniiccee  ººii  tteehhnnoollooggiiccee,,  ppeennttrruu
pprreeppaarraarreeaa,,  ppuunneerreeaa  îînn  ooppeerrãã  aa  bbeettooaanneelloorr  uuººooaarree,,  ccaallccuulluull  ººii  ddiimmeennssiioonnaarreeaa  eelleemmeenntteelloorr  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ddee  rreezziisstteennþþãã,,  aarrmmaatt
ººii  pprreeccoommpprriimmaatt;;

pprrooiieeccttaarreeaa  ººii  rreeaalliizzaarreeaa  eexxppeerriimmeennttaallãã  aa  uunneeii  hhaallee  ccuu  ddiimmeennssiiuunnii  îînn  ppllaann  ddee  1122  mm  xx  1188  mm,,  ccuu  eelleemmeennttee  pprreeffaabbrriiccaattee
ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr,,  aarrmmaatt  ººii  pprreeccoommpprriimmaatt;;  pprrooiieeccttaarreeaa  ººii  rreeaalliizzaarreeaa,,  îînn  sseerriiee  mmaarree  ((llaa  TTiimmiiººooaarraa,,  LLuuggoojj  ººii  IIaaººii)),,  aa  uunnoorr  bbllooccuurrii
ddee  llooccuuiinnþþee  PP++44EE,,  rreeaalliizzaattee  iinntteeggrraall  ccuu  eelleemmeennttee  pprreeffaabbrriiccaattee  ((ppaannoouurrii  mmaarrii))  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ddee  rreezziisstteennþþãã,,  cceeeeaa  ccee
rreepprreezzeennttaa  îînn  ppeerriiooaaddaa  11997755––11997788  oo  pprreemmiieerrãã  ppee  ppllaann  nnaaþþiioonnaall;;

pprrooiieeccttaarreeaa  ººii  eexxeeccuuttaarreeaa  ((llaa  TTiimmiiººooaarraa,,  LLuuggoojj  ººii  BBuuzziiaaºº))  aa  bbllooccuurriilloorr  SS++PP++1100EE,,  ccuu  ppeerreeþþii  ssttrruuccttuurraallii  ddee  ttiipp  ffaagguurree,,  îînn
ddiivveerrssee  vvaarriiaannttee  tteehhnniiccee  ººii  tteehhnnoollooggiiccee  ((îînn  pprriinncciippaall  pprriinn  gglliissaarree  ssaauu  uuttiilliizzâânndd  ccooffrraajjee  mmeettaalliiccee  ppllaannee)),,  ccuu  ssttrruuccttuurraa  rreeaallii--
zzaattãã  iinntteeggrraall  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ddee  rreezziisstteennþþãã,,  ccaarree  rreepprreezzeennttaauu,,  îînn  aanniiii  11997744––11997777,,  oo  pprreemmiieerrãã  ppee  ppllaann  nnaaþþiioonnaall  ººii  eeuurrooppeeaann;;

ccoonnttiinnuuaarreeaa  ssttuuddiiiilloorr  ddee  dduurraabbiilliittaattee  ººii  uurrmmããrriirreeaa  ccoommppoorrttããrriiii  uunnoorraa  ddiinnttrree  lluuccrrããrriillee  mmeennþþiioonnaattee,,  ssuubb  aaccþþiiuunneeaa
ssoolliicciittããrriilloorr  ddee  mmeeddiiuu,,  ddee  eexxppllooaattaarree  ººii  ddaattoorriittãã  sseeiissmmeelloorr  ((ddiinn  aanniiii  11997777,,  11998866,,  11999900))..

CCoommppoorrttaarreeaa  bbuunnãã  îînn  eexxppllooaattaarree  aa  aacceessttoorr  ccllããddiirrii,,  îînn  ddeeccuurrssuull  ttiimmppuulluuii,,  aa  ccoonnffiirrmmaatt  rreezzuullttaatteellee  cceerrcceettããrriilloorr,,  eexxppeerrii--
mmeennttããrriilloorr  ººii  îînncceerrccããrriilloorr  eeffeeccttuuaattee  îînn  ddiivveerrssee  llaabboorraattooaarree,,  dduurraabbiilliittaatteeaa  ººii  eeffiicciieennþþaa,,  ssuubb  mmuullttiippllee  aassppeeccttee  aallee  bbeettoonnuulluuii
uuººoorr  ddee  rreezziisstteennþþãã  ccaa  mmaatteerriiaall  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii..

TTaabbeelluull  11

x) sortul 16 mm–31 mm max. a fost utilizat numai pentru betoane uºoare de izolaþie.
y) sortul 0 mm – 7 mm, fiind deficitar în fracþiuni 0 mm – 3 mm, în  compoziþia

agregatului, pentru betoane uºoare de rezistenþã, s-a utilizat un adaos de nisip de bar-
botinã 0 mm – 3 mm, pentru asigurarea  mobilitãþii  ºi structurii compacte.
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S-a stabilit sã fie produse urmã-
toarele mãrci (clase) de beton uºor de
rezistenþã, în funcþie de prevederile
proiectelor de execuþie a elementelor
ºi structurilor din beton cu granulit
(agregate uºoare artificiale):

BG 150, BG 200, BG 250 ºi
BG 300 cu granulit clasa A3a (notate
uneori BU)

BG 150, BG 200, BG 250, BG 300,
BG400 ºi BG 450 cu granulit clasa
A3b (mãrcile de beton uºor de rezis-
tenþã astfel produse corespundeau
aproximativ claselor LC 12/13–LC 40/44
conform SREN 206-1/2002); mãrcile
de beton uºor BG 150–BG 300, fiind
destinate elementelor ºi lucrãrilor din
beton armat, mãrcile BG 300–BG 450
fiind indicate pentru elemente ºi
lucrãri din beton uºor precomprimat.

Principalele proprietãþi ale betoa-
nelor uºoare de rezistenþã cercetate,
experimentate ºi utilizate în execuþia
a diverse tipuri de elemente ºi structuri
sunt prezentate condensat în ttaabbeelluull  22.

Unele din rezultatele încercãrilor
comparative efectuate sunt prezentate
în ffiigg..  11, elemente de suprafaþã din
beton uºor armat  armat BG 300, ºi în
ffiigg..  22, elemente din beton uºor pre-
comprimat BC 400, comparativ cu ele-
mente similar realizate din beton armat
(normal - greu) B300 ºi B500.

Datele cercetãrilor ºi încercãrilor
efectuate în laboratoare diferite,
prezentate sintetic în ttaabbeelleellee  11 ºi 22  ºi
ffiigg..  11 ºi 22, indicã o bunã comportare ºi
durabilitate a elementelor ºi clãdirilor
din beton uºor de rezistenþã.

În vederea aprobãrii Normativului
C155-75, la avizare s-a stabilit
proiectarea ºi execuþia la Bucureºti a
unei hale experimentale ((ffiigg..  33)).
Aceastã halã cu dimensiuni în plan
12 m x 18 m a fost proiectatã ºi reali-
zatã integral cu elemente prefabricate
din beton cu granulit (excepþie funda-
þiile pahar) în trim. IV 1970 – trim I
1971, astfel; stâlpii, grinzile jug,

panourile de soclu ºi atic din beton
armat BG 200; grinzile T, pentru
acoperiº de 1200 x 60 x 150 din
beton precomprimat BG 400,
panourile de închidere din beton
armat BG 150. La execuþia fiecãrui tip
de elemente, s-au montat ploturi  pe
3–6 elemente, la distanþã de 3 m,
pentru mãsurarea contracþiilor ele-
mentelor prefabricate din beton uºor,
în timp. În paralel, s-au mãsurat con-
tracþiile pe panouri de 100 cm x 100 cm
x 14 cm confecþionate ºi conservate
în camerã etanºã în laborator, precum
ºi variaþia unor proprietãþi ale
betoanelor uºoare de rezistenþã
(rezistenþele mecanice, contracþiile,
permeabilitatea, carbonatarea, pro-
tecþia armãturilor etc.) pe epruvete
confecþionate ºi pãstrate în laborator
în timp pânã la 6 ani. Rezultatele
acestor încercãri ºi determinãri au
fost prelucrate anual ºi puse la dis-
poziþia factorilor interesaþi.

TTaabbeelluull  22

y) Comparaþia se face cu elemente din beton armat de clasã egalã ºi armare identicã.

FFiigg  11::  CChheessooaannee  CC  11,,55  xx  66//335500  ddiinn  bbeettoonn
nnoorrmmaall  BB330000  ººii  uuººoorr  aarrmmaatt  BBUU  330000::

aa  ––  vveeddeerree  ddee  ssuuss;;  bb  ––  sseeccþþiiuunnee  pprriinn  ppllaaccãã
ººii  nneerrvvuurrãã;;  cc  ––  rreelleevveeuull  ffiissuurriilloorr;;  dd  ––  vvaarriiaaþþiiaa

ssããggeeþþiilloorr  îînn  ffuunnccþþiiee  ddee  mmoommeenntt..

continuare în pagina 56
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REALIZAREA  CURENTÃ  DE  ELEMENTE
PREFABRICATE  ªI  CLÃDIRI  DE  LOCUIT

ªI  HOTELIERE  DIN  BETON  UªOR
DE  REZISTENÞÃ

În luna mai 1974, la poligonul
Trustului de Construcþii Timiºoara
(TCMT) a demarat producþia curentã a
panourilor de faþadã din beton uºor de
rezistenþã BG 150, preparat cu gra-
nulit clasa A3a ((ffiigg..  44)). Organizarea
producþiei de panouri mari din beton
uºor a necesitat recompartimentarea
depozitelor de agregate, execuþia
instalaþiei de udare a granulitului în
depozitul de agregate, pentru a avea

o umiditate de 9% – 12% la introdu-
cerea în malaxor (adicã cel puþin 80%
din absorbþia de apã  la 30 minute de
la imersare în apã), organizarea adec-
vatã a fluxului de preparare, transport,
punere în operã, finisare, accelerarea
întãririi cu tratament termic, controlul
producþiei pe flux, decofrare ºi trans-
port în depozit.

Folosind experienþa acumulatã în
producþia ºi punerea în operã a betonului
uºor, la finele lunii august 1974, s-a
realizat, prin glisare, structura etajelor 9
ºi 10 la un bloc turn cu beton uºor
BG200, preparat cu granulit clasa A3a,

FFiigg..  22::  GGrriinnzzii  TT  ddee  1188  mm  lluunnggiimmee  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  pprreeccoommpprriimmaatt  BBUU  440000  ººii  bbeettoonn  ggrreeuu
BB550000::  aa  ––  ggrriinnddãã  TT  115500  ––  11880000  ––  VVIIII  BBUU  440000  ––  ddiiaaggrraammaa  ssããggeeþþiiii  llaa  ddiiffeerriittee  ttrreeppttee  ddee

îînnccããrrccaarree;;  bb  ––  ggrriinnddãã  TT  115500  ––  11880000  ––  VVIIII  BB550000  ––  ddiiaaggrraammaa  ssããggeeþþiiii  llaa  ddiiffeerriittee  ttrreeppttee  ddee
îînnccããrrccaarree;;  cc  ––  ddiiaaggrraammaa  mmoommeenntt  ––  ssããggeeaattãã  ppeennttrruu  ggrriinnddaa  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  BBUU  440000  îînn

eettaappeellee::  11  ––  eexxppllooaattaarree;;  22  ––  ffiinniissaarree;;  33  ––  rreeffiissuurraarree  rruuppeerree;;  dd  ––  ddiiaaggrraammaa  ccoommppaarraattiivvãã
mmoommeenntt  ––  ssããggeeaattãã  ppeennttrruu  ggrriinnzziillee  ddiinn  bbeettoonn  ggrreeuu  ((--))  BB  550000  ººii  bbeettoonn  uuººoorr  ((--  --  --))  BBUU  440000;;
ee  ––  ggrriinnddãã  bbeettoonn  uuººoorr  pprreeccoommpprriimmaatt  BBUU  440000  ––  TT  115500  ––  11880000  ––  VVIIII,,  rreelleevveeuull  ffiissuurriilloorr;;

ff  ––  ggrriinnddãã  ddee  bbeettoonn  ggrreeuu  BB550000  ––  TT––  115500  ––  11880000  ––  VVIIII,,  rreelleevveeuull  ffiissuurriilloorr..

FFiigg..  33::  VVeeddeerree  hhaallãã  eexxppeerriimmeennttaallãã
IICCPPMMCC,,  rreeaalliizzaattãã  iinntteeggrraall  ((eexxcclluussiivv

ffuunnddaaþþiiiillee  ppaahhaarr))  ddiinn  eelleemmeennttee  pprreeffaabbrriiccaattee
ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ccuu  ggrraannuulliitt  ccllaassaa  AA33bb,,

aarrmmaatt  ººii  pprreeccoommpprriimmaatt,,  îînn  ttrriimmeessttrruull
IIVV  11997700  ––  ttrriimmeessttrruull  II  11997711..

FFiigg..  44::    VVeeddeerree  bblloocc  AA33,,  ccuu  ppaannoouurrii  ddee
ffaaþþaaddãã  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ccuu  ggrraannuulliitt..

FFiigg..  55aa::    VVeeddeerree  aa  bbllooccuulluuii  ttuurrnn,,  rreeaalliizzaatt
iinntteeggrraall  ppeennttrruu  pprriimmaa  ddaattãã  îînn  þþaarrãã  pprriinn  gglliissaarree
ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ccuu  ggrraannuulliitt  BBGG  220000,,  îînn  sseepp--

tteemmbbrriiee––ooccttoommbbrriiee  11997744,,  llaa  TTiimmiiººooaarraa..

FFiigg  55bb::  VVeeddeerree  bblloocc  gglliissaatt  ccuu  bbeettoonn  uuººoorr
ccuu  ggrraannuulliitt,,  ccuu  8888  aappaarrttaammeennttee,,  ffiinniissaatt  ººii

ddaatt  îînn  ffoolloossiinnþþãã..

urmare din pagina 55 
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transportat ºi pus în operã la circa 3 km
de locul de preparare. Pe baza rezul-
tatelor obþinute la execuþia celor douã
etaje, în lunile septembrie–octombrie
1974, s-a realizat la Timiºoara în pre-
mierã naþionalã ºi europeanã primul
bloc turn S+P+10 E prin glisare, cu
beton uºor de rezistenþã transportat
BG 200 ºi planºee din beton uºor
BG 250, ffiigg..  55aa.

Dupã analiza rezultatelor obþinute
la realizarea primului bloc turn cu
beton uºor BG 200, s-a decis conti-
nuarea la Timiºoara, Lugoj ºi Buziaº a
execuþiei unor blocuri turn S+P+10E
prin glisare ºi la execuþia unor blocuri
S+P+10E cu diafragme turnate în
cofraje metalice plane, din beton uºor
cu granulit BG 200 ºi planºee prefabri-
cate din beton uºor cu granulit clasa
A3a,  BG 250. Execuþia unor astfel de
blocuri a continuat în ritm alert pânã în
anul 1978, ffiigg..  55bb,,  66,,  77aa,,  bb,,  cc,,  dd..

În anii 1975–1976 au fost elaborate
ºi aprobate proiectele tip ºi s-a trecut la
execuþia curentã a unor blocuri de
locuinþe P+4E, realizate integral din
panouri mari prefabricate (exclusiv
fundaþiile) din beton uºor BG 250 cu
granulit clasa A3a la Timiºoara ºi
Lugoj ºi clasa A3b la Iaºi, ffiigg..  88,  care
reprezentau o premierã naþionalã.

Numãrul total al apartamentelor
realizate în clãdiri civile S+P+10E ºi
P+4E la Timiºoara, Lugoj ºi Iaºi se
ridicã la circa 28.000.

ASPECTE  ALE  COMPORTÃRII
ÎN  EXPLOATARE  ªI  DURABILITÃÞII

CLÃDIRILOR  REALIZATE
DIN  BETON  UªOR DE  REZISTENÞÃ

Acþiuni de urmãrire a comportãrii
în exploatare a lucrãrilor realizate din
beton uºor de rezistenþã armat ºi pre-
comprimat, mãrcile BU 150 – BU 400,
au fost realizate în colaborare cu
ICPMC, IPROTIM, ICPROM ºi în
unele perioade de cãtre catedrele de
beton armat ºi construcþii civile ºi
industriale de la Politehnicile din
Timiºoara ºi Iaºi, rezultând în princi-
pal urmãtoarele:

contracþiile betoanelor uºoare,
determinate in situ, în structuri mono-
lite la Timiºoara, sunt inferioare cu
pânã la 45%–60% la 28 de zile ºi cu
pânã la 26%–38% la un an, compa-
rativ cu cele determinate pe epruvete
ºi machete de panouri (de 100 cm x
100 cm x 14 cm), în laborator; înre-
gistrând creºteri nesemnificative în
timp, pânã la 4–6 ani;

contracþiile determinate pe stâlpi,
grinzi ºi panouri din beton uºor armat,
la care întãrirea s-a fãcut cu tratament
termic, au atins 0,16 mm – 0,22 mm la
2 ani, dupã care s-au menþinut, practic
constante în timp, pânã la 6 ani (la
sistarea mãsurãtorilor);

contracþiile mãsurate in situ pe
diafragme similare din beton uºor BG 200
ºi beton greu au avut, la 120 de zile,
valori de acelaºi ordin de mãrime 0,25 mm/m,
deºi la 28 de zile, contracþiile diafrag-
melor din beton uºor erau inferioare
celor mãsurate pe diafragmele din beton
greu;

contracþiile în timp la elementele
din beton uºor, pânã la 4–6 ani, sunt de
ordinul 1,02–1,25 ori în raport cu cele
determinate pe elemente similare din
beton greu; cele de mai sus privind
contracþiile elementelor din beton uºor
ºi greu aratã cã modul de creºtere al
acestora în timp se manifesta asemãnã-
tor, cu unele particularitãþi datorate
agregatului uºor. Astfel, prin udarea în
depozit înaintea introducerii în
malaxor ºi prin absorbþia unei  pãrþi din
apa de preparare folositã în exces,
granulitul folosit ca agregat uºor
absoarbe o cantitate de apã de circa
12%–15% din masa proprie, pe care o
cedeazã în bunã mãsurã betonului
uºor în timp, favorizând formarea unei
structuri dense care  poate prelua mai
bine eforturile din contracþii, ºi acesta
are drept consecinþã faptul cã, deºi în
final contracþiile elementelor din beton
uºor sunt ceva mai mari decât ale ele-
mentelor din beton greu, datoritã struc-
turii mai bine formate ºi modulului de
elasticitate mai redus, deschiderea
fisurilor din contracþie este totdeauna
mai micã la elementele din beton uºor
de rezistenþã;

tot la acest punct mai trebuie
observat cã variaþiile de temperaturã
ºi umiditate ale mediului înconjurãtor
influenþeazã în mod diferit deforma-
þiile betonului uºor ºi greu, în sensul
cã la creºterea umiditãþii mediului
revenirea contracþiei este mai mare la
betonul uºor, iar la scãderea umidi-
tãþii contracþia se produce mai lent,
fapt ce are un efect important asupra
deformaþiilor finale;

carbonatarea betoanelor uºoare
de rezistenþã, cu dozaj minim de
270 kg/m3 ciment Pz400 (II/A-S32,5)
ºi structurã compactã, este în primul
an de la execuþie de 5 mm–8 mm, în
funcþie ºi de compactitatea structurii
în timp pânã la 4–6 ani de la execuþie,
viteza de carbonatare se reduce ºi
atinge 5 mm–10 mm. La betoanele
uºoare de clasa BG 200,  cu dozaj
minim de 300 kg/m3 ciment ºi struc-
turã compactã, profunzimea carbona-
tãrii a atins 3 mm – 7 mm la doi ani ºi
4 mm – 9 mm la 4-5 ani, manifestând
tendinþa de amortizare în timp;

la structurile realizate prin glisare,
cu BG 200, finisate prin tencuirea
interioarã ºi exterioarã în primele 2 luni
de la execuþie, profunzimea carbo-
natãrii a fost de 3 mm – 6 mm la un
an, în timp pânã la 4–6 ani, profun-
zimea zonelor carbonatate a crescut
foarte puþin;

FFiigg..  66aa::    VVeeddeerree  aa  hhootteelluulluuii  bbaallnneeaarr,,  rreeaalliizzaatt
pprriinn  gglliissaarree  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ccuu  ggrraannuulliitt

BBGG  220000  llaa  BBuuzziiaaºº..

FFiigg..  66bb::    VVeeddeerree  aa  bbllooccuulluuii  ((55  îînn  pprriimm
ppllaann))  ccuu  ssttrruuccttuurraa  îînn  ddiiaaffrraaggmmee  mmoonnoolliitt
ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ccuu  ggrraannuulliitt  ccllaassaa  AA33aa  ––

BBGG  220000  ((îînn  ccooffrraajjee  mmeettaalliiccee  ppllaannee)),,
ppllaannººeeee  pprreeffaabbrriiccaattee  ddiinn  BBGG  225500  ººii  ppeerreeþþii

eexxtteerriioorrii  ddiinn  ppaannoouurrii  mmaarrii  BBGG  115500,,
rreeaalliizzaatt  îînn  11997766  llaa  TTiimmiiººooaarraa..

continuare în pagina 58
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la construcþiile realizate cu aju-
torul cofrajelor glisante, finisate con-
comitent cu glisarea pereþilor, zonele
de carbonatare a betonului uºor la
1–2 ani sunt foarte puþin profunde sau
inexistente, aceasta aratã cã straturile
de tencuialã ºi alte finisaje aplicate
imediat pe beton contribuie la reduce-
rea intensitãþii procesului de carbona-
tare în funcþie de eficienþa protecþiei
aplicate. În cazul betoanelor de mãr-
cile BG 250–BG 450 s-a constatat o
reducere a profunzimii carbonatãrii
cu creºterea dozajelor de ciment la
350 Kg/m3 – 500Kg/m3, profunzimea
fiind de 2 mm–5 mm la 2 ani ºi cu
tendinþa de amortizare la 4–5 ani;

datele prezentate, privind car-
bonatarea betoanelor uºoare de rezis-
tenþã, nu se referã la suprafeþe cu
defecte de turnare, segregare, struc-
turã poroasã etc., care se carbo-
nateazã rapid în timp;

observaþiile efectuate asupra
unor clãdiri executate la Timiºoara ºi
Iaºi în cazul panourilor ºi stâlpilor de
beton uºor armat ºi grinzilor din
beton uºor armat ºi precomprimat din
hala din ffiigg..  33, în timp de pânã la
30–34 ani, au arãtat cã în betonul
uºor cu structura compactã, nu apar
pete de oxizi ºi nu se produc fisuri în
dreptul armãturilor, nu s-au produs
expandãri ale betonului la colþurile
stâlpilor, ceea ce confirmã cã nu s-a
produs depasivizarea stratului de pro-
tecþie a armãturilor, fapt ce este în
concordanþã cu datele prezentate
anterior privind carbonatarea ºi
fisurarea acestui tip de betoane.

rezultatele încercãrilor efectuate
pe platforma seismicã de la INCERC
Iaºi, pe elemente prefabricate ºi pe

o porþiune de structurã de clãdire din
beton uºor BG 250, au fost confir-
mate prin urmãtoarele:

- cele peste 300 de apartamente
realizate din elemente prefabricate
din beton uºor BG 250, cu granulit
clasa A3b, date în funcþiune la Iaºi în
trim. IV 1976 ºi lunile ianuarie–februarie
1977, au avut, la cutremurul din 1977,
o comportare mult mai bunã, com-
parativ cu clãdirile similare, realizate
cu panouri prefabricate din beton
greu B250 (fisuri mai reduse ca
numãr ºi deschideri, lipsa ruperilor etc.),
conform datelor  comisiei ce a exa-
minat blocurile de locuinþe din Iaºi
dupã cutremur;

- hala realizatã la Bucureºti (ffiigg..  33),
cu elemente prefabricate din beton uºor
armat ºi precomprimat, a avut o com-
portare bunã la cutremurul din 1977
(cu o magnitudine de 7,2 grade pe
scara Richter) ºi la cutremurele din
1986, 1990, neînregistrându-se fisurãri,
cedãri etc. Structura ºi închiderile halei
nu au necesitat nicio reparaþie timp de
34 ani, deºi nu totdeauna aceasta a fost
exploatatã ºi întreþinutã corespunzãtor;

- observaþiile efectuate în timp au
mai arãtat cã betonul uºor de rezistenþã
din structurile clãdirilor P+4E...
S+P+10E ºi halei din ffiigg..  33 a rezistat
bine la acþiunile mediului ambiant ºi a
poluãrii din oraºele Timiºoara, Lugoj,
Buziaº, Iaºi ºi Bucureºti.

CONCLUZII
Clãdirile civile ºi industriale, reali-

zate cu elemente prefabricate sau
monolit din beton uºor de rezistenþã
în anii 1971-1978, au dovedit o bunã
comportare ºi durabilitate în exploatare
în timp de 26–34 ani, sub acþiunea
solicitãrilor  curente, la acþiunea facto-
rilor de mediu, precum ºi la acþiunile
seismice, datorate cutremurelor din
anii 1977, 1986 ºi 1990.

În consecinþã, în condiþii de exe-
cuþie corectã, exploatare ºi întreþinere
conform normelor în vigoare, clãdirile
civile ºi industriale din beton uºor de
rezistenþã, preparat cu agregate uºoare
artificiale pe bazã de argilã expandatã,
pe lângã numeroase avantaje tehnice
ºi economice, asigurã o durabilitate în
exploatare estimatã la 100 de ani. 

FFiigg..  77aa::    SSeeccþþiiuunnee  vveerrttiiccaallãã  bblloocc  SS++PP++1100
EE  ccuu  ddiiaaffrraaggmmee  ttuurrnnaattee  mmoonnoolliitt  îînn  ccooffrraajjee

mmeettaalliiccee  ppllaannee  uunniivveerrssaallee,,  aavvâânndd
ppaannoouurriillee  ddee  ffaaþþaaddãã  ººii  ppllaannººeeeellee  pprreeffaabbrrii--

ccaattee  ddiinn  bbeettoonn  ccuu  ggrraannuulliitt  ccllaassaa  AA33aa..

FFiigg..  77bb::    SSeeccþþiiuunnee  oorriizzoonnttaallãã  nniivveell  ccuurreenntt
îînn  bblloocc  SS++PP++1100  EE  ccuu  ddiiaaffrraaggmmee  ttuurrnnaattee
mmoonnoolliitt  îînn  ccooffrraajjee  mmeettaalliiccee  ppllaannee  ccuu

ppllaannººeeee  ººii  ppaannoouurrii  ddee  ffaaþþaaddãã  pprreeffaabbrriiccaattee
ddiinn  bbeettoonn  ccuu  ggrraannuulliitt  ccllaassaa  AA33aa..

FFiigg..  77cc::  SSeeccþþiiuunnee  oorriizzoonnttaallãã  bblloocc  PP--1100EE
ttiipp  „„HH””,,  eexxeeccuuttaatt  iinntteeggrraall  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr
ccuu  ggrraannuulliitt  ccllaassaa  AA33aa  ((aarrggiillãã  eexxppaannddaattãã))

BBUU220000..

FFiigg..  77dd::  SSeeccþþiiuunnee  oorriizzoonnttaallãã  bblloocc
SS++PP++1100EE  ttiipp  „„BB””,,  eexxeeccuuttaatt  iinntteeggrraall  ddiinn
bbeettoonn  uuººoorr  ccuu  ggrraannuulliitt  ccllaassaa  AA33aa  ((aarrggiillãã

eexxppaannddaattãã))  BBUU220000..

FFiigg..  88::  BBllooccuurrii  ddiinn  ppaannoouurrii  mmaarrii  pprreeffaabbrrii--
ccaattee  ddiinn  bbeettoonn  uuººoorr  ccuu  ggrraannuulliitt  ((ccllaassaa
AA33bb  ddee  IIaaººii))  BBGG  225500,,  rreeaalliizzaattee  llaa  IIaaººii..
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EEuurroobbooddyy  vine în ajutorul firmelor de construcþii cu echipamente specializate necesare în procesul de construcþie,
intervenþii la întreþinerea drumurilor ºi podurilor, întreþinerea reþelelor de canalizare, apã ºi de aprovizionare a ºantierelor
cu materiale de construcþii, cu birouri, cât ºi la distribuþia de materiale de construcþii direct cãtre diferiþi clienþi etc. 

În acest an, EEuurroobbooddyy lanseazã un tip spectaculos de carosare, care permite transformarea unei singure maºini într-un
utilaj multifuncþional. Astfel, într-un moment vehiculul poate fi utilat cu macara PPMM cu benã basculabilã (sau platformã
cu obloane), iar în momentul urmãtor poate deveni betonierã. Acest tip de carosare se pliazã necesitãþilor clientului,
acesta nemaiavând nevoie de folosirea mai multor vehicule. Sistemul se monteazã atât pe autoºasiu, cât ºi pe caroserie.
Subansamblul care se monteazã pe ºasiu conþine comandã electricã pentru blocarea/deblocarea carosãrii de pe
vehicul. În felul acesta, eroarea umanã la manevrarea sistemului este exclusã.

Poziþia operatorului, tabloul de comandã al sistemul ºi diferite aplicaþii

Carosarea  necesarã poate fi: 
11)) o macara PPMM împreunã cu o benã basculabilã sau cu platforma fixã cu obloane din aluminiu sau din oþel.

Datoritã acestui sistem, macaraua poate fi lângã cabinã sau pe consola spate dacã maºina va avea ºi o remorcã. Acest
lucru se va hotãrî de cãtre client, în funcþie de necesitãþile lui din ziua respectivã.

Utilizarea macaralelor PPMM de cãtre firme aduce diferite avantaje, dupã cum ar fi:
• pentru firmele de transport creeazã posibilitatea încãrcãrii-descãrcãrii mãrfurilor în spaþii deschise, unde nu existã

posibilitatea utilizãrii altor mijloace de descãrcare;
• pentru firmele de construcþii pentru încãrcarea–descãrcarea materialelor de construcþii, a utilajelor necesare

desfãºurãrii activitãþilor pe ºantiere ºi a barãcilor pentru birouri sau de locuit;
• macaralele pot ajuta chiar ºi în procesul de execuþie al lucrãrilor de construcþie prin ridicarea ºi menþinerea în

poziþia doritã a stâlpilor, grinzilor ºi a altor materiale. Prin aceastã utilizare nu mai este necesarã aducerea unei macarale
fixe în ºantier în acest mod reducându-se cheltuielile. Dupã finalizarea operaþiilor de lucru macaraua se strânge ºi
poate pleca spre alte puncte de lucru.

UUnniivveerrssuull
eecchhiippaammeenntteelloorr  ssppeecciiaalliizzaattee
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22)) O benã basculabilã cu obloanã din oþel, de 10 pânã la 18 mc, în funcþie de tipul maºinii pe care se
va monta.

33)) Betoniere care pot fi motor auxiliar sau cu cuplare de la cutia de viteze a vehiculului. 

44)) Iarna vehiculul poate fi echipat cu plug de deszãpezire ºi cu sãrãriþã:

Pentru acþionarea macaralelor, hook-lift-urilor, basculantelor, vidanjelor, compactoarelor de gunoi ºi a altor instalaþii
ºi echipamente hidraulice, Eurobody utilizeazã componente hidraulice fabricate de OOMMFFBB  SSppAA, care fabricã o gamã
largã de componente hidraulice: prize de putere, pompe hidraulice, pompe manuale, deviatori de flux, trolii hidraulice
ºi electrice, distribuitori monobloc, supape hidraulice, minicentraline electrohidraulice, rezervoare de ulei ºi altele.

AARRGGEEªª
Str. Depozitelor,
Aleea ACH 20A,
Piteºti
Tel./Fax: 0248 214 405
pitesti@cefin.com

TTIIMMIIªª
Calea ªagului DN 59,
km 8+700, Timiºoara
Tel./Fax: 0256 295 895
timisoara@cefin.com

PPRRAAHHOOVVAA
Comuna Bãrcãneºti,
sat Tãtãrani, DN 1,
km 57, Ploieºti
Tel./Fax: 0244 277 511
ploiesti@cefin.com

GGAALLAAÞÞII
Str. Combinatului nr. 2,
Galaþi
Tel./Fax: 0236 492 091
galati@cefin.com

BBRRAAªªOOVV
Bd. Gãrii nr. 1,
Braºov
Tel./Fax: 0268 411 250
brasov@cefin.com

CCLLUUJJ
Calea Baicului nr. 2-4
Tel.: 0264 206 522
Fax: 0264 206 523
cluj@cefin.com
marius.redai@cefin.com

CCEEFFIINN  RROOMMÂÂNNIIAA
Str. Italia nr. 1-7, comuna Chiajna, jud. Ilfov
(autostrada Bucureºti-Piteºti, km 13,2)
077040 – ROMÂNIA
Tel.: +40 741 841 000; +40 741 841 226;

+40 742 358 653
Fax: +40 741 841 222; +40 241 936 000;
E-mail: Ovidiu.Vlad@cefin.com
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Printre evenimentele din 2005
care au marcat activitatea JCB, piaþa
mondialã a construcþiilor ºi, implicit, a
companiei Terra România Utilaje de
Construcþii, unic distribuitor în þara
noastrã al produselor JCB, se numãrã:

TTssuunnaammii;;
ÎÎnncchheeiieerreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii  ccuu

aarrmmaattaa  aammeerriiccaannãã;;
PPrreelluuaarreeaa  ccoommppaanniieeii  ggeerrmmaannee  ddee

eecchhiippaammeennttee  ddee  ccoommppaaccttaarree  VViibbrroommaaxx;;
TTiittlluull  ddee  cceell  mmaaii  bbuunn  uuttiillaajj  aall

ttuuttuurroorr  ttiimmppuurriilloorr  ppeennttrruu  JJCCBB  33CCXX..
TTssuunnaammii.. Imediat dupã anunþarea

dezastrului, JCB s-a mobilizat ºi a
trimis utilaje care sã ajute la deza-
fectarea ºi reconstrucþia zonei. Într-o
primã fazã, au fost trimise 19 excava-
toare, apoi a fost suplimentat numãrul
de utilaje, ajungându-se la o valoare
a donaþiei de 2 milioane de dolari.
India, Sri Lanka ºi Indonezia au bene-
ficiat de aceste utilaje, iar operatorii
au fost instruiþi de dealerii locali.

JJCCBB  ffuurrnniizzoorr  aall  aarrmmaatteeii  aammeerriiccaannee..
Odatã cu încheierea contractului cu
armata SUA, JCB a sãrbãtorit cea mai
mare comandã – 140 milioane de
dolari – pentru construcþia unui model
special de buldoexcavator, cel mai
mare ºi mai rapid care a intrat vreodatã
în producþie. Utilajul de 12 t va atinge
o vitezã maximã de 85 km/h, mai mult

decât dublul vitezei unui buldoexcavator
standard, destul de rapid pentru a circula
într-un convoi militar.

Afacerea a fost încheiatã ºi
datoritã proiectului de realizare care
a durat 3 ani ºi a inclus ºi o întâlnire
la nivel înalt între John Patterson CEO
al JCB ºi preºedintele George W. Bush
la Casa Albã.

AAcchhiizziiþþiiaa  ddee  ccããttrree  JJCCBB  aa  ccoommppaanniieeii
ddee  eecchhiippaammeennttee  ddee  ccoommppaaccttaarree
VViibbrroommaaxx. Noua companie este
cunoscutã ca JCB Vibromax ºi este
administratã ca o parte componentã a
JCB Group, pãstrându-se manage-
mentul local din Germania ºi America
de Nord. Produsele poartã faimosul
logo JCB. Producþia va continua la
fabrica deja existentã în Gatersleben,
lângã Leipzig. 

John Patterson, Managing Director ºi
CEO al JCB Group, a comentat astfel
achiziþia: „Existã multe puncte comune
între JCB ºi Vibromax. Produsele Vibromax
completeazã gama JCB de echipamente
pentru construcþii. De aceea, suntem
foarte optimiºti cu privire la potenþialul
de creºtere.

Vibromax este o companie privatã
cu o culturã organizaþionalã similarã
cu cea a JCB ºi o profundã înþelegere
a valorilor sale”. 

TTiittlluull  ddee  cceell  mmaaii  bbuunn  uuttiillaajj  ddee
ssããppaatt  aall  ttuuttuurroorr  ttiimmppuurriilloorr. Faimosul
buldoexcavator de la JCB a câºtigat
premiul „David ºi Goliath”, fiind
votat drept cel mai grozav utilaj din
lume, al tuturor timpurilor. Emisiunea
a fost difuzatã pe Discovery Channel
într-o serie ce însumeazã un top 10 al
celor mai apreciate realizãri din toate
timpurile. 

Realizatorii emisiunii de pe Discovery
au dat buldoexcavatorului JCB ºi compe-
titorilor sãi un numãr de sarcini pe care
sã le îndeplineascã. 

Buldoexcavatorul JCB a concurat
în topul celor mai reuºite utilaje ale
tuturor timpurilor ºi a ieºit pe locul 1,
înaintea altor 9 utilaje de la Liebherr,
Komatsu, Terex sau Caterpillar.

Cea mai nouã realizare a fost
anunþatã recent, când JCB a devenit
prima companie din lume care oferã
blocarea convertizorului („lock-up
torque converter”) la buldoexcava-
toarele sale.

Aceastã caracteristicã revoluþionarã
aduce buldoexcavatoarele JCB în topul
utilajelor care eliminã pierderile din
convertizor. Creºterea performanþei se
referã la reducerea timpului de deplasare
ºi îmbunãtãþirea consumului, beneficii care
se traduc printr-o reducere a costurilor.

În 2005, JCB a aniversat 60 de ani
de activitate, prilej cu care a produs
60 de buldoexcavatoare „aniversare”,
care înglobeazã toate caracteristicile
unice ale JCB de pânã acum: cutie de
viteze automatã cu schimbare automatã
într-o treaptã de vitezã inferioarã, în
funcþie de necesitãþi, dispozitiv de
schimbare rapidã a cupelor, servo-
comenzi, glisare hidraulicã a braþului.

În România, echipamentele JCB
si JCB Vibromax sunt distribuite de Terra
România Utilaje de Construcþii SRL.

BILANÞ 2005 LA JCB





RReevviissttaa  Construcþiilor iiaannuuaarriiee  --  ffeebbrruuaarriiee  2200006664

Plãci compactoare vibrante reversibile
NOUA GENERAÞIE

CONTROALE  DE  SIGURANÞÃ
CU  PROTECÞIE  SUPLIMENTARÃ

INTEGRATÃ
Inovaþie! Barã conducãtoare

nouã, pentru o manevrare mai
uºoarã.

Reazem cvadruplu – o pre-
mierã în domeniu – reduce
vibraþia în mâini ºi braþe. Patru
amortizoare solide din cauciuc
asigurã ghidarea exactã a dis-
pozitivului, cu vitezã mare de
rãspuns, ºi o protecþie mai
bunã a operatorului împotriva
vibraþiilor. Capul rabatabil

multifuncþional per-
mite încãrcarea ºi
r e p o z i þ i o n a r e a
uºoarã ºi rapidã.
Înãlþimea redusã a

aparatului permite
lucrul în canale.
Noua manetã hidrau-

licã, având protecþie la
suprasarcinã, impune noi

standarde pentru confortul opera-
torului, fiabilitate ºi siguranþã.

Compactoarele de peste 500 kg
au o manetã hidraulicã cu
servo-suport: „Tip-Control”
BOMAG.

Protecþia suplimentarã inte-
gratã este disponibilã la toate
modelele reversibile. Toate
modelele standard cu E-Start au
un semnal de avertizare pentru
scoaterea din contact ºi posibili-
tatea de a fi pornite mecanic. 

Un contor pentru timpul
de funcþionare este disponibil,
opþional, pentru toate versiunile
de E-Start.

vã oferã...

OO  nnoouuãã  ggeenneerraaþþiiee  ddee  ppllããccii  ccoommppaaccttooaarree  rreevveerrssiibbiillee
BBOOMMAAGG  ddee  335500  kkgg   ±±  660000  kkgg   aa   ffooss tt   pprrooiieecc ttaa ttãã   ppee
bbaazzaa  ssuuggeessttiiiilloorr  uuttiilliizzaattoorriilloorr  ººii  aa  aannaalliizzeeii  cceerriinnþþeelloorr  pprraaccttiiccee..

NNoouuaa  lliinniiee  ddee  pprroodduussee  ssee  ccaarraacctteerriizzeeaazzãã  pprriinn  ppeerrffoorrmmaannþþãã  îînn
ccoommppaaccttaarree  ººii  mmaanneevvrraabbiilliittaattee  ccrreessccuuttãã  ººii  aarree  oo  ccaappaacciittaattee  ddee
îînncclliinnaarree  ssuuppeerriiooaarrãã  ccoommppaaccttooaarreelloorr  oobbiiººnnuuiittee..

FFoottoo  33::  MMooddeelleellee  ddee  îînnaallttãã
ppeerrffoorrmmaannþþãã  aauu  pprreecciizziiee  mmaaii  mmaarree
îînn  gghhiiddaarree  ccuu  aajjuuttoorruull  mmaanneetteelloorr
hhiiddrraauulliiccee  ccuu  sseerrvvoo--ssuuppoorrtt::  „„TTiipp
CCoonnttrrooll””  BBOOMMAAGG..

FFoottoo  11::  NNoouuaa  ccaarrccaassãã
aassiigguurrãã  pprrootteeccþþiiee  ttoottaallãã  ººii
eessttee  pprreevvããzzuuttãã  ccuu  bbaallaa--
mmaallee  ººii  uuººii  ddee  vviizziittaarree,,
îînnttrreeþþiinneerreeaa  ddiissppoozziittiivvuulluuii
ffiiiinndd  aassttffeell  ppoossiibbiillãã  ffããrrãã
îînnddeeppããrrttaarreeaa  ccaarrccaasseeii..

FFoottoo  22::  CCaappoottaa  mmoottoorruulluuii  ppooaattee
ffii  ddeesscchhiissãã  ccoommpplleett  ppeennttrruu  ccuurrããþþaarree
ssaauu  rreeppaarraaþþiiii..
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Lãþimea de lucru este ajus-
tabilã pentru utilizãri supli-
mentare: pane de reglare ºi
plãci de extensie pentru even-
tualitatea lucrului cu alte
dimensiuni.

Modelele din noua gamã
sunt prevãzute cu carcasã
modernã de protecþie a moto-
rului ºi cu amortizor. Aceste
linii atractive asigurã un grad
înalt de protecþie împotriva

avariilor provocate de
impact ºi de mane-
vrarea brutalã pe
teren sau în timpul
transportului ºi al
depozitãrii utilajelor.

Un alt mod de a
spori siguranþa utilizãrii
îl constituie nivelul
redus al zgomotului.

Ca rezultat al repro-
iectãrii extensive a sis-
temului de vibrare, noua
generaþie de compactoare
funcþioneazã, excelent, pe o
gamã largã de materiale; de
asemenea, în urma unui pro-
gram intensiv de cercetare au
fost introduse o geometrie nouã
a plãcii de bazã ºi o poziþio-
nare optimã a centrului de
greutate. Design-ul compac-
toarelor faciliteazã întreþinerea
lor, ca ºi întinderea automatã a
curelei în V.

Adaptarea utilajului la mate-
rialul de compactat este uºoarã,
deoarece atât frecvenþa, cât ºi forþa

centrifugã pot fi ajustate prin
intermediul controlului de reglaj,
aflat pe braþul de ghidare.

APLICAÞII
Compactoarele reversibile

vibrante sunt potrivite pentru o
gamã largã de utilizãri pe
pãmânt, asfalt sau pavaj, cum
ar fi: canale ºi conducte; trotu-
are, strãzi ºi cãi ferate; fundaþii;
rambleuri, diguri ºi pile de pod;
sistematizãri. 

FFoottoo  44::  MMaanneevvrraarree  mmaaii  uuººooaarrãã
ººii  fflleexxiibbiilliittaattee  ppee  tteerreenn::  nnoouuaa
mmaanneettãã  hhiiddrraauulliiccãã  ppooaattee  ffii  bbllooccaattãã
ººii  ooffeerrãã  pprrootteeccþþiiee  ssuupplliimmeennttaarrãã  ººii
llaa  ssuupprraassaarrcciinnãã..

FFoottoo  55::  CCaappoottaa  mmoottoorruulluuii,,  ccuu
aammoorrttiizzoorr,,  ooffeerrãã  pprrootteeccþþiiee  ttoottaallãã  llaa
ppuutteerree  mmaarree;;  eelliimmiinnãã  pprraaccttiicc
aavvaarriiiillee  ccaauuzzaattee  ddee  iimmppaacctt..
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MARCOM
Performanþa macaralelor POTAIN

Lumea construcþiilor dupã 1990
cunoaºte ºi în þara noastrã un reviri-
ment evident pe linia dotãrilor
tehnice, capabile sã asigure creº-
terea simþitoare a productivitãþii pe
ºantiere, a calitãþii în ansamblul ei
ºi, bineînþeles, a eficienþei atât la
executant, cât ºi la beneficiar.

La aceastã operã participã intens
ºi firme româneºti care s-au „încu-
metat” ºi au ºi reuºit sã distribuie o
gamã variatã ºi performantã de
maºini ºi utilaje pentru construcþii.

Acest fenomen înseamnã o
înnoire din punctul de vedere al
mentalitãþii cu care trebuie abordatã
problema investiþiilor în România,
lucru confirmat ºi de cãtre ddll  RRããzzvvaann
MMaarrccuu, Brand Manager al MMaarrccoomm  –
distribuitor autorizat al utilajelor
firmelor Komatsu Potain, Grove,
Atlas Copco ºi Sennebogen pe
piaþa româneascã a construcþiilor.

Cã este aºa ne-o dovedeºte un
exemplu pe care vi-l facem cunos-
cut ºi dvs., el referindu-se nu la þara
noastrã, ci la una dintre cele mai
„pretenþioase” în ale investiþiilor.
Este vorba despre Danemarca, unde
12 macarale-turn POTAIN lucreazã
la construcþia unei imense sãli de
concerte, situate în Copenhaga. 

Clãdirea DR BYEN va avea o
suprafaþã de 130.000 mp. Cele
4 secþiuni ale construcþiei au fost
proiectate de arhitecþi diferiþi, repre-
zentând diverse stiluri. Obiectivul
va cuprinde 25 de sãli de repetiþii,
o camerã pentru cor, o camerã
pentru orchestre, 4 sãli de concerte
(cea mai mare are 1.800 de locuri),
5 scene ºi un studio de sunet.
Acest proiect este finanþat cu fon-
duri de la buget ºi va fi gata în
2008.

Macaralele au fost contractate
de antreprenorul general MT
HOGGAARD, fiind închiriate de la
firma AJOS care se ocupã cu închi-
rierea de utilaje pentru construcþii.

Antreprenorul a ales pentru acest
proiect urmãtoarele modele de
macarale POTAIN, inclusiv service-ul
pe toatã durata proiectului:

Macarale-turn: MD 175B, MD
285B, MD 305B, MD 365B;

Macarale autoridicãtoare:
GTMR 386, HD 40A.

O primã performanþã a  macara-
lelor amintite constã în eficienþa
maximã în manevrarea grinzilor
metalice ºi a betoanelor, ajun-
gându-se la încãrcãri de 16 tone.
Lucrând la înãlþimi de aproximativ
65 de metri ºi având lungimile
braþelor principale de pânã la 65 de
metri, macaralele formeazã, de fapt,
un „acoperiº” deasupra întregului
ºantier unde sunt amplasate.
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Un alt element de noutate este ºi
faptul cã ele sunt dotate cu sistemul
anti-coliziune TOP TRACING, un
sistem extrem de eficient, þinând
cont cã în apropiere se mai aflã alte
ºantiere ºi o linie de cale feratã. 

Managerul de vânzãri al firmei
AJOS a declarat: „Macaralele
POTAIN se descurcã foarte bine în
acest proiect. Tehnologia ce le
înglobeazã face din ele adevãraþi
lideri ai pieþei. Pe cât sunt de dotate
din punct de vedere tehnologic,
pe atât de simplu sunt de operat.
Cabinele macaralelor au fost
dotate cu aer condiþionat, acest lucru
fãcând sã devinã foarte populare
printre operatori. Macaralele au
lucrat în medie 15 ore pe zi ºi
foarte rar s-a întâmplat sã aparã
probleme.”

Deci, pe toatã linia, nou, productiv
ºi de calitate. Pentru mai multe
detalii accesaþi wwwwww..mmaarrccoomm..rroo. 
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NACELE ªI PLATFORME AUTORIDICÃTOARE
Soluþii complete ºi sigure pentru acces ºi lucru la înãlþime (II)

((ccoonnttiinnuuaarree  ddiinn  nnuummããrruull  1111))

FFuurrnniizzoorriiii  IInndduussttrriiaall  AAcccceessss
Unul dintre cei mai cunoscuþi

furnizori pentru platforme de lucru la
înãlþime, pe care firma IInndduussttrriiaall
AAcccceessss le pune la dispoziþia clienþilor
sãi, provine din Marea Britanie ºi se
numeºte Niftylift.

În ultimii 25 de ani, Niftylift s-a
impus ca un binecunoscut producã-
tor european pentru echipamente de
lucru la înãlþime.

Echipamentele executate de firma
din Marea Britanie sunt compacte,
robuste ºi, cel mai important, sigure,
fiind construite în conformitate cu
standardele de calitate ºi confor-
mitate CE, EN280, OSHA ºi ANSI. 

Echipamentele vizeazã un impor-
tant sector de piaþã, având la bazã
facilitatea utilizãrii ºi a costurilor
scãzute de întreþinere.

Cea mai importantã caracteristicã
a echipamentelor este reprezentatã
de capacitatea de a se adapta uºor la
diversele cerinþe ale utilizatorilor.

Respectând întocmai cerinþa de
calitate ºi dobândind respectul uti-
lizatorilor finali, Niftylift a devenit,
de-a lungul anilor, unul dintre cei
mai mari producãtori de echipa-
mente de acest tip din Europa,
extinzându-ºi piaþa în USA, Australia
ºi Africa de Sud.

Produsele Niftylift sunt create
pentru a oferi performanþã maximã,
raportatã la dimensiunile reduse ºi
fãrã a afecta funcþionalitatea sau
fiabilitatea.

Dintre cele mai importante carac-
teristici ale nacelelor oferite de
Niftylift prin IInndduussttrriiaall  AAcccceessss în
România, enumerãm urmãtoarele:

sistem de comandã ºi control
la bazã ºi în nacelã;

cilindri cu supape de siguranþã
autoblocante;

cale hidraulice cu senzori de
presiune ºi avertizare sonorã;

sistem de coborâre manualã cu
pompã manualã;

marcaj CE, certificare ISCIR,
omologare RAR;

service autorizat ISCIR on site ºi
instruire personal;

garanþie ºi piese de schimb
originale.

Nacelele sunt disponibile, în
funcþie de model, cu sistem de calare
hidraulic ce permite o amplasare
rapidã în locul aplicaþiei. 

De asemenea, sistemele de alimen-
tare disponibile sunt: direct 220V, acumu-
latori cu încãrcãtor automat on board,
motoare cu benzinã, motoare Diesel
sau chiar sisteme duale, unde acumu-
latorii pot fi combinaþi cu motoare
termice în vederea asigurãrii unei
autonomii superioare.

Aceste combinaþii permit lucrul
atât la interior, fãrã emisie de noxe,
cât ºi la exterior în teren accidentat
(cu transmisie integralã 4X4).

Un alt furnizor important este JLG
Industries din SUA, recunoscut ca
lider pe piaþa platformelor ºi echipa-
mentelor de acces la înãlþime.

Tipurile de nacele autoridicãtoare
pe care IInndduussttrriiaall  AAcccceessss le oferã, fabri-
cate de liderul mondial în domeniu,
JLG Industries, sunt:

nacele verticale pentru personal
ºi materiale uºoare; 

nacele verticale tip foarfecã;
nacele tractabile de lucru la

înãlþime;
nacele autopropulsate fãrã cale

cu braþ telescopic, articulate sau
combinat;

nacele autopropulsate, fãrã cale,
cu braþ telescopic, montate pe ºasiu
cu ºenile.

Oferta completã a firmei IInndduussttrriiaall
AAcccceessss include consultanþã tehnicã,
servicii pre ºi postvânzare, service
autorizat, piese de schimb originale,
sistem de finanþare integrat, condiþii
avantajoase de buy-back ºi trade-in,
consultanþã ºi sprijin financiar.

IMPORT,  DISTRIBUÞIE,  VÂNZARE,  ÎNCHIRIERE,  SERVICE,  PIESE  DE  SCHIMB  ORIGINALE,  FINANÞARE
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În Germania îºi au originea platfor-
mele marca GEDA, cu care IInndduussttrriiaall
AAcccceessss îºi completeazã gama de plat-
forme oferite clienþilor.

Aici regãsim macarale cu braþ
pivotant montat pe schelã, având uni-
tatea de antrenare montatã la bazã,
ceea ce faciliteazã asamblarea ºi
exploatarea în bune condiþiuni a
macaralelor de cãtre utilizatorii de pe
ºantiere. Avantajele acestor macarale
sunt montarea rapidã ºi luarea în
exploatare într-un interval foarte scurt
de timp. Înãlþimea maximã de ridi-
care standard este de 40 m, dar poate
fi mãritã pânã la 76 m.

Macaralele montate la punct fix cu
braþ pivotant au înãlþimea maximã de
lucru 50 m, iar sarcinile, între 75 ºi 200 kg.

Pe lângã aceste produse, mai
existã o variatã gamã de ascensoare:

ascensor înclinat pentru materi-
ale cu cablu condus pe ºine;

ascensor înclinat ºi vertical cu
cremalierã condus pe ºine;

ascensor cu cremalierã condus
pe stâlpi;

ascensor cu cremalierã condus
pe stâlpi cu 3 pânã la 10 variante de
platformã;

ascensor cu cremalierã condus
pe stâlpi cu cabinã pentru materiale ºi
persoane;

ascensor pe cremalierã cu ºinã
din aluminiu. 

IInndduussttrriiaall  AAcccceessss îºi desfãºoarã
activitatea conform standardului
pentru Sisteme de Management al
Calitãþii ISO 9001:2000 ºi este autori-
zatã ISCIR pentru întreþinere ºi revizii
tehnice la platforme autoridicãtoare
ºi nacele.

IInndduussttrriiaall  AAcccceessss oferã, astfel, uti-
lizatorilor de echipamente de lucru la
înãlþime nu numai platformele, ci ºi
întregul pachet de servicii adiþionale
de la consiliere tehnicã ºi financiarã
înainte de achiziþie, precum ºi inter-
venþii pe partea de service.

Numãrul utilizatorilor de plat-
forme de lucru la înãlþime se mãreºte
treptat ºi, probabil, va cunoaºte o creº-
tere spectaculoasã din ianuarie 2007,
în condiþiile aderãrii României la
Uniunea Europeanã, când orice uti-
lizator care desfãºoarã o activitate ce
implicã lucrul la înãlþimi peste 8 m va
fi obligat sã foloseascã platforme de
lucru la înãlþime în conformitate cu
normele europene (EN280).

((ccoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull  uurrmmããttoorr))
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Proiectarea construcþiilor
CRITERII TEHNICO-ECONOMICE

NNiiccoollaaee  FFLLOORREEAA,,  PPeettrruu  MMIIHHAAII  ––  UUnniivveerrssiittaatteeaa  TTeehhnniiccãã  „„GGHH..  AASSAACCHHII””  IIaaººii,,
IIooaann  TTUUNNSS  ––  UUnniivveerrssiittaatteeaa  „„TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA””  BBrraaººoovv

Prin proiectarea structurilor se
urmãreºte nu numai garantarea deplinã
a siguranþei în diverse faze de solici-
tare, ci ºi realizarea concomitentã a
unui maxim de economicitate pentru
obiectivul vizat. 

Concepþiile moderne de proiec-
tare iau în considerare ambii factori,
în cadrul condiþiilor dictate de
funcþionalitatea ºi estetica construcþiei,
de natura ºi tipul amplasamentului,
precum ºi de specificul tehnologiei
de execuþie, fãrã a se neglija influenþa
exercitatã de operaþiile de întreþinere
ºi reparaþii, care apar inerent pe
durata de exploatare.

Pentru fiecare obiectiv pot fi iden-
tificate una sau mai multe soluþii care
satisfac condiþionãrile menþionate, o
construcþie conceputã astfel fiind
denumitã adecvatã sau admisibilã.
Nu poate fi precizat dacã ansamblul
parametrilor proiectaþi conduce la
cea mai bunã rezolvare a problemei.

Incertitudinile ce intervin la elabo-
rarea diverselor variante constructive
dispar în cazul proiectãrii optime,
când rezultatul obþinut este incon-
testabil cel mai bun. Acesta se sta-
bileºte prin minimizarea efectelor
defavorabile ºi maximizarea celor
favorabile, realizându-se totodatã o
armonizare deplinã a tuturor exi-
genþelor impuse.

Problemele de optimizare pot fi
soluþionate numai în cazul fenome-
nelor bine cunoscute ºi care se preteazã
unei modelãri matematice.

Potrivit practicilor actuale, proiec-
tarea optimã a construcþiilor din beton
armat se deruleazã în douã faze distincte.
Într-o primã etapã este abordatã topologia
structurii (calitatea materialelor, forma

în plan ºi spaþiu a structurii, mãrimea ºi
numãrul de deschideri), cea de a doua
fazã referindu-se la dimensionarea pro-
priu-zisã a secþiunilor (forma, cantitatea
de armãturã, modul de distribuþie a
barelor, costul) [[11]].

Acþiunea de optimizare se desfã-
ºoarã în baza unui anumit criteriu de
performanþã, cele mai utilizate fiind:
criteriul unei caracteristici maxime sau
minime; criterii economice; criteriul
eficienþei exploatãrii maxime [[22]].

Drept criteriu extrem al unei anu-
mite caracteristici, în construcþii se
iau în considerare: greutatea sau
volumul minim, care determinã cele
mai reduse consumuri de material;
rigiditatea maximã, care conduce la
deformaþii minime ale sistemului;
energia potenþialã minimã pe ansam-
blul structurii; frecvenþa proprie de
vibraþie minimã; fiabilitatea maximã.

Cu rare excepþii, atunci când cri-
teriul folosit rezultã, implicit, din însãºi
funcþionalitatea clãdirii (de exemplu:
rigiditate maximã, pentru o structurã
la care limitarea deformaþiilor este
esenþialã), criteriul de optimizare tre-
buie sã reprezinte o mãsurã a efi-
cienþei economice.

Majoritatea studiilor privind proiec-
tarea economicã se referã la mini-
mizarea greutãþii proprii ºi dezvoltã
tehnici ºi metode de calcul opera-
þional, în funcþie de parametrii luaþi în
considerare.

Un criteriu economic sintetic
folosit pe scarã largã în practica de
optimizare îl constituie costul. Acesta
evidenþiazã influenþa exercitatã de
numeroºi parametri, întrucât cheltu-
ielile efectuate pentru realizarea unei
clãdiri depind nu numai de cantitãþile

de materiale înglobate, ci ºi de specificul
ºi totalitatea operaþiilor de prelucrare,
transport ºi montare a elementelor
componente, de modul de alcãtuire a
acestora, de cheltuielile de exploatare
ºi întreþinere.

Soluþiile economice de structuri
sunt dependente de conjunctura
socio-politicã a sistemului la momen-
tul respectiv. Pot exista situaþii când o
structurã este optimã în baza unui
anumit criteriu (de exemplu, con-
sumul de ciment), dar în corelaþie cu
sistemul economic sã nu prezinte, la
data efectuãrii analizei, maximum de
eficienþã. Poate fi menþionat ºi cazul
construcþiilor din beton armat mono-
lit, care conduc, de regulã, la indici ai
consumurilor de materiale ºi de cost
mai avantajos decât pentru o struc-
turã prefabricatã. Dacã se þine cont
de durata execuþiei, necesarul de
manoperã, producþia suplimentarã ce
s-ar fi putut obþine prin reducerea
perioadei de imobilizare a cofrajelor
ºi utilajelor, se poate ajunge la con-
cluzia cã soluþia prefabricatã ar fi
rezultat mai avantajoasã.

Din acest motiv, în finalul analizei,
este necesar sã se þinã seama de
totalitatea condiþiilor reale ce carac-
terizeazã situaþia economicã a zonei
ºi sã se aleagã soluþia cea mai apro-
piatã de un optim multicriterial.

Criteriile privind eficienþa exploatãrii
îºi gãsesc o sferã restrânsã  de aplicaþii în
proiectarea construcþiilor, acesta folo-
sindu-se curent în cazul structurilor
aerospaþiale, pentru care se admit cos-
turi iniþiale ridicate, în scopul reducerii
greutãþii proprii ºi, în consecinþã, a
micºorãrii cheltuielilor de exploatare.

PPeennttrruu  cceeii  iinntteerreessaaþþii  ssuunntt  eevviiddeennþþiiaattee,,  îînn  aannaalliizzaa  ddee  ffaaþþãã,,  pprriinncciippaalleellee  aassppeeccttee  pprriivviinndd    ssttaabbiilliirreeaa  ccrriitteerriiiilloorr  tteehhnniiccee  ººii
eeccoonnoommiiccee  îînn  pprroocceessuull  ddee  pprrooiieeccttaarree  aa  ssttrruuccttuurriilloorr..  SSuunntt  ddeessccrriissee  uunneellee  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  ccrriitteerriiii  ddee  ppeerrffoorr--
mmaannþþãã  uuttiilliizzaattee  îînn  pprrooiieeccttaarreeaa  ssttrruuccttuurraallãã,,  ssttaabbiilliinndduu--ssee  eeffiicciieennþþaa  aacceessttoorraa  îînn  ffuunnccþþiiee  ddee  dduurraattaa  ddee  eexxppllooaattaarree  ººii  ddee
ccoossttuurriillee  ddee  îînnttrreeþþiinneerree  aallee  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  ppee  ttooaattãã  dduurraattaa  aacceessttoorraa..
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Productivitate ridicatã
cu utilaje performante

Oferta SSCC  MMeeccoonneerr este foarte generoasã ºi complexã,
deci ai de unde sã-þi alegi mai tot ceea ce te intereseazã în
ansamblul unui program investiþional.

Directorul general al firmei, ddll  MMiihhaaii  PPâârrlleeaa, ne-a spus
concret despre ce este vorba:

montãri – demontãri instalaþii de ridicat (macarale-turn,
Derick, Portal, lifturi, Liebherr, Potain, Comedil etc.);

montãri – demontãri construcþii metalice;
închirieri mijloace de mecanizare (macarale-turn,

automacarale, utilaje de încãrcare, mijloace de transport etc.);
reparaþii curente, accidentale ºi capitale pentru: macarale-

turn, Derick, Portal,  lifturi, Liebherr, Potain, Comedil etc.
service, punere în funcþiune, autorizãri ISCIR pentru

instalaþii de ridicat.
La ce obiective au lucrat sau urmeazã sã lucreze utilajele

noastre reprezintã poate cea mai bunã carte de vizitã pentru noi.
În Bucureºti, macaralele la care mã refer se aflã în

exploatare pe câteva ºantiere reprezentative în peisajul
urbanistic al capitalei. Este vorba despre macaralele-
turn LIEBHERR TYP 154 EC – H6. Douã dintre acestea au
lucrat încã din 2003 la investiþ ia din piaþa Charles
de Gaulle – sediul Connex, în prezent una se aflã pe
ºantierul extinderii hotelului Minerva, iar alta funcþioneazã
la complexul de blocuri aflat în construcþie pe str. Dinu Vintilã
(în spatele Circului de Stat).

Ultima generaþie de macarale LIEBHERR TYP 420 EC –
H16, noutate absolutã la noi, se aflã în bdul Ion Mihalache ºi
lucreazã pe ºantierul „TAWER CENTER INTERNATIONAL”.

De remarcat cã aceastã macara ajunge sã lucreze în final
pânã la înãlþimea de 126 m la cârlig, având braþul lateral de
60 m lungime.

Tot performantã este ºi cea de-a doua macara LIEBHERR
TYP 245 EC-H12, generaþie noiembrie 2005, montatã pe
acelaºi ºantier, ea putând ridica greutãþi pânã la 123 m
înãlþime la cârlig, cu un braþ de 40 m lungime.

Ambele se… întrec în realizarea unor clãdiri cu 21 de
niveluri peste sol ºi 4 niveluri subsol, clãdirile având în final
o înãlþime totalã de 110 m.

Tot ceea ce am menþionat pânã acum nu sunt vorbe de
conjuncturã, ele pot fi verificate pe viu la locurile menþio-
nate, prilej cu care vã puteþi convinge în mod practic asupra
funcþionãrii lor în regim de lucru, potrivit proiectelor de
investiþii ce urmeazã a fi puse în operã.

Pentru dvs., astfel de confruntãri între spusele mele ºi
realitate sperãm sã vã convingã pentru o posibilã colaborare
în perioada urmãtoare, noi având posibilitatea sã le asigurãm
tuturor celor interesaþi macaralele de performanþã de care au
nevoie pe ºantiere, scutindu-i astfel pe constructori de
investiþii suplimentare în bani, pentru procurarea unor
asemenea instalaþii.

Suntem o societate serioasã, bine organizatã ºi capabilã
sã satisfacem orice exigenþã tehnicã, tehnologicã ºi de calitate
impusã de proiectanþi ºi constructori.

DDaaccãã  aannuull  22000055  aa  ffoosstt  uunnuull  ddoommiinnaatt  ddee  „„ccuurraajj””  îînn  ssuussþþiinneerreeaa,,  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  tteehhnniicc,,  aa  cceelloorr  mmaaii  îînnddrrããzznneeþþee  lluuccrrããrrii
ffiinnaalliizzaattee  dduuppãã  11999900,,  iiaattãã  ccãã  22000066  aarree  uunn  îînncceeppuutt  ddee  bbuunn  aauugguurr,,  aannuunnþþâânndduu--ssee  ppeennttrruu  SSCC  MMeeccoonneerr  ccaa  ffiiiinndd  aannuull  „„ccoonnffiirrmmããrriiii““
ddeepplliinnee..  AAcceesstt  lluuccrruu  eessttee  ppoossiibbiill  ddaattoorriittãã  ssppeecciiaalliiººttiilloorr  ffiirrmmeeii  ººii  ppuutteerrnniiccuulluuii  ppootteennþþiiaall  tteehhnniicc,,  tteehhnnoollooggiicc  ººii  llooggiissttiicc  ddee  ccaarree
ddiissppuunnee,,  aammbbiiii  ffaaccttoorrii  ssuussþþiinnâânndd  ccoommppeettiittiivv  oorriiccee  iinnvveessttiiþþiiee  llaa  ccaarree  ppaarrttiicciippãã..
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Pornind de la considerentul cã sigu-
ranþa structuralã constituie criteriul
tehnic cel mai important (fiind tot-
odatã ºi obligatoriu) , se recurge întot-
deauna în proiectare la optimizarea
acesteia. Prin corelarea gradului de
asigurare cu unul sau mai multe cri-
terii economice, se obþine o funcþie,
care evidenþiazã eficienþa investiþiei,
denumitã funcþie de performanþã,
funcþie scop sau funcþie obiectiv ºi
care sintetizeazã aspectul studiat.

Aceasta este o funcþie matematicã
cu valori reale ce exprimã o relaþie
liniarã sau neliniarã între variabilele
problemei ºi caracterizeazã din punct
de vedere cantitativ criteriul adoptat,
oferind posibilitatea stabilirii unei deci-
zii între mai multe soluþii posibile [[33]].
Criteriile economice în funcþie de
care se poate analiza o structurã sunt
multiple, conducând fiecare la un
optim diferit, în funcþie de acelaºi
parametru tehnic ((ffiigg..11))..

Atunci când se iau în considerare
simultan mai multe criterii social-eco-
nomice (importanþa destinaþiei clãdirii,
durata de exploatare, consecinþele
social-economice în caz de avarie), se
ajunge la optimizarea siguranþei pe
baza unei analize multicriteriale.

Dacã se þine cont de investiþia
iniþialã, pagubele produse de avarii
sau eventualele cedãri în timp, pre-
cum ºi de cheltuielile de întreþinere,
exploatare, reparaþii etc., se obþine un
cost generalizat al investiþiei, care
poate fi analizat  în  corelaþie cu sigu-
ranþa clãdirii respective.

Valoarea minimã a costului genera-
lizat, pentru care se obþine siguranþa
optimã, este definitã prin coeficientul
Coptim ((ffiigg..  22)).

Se poate concluziona cã opti-
mizarea proiectãrii elementelor din
beton armat, folosind diverse criterii
tehnico-economice, se bazeazã pe con-
siderentul cã, din multitudinea profilelor

transversale ºi longitudinale obþinute
prin variaþia cantitãþilor ºi proporþiilor
materialelor componente, optim este
acela care, pentru un anumit consum de
material, prezintã fie costul, greutatea
sau volumul minim, fie rezistenþa sau
rigiditatea maximã, îndeplinind, în
acelaºi timp, toate cerinþele ce decurg
din realizarea ºi exploatarea construcþiei
în condiþii de siguranþã deplinã.

Formularea matematicã a unei ast-
fel de probleme conduce, în cazul
general, la un model neliniar, care se
rezolvã în spaþiu euclidian cu „n”
dimensiuni, prin una din metodele
programãrii matematice.

Pentru structurile din beton armat ºi
precomprimat, atunci când se ia în con-
siderare un numãr limitat de parametri
de stare, se obþine un sistem de relaþii ce
se poate rezolva cu ajutorul programãrii
dinamice. Dacã se iau în considerare
toþi parametrii ce intervin în procesul de
analizã a structurii, soluþia optimã se
determinã numai prin simulare.

În cazul când optimizarea operaþiilor
de proiectare se face potrivit criteriului
costului minim, funcþia obiectiv care
reprezintã, de aceastã datã, costul total
al elementului, se exprimã sub forma:

unde,
Fin = costul iniþial al investiþiei;
F = costul total al lucrãrilor de

investiþii;
xi = dimensiunile optime;
qj = intensitatea încãrcãrilor exterioare;
σk = intensitatea eforturilor admisibile;
cl = costurile unitare ale materialelor

în faza de execuþie.

Restricþiile problemei de optimizare
rezultã din analiza condiþiilor specifice
realizãrii ºi exploatãrii construcþiei.

Atunci când se þine cont de exis-
tenþa unui anumit risc, rezultând ast-
fel necesitatea efectuãrii unor lucrãri
de reparaþii pe durata exploatãrii,
funcþia obiectiv devine:

în care,
Fr = cheltuielile de reparaþii pentru

o anumitã probabilitate (p) de apariþie
a avariilor, care impun efectuarea
lucrãrilor de reabilitare;

Fmin = valoarea minimã a costului
ce se urmãreºte a fi înregistrat.

Condiþia de optim exprimatã prin
relaþia (2) pe criteriul economic vizeazã
un anumit domeniu de existenþã a
funcþiei obiectiv în cadrul cãruia, chel-
tuielile de reparaþii ºi întreþinere pot
înregistra valori semnificative, în com-
paraþie cu costul iniþial al investiþiei.

Cheltuielile necesare pentru repara-
rea ºi întreþinerea construcþiilor, în vede-
rea menþinerii acestora în stare bunã de
funcþionare, au înregistrat o creºtere con-
tinuã în ultimele decenii. La scarã plane-
tarã, s-a constatat o dublare a acestor
cheltuieli în deceniul opt al secolului tre-
cut ºi o triplare în anii ’90, fãrã a exista
semne de reducere în viitorul apropiat,
dacã normele de proiectare ºi execuþie
nu se vor adapta la condiþiile actuale de
agresivitate a mediului.

Efortul financiar a fost cu atât mai
mare, cu cât calitatea lucrãrilor iniþiale
a fost mai slabã, iar în cazul apariþiei
unor degradãri semnificative, cu cât
mãsurile de intervenþie s-au aplicat
mai târziu.

Potrivit unor informaþii furnizate de
R.I.L.E.M, în numeroase þãri dezvoltate,
peste 40% din totalul resurselor indus-
triei de construcþii sunt folosite la
repararea ºi menþinerea obiectivelor
existente ºi mai puþin de 60% sunt orien-
tate în direcþia construcþiilor noi.
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FFiigg..  11::  DDeeffiinniirreeaa  ssoolluuþþiieeii  eeccoonnoommiiccee
ppee  bbaazzaa  aannaalliizzeeii  mmuullttiiccrriitteerriiaallee
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ººii  ssiigguurraannþþaa  aacceesstteeiiaa
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FFuunnccþþiiii  ddee  eeffiicciieennþþãã
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Romtherm 2006
„Mãrþiºorul” primãverii în domeniul echipamentelor termice,

fie cele pentru încãlzit, fie cele pentru aer condiþionat, îl repre-
zintã o amplã manifestare expoziþionalã organizatã în capitalã.

Este vorba despre ROMTHERM – Expoziþie Internaþionalã
pentru  echipamente/instalaþii termice ºi sanitare – ediþia a 12-a.

Perioada de desfãºurare a acestui târg va fi 22–25 martie
2006 ºi va gãzdui:

• Echipamente ºi tehnologii pentru încãlzire, izolaþii,
aparaturã de mãsurã ºi control;

• Ventilaþie, rãcire, aer condiþionat;
• Obiecte sanitare, armãturi, pompe.
Dacã la expoziþia din 2005 suprafaþa desfãºuratã a fost de

17.000 mp, anul acesta va fi cu mult mai mare, întrucât o
creºtere evidentã va fi ºi din partea firmelor participante care
vor ocupa spaþii mai ample.

ªi numãrul þãrilor reprezentate la cea de-a 12-a ediþie a
Romtherm din 2006 va fi mai mare, faþã de 2005, unde au
participat: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Elveþia, Emiratele
Arabe Unite, Franþa, Germania, Italia, Polonia, România, Slovacia,
Slovenia, Spania, Turcia, Ungaria.

Se sconteazã ca ºi la Romtherm 2006 sã fie prezente în
pavilionul expoziþional firme prestigioase, precum: Buderus,
Ferroli, Genco Electric, Grunfos, Immergas, Lindab, Merloni
Termosanitari Romania SRL, Purmo, Radox, Riello, Romstal,
Secpral, Trust Euro Therm, Valrom, Viessman, Wilo.

Aºadar, simultan cu manifestarea ConstructExpo – antre-
prenor, 22–25 martie 2006, la Romtherm puteþi lua cunoºtinþã
cu produsele, tehnologiille ºi serviciile oferite de producãtorii
ºi comercianþii de aparaturã ºi instalaþii termice ºi sanitare.
O ofertã generoasã capabilã sã satisfacã orice cerere în raport
cu posibilitãþile financiare ale celor interesaþi. 
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–   soluþii germane de încãlzire industrialã
RRaadduu  ÞÞUURRCCAANN  ––  ddiirreeccttoorr  ccoommeerrcciiaall

Importate prin HHoorrnnooffff  TTrraaddee  CCoonnssuulltt, echipamentele
Kroll se diferenþiazã, în primul rând, prin faptul cã pot
rãspunde oricãrei cerinþe. Fie cã aveþi nevoie sã încãlziþi o
halã de producþie, o vopsitorie, o halã în care nu doriþi sã
ridicaþi praful, un service auto, o salã de sport, un cort sau
cã doriþi sã uscaþi mai repede o camerã care tocmai a fost
zugrãvitã, sã topiþi gheaþa de pe anumite utilaje care
lucreazã iarna în aer liber, Kroll vã oferã soluþia idealã.

Alegerea celui mai adecvat mijloc de încãlzire con-
duce, în primul rând, la costuri de încãlzire mai mici.
Gama diversificatã ºi posibilitatea de utilizare a mai
tuturor combustibililor prezenþi pe piaþã sunt puncte forte
pentru portofoliul de produse Kroll.

IIddeeaall  ppeennttrruu  ddeeppoozziittee,,  hhaallee ddee pprroodduuccþþiiee,,  sseerrvviiccee-uurrii

VVaarriiaannttaa  SSKKEE
Generator de aer cald cu

refulare directã
- Combustibil: gaz natu-

ral/lichefiat, motorinã, ulei
universal;

- Puteri de la 40 kW la
350 kW;

- Posibilitãþi multiple
de instalare – inclusiv
suspendate;

- Posibilitatea de venti-
laþie pe timp de varã.

VVaarriiaannttaa  SS
În plus faþã de cele enumerate anterior, acest generator

oferã posibilitatea de racordare la un sistem de tubulaturi
pentru direcþionarea aerului;

- Puteri de la 20 kW la 600 kW;

VVaarriiaannttaa  LLHH
Aeroterme pentru racordarea în sisteme convenþionale

de încãlzire
- Puteri pânã la 70 kW;
- Posibilitatea funcþionãrii în 2 trepte de putere;
- Instalare suspendatã (pe tavan sau perete);
- Direcþionarea aerului cald se poate face cu ajutorul

unor jaluzele, lamele de dirijare a aerului.
VVaarriiaannttaa  NN

Generatoare de aer cald cu arzãtor atmosferic încorporat
- Combustibil: gazos;
- Puteri: pânã la 75 kW;
- Instalare suspendatã;
- Posibilitatea de sistem dublu de tubulaturã pentru

accesul de aer proaspãt în încãpere ºi pentru evacuarea
gazelor arse.

VVaarriiaannttaa  HH
Generator de aer cald cu arzãtor cu aer insuflat
- Combustibil: gaz natural/lichefiat, motorinã;
- Puteri: de la 20 kW la 67 kW;
- Instalare suspendatã;
- Existã posibilitatea de folosire pe timp de varã doar

pentru ventilaþie.

IIddeeaall  ppeennttrruu  ssppaaþþiiii  ccaarree  ssee  aaffllãã  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiee

Pentru a realiza uscarea mai rapidã a construcþiilor noi
sau pentru a crea atmosfera propice lucrãrilor de construcþie
fãrã a ridica praful, vã recomandãm urmãtoarele soluþii:

VVaarriiaannttaa  IIRR3333
Generator de cãldurã mobil cu radiaþii în infraroºu
- Combustibil: motorinã;
- Putere: 33 kW;
De asemenea, pentru încãlzirea localã se pot folosi ºi

urmãtoarele generatoare:
VVaarriiaannttaa  EE

Aeroterme electrice mobile
- Combustibil: electric;
- Puteri: de la 3 kW la 18 kW;

SSeeccttoorruull  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  aa  lluuaatt  uunn  aavvâânntt  eexxttrraaoorrddiinnaarr  îînn  uullttiimmiiii  aannii..  CCeerreerreeaa  îînn  ccoonnttiinnuuãã  ccrreeººtteerree  ddee  ssppaaþþiiii  ddee  llooccuuiitt
((aannssaammbblluurrii  ddee  vviillee,,  bbllooccuurrii  eettcc..))  ººii  ddee  ssppaaþþiiii  iinndduussttrriiaallee  iimmppuunnee  ffoolloossiirreeaa  llaa  mmaaxxiimmuumm  aa  ppeerriiooaaddeelloorr  îînn  ccaarree  ssee  ppoott
eexxeeccuuttaa  lluuccrrããrrii  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii..  

DDee  aasseemmeenneeaa,,  pprreeþþuurriillee  îînn  ccoonnttiinnuuãã  ccrreeººtteerree  aallee  ccoommbbuussttiibbiilliilloorr  ººii  aallee  mmaatteerriiiilloorr  pprriimmee  iimmppuunn  aaddooppttaarreeaa  cceelloorr  mmaaii
eeffiicciieennttee  mmeettooddee  ddee  îînnccããllzziirree  ppeennttrruu  ssppaaþþiiiillee  iinndduussttrriiaallee..

CCoonnffrruunnttâânndduu--ssee  ccuu  aacceeeeaaººii  pprroobblleemmãã,,  ppee  ppiiaaþþaa  ddee  tteerrmmootteehhnniiccãã  ddiinn  GGeerrmmaanniiaa  aauu  aappããrruutt  ffiirrmmee  ssppeecciiaalliizzaattee  ccaarree  ssee
ooccuuppãã  ccuu  ssoolluuþþiiii  ddee  îînnccããllzziirree  iinndduussttrriiaallãã..  UUnnuull  ddiinnttrree  cceeii  mmaaii  iimmppoorrttaannþþii  pprroodduuccããttoorrii  ddiinn  GGeerrmmaanniiaa  ddee  aassttffeell  ddee  ssiisstteemmee
ddee  îînnccããllzziirree  iinndduussttrriiaallãã  eessttee  ffiirrmmaa  KKrroollll..

continuare în pagina 76
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VVaarriiaannttaa  PP//PPXX
Generatoare de aer cald

mobile
- Combustibil: gaz

lichefiat;
- Puteri: de la 10 kW la

140 kW.

VVaarriiaannttaa  MM
Generatoare de aer cald mobile
- Combustibil: motorinã (aparatele de puteri mici sunt

dotate cu rezervor);
- Puteri: de la 22 kW la 125 kW;
- Existã posibilitatea de racordare a unui tub flexibil

pentru dirijarea aerului cald.
VVaarriiaannttaa  MMAA

Aceste generatoare corespund descrierii anterioare.
Au posibilitatea de utilizare în spaþii închise deoarece

dispun de racord pentru montarea tubulaturii de evacuare
a gazelor arse.

VVaarriiaannttaa  GGKK
Corespund descrierii anterioare.
Sunt recomandate a se utiliza în spaþii deschise

deoarece nnuu  ssee  ppoott  rraaccoorrddaa  llaa  uunn  ccooºº  ddee  ffuumm.
Ca ssoolluuþþiiee  tteemmppoorraarrãã  ddee  îînnccããllzziirree  ppeennttrruu  ssppaaþþiiii  mmaarrii,

pentru desfãºurarea de competiþii sportive sau concerte,
sau în cazul în care se doreºte o înlocuire temporarã a
instalaþiei de încãlzire, existã posibilitatea adoptãrii unei
surse temporare de încãlzire sub forma unei centrale
termice mobile.

VVaarriiaannttaa  HHMM
Centralã termicã mobilã
- Combustibil lichid;
- Putere:190 kW;
- Livrare: într-un container;
- Distribuirea aerului cald se face printr-unul sau mai

multe tuburi flexibile.

IIddeeaall  ppeennttrruu  tteerraassee,,  ppiieeþþee,,  rreessttaauurraannttee

Pentru ca terasa din faþa restaurantului sã nu rãmânã
nefolositã în perioada iernii, un foarte mare succes îl are,
în Germania, umbrela radiantã.

VVaarriiaannttaa  WW1122
Umbrelã radiantã
- Combustibil :  gaz

lichefiat (butelie);
- Putere: 10 kW.

IIddeeaall  ppeennttrruu  ssppaaþþiiii  ccuu  uummiiddiittaattee  

Dacã se doreºte uscarea aerului dintr-o încãpere sau
fixarea unui anumit procentaj de umiditate într-un spaþiu
închis, vã recomandãm dezumidificatoarele Kroll:

VVaarriiaannttaa  TT
Dezumidificatoare mobile
- Combustibil: electric;
- Randament de dezumidificare: de la 16 la 120 litri/zi.

IIddeeaall  ppeennttrruu  sseerrvviiccee-uurrii

În cazul în care autoritatea de mediu din zona dum-
neavoastrã vã acordã avizul de folosire a unui produs care
foloseºte uleiul universal, vã recomandãm:

VVaarriiaannttaa  WW440011
Sobã pentru încãlzire
- Combustibil: ulei

universal;
- Putere: 29 kW.

VVaarriiaannttaa  KKGG  UUBB
Arzãtor pe ulei universal
- Combustibil: ulei universal
- Puteri: de la 20 kW la 200 kW.

AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  ccãã  ppiiaaþþaa  îînn  aacceesstt  ddoommeenniiuu  eessttee  îînn  ccoonn--
ttiinnuuãã  eexxppaannssiiuunnee,,  aaººtteeppttããmm  ssuuggeessttiiiillee  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ddee
ccoollaabboorraarree  llaa  eemmaaiill::  ooffffiiccee@@vvaaiillllaanntt..rroo  ssaauu  llaa  sseeddiiuull  ffiirrmmeeii
HHTTCC  ––  HHoorrnnooffff  TTrraaddee  CCoonnssuulltt  ––  iimmppoorrttaattoorr  uunniicc  KKrroollll  îînn  RRoommâânniiaa::

ªªooss..  OOddããii  nnrr..  224499--225511,,
tteell..::  002211//335500..2233..3355--3388..

IInnffoorrmmaaþþiiii  ssuupplliimmeennttaarree  rreeffeerriittooaarree  llaa pprroodduusseellee  pprreezzeennttaattee
mmaaii  ssuuss  ggããssiiþþii  ººii  îînn  sseeccþþiiuunneeaa  OOffeerrttee  llaa  wwwwww..vvaaiillllaanntt..rroo..

urmare din pagina 74 
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CCaappttaarreeaa  ººii  eevvaaccuuaarreeaa  aappeelloorr  ssuuppeerrffiicciiaallee,,  oobbþþiinnuuttee  ddiinn
pprreecciippiittaaþþiiii  mmeetteeoorriiccee  ssaauu  ddiinn  lluuccrrããrrii  iinndduussttrriiaallee  ººii  aaggrriiccoollee,,
aauu  rreepprreezzeennttaatt  mmeerreeuu  oo  pprriioorriittaattee  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  oommuulluuii..
AAcceessttee  nneecceessiittããþþii,,  îînn  uullttiimmiiii  aannii,,  aauu  ffoosstt  mmããrriittee  îînn  mmoodd  ccllaarr
ddiinn  ccaauuzzaa  sscchhiimmbbããrriilloorr  cclliimmaattiiccee  ººii  mmoorrffoollooggiiccee  îînn  tteerriittoo--
rriiuu  ((ddee  eexx..::  ccaallaammiittããþþiillee  aannuulluuii  22000055))..  MMUUFFLLEE  DDrraaiinn  eessttee
ssoolluuþþiiaa  iiddeeaallãã  cceerruuttãã  ddee  pprrooiieeccttaannþþii,,  ddeeooaarreeccee  ccoommbbiinnãã
ccaarraacctteerriissttiiccii  tteehhnniiccee,,  pprraaccttiiccee  ººii  eeccoonnoommiiccee  ppeennttrruu
ppuunneerreeaa  îînn  ooppeerrãã,,  ccaarree  eessttee  iinnddiissppeennssaabbiillãã  ppeennttrruu  iinnssttaallaattoorrii..
MMUUFFLLEE  ssppaa,,  pprroodduuccããttoorr  iittaalliiaann  aall  pprroodduusseelloorr  ddee  ddrreennaajj  aall
aappeelloorr  ddee  ssuupprraaffaaþþãã,,  ddeeþþiinnee  oo  ggaammãã  vvaassttãã  ddee  pprroodduussee  ppeennttrruu
aa  ddrreennaa  aappeellee  pplluuvviiaallee  ººii  ccoonnssoolliiddeeaazzãã  llooccuurriillee  ccuu  ssiittuuaaþþiiii
pprroobblleemmaattiiccee  llaa  ddrreenn..  

MUFLE Drain dispune de mai multe sisteme de drenaj,
cum ar fi: 

DDrreennaajjuull  ppuunnccttuuaall – compus din ccaappaaccee  ºi ggrrããttaarree de
canalizare cu ramã din fontã nodularã 500–7, de la
dimensiunile minime de 300 x 300 mm pânã la 850 x 850 mm,
de ex.: seria OMEGA în clasa D 400, 850 x 850 cu φ600,
dispune de unele opþiuni: garniturã anti-zgomot, greutate
de numai 57 kg, balama ºi un sistem de încuietoare cu
cheie a capacului (cheie specialã anti-furt) mai sigur decât
cele obiºnuite.

DDrreennaajjuull  lliinniiaarr  – compus din rriiggoollee  ººii  ggrrããttaarree  rezistente
pentru toate clasele de greutate potrivit încãrcãturii, con-
form normativelor în vigoare (A15, B125, C250, D400,
E600, F900). Rigola realizatã din HD-PE (polietilenã de
înaltã densitate) rezistentã la lovituri ºi salturi termice,
conservã aceleaºi caracteristici de robusteþe ºi elasticitate
de la –50 0C pânã la +100 0C. Inatacabilã de agenþii
chimici ºi atmosferici HD-PE, rezistã perfect la o vastã
gamã de acizi, sãruri ºi baze, uleiuri minerale ºi petrol.
Rigola MUFLE Drain poate fi instalatã cu siguranþã în insta-
laþii chimice, staþiuni de serviciu sau sãli de lucru, dru-
muri cu un ridicat uz de sãruri anti-îngheþ. În toate
situaþiile este necesar ca substanþele chimice sã nu poatã
compromite structura ºi eficienþa sistemului de drenaj.
Suprafaþa netedã ºi impermeabilã favorizeazã scurgerea
apei, nu permite formarea depunerilor. Rigola MUFLE
Drain poate fi folositã în sectoarele industriei alimentare
ºi, de asemenea, în restaurante. Sistemulul practic de
cuplare rapidã între rigole este prevãzut cu nut ºi feder.

Avantajos de transportat ºi montat, instalarea rigolelor
nu necesitã folosirea unor unelte speciale, ieºirile de
conectare preinstalate pentru evacuare favorizând
conectarea simplã ºi rapidã în reþelele de canalizare.

DDrreennaajj  ddiinn  ooþþeell  iinnooxx  –– gama de cãmine ºi rigole de
colectare a mãrcii ASVOX este complet realizatã din oþel
inox AISI 304, fiind în mãsurã de a satisface toate exigen-
þele în materie de rezistenþã mecanicã, chimicã ºi termicã.
Calitatea sistemelor noastre de drenaj este optimã garan-
tând caracteristicile de ccuurrããþþeenniiee  ººii  iiggiieennãã,,  îînn  ddeepplliinn
rreessppeecctt  ffaaþþãã  ddee  nnoorrmmaattiivveellee ccoommuunniittaarree  eeuurrooppeennee. Linia
ASVOX, compusã din sifoane pietonale ºi carosabile,
rigole cu fisurã ºi grãtare, este destinatã sectoarelor agro-
alimentare, abatoarelor, spitalelor, laboratoarelor, industriei
chimice ºi farmaceutice, oriunde este necesar drenajul
unor cantitãþi mari de apã în timp record. 

DDrreennaajj  ggaazzoonn  PPrraattoo – realizat din PE-HD; sistemul
Prato reprezintã un produs inovator în vederea transfor-
mãrii oricãrei suprafeþe într-un spaþiu verde cu caracteris-
tici optime pentru un trafic lejer, asigurând totodatã ºi
drenajul apelor pluviale.

Acesta este indicat ºi adaptat pentru: parcãri, spaþii
de staþionare, grãdini, parcuri sportive, terenuri de golf,
consolidarea terenurilor cu risc, amenajãri de spaþii
platformã.

Angajaþii firmei formeazã o echipã de profesioniºti ce
vor reprezenta un real spijin în atingerea obiectivelor pe
care vi le propuneþi, oferindu-vã consultanþã de la primele
faze de proiectare pânã la punerea în operã a produselor,
succedându-se cu un raport de asistenþã.

DDIISSTTRRIIBBUUIITTOORRIIII  MMUUFFLLEE  AAUUTTOORRIIZZAAÞÞII::
REPREZENTANT OFICIAL ÎN ROMÂNIAªI ZONACENTRU

SUD: SSCC  GGIIMMAANNII &&  MMUUFFLLEE,, wwwwww..mmuuffllee..rroo;
ZONA MOLDOVEI: HIPER MARKETURI DEDEMAN;
ZONA TRANSILVANIEI: MAGAZINELE AMBIENT; 
ZONA BUCUREªTI: SC BADUC, SC ROM VEST,

ªos. Pipera Tunari 0724-564.230; SC PICOLLO COM
MAGAZIN BÃNEASA 0723-501.120;

ZONA BRAªOVULUI: SC RECOBOL 0722-133.004.

Sisteme de drenaj al apelor de suprafaþã
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SSCC  UUrrbbiiss  AArrmmããttuurrii  SSaanniittaarree  SSAA,
fondatã în urmã cu peste 40 de ani,
este, în prezent, o societate cu capital
integral privat, fiind principalul fabri-
cant din România de armãturi sani-
tare pentru echiparea camerelor de
baie ºi bucãtãrie din locuinþe, hote-
luri ºi construcþii socio-culturale.

Pe lângã produsele de robinetãrie
pe care le produce, UUrrbbiiss  comercia-
lizeazã ºi feronerie pentru uºi ºi ferestre,
obiecte sanitare, radiatoare, aceste
produse reunindu-se sub sloganul
„Totul pentru casa ta!”.

Societatea a cunoscut un proces
de restructurare ºi modernizare, ceea
ce a dus la creºterea semnificativã atât

a calitãþii produselor, cât ºi a design-
ului, precum ºi la alinierea lor la stan-
dardele vest-europene. Produsele sunt
fabricate din alamã, dotate cu cartuºe
ceramice de primã calitate.

Plecând de la cerinþele clienþilor,
societatea ºi-a impus ca strategie de
bazã realizarea în permanenþã de pro-
duse noi, care asigurã standarde ridi-
cate de confort, siguranþã ºi durabilitate.
Printre aceste produse se numãrã:
noile serii de baterii AXXE ºi STIL,
portprosoape tip cuier, de diferite
înãlþimi, cu finisaj cromat ºi cu
funcþionãri multiple (pentru halate
de baie, pentru prosoape, împreunã
cu perie de WC sau savonierã).

SSCC  UUrrbbiiss  AArrmmããttuurrii  SSaanniittaarree  îºi vinde
produsele în toate zonele þãrii prin dis-
tribuitorii zonali, iar în Bucureºti prin
reþeaua de hypermarketuri ºi în peste
50 de puncte de desfacere, cu care
sunt încheiate acorduri comerciale.
Aceleaºi produse se regãsesc în hote-
lurile de pe litoral, dar ºi în alte zone
ale þãrii, în ministere, spitale etc.

De asemenea, pentru cei interesaþi
existã un magazin propriu în incinta
societãþii. În trimestrul întâi al anului
2006, se va da în funcþiune un centru
comercial „Urbis – totul pentru casa ta“,
în incinta societãþii, investiþie finanþatã
de acþionarul majoritar, care va avea
parcare proprie ºi va acoperi toatã gama
de produse necesare echipãrii locuinþei.

Produsele beneficiazã de Agrement
Tehnic emis de MLPTL, iar Sistemul
de Management al Calitãþii îndeplineºte
condiþiile standardului SR EN ISO
9001:2001.

În afarã de principalul sãu obiect de
activitate, UUrrbbiiss  executã ºi activitãþi ca:

turnare piese din alamã;
turnare piese din zamac;
acoperiri electrochimice;
producerea de „Robinet pentru

butelii de gaz petrolier lichefiat”, pro-
dus care beneficiazã de certificat
ISCIR.

UUrrbbiiss  AArrmmããttuurrii  SSaanniittaarree  îºi promo-
veazã produsele prin participarea la
târguri ºi expoziþii naþionale, prin
apariþia în cataloage ºi reviste de spe-
cialitate, pe portaluri specializate ºi pe
site-ul propriu wwwwww..uurrbbiissaass..rroo, prin
participarea la licitaþii publice în vede-
rea obþinerii de contracte de vânzare.
De asemenea, societatea promoveazã
produse din import de la firma PAINI-
Italia, fiind unicul distribuitor al acestor
produse în România.

Piaþa româneascã a robinetãriei
sanitare este invadatã de importuri
masive care, nu de puþine ori, au o cali-
tate îndoielnicã, iar produsele impor-
tate sunt vândute sub mãrci renumite,
dezinformând astfel consumatorii.

Deºi concurenþa pe piaþã este
acerbã, convinºi de faptul cã pro-
dusele marca UUrrbbiiss vor câºtiga mereu
încrederea celor care opteazã pentru
ele, prin toate mãsurile tehnice, tehno-
logice pe care le ia, firma asigurã
garanþia unui raport preþ/calitate profi-
tabil pentru toþi beneficiarii. 

URBIS
Totul pentru casa ta!
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S u p e r o f e r t a
KESTON

Acum puteþi achiziþiona o centralã în condensare de ultimã generaþie la un preþ excepþional, similar cu al
unei centrale convenþionale. În plus, pe lângã acest discount, la pachetele speciale Keston primeºti

gratuit kitul standard de admisie/evacuare ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.
OOFFEERRTTÃÃ  VVAALLAABBIILLÃÃ  ÎÎNN  PPEERRIIOOAADDAA  RROOMMTTHHEERRMM  ((2222  ––  2255  MMAARRTTIIEE  22000066))

NNEE  GGÃÃSSIIÞÞII   ÎÎNN  PPAAVVIILLIIOONNUULL  1155,,   SSTTAANNDDUULL  4433--4455..

KKeessttoonn reprezintã brandul care a
cucerit atât piaþa britanicã, cât ºi piaþa
din România.

Centralele termice KESTON cu
tiraj forþat, în regim de condensare,
prezintã numeroase aavvaannttaajjee:

Consumuri reduse de com-
bustibil (gaz natural sau gaz lichefiat)
datoritã funcþionãrii cu eficienþã ener-
geticã de peste 108% (raportatã la
puterea caloricã inferioarã a gazului
natural);

Funcþionare complet modulatã,
cu adaptarea continuã a puterii utile,
deci ºi a consumului, la nivelul de
confort prestabilit;

Funcþionare ºi la presiuni reduse
de alimentare cu gaze din reþea,
specifice României în perioadele reci; 

Emisie redusã de noxe;
Siguranþã deosebitã în funcþio-

nare datoritã combustiei total capsu-
late (fãrã flacãrã de veghe) ºi
automatizãrii, ce permite controlul
complet al arderii;

Nu necesitã coº de fum, evacu-
area gazelor de ardere (care au tem-
peraturi cuprinse între 50 0C - 70 0C) în
exteriorul clãdirii realizându-se printr-o
simplã þeavã de PVC a cãrei lungime
poate ajunge pâna la 30/90m. Aerul
de ardere este asigurat direct din exteri-
orul clãdirii tot printr-o conductã de PVC;

Instalare rapidã, în spaþii reduse,
atât în construcþiile noi, cât ºi în cele
existente. 

Instalare în orice spaþiu dispo-
nibil al clãdirii, aceste centrale fiind
exceptate de la normele standard
privind suprafaþa vitratã ºi volumul din
punctul termic (Normele Tehnice aprobate

prin Ordinul Ministerului Economiei
ºi Comerþului nr. 58/04.02.2004,
publicate în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 173 bis/27.II.2004);

Stoc permanent de piese de
schimb ºi o activitate de service asis-
tatã de cei mai buni specialiºti care
acoperã practic toate judeþele þãrii.

continuare în pagina 80
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IIII..  PPEENNTTRRUU  SSPPAAÞÞIIIILLEE  UUNNIIFFAAMMIILLIIAALLEE,,  RREESSPPEECCTTIIVV  VVOOLLUUMMEE  DDEE  ÎÎNNCCÃÃLLZZIITT  DDEE  MMAAXXIIMMUUMM  770000  mm33 ªªII  UUNN  NNEECCEESSAARR  DDEE
AA..CC..CC..  PPEENNTTRRUU  OO  BBUUCCÃÃTTÃÃRRIIEE  ªªII  OO  BBAAIIEE  --  SSUUFFIICCIIEENNTT  PPEENNTTRRUU  AAPPAARRTTAAMMEENNTTEELLEE  DDEE  BBLLOOCC  --  KKEESSTTOONN  PPRROOPPUUNNEE::

Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acordã GRATUIT
kitul standard de admisie/evacuare, senzor de temperaturã exterioarã ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acordã GRATUIT
kit-ul standard de admisie/evacuare ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

VVaarriiaannttaa  BB

PPAACCHHEETTEE  SSPPEECCIIAALLEE
II..  PPEENNTTRRUU  VVOOLLUUMMEE  DDEE  ÎÎNNCCÃÃLLZZIITT  DDEE  MMAAXXIIMMUUMM  770000  mm33 ªªII  NNEECCEESSAARR  DDEE  AAPPÃÃ  CCAALLDDÃÃ  DDEE  CCOONNSSUUMM  ((AA..CC..CC..))

PPEENNTTRRUU  OO  BBUUCCÃÃTTÃÃRRIIEE  ªªII  22--33  BBÃÃII::

Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acordã GRATUIT
kitul standard de admisie/evacuare ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

VVaarriiaannttaa  AA

urmare din pagina 79 



IIIIII..  PPEENNTTRRUU  VVOOLLUUMMEE  DDEE  ÎÎNNCCÃÃLLZZIITT  ÎÎNNTTRREE  770000  ªªII  11220000  mm33,,  OO  BBUUCCÃÃTTÃÃRRIIEE  ªªII  22--33  BBÃÃII,,  KKEESSTTOONN  PPRROOPPUUNNEE::

Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acordã GRATUIT kitul
standard de admisie/evacuare, senzor de temperaturã exterioarã ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

Pe lângã discount-ul de 15% acordat la preþul centralei (poz.1), la achiziþionarea acestui pachet se acorda GRATUIT kitul
standard de admisie/evacuare, senzor de temperaturã exterioarã ºi garanþie nelimitatã pentru termostatul de camerã.

VVaarriiaannttaa  CC

VVaarriiaannttaa  DD

OOPPÞÞIIOONNAALL::
Pentru vvaarriiaannttaa  CC  ºi pentru soluþia încãlzirii cu

CC3366CCOOMMBBII,,  termostatul de ambient se poate înlocui cu
un termostat ooppeenntthheerrmm  cu ajutorul cãruia se obþin rezul-
tate spectaculoase într-o funcþionare ireproºabilã a cen-
tralelor termice în condensare, prin modularea continuã a
puterii acestora, în funcþie de temperatura de confort
cerutã. GGaarraannþþiiaa  opentherm-ului este extinsã la trei ani.

GGaarraannþþiiaa  acordatã pentru centrale este: 3 ani pentru
schimbãtorul de cãldurã ºi 2 ani pentru restul echipa-
mentelor, de la punerea în funcþiune a echipamentului.

GGaarraannþþiiaa  acordatã pentru boilere este: 7 ani pentru
rezervorul de oþel inox ºi 4 ani pentru rezervorul de oþel
emailat, în condiþii normale de exploatare ºi cu
respectarea instrucþiunilor din Manualul de instalare; restul
componentelor beneficiazã de 1 an garanþie. În preþul
boilerelor sunt incluse urmãtoarele accesorii: supapa de
supratemperaturã ºi suprapresiune, rezistenþa electricã de
imersie (3 kW), termostatul de siguranþã ºi de reglare.

Preþurile nu includ TTVVAA  ºi aauuttoorriizzaarreeaa  ffuunnccþþiioonnããrriiii.
Preþurile menþionate sunt în condiþia de livrare

llooccoo--pprroodduuccããttoorr  ºi nu includ transportul. 

CCEENNTTRRAALLEE  KKEESSTTOONN
Bd. Dimitrie Pompei nr. 10, Sector 2, Bucureºti 020337

Tel.: (0040) 21 242.88.22, Fax: (0040) 21 242.88.11, E-mail: keston@celsius2000.com, www.celsius2000.com
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Încãlzirea halelor industriale
SOLUÞII EFICIENTE 

În acest numãr al revistei, vã
aducem în atenþie gama de sisteme
moderne de încãlzire prin radiaþie,
care înseamnã, pe lângã eficienþã, ºi
economii energetice importante, între
30% ºi 65%, în funcþie de tipul halei,
gradul de izolare, procesul tehno-
logic desfãºurat etc.

Sistemele de încãlzire prin radi-
aþie pot fi utilizate pentru: hale indus-
triale, depozite, service-uri auto, sãli
de sport, spaþii cu înãlþimi mari,
show-room-uri, pavilioane expozi-
þionale, sere de flori ºi legume,
crescãtorii de animale, cuptoare cu
temperaturã strict controlatã etc.

Tubulaturã  radiantã  OHA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie

OHA este o soluþie excelentã pentru
încãlzirea spaþiilor industriale ºi, în
general, a spaþiilor cu înãlþimi medii
ºi mari. Flexibilitatea sistemului constã
în adaptarea tubulaturii radiante la orice
exigenþe privind traseul acesteia în inte-
riorul clãdirilor încãlzite. În funcþie de
necesarul de cãldurã ºi înãlþimea
clãdirii, tubulatura radiantã poate
avea o configuraþie monotubularã sau
bitubularã.

Grupul de combustie care se plaseazã
în exteriorul clãdirii are rolul de a
genera cãldura obþinutã de la arzãtor
ºi de a realiza, prin intermediul unui
ventilator, circuitul continuu al
fluidului caloportor. Circuitul se
realizeazã în interiorul unei tubula-
turi radiante etanºe, aflatã în depre-
siune în raport cu mediul încãlzit.
Temperatura suprafeþei exterioare a
tubulaturii radiante este variabilã ºi,
dupã cerinþe, se poate situa în inter-
valul 120 0C – 290 0C. Marele avantaj
al unui asemenea sistem de încãlzire
este acela cã se recirculã în proporþie
de 80% gazele rezultate în urma
procesului de ardere. 

Deoarece grupul de combustie
este amplasat în exteriorul construcþiei,
sistemul poate fi utilizat ºi în situaþia
în care nu existã suprafaþã vitratã

corespunzãtoare, conform norma-
tivelor în vigoare.

Tuburi  radiante  modulare  INFRA
Sistemul de încãlzire prin radiaþie

INFRA este cea mai adecvatã soluþie
de încãlzire zonalã. Echipamentele
pot fi utilizate în spaþii cu înãlþimi
cuprinse între 5 ºi 20 de metri ºi chiar mai
mult în condiþii speciale. Concentreazã
fluxul de cãldurã în zona de lucru ºi,
în acelaºi timp, limiteazã ºi stratifi-
carea aerului între pardosealã ºi
planºeu.

Datoritã faptului cã încãlzirea se
face prin radiaþie, nu se produc
miºcãri de aer ºi pulberi de praf; se
obþine, astfel, un ambient mai curat,
fãrã curenþi de aer. 

INFRA este un sistem foarte eco-
nomic, care încãlzeºte rapid supra-
feþele aflate sub conul de radiaþie,

SSYYSSTTEEMMAA  RROOMMÂÂNNIIAA  pprrooppuunnee  ssoolluuþþiiii  tteehhnniiccee  ººii  eecchhiippaammeennttee  ppeennttrruu  îînnccããllzziirreeaa  eeffiicciieennttãã  aa  ssppaaþþiiiilloorr  iinndduussttrriiaallee  îînn
ccoonnddiiþþiiiillee  rreeaalliizzaarriiii  uunnoorr  eeccoonnoommiiii  iimmppoorrttaannttee  ddee  eenneerrggiiee  ((ddee  ppâânnãã  llaa  6655%%))..  

ÎÎnnccããllzziirreeaa  îînnccããppeerriilloorr  iinndduussttrriiaallee  ((ººii,,  îînn  ggeenneerraall,,  aa  îînnccããppeerriilloorr  ccuu  vvoolluumm  mmaarree))  ppuunnee,,  ddee  rreegguullãã,,  pprroobblleemmee  ddiiffiicciillee
ddiinn  ccaauuzzaa  ddiivveerrssiittããþþiiii  ttiippuurriilloorr  ddee  ccllããddiirrii  îînnttââllnniittee,,  aa  vvaarriieettããþþiiii  aaccttiivviittããþþiilloorr  ddeessffããººuurraattee  ººii  aa  nneecceessiittããþþiiii  aalleeggeerriiii  cceelluuii  mmaaii
eeccoonnoommiicc  ssiisstteemm,,  aattââtt  ddiinn  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  aall  iinnvveessttiiþþiieeii,,  ccââtt  ººii  aall  eexxppllooaattããrriiii..

AAmmeelliioorraarreeaa  ccoonnddiiþþiiiilloorr  ddee  lluuccrruu  eessttee  ssiisstteemmaattiicc  ccããuuttaattãã  ººii  îînn  iinndduussttrriiee  ccaa,,  ddee  aallttffeell,,  îînn  ttooaattee  sseeccttooaarreellee  ddee  aaccttiivviittaattee,,
nneecceessiittaatteeaa  aassiigguurrããrriiii  uunnuuii  ccoonnffoorrtt  tteerrmmiicc  ffiiiinndd  cceerriinnþþaa  ccaarree  ttrreebbuuiiee  ssãã  ssaattiissffaaccãã  ppaarraammeettrriiii  nneecceessaarrii  îînn  iinncciinntteellee  ddee
vvoolluumm  mmaarree  ººii,,  ddee  aasseemmeenneeaa,,  ssãã  ccoonnttrriibbuuiiee  llaa  rreeaabbiilliittaarreeaa  tteerrmmiiccãã  aa  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr,,  pprreeccuumm  ººii  llaa  eeccoonnoommiissiirreeaa  eenneerrggiieeii
tteerrmmiiccee..

MMaajjoorriittaatteeaa  hhaalleelloorr  ddee  ttiipp  iinndduussttrriiaall  ssuunntt  ccllããddiirrii  ccuu  îînnããllþþiimmii  mmaarrii,,  ddee  ppeessttee  55  mm,,  aajjuunnggâânndd  cchhiiaarr  ppâânnãã  llaa  3300  mm..
EExxcceeppttâânndduu--llee  ppee  cceellee  nnoouu--ccoonnssttrruuiittee,,  aacceesstteeaa  ssuunntt  ccaarraacctteerriizzaattee  pprriinnttrr--oo  iizzoollaaþþiiee  rreedduussãã,,  uunneeoorrii  iinneexxiisstteennttãã..
CCoonnssuummuull  ssppeecciiffiicc  ddee  eenneerrggiiee  tteerrmmiiccãã  aall  aacceessttoorr  ccllããddiirrii  ssee  ssiittuueeaazzãã  llaa  nniivveelluurrii  rriiddiiccaattee,,  ccaarree  ssee  rreeppeerrccuutteeaazzãã  aassuupprraa
pprreeþþuurriilloorr  ddee  pprroodduuccþþiiee  ººii  ccoonndduucc,,  ddee  mmuullttee  oorrii,,  llaa  iimmppoossiibbiilliittaatteeaa  ppllããþþiiii  ffaaccttuurriilloorr  ssaauu  llaa  îînnttrreerruuppeerreeaa  aaccttiivviittããþþiiii  ppee
ttiimmppuull  sseezzoonnuulluuii  ddee  iiaarrnnãã..  
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suprafeþe ce devin la rândul lor emi-
tori de cãldurã. 

Randamentele de combustie sunt
mari: peste 95%.

Toate acestea, coroborate cu un
regim de funcþionare termostatat,
conduc la economii de energie de
30%–65% faþã de sistemele clasice.

Cu tuburile radiante INFRA se pot
obþine zone de temperaturi diferite în
aceeaºi incintã.

Circuitul gazelor de ardere este în
depresiune în raport cu mediul
ambiant, iar camera de ardere etanºã,
ceea ce conferã o siguranþã deosebitã
în exploatare.

Module  radiante  INFRA  BAF
Reprezintã o soluþie perfectã pen-

tru încãlzirea serelor ºi a fermelor de
animale.

Existã mai multe variante sub care
se pot realiza acestea, ºi anume:

INFRA BAF MSV: module radiante
legate la un canal colectiv pentru gaze
de ardere cu exhaustor final, unic

pentru toate modulele instalate. Acest
sistem poate fi desfãºurat pe lungimi
de 12, 18, 24 metri lungime;

INFRA BAF USV: module radi-
ante în formã de „U”, racordate la un
canal colectiv pentru gazele de
ardere, cu exhaustor final, unic pen-
tru toate modulele instalate; 

INFRA BAF MC: module etanºe
cu lungimi diferite ºi numãr variabil
de arzãtoare BAF 28/45 kW; în
funcþie de aplicaþie acestea sunt desti-
nate serelor ºi fermelor zootehnice,
cu înãlþimi reduse. Modulele au un
sistem de liftare special gândit pentru
aceste aplicaþii. 

Cuptoare  industriale  INFRA  BAF
Tuburile radiante INFRA pot avea

diverse utilizãrii, astfel încât sã poatã
fi aplicate pentru:

uscarea diverselor materiale:
piese metalice, plastice, produse agri-
cole, forme ºi miezuri de turnãtorie,
marmurã;

încãlzirea diverselor tipuri de
lichide cu schimbãtoare de cãldurã
imersate, nisipul pentru turnãtorii ºi
alte substanþe granulate, diverse
materiale în vederea vopsirii etc.

SSYYSSTTEEMMAA  RROOMMAANNIIAA  vvãã  ssttãã  llaa  ddiiss--
ppoozziiþþiiee  ccuu  oorriiccee  iinnffoorrmmaaþþiiee  ddiinn  ddoommeenniiuu,,
ccoonnssuullttaannþþãã,,  ssttuuddiiii  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee..  
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Reutilizarea maselor plastice
din dezafectarea construcþiilor 

VViiccttoorriiaa  BBAACCIIUU,,  CCoorraa  SSTTAAMMAATTEE,,  MMiihhaaeellaa  IIOONN,,  IIuulliiaa  MMIICCUU,,  MMaarriiaannaa  PPUUEENNEEAA--CCIIOONNCCUU  ––
IINNCCEERRCC  BBuuccuurreeººttii,,  LLaabboorraattoorruull  ddee  PPrroodduussee  PPoolliimmeerriiccee  ººii  FFiinniissaajjee  îînn  CCoonnssttrruuccþþiiii

În urma cercetãrilor de laborator
efectuate, s-a stabilit metodologia de
încercãri conform normelor europene
asupra produselor din mase plastice,
provenite din dezafectarea construcþi-
ilor ºi/sau instalaþiilor cu termen de
garanþie depãºit pentru stabilirea
gradului de degradare al acestora.

De asemenea, încercãrile de labo-
rator efectuate dovedesc cã se pot
obþine produse noi, realizate din
deºeuri de PVC, care au caracteristici
tehnice comparabile cu cele ale pro-
duselor realizate din PVC virginã. 

În perioada actualã, protecþia
mediului este problema majorã a
umanitãþii. Activitatea omului, orien-
tatã spre valorificarea resurselor natu-
rale, a afectat întotdeauna starea
factorilor de mediu. Asistãm la o
poluare ºi chiar la o degradare, une-
ori ireversibilã, a factorilor de mediu
(apã/aer/sol).

Exploatarea intensã a resurselor natu-
rale a condus la epuizarea acestora.
Degradarea mediului înseamnã redu-
cerea potenþialului existent de regene-
rare a naturii, înrãutãþirea calitãþii ºi
diminuarea posibilitãþii de refacere a
factorilor de mediu.

Condiþiile de viaþã de astãzi tre-
buie îmbunãtãþite prin acþiuni de
corectare a impactului negativ produs
de unele activitãþi, prin intervenþii la
sursele de poluare.

Conceptul de dezvoltare durabilã
trebuie sã stea la baza planificãrii ºi
dezvoltãrii teritoriului ºi urbanismului
ºi are ca obiectiv general gãsirea opti-
mului interacþiunii dintre patru sisteme:
economic, tehnologic, ambiental ºi
uman.

Recuperarea ºi reutilizarea resurselor
reciclabile reprezintã mijloace de
soluþionare a contradicþiei dintre cerin-
þele procesului de creºtere economicã ºi
caracterul restrictiv al resurselor. 

În acelaºi timp s-a conºtientizat o
altã dimensiune a reciclãrii materi-
alelor – degradarea ecologicã continuã.
Astfel, cele douã domenii – cel al
recuperãrii ºi refolosirii materialelor
ºi cel al protecþiei mediului – interfe-
reazã profund, intensificarea reciclãrii
diminuând sensibil presiunea polu-
antã asupra mediului.

AApplliiccaaþþiiiillee  mmaatteerriiaalleelloorr  ppllaassttiiccee  îînn
ccoonnssttrruuccþþiiii  ooccuuppãã  uunn  lloocc  ffooaarrttee  iimmppoorr--
ttaanntt  îînn  ttooaattãã  lluummeeaa..  2233%%  ddiinn  ccaannttii--
ttaatteeaa  ddee  mmaatteerriiaallee  ppllaassttiiccee,,  pprroodduussãã  îînn
EEuurrooppaa  ddee  VVeesstt,,  ssuunntt  uuttiilliizzaattee  îînn  ccoonn--
ssttrruuccþþiiii,,  ccaannttiittaatteeaa  ffoolloossiittãã  ffiiiinndd  ppee  aall
ddooiilleeaa  lloocc  dduuppãã  ccaannttiittaatteeaa  ddee  mmaatteerriiaallee
uuttiilliizzaattãã  llaa  aammbbaallaajjee..

Materialele plastice, comparativ
cu alte soluþii, sunt avantajoase pentru
construcþii. Pe lângã economia de
resurse naturale, costurile mai mici,
durabilitatea mare ºi reciclabilitatea
materialelor plastice determinã
folosirea acestora în cantitate mare în
construcþii. Produsele cum ar fi con-
ductele sau profilele PVC pentru ferestre
sunt reciclate la sfârºitul duratei lor de
viaþã, ºi, odatã reciclate, pot fi folosite
pentru fabricarea de noi produse sau
profile PVC. 

Aplicând legislaþia în vigoare în
domeniu pe plan european, în þãrile
Europei de Vest existã o preocupare
susþinutã pentru recuperarea, reci-
clarea ºi reutilizarea materialelor
plastice provenite din construcþii
dezafectate sau cu termen de garanþie
depãºit.

Astfel, conform Directivei CE nr. 442/1975,
referitoare la deºeuri, se considerã cã
toate reglementãrile în materie de
eliminare a deºeurilor trebuie sã aibã
ca obiectiv esenþial protejarea sãnãtãþii
omului ºi a mediului împotriva efectelor
negative cauzate de transportul, tratarea
ºi depozitarea deºeurilor.

Reglementarea nr. 2150/2002, refe-
ritoare la deºeuri, considerã necesarã
existenþa unor statistici care sã conþinã
date despre producþia ºi gestiunea
deºeurilor. Aceste statistici sunt foarte
utile Comunitãþii Europene pentru a
putea monitoriza ºi controla respectarea
politicii deºeurilor.

Politica comunitarã în materie de
deºeuri a stabilit o serie de principii
care trebuie respectate de cãtre
unitãþile producãtoare de deºeuri.
Acestea presupun monitorizarea
deºeurilor în diferite puncte ale lanþului
deºeurilor, de la producerea lor pânã la
colectarea ºi revalorificarea lor.

În România, necesitatea reciclãrii
deºeurilor pe bazã de materiale plas-
tice a devenit tot mai acutã din cauza,
pe de o parte, a creºterii cantitãþii
acestora, iar pe de altã parte,  din
cauza impactului negativ tot mai pro-
nunþat al lor asupra mediului încon-
jurãtor,  generat de specificul acestor
deºeuri de a fi nebiodegradabile.

În acest sens, este necesar sã se
adopte mãsurile corespunzãtoare în
vederea creãrii, la nivel naþional, a
unui sistem adecvat ºi integrat al pro-
cedeelor de recuperare, reciclare,
reutilizare a deºeurilor de materiale
plastice provenite din construcþii,
þinând seama de cele mai bune
tehnologii disponibile care nu implicã
costuri excesive.

ÎÎnn  RRoommâânniiaa,,  nneecceessiittaatteeaa  rreecciiccllããrriiii  ddeeººeeuurriilloorr  ppee  bbaazzãã  ddee  mmaatteerriiaallee  ppllaassttiiccee  aa  ddeevveenniitt  ttoott  mmaaii  aaccuuttãã,,  ppee  ddee  oo  ppaarrttee,,
ddiinn  ccaauuzzaa  ccrreeººtteerriiii    ccaannttiittããþþiiii  aacceessttoorraa,,  iiaarr  ppee  ddee  aallttãã  ppaarrttee,,  ddiinn  ccaauuzzaa  iimmppaaccttuulluuii  nneeggaattiivv  ttoott  mmaaii  pprroonnuunnþþaatt  aall  lloorr  aassuupprraa
mmeeddiiuulluuii  îînnccoonnjjuurrããttoorr,,  ddeetteerrmmiinnaatt  ddee    ssppeecciiffiiccuull  aacceessttoorr  ddeeººeeuurrii  ddee  aa  ffii  nneebbiiooddeeggrraaddaabbiillee..

ÎÎnn  aacceeaassttãã  ddiirreeccþþiiee,,  LLaabboorraattoorruull  ddee  PPrroodduussee  PPoolliimmeerriiccee  ººii  FFiinniissaajjee  aa  eellaabboorraatt  pprrooiieeccttuull  77BB1100  îînn  ccaaddrruull  pprrooggrraammuulluuii
AAMMTTRRAANNSS..  

MMaatteerriiaalleellee  ppllaassttiiccee,,  ccoommppaarraattiivv  ccuu  aallttee  ssoolluuþþiiii,,  ssuunntt  aavvaannttaajjooaassee  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccþþiiii..  PPee  llâânnggãã  eeccoonnoommiiaa  ddee  rreessuurrssee
nnaattuurraallee,,  ccoossttuurriillee  mmaaii  mmiiccii,,  dduurraabbiilliittaatteeaa  mmaarree  ººii  rreecciiccllaabbiilliittaatteeaa  mmaatteerriiaalleelloorr  ppllaassttiiccee  ddeetteerrmmiinnãã  ffoolloossiirreeaa  aacceessttoorraa  îînn
ccaannttiittaattee  mmaarree  îînn  ccoonnssttrruuccþþiiii..  

ÎÎnn  aacceesstt  sseennss  eessttee  nneecceessaarr  ssãã  ssee  aaddooppttee  mmããssuurriillee  ccoorreessppuunnzzããttooaarree  îînn  vveeddeerreeaa  ccrreeããrriiii  llaa  nniivveell  nnaaþþiioonnaall  aa  uunnuuii  ssiisstteemm
aaddeeccvvaatt  ººii  iinntteeggrraatt  aall  pprroocceeddeeeelloorr  ddee  rreeccuuppeerraarree,,  rreecciiccllaarree,,  rreeuuttiilliizzaarree  aa  ddeeººeeuurriilloorr  ddee  mmaatteerriiaallee  ppllaassttiiccee  pprroovveenniittee  ddiinn
ccoonnssttrruuccþþiiii,,  þþiinnâânndd  sseeaammaa  ddee  cceellee  mmaaii  bbuunnee  tteehhnnoollooggiiii  ddiissppoonniibbiillee  ccaarree  nnuu  iimmpplliiccãã  ccoossttuurrii  eexxcceessiivvee..

continuare în pagina 86
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Încãlzirea ºi climatizarea imobilelor
POMPELE DE CÃLDURÃ

Tehnica de producere a energiei
termice din energia solarã înmagazi-
natã în mediul înconjurãtor este
cunoscutã de mulþi ani.

PPoommppaa  ddee  ccããlldduurrãã produce energie
termicã pprriinn  aappoorrttuull  ggrraattuuiitt  aall  ccããlldduurriiii
pprreelluuaattee  ddiinn  aappãã,,  ppããmmâânntt,,  aaeerr..  Preluarea
în vaporizator a cãldurii se face prin
intermediul unui lichid de transport,
care are punctul de fierbere la –40 0C.
Prin vaporizare, agentul termic se
transformã în gaz, care este absorbit
de compresor. Gazul este apoi com-
primat, temperatura acestuia crescând
la 70 – 100 0C prin comprimare. Aceastã
cãldurã este transferatã agentului
termic (apa din instalaþia termicã)
prin intermediul condensatorului,
folosindu-se apoi pentru încãlzirea
clãdirilor sau pentru prepararea apei
calde menajere.

Inversând sistemul de funcþionare
al pompei de cãldurã, se obþine, în
sezonul cald, climatizarea spaþiilor,
cãldura preluatã din acestea
înmagazinându-se în pãmânt sau
apã, în vederea utilizãrii ei în
sezonul rece.

EEUU--RROO  IINNSSTTAALLAAÞÞIIII propune
clienþilor sãi ppoommppeellee  ddee  ccããlldduurrãã
TThheerrmmiiaa,,  produse de firma suedezã
Thermia AB, care cunoaºte primele
realizãri remarcabile în acest domeniu,
încã din anul 1973. Calitatea ºi efi-
cienþa deosebitã a pompelor de cãl-
durã Thermia sunt recunoscute ºi
foarte apreciate, acestea având apli-
caþii în domenii variate: case, vile,
blocuri de apartamente, restaurante,
hoteluri, spitale, unitãþi industriale,
sedii firme etc. 

Pompele de cãldurã sunt cuprinse
într-o gamã variatã, atât în ceea ce
priveºte construcþia, cât ºi sursele de
energie, având puteri cuprinse între 6 ºi
700 kW. Ca mediu de rãcire, pom-
pele de cãldurã Thermia folosesc
agenþi ecologici de rãcire. 

EEUU--RROO  IINNSSTTAALLAAÞÞIIII  îîii  îînnddeeaammnnãã
ppee  cceeii  ccaarree  ddoorreesscc  ssãã  nnuu  ddeeppiinnddãã  ddee
nniimmeennii,,  ppee  cceeii  ccaarree  ssee  ssiimmtt  rreessppoonn--
ssaabbiillii  ppeennttrruu  vviiiittoorruull  lloorr  ººii  aall  ssuuccccee--
ssoorriilloorr  sã-ºi îndrepte atenþia cu
încredere asupra acestor soluþii ce au
în vedere, pe lângã rezolvarea con-
fortului termic, ffoolloossiirreeaa  ddee  rreessuurrssee
iinneeppuuiizzaabbiillee  ddee  eenneerrggiiee,,  pprreelluuaattee
ddiirreecctt  ddiinn  mmeeddiiuull  nnaattuurraall..

Utilizarea acestui sistem de
încãlzire ºi climatizare asigurã propri-
etarilor cheltuieli de exploatare prac-
tic neglijabile. Principiul constructiv
bazat pe echipamente fiabile, cu grad
de uzurã redus în timp, comparativ
cu cel înregistrat la centralele clasice,
nu impune intervenþia periodicã a
specialiºtilor în vederea reglãrii ºi
reparãrii lor. Cheltuielile cu produ-
cerea cãldurii ºi a apei calde mena-
jere sunt de 3 ori mai mici decât la
centralele cu gaze naturale, respectiv
de 4,5 ori mai mici decât cele înregis-
trate la centralele care funcþioneazã
cu motorinã. ÎÎnn  pplluuss,,  ccoossttuull  eenneerrggeettiicc
aall  ppoommppeeii  ddee  ccããlldduurrãã  nnuu  eessttee  iinnfflluu--
eennþþaatt  ddee  nniivveelluull  aacccciizzeelloorr!!  

SSCC  EEUU--RROO  IINNSSTTAALLAAÞÞIIII  SSAA  
IInnttrraarreeaa  hhoottaarruulluuii  nnrr..  11,,  sseeccttoorr  66,,  BBuuccuurreeººttii

TTeell..::  002211//331177..2277..6688
002211//331177..2277..6699
002211//449933..4400..2222
00772222--557755..226600

tteehhnniicc@@eeuurrooiinnssttaallaattiiii..rroo
wwwwww..eeuurrooiinnssttaallaattiiii..rroo

Pãrþile componente ale
unei pompe de caldurã
ºi schema de funcþionare:

SSttaannddaarrdd::  
• compresor;
• condensator;
• ventil de expansiune;
• vaporizator;
• subrãcitor;
• centrala de reglaj.
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Adoptarea ºi respectarea legis-
laþiei în vigoare în domeniul manage-
mentului integrat al deºeurilor urbane
reprezintã o condiþie strict necesarã
în perspectiva integrãrii în Uniunea
Europeanã. 

În România, tratarea complexã a
procesãrii deºeurilor pe bazã de
materiale plastice înseamnã o nouã
abordare a problematicii deºeurilor în
general, plecând de la necesitatea de
a prevedea un spaþiu suficient de sto-
care, de a reduce costurile ºi de a gãsi
soluþii mixte în procesul de anulare a
efectelor negative ale deºeurilor.

În prezent, din cauza proastei
administrãri a deºeurilor, spaþiile vechi
de depozitare a acestora reprezintã o
mare problemã pentru cã polueazã
pânza freaticã ºi râurile ºi constituie un
risc major pentru sãnãtatea populaþiei.

Corespunzãtor legislaþiei, este necesar
sã se dezvolte un sistem de achiziþionare
pe plan naþional pentru reconstituirea-reci-
clarea deºeurilor, reducând cantitatea
deºeurilor biodegradabile dispuse în spaþiile
de depozitare a deºeurilor.

În viitor, în România sunt necesare
schimbãri în tratarea – dispunerea
deºeurilor, este necesarã încurajarea
investiþiilor în tehnologii de reciclare a
materialelor ºi recuperarea energeticã.

Reciclarea materialelor termoplas-
tice degradate, cu o duratã de utili-
zare mare, necesitã tratamente scumpe.

În timp, moleculele strãine, cum ar
fi: impuritãþile, moleculele de pigment
ºi altele, s-au amestecat în structura
polimerului ºi ele nu mai pot fi înde-
pãrtate mecanic, deci cele mai multe
materiale reciclate trebuie repigmentate.
La acest tip de materiale, costurile de
reciclare sunt mai mari decât benefi-
ciile economice ºi ecologice.

Factorul determinant care afecteazã
reciclarea deºeurilor din polietilenã
(PE) supuse reciclãrii este durata de
utilizare.

Se va face o distincþie între reci-
clarea produselor durabile ºi nedurabile.
În produse durabile sunt incluse:
þevi, tancuri petroliere, ambalaje mari
pentru lichide, iar în cele nedurabile,
ambalaje sub forma de filme ºi folii. 

Tipurile de PE sunt, în general,
diferenþiate prin structura (PE-HD,
PE-MD, PE-LD), distribuþia masei
moleculare ºi domeniile de aplicare
(produse injectate, filme, þevi).
Deoarece proprietãþile lor sunt diferite,
ele nu pot fi folosite în alte aplicaþii decât
cele pentru care au fost prevãzute.

PE poate fi reciclatã numai dacã a
fost separatã conform structurii ºi
distribuþiei greutãþii moleculare ºi
supusã aceluiaºi procedeu de obþinere.

O caracteristicã a produselor din PE
durabilã este faptul cã ele sunt alcã-
tuite dintr-un singur tip de polimer,
ceea ce faciliteazã colectarea ºi
sortarea lor.

Deoarece produsele din PE dura-
bilã au o duratã de utilizare mai mare,
trebuie luatã în considerare vârsta lor,
atunci când sunt reciclate, deoarece
au suferit o degradare în timpul uti-
lizãrii ºi proprietãþile lor mecanice
sunt mai slabe. PE reciclatã poate fi
supusã operaþiilor de granulare, injecþie,
extrudare ºi coextrudare.

Datoritã limitelor largi ale propri-
etãþilor sale, polipropilena (PP) este
un material extrem de versatil. Poate
fi flexibilã sau rigidã, tare sau foarte
tare, transparentã sau opacã. Reciclarea
directã a PP nu prezintã probleme.
Cu excepþia modificãrilor de culoare
ºi a mirosului mai slab, proprietãþile
materialului sunt aproape neafectate.

Ca ºi la materialul virgin, existã
mai mmuullttee  mmeettooddee  ddee  mmooddiiffiiccaarree  aa
ppoolliimmeerruulluuii  rreecciiccllaatt  ppeennttrruu  aa  oobbþþiinnee
pprroopprriieettããþþiillee  ddoorriittee..  

Prelucrarea prin remãcinare a
unitãþii plastifiate: metoda este potri-
vitã pentru remãcinarea bucãþilor de
acelaºi fel sau de aceeaºi calitate. 

Regenerarea PP prin com-
poundare ºi granulare: este mai bine
ca deºeurile din PP provenite din
origini necunoscute sã fie remãcinate
ºi alimentate într-un reactor de
amestecare de unde pot fi prelevate
probe pentru analize mai complexe. 

FFaaccttoorriiii  ccaarree  îîmmppiieeddiiccãã  oobbþþiinneerreeaa
PPPP  rreecciiccllaattee  ddee  ccaalliittaattee  ssuunntt:

prezenþa materialelor strãine în
deºeurile de PP, ceea ce implicã uti-
lizarea unei tehnici electrostatice de
separare;

domeniul larg al reologiei topi-
turii, ce trebuie atent corelatã atât cu
echipamentul de prelucrare, cât ºi cu
forma ºi dimensiunile produsului;

diferite materiale de umpluturã:
fibre de sticlã, carbonat etc., existente.

Prelucrarea deºeurilor din poli-
clorurã de vinil (PVC) supuse reci-
clãrii este similarã cu cea a deºeurilor
de PP ºi PE. 

EEttaappeellee  pprroocceessuulluuii  ddee  rreecciiccllaarree a
deºeurilor din materiale plastice sunt: 

pretratarea deºeurilor din materiale
plastice;

prelucrarea deºeurilor din mate-
riale plastice.

Pretratarea cuprinde urmãtoarele
etape:

reducerea preliminarã a dimen-
siunii deºeurilor – reducerea mãrimii
deºeurilor pânã la dimensiuni sufi-
cient de mici astfel ca acestea sã poatã

fi mai uºor alimentate în reactorul de
plastifiere;

mãrunþirea, sfãrâmarea deºeurilor
– se utilizeazã micronizatoare, care
mãrunþesc deºeurile pânã la dimensiuni
dorite, chiar pânã la 0,2 – 0,5 mm;

aglomerarea particulelor de
deºeuri – se mãreºte greutatea volu-
metricã a deºeului prin presare sau
fluidizare; 

amestecarea ºi stocarea provi-
zorie – dacã deºeurile obþinute din
articole tubulare (furtunuri, þevi,
tuburi) au fost pretratate separat de
deºeurile obþinute din filme ºi folii, se
face o amestecare a lor, înainte de
plastifiere ºi injecþie.

Pentru prelucrarea deºeurilor ames-
tecate ºi impurificate, s-au dezvoltat
o serie de procese noi, iar cele con-
venþionale au fost modificate.

CCeellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  tteehhnnoollooggiiii  ssuunntt::
procesul de intruziune;
procesul de extrudare;
procesul de injecþie;
procesul de aglomerare-injecþie.

Toate aceste procese sunt capabile
sã prelucreze deºeuri plastice ameste-
cate ºi având un grad mai mic sau
mai mare de impurificare.

Aºadar, deºeurile de orice fel,
rezultate din multiple activitãþi umane,
constituie o problemã de o deosebitã
actualitate, atât din cauza creºterii
continue a cantitãþii ºi varietãþii aces-
tora, cât ºi din cauza importanþei can-
titãþii de materii prime refolosibile
care pot fi recuperate ºi reintroduse în
circuitul economic. 

Recuperarea ºi reutilizarea resurselor
reciclabile reprezintã mijloace de
soluþionare a contradicþiei dintre cerin-
þele procesului de creºtere economicã ºi
caracterul restrictiv al resurselor.

Materialele plastice, comparativ cu
alte soluþii, sunt avantajoase pentru
construcþii. Pe lângã economia de resurse
naturale, costurile mai mici, durabili-
tatea mare ºi reciclabilitatea materi-
alelor plastice determinã folosirea
acestora în cantitate mare în construcþii.
Produsele cum ar fi conductele sau pro-
filele PVC pentru ferestre sunt reciclate
la sfârºitul duratei lor de viaþã ºi, odatã
reciclate, pot fi folosite pentru fabricarea
de noi produse sau profile PVC.

Aplicând legislaþia în vigoare în
domeniu pe plan european, în þãrile
Uniunii Europene existã o preocu-
pare susþinutã pentru recuperarea,
reciclarea ºi reutilizarea materialelor
plastice provenite din construcþii
dezafectate sau cu termen de garanþie
depãºit.

urmare din pagina  84
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ELECTROCERFRUCT
SSCC  EELLEECCTTRROOCCEERRFFRRUUCCTT  SSRRLL  oferã o gamã completã

de lucrãri ºi servicii în domeniul construcþiilor civile ºi

industriale, de la proiectare pânã la execuþie.

În domeniul construcþiilor civile, firma executã toate

lucrãrile de construcþii, amenajare ºi reamenajare a

locuinþelor, construcþii noi la cheie cu întreaga gamã de

finisaje, instalaþii sanitare, instalaþii electrice ºi instalaþii de

climatizare.

În domeniul construcþiilor industriale, asigurã întreg

ansamblul de lucrãri aferente acestora, de la lucrãri de

excavaþii ºi infrastructurã, pânã la lucrãri de suprastruc-

turã, inclusiv reparaþii ºi plombãri de drumuri.

De asemenea, SSCC  EELLEECCTTRROOCCEERRFFRRUUCCTT  SSRRLL  executã o

gamã completã de finisaje, vopsitorii ºi confecþii metalice.

Faptul cã toate lucrãrile se realizeazã în termen foarte

scurt a contribuit la obþinerea unor comenzi suplimentare

din partea investitorilor.

Fiind importatori de ppaannoouurrii  tteerrmmooiizzoollaannttee  ttiipp

ssaannddwwiicchh  ccuu ssppuummãã  ppoolliiuurreettaanniiccãã de la firma EEQQUUIITTUUSS

Belgia, într-o paletã largã de culori, cu un raport cali-

tate–preþ optim, se îmbogãþeºte oferta pentru beneficiari.

Atât profilele pentru pereþi, cât ºi cele pentru acoperiº au

acelaºi preþ, în funcþie de grosimea aleasã.
SSCC  EELLEECCTTRROOCCEERRFFRRUUCCTT  SSRRLL,,  prin distribuitorii sãi,

asigurã desfacerea pe piaþa materialelor de construcþii a

produselor a trei producãtori de tâmplãrie termopan.
TTââmmppllããrriiee  PPVVCC – profile de foarte bunã calitate

WWIINNAARR Belgia ºi ROMPLAST, cu 5 camere fiecare.

Feroneria ROTO asigurã închiderea etanºã a tâmplãriei.
TTââmmppllããrriiee  PPVVCC  mmaassiivv  ppllaaccaattãã  ccuu  aalluummiinniiuu  ––  AAKKHH  SSYYSSTTEEMM

care aduce în România cea mai nouã tehnologie de

tâmplãrie. Prin miezul de PVC masiv, se asigurã un foarte

bun coeficient de transfer termic de numai 1,1 W/mpk,

placarea cu aluminiu defineºte rezistenþa mecanicã, cali-

tatea ºi design-ul acestor produse, iar preþul este unul fãrã

concurenþã.
TTââmmppllããrriiee  ddiinn  lleemmnn  ººii  lleemmnn  ssttrraattiiffiiccaatt. Pentru cei care

îºi  doresc tâmplãria termopan din lemn, firma poate sã le

ofere atât tâmplãria din rãºinoase, cât ºi din lemn strati-

ficat, iar celor care doresc ceva deosebit, oferta cuprinde

ºi esenþe de lemn exotic.

SSCC  EELLEECCTTRROOCCEERRFFRRUUCCTT  SSRRLL se aflã în curs de

proiectare ºi implementare a Sistemului de Management

al Calitãþii, în conformitate cu Standardele de referinþã

ISO 9001:2001.

Dispunând atât de un colectiv tehnic ºi personal

muncitor calificat  bine închegat, cât ºi de logistica

necesarã executãrilor de construcþii civile ºi industriale,
SSCC  EELLEECCTTRROOCCEERRFFRRUUCCTT  SSRRLL  este interesatã sã colaboreze

la proiectele dumneavoastrã.

Investind încontinuu pentru profesionalismul perso-

nalului, pentru cele mai performante tehnologii ºi echipa-

mente, se creeazã pentru clienþi condiþiile optime de a

beneficia de servicii complete de concepþie, producþie ºi

punere în operã.

Orice proiect este o nouã provocare la performanþã.

ªi chiar dacã situaþiile cu care societatea se confruntã sunt

dificile, obiectivele contractate pot fi realizate ca urmare

a colaborãrii între furnizor ºi beneficiar. 
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Lucrãri speciale în construcþii

Printre obiectivele care au avut de suferit sunt
cele din infrastructura rutierã ºi utilitarã (drumuri,
ºosele, poduri, instalaþii de alimentare cu apã,
gaze, canalizãri etc.).

La aceastã datã, o parte dintre ele au fost remediate,
iar altele sunt în curs de refacere.

O lucrare deosebitã din punct de vedere tehnic
a fost executatã ºi finalizatã, în noiembrie 2005, de
cãtre SC DARA Construcþii.

Este vorba despre podul peste râul Arieº (jud. Cluj)
la intrarea în satul Cheia – comuna Mihai Viteazul (DJ
103G km 28 + 230), o lucrare finanþatã de Rigips SA ºi
proiectatã de Iptana SA.

Podul, construit în 1961, are o lungime de 94 m (trei
deschideri de 28 m), cu grinzi simplu rezemate.
Lãþimea pãrþii carosabile este de 3,80 m, iar a trotuarelor
de 0,95 m.

Lucrãrile au avut ca scop aducerea podului la para-
metrii iniþiali, în vederea redeschiderii circulaþiei dupã
ce acesta a fost închis în 2000, iar în 1997 fusese
interzisã circulaþia vehiculelor grele. ªi aceasta din
douã cauze majore: alunecarea versantului Cheia ºi
afluierea fundaþiei pilei P2, care au determinat
deplasãri ale structurii podului (80 cm în plan vertical
ºi 12 cm în plan orizontal).

De asemenea, în timp, s-au produs degradãri ale
straturilor cãii, ale trotuarelor, parapetului, precum ºi
degradãri importante ale stratului de acoperire cu
beton la elementele de rezistenþã ale suprastructurii.

Dificultãþile apãrute în timpul execuþiei lucrãrilor au
fost legate de amploarea deplasãrii structurii podului
– desprinderea elevaþiilor de radier la cele douã culee
ºi crãpãturi în zidul întors la culeea Cheia – dar ºi de
viiturile de pe Arieº, din lunile iunie ºi iulie.

FFeennoommeenneellee  mmeetteeoo  ccaarree  aauu  ggeenneerraatt  mmuullttee  nneeccaazzuurrii  ddee--aa  lluunngguull  aannuulluuii  22000055  aauu  ffoosstt,,  ddee  ddeeppaarrttee,,  cceellee
pprriivviittooaarree  llaa  iinnuunnddaaþþiiii  ººii  llaa  aalluunneeccããrriillee  ddee  tteerreenn  îînn  aannuummiittee  zzoonnee  aallee  þþããrriiii..

DDiinn  ccaauuzzaa  aappeelloorr  ffuurriiooaassee,,  aauu  ffoosstt  ssccooaassee  ddiinn  cciirrccuuiittuull  vviieeþþiiii  oobbiiººnnuuiittee  ddiigguurrii,,  ººoosseellee,,  ccaassee  ººii  tteerreennuurrii,,  nneeccee--
ssiittâânndd  iinntteerrvveennþþiiaa  ssttaattuulluuii,,  aa  uunnoorr  ssoocciieettããþþii  ººii  iinnssttiittuuþþiiii  pprriivvaattee  ººii  cchhiiaarr    aa  ppeerrssooaanneelloorr  ppaarrttiiccuullaarree  ppeennttrruu  lliicchhiiddaarreeaa
uurrmmããrriilloorr  ccaattaassttrrooffaallee  ccee  ss--aauu  aabbããttuutt  aassuupprraa  llooccuuiittoorriilloorr  ddiinn  zzoonneellee  aaffeeccttaattee..  LLuuccrrããrriillee  ccaarree  ttrreebbuuiiaauu  eexxeeccuuttaattee,,
ffiiiinndd  ddee  ccoommpplleexxiittaattee,,  aauu  iimmppuuss  iinntteerrvveennþþiiaa  ssppeecciiaalliiººttiilloorr  ffiirrmmeelloorr  ccuu  oobbiieecctt  ddee  aaccttiivviittaattee  îînn  aacceesstt  ddoommeenniiuu  aall
rreeccoonnssttrruuccþþiieeii  ººii  aall  rreeddããrriiii  îînn  ffoolloossiinnþþãã  aa  ttuuttuurroorr  ccoonnssttrruuccþþiiiilloorr  ddiissttrruussee  ssaauu  aavvaarriiaattee  ppaarrþþiiaall..

PPoodd  nnoouu PPoodd  vveecchhii



RReevviissttaa  Construcþiilor iiaannuuaarriiee  --  ffeebbrruuaarriiee  22000066 89

Pentru refacerea lucrãrii, s-au parcurs urmãtoarele

etape:

Consolidarea infrastructurilor ppiillaa  PP11,,  PP22  bb  ºi

ccuulleeeeaa  CChheeiiaa, prin realizarea a câte 8 piloþi foraþi φ 600,

a unui radier nou de beton armat ºi prin cãmãºuirea

elevaþiilor.

Aducerea suprastructurii la cotele proiectate prin

ridicarea cu 80 cm ºi riparea cu 12 cm pe pila P2, ridi-

carea cu 10 cm pe pila P1, culeea Cheia ºi culeea

Mihai Viteazul, precum ºi montajul noilor aparate de

reazem.

Reparaþia straturilor cãii pe pod prin refacerea

hidroizolaþiei, montajul dispozitivelor de acoperire a

rosturilor de dilataþie, refacerea îmbrãcãminþii asfaltice

pe pod, înlocuirea parapetului pietonal ºi betonarea

cãii pietonale pe trotuare.

Lucrãri de racordare a podului cu drumul privat. 

RRiiddiiccaarree  ttaabblliieerr CCããmmããººuuiirree  eelleevvaaþþiiee
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SSCC  GGEEOOSSOONNDD  SSAA
Minipiloþi

SPRIJINIREA TALUZURILOR ªI A FUNDAÞIILOR INDIRECTE
iinngg..  NNiiccoollaaee  SSIIMMAA  ––  SSCC  GGeeoossoonndd  SSAA,,  iinngg..  FFlloorriinn  CCOODDIINN  ––  SSCC  EEuurroo  CCoonnssttrruucctt  IInntteerrnnaattiioonnaall

În anul 2005, Geosond SA a exe-
cutat câteva lucrãri speciale, remar-
cabile, care meritã a fi comentate
pentru a se sublinia capacitatea
tehnicã de care societatea dispune ºi
varietatea lucrãrilor contractate
pentru a fi executate. În felul acesta,
printr-o prezentare sistematicã ºi con-
tinuã în literatura tehnicã, este ºi
cazul Revistei Construcþiilor, nu vom
mai asculta din când în când la
telefonul nostru fraza: „Domnule X,
mai susþineþi activitatea de lucrãri de
consolidare?”.

Evident, este necesar sã poþi gãsi
la nevoie parteneri competenþi ºi
serioºi, cu care meritã sã te antrenezi
în diverse lucrãri de construcþii.
Societatea noastrã are aceste atribute
ºi meritã sã manifestaþi totalã încre-
dere ºi sã ne solicitaþi colaborarea
la realizarea lucrãrilor speciale în
construcþii.

Lucrãrile speciale la care ne refeream
în introducere sunt douã: una priveºte
sprijinirea cu minipiloþi a pereþilor
unei gropi cu perimetrul de 40 m,
excavatã într-o halã industrialã din
jud. Sibiu ºi a doua, consolidarea
terenului de fundare din ampriza
zidului de sprijin proiectat în curtea
Departamentul Naþional Anticorupþie
(DNA) din Bucureºti.

Pentru incinta de piloþi din jud.
Sibiu, SC Geosond SA a fost antre-
prenor general ºi executant.

Lucrãrile de piloþi de la DNA au
fost proiectate de Modular Proiect SRL
ºi angajate în calitate de antreprenor
general de Euro Construct International

care a încredinþat execuþia lui
Geosond SA, toate societãþi din
Bucureºti.

11..  IInncciinnttaa  ddee  mmiinniippiillooþþii  eexxeeccuuttaattãã
îînn  jjuudd..  SSiibbiiuu

Groapa de fundare a fost destinatã
pozãrii unei prese la adâncimea de
5,50 m faþã de nivelul pardoselii din
beton.

Stratificaþia care a fost pusã în evi-
denþã anterior, prin douã ºanþuri de
cercetare, aratã urmãtoarea consti-
tuþie geologicã:

pe primii 2 m, aluviunile râului
Sebeº alcãtuite din elemente rulate,
grosiere, în amestec cu nisipuri prã-
foase-argiloase;

în intervalul 2–10 m, microcon-
glomerate în diverse stadii de alterare
care constituie fundamentul geologic
din zonã.

Apa subteranã, cantonatã în micro-
conglomerate este sãracã.

Perimetrul excavaþiilor necesare a
fost de circa 40 m.

Beneficiarul a insistat ca spri-
jinirea pereþilor viitoarei sãpãturi sã
se facã cu ajutorul unor minipiloþi
φ178 mm, verticali ºi tangenþi. În lipsa
unui proiect, specialiºtii societãþii
noastre au determinat adâncimea
minipiloþilor pe bazã de calcule de
împingere ºi de stabilitate rezultând,
pentru situaþia geotehnicã datã, mini-
piloþi de maximum 9–10 m adâncime.
Ca urmare, stabilitatea temporarã a
pereþilor a fost asiguratã prin execuþia
unor minipiloþi de φ178 mm, cu
adâncimi de 6,5–9 m, amplasaþi pe
un singur ºir.

Pe cele 3 laturi ale gropii de fun-
daþie s-au executat 225 minipiloþi, care
au totalizat un volum de 1.851 m.

Minipiloþii au fost executaþi în
alternanþã, cei scurþi (6,5 m) cu cei
lungi (9 m). Preventiv distanþa dintre
2 gãuri a fost gânditã iniþial la 4-5 m
ºi, pe mãsura execuþiei ºi întãririi
mortarului de ciment, s-a înjumãtãþit
succesiv.

Aceastã modalitate de execuþie,
cu numeroase deplasãri ale utilajelor,
a scãzut ritmul de lucru, ceea ce a
forþat grupa de sondori sã depunã
eforturi deosebite pentru a se înscrie
în termenul prevãzut în graficul sta-
bilit cu beneficiarul. Toate aceste
manevre sâcâitoare au avut totuºi un
rezultat remarcabil.

Injecþiile nu s-au oprit în limita
volumului gãurilor, ci au condus la o
difuziune activã în afara lor, difu-
ziune care s-a dovedit beneficã ºi a
consolidat un volum de rocã suficient
de mare, care sã asigure de-a lungul
fiecãrei laturi o rezistenþã sporitã ºi o
etanºare. Urmarea, groapa de fun-
daþie excavatã a fost uscatã.

Minipiloþii au fost armaþi cu car-
case metalice confecþionate din 4 bare
PC52 φ14 mm ºi cimentaþi cu mortar
de ciment, preparat în ºantier, dupã
reþeta de mai jos:

Ciment II A-M 32,5 – 550 kg +
nisip (0-3 mm) – 1250 kg + apã – 250 l.

Rezistenþa la compresiune care a
rezultat în urma încercãrii epru-
vetelor recoltate din ºarjele de mortar
preparate a avut valori de ordinul a
28-30 N/mm2.

continuare în pagina 92
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La câteva zile dupã finalizarea
pereþilor de minipiloþi, excavaþiile
mecanizate declanºate pentru realizarea
gropii de fundaþie au adus la zi
minipiloþii construiþi, ocazie cu care
s-au putut individualiza cu uºurinþã ºi
s-a constatat o bunã execuþie.

De subliniat cã, pe parcursul
sãpãrii gropii de fundaþie ºi al mon-
tajului utilajului, pereþii au rãmas
stabili. Protecþia pereþilor cu mini-
piloþi realizatã în 30 de zile a fost un
succes.

22..  CCoonnssoolliiddaarreeaa  aammpprriizzeeii  zziidduulluuii
ddee  sspprriijjiinn  llaa  DDNNAA

Proiectul de lãrgire a curþii exis-
tente a impus execuþia unui zid de
sprijin, amplasat la limita proprietãþii
ºi coborât la nivelul curþii vecine.
Ampriza zidului de sprijin mãsoarã
circa 5 m lãþime.

Zidul de sprijin proiectat de soci-
etatea Modular Proiect SRL din
Bucureºti, în formã de „L” transmite
încãrcarea în adâncime prin inter-
mediul unor minipiloþi de φ178 mm
cuprinºi în 63 de secþiuni. Distanþa
dintre secþiuni a fost de 1,25 m.

Minipiloþii sunt dispuºi pe 3 ºiruri
(a, b, c) (vezi ffiigg..  11) în lungul axului
platformei de lucru în care poziþia
reper a fost a ºirului „a” distanþat de
zidul de împrejmuire vechi din
cãrãmidã la 0,5 m. Celelalte 2 ºiruri
au fost fixate, ºirul „b” la 1 m de ºirul
„a” ºi ºirul „c” la 2,5 m de ºirul „a”.

Minipiloþii din ºirul „c” sunt verti-
cali, iar cei din ºirurile „a” ºi „b”
sunt înclinaþi la 700 spre curtea
vecinã. Toþi minipiloþii au adâncimea
de 8,6 m.

Stratificaþia terenului de fundare
determinatã în amprizã pânã la
adâncimea de 9 m este constituitã din
(vezi ffiigg..  22):

în zona primelor 39 de secþiuni,
pãmânturi coezive de argilozitate mai
redusã pânã la 2,5 m adâncime ºi în
continuare pânã la 9 m din depozite
argiloase cu argilozitate pronunþatã;

între secþiunile 39 ºi 63 în masa
pãmânturilor coezive apar în inter-
valul de adâncime 5-8 nisipuri fine
purtãtoare de apã.

În ambele zone, minipiloþii strãbat
depozitele descrise ºi rãmân cu vâr-
furile în complexul argilos cu argilo-
zitate pronunþatã.

Carcasele de armãturã sunt con-
fecþionate din 6 bare PC 52 φ16 mm
cu ºase inele de rigidizare Ph 20 x
¾130 mm ºi înfãºurate într-o fretã
OB 37 φ8 mm cu pasul de 20 cm.

Cimentarea minipiloþilor a fost
fãcutã cu mortar de ciment preparat
în ºantier într-o betonierã electricã
dupã reþeta indicatã în caietul de
sarcini (pentru 1 m3):

ciment I 42,5 R ≈550 kg + nisip
(0-3 mm) ≈1250 kg + apã ≈250 l +
aditiv zeta concentrat ≈5,5 kg.

Betonarea minipiloþilor s-a fãcut
cu o pompã Putzmeister (P5) cu aju-
torul unui furtun de cauciuc prevãzut
cu o þeavã metalicã φ1’’ care s-a intro-
dus în gãuri pânã la 1 m de talpã.

Compactarea betonului s-a fãcut
cu aer sub presiune (p=5-10 atm) într-o
singurã reprizã de 5-10 minute,
întrucât denivelãrile obþinute au avut
valori mici, de ordinul a 0,5 m.

Consumul mediu de mortar pe un
minipilot nu a depãºit 0,5 mc, iar
rezistenþa la compresiune determi-
natã pe probe de mortar la 28 de zile
a variat între 29 ºi 32 N/mm2.

Conform caietului de sarcini, s-au
testat 3 minipiloþi la care tasarea sub
sarcina criticã a avut valori cuprinse
între 5 ºi 6,05 mm. Sarcina criticã
determinatã are o variaþie micã, 260-
325 KN, valoarea mai mare reprezen-
tând minipilotul din secþiunea 54 care
traverseazã zona cu nisipuri fine.

Execuþia minipiloþilor φ178 mm
(185 buc., 1591 m) s-a fãcut cu
respectarea proiectului ºi caietului
de sarcini, reuºindu-se finalizarea
lor într-un interval de 27 de zile.
Încãrcarea de probã a celor 3 minipiloþi
(19, 37, 54) a demonstrat cã perfor-
manþa caracteristicã terenului de
fundaþie dat nu depãºeºte 300 KN. 

FFiigg..  11::  SScchhiiþþãã  ccuu  ppllaattffoorrmmaa  ddee  lluuccrruu  ººii  ddiissppoozziiþþiiaa  ggeeoommeettrriiccãã  aa  mmiinniippiillooþþiilloorr  φ117788mmmm

FFiigg..  22::  SSeeccþþiiuunnee  lliittoollooggiiccãã  îînn  aaxxuull  mmiinniippiillooþþiilloorr  vveerrttiiccaallii
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Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucureºti
Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro

SC METROUL S.A. este certificat de cãtre AFER pentru toate domeniile
de activitate ale societãþii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001

Departamentul PROIECTARE

Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri
de urbanism pentru reþele de transport urban,
subterane ºi de suprafaþã.

Proiectant general ºi de specialitate pentru urmãtoarele
categorii de lucrãri:

construcþii civile, industriale ºi social-administrative, supra ºi
subterane;
topometrie ºi plan general;
reþele, drumuri ºi cãi de rulare;
studii ºi proiecte geotehnice, hidrogeologice ºi de mediu;
epuismente prin foraje ºi drenaje;
investigaþii penetrometrice ºi presiometrice, teste de laborator
ºi expertize;
etanºãri subsoluri ºi hidroizolaþii;
subtraversãri speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje
pietonale;
sprijinire incinte pentru subsoluri etanºe adânci;
documentaþii pentru obþinerea certificatului de urbanism ºi a
autorizaþiei de construire;
documentaþii pentru obþinerea atestãrilor de proprietate ºi
de cadastru;
arhitecturã pentru orice fel de construcþii civile ºi industriale
supra ºi subterane;
structuri de rezistenþã pentru orice fel de construcþii (staþii,
depouri, tunele, parcãri, pasaje pietonale º.a);
studii de prefezabilitate ºi fezabilitate, teme de proiectare
pentru lucrãri de construcþii;
instalaþii (electrice, sanitare, de ventilaþii ºi climatizãri,
termo, tehnologice, alimentãri cu apã ºi canalizare);
instalaþii complexe ºi automatizãri (soft conducere procese
energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban,
dispecerizare trafic, informare dinamicã a cãlãtorilor º.a);
telecomunicaþii (telefonie, radiocomunicaþii, ceasoficare,
sonorizare, TV cu circuit închis);
detecþia incendiului, a efracþiei;
taxarea, supravegherea ºi gestiunea locurilor în parcajele
subterane;
proiecte la cheie pentru reþele informatice (LAN, WAN º.a)
pe suport de cupru sau fibre optice.

Consultanþã de specialitate acordatã beneficiarilor
pentru:

implementarea de proiecte majore pentru investiþii cu
finanþare externã ºi internã, cu respectarea normelor FIDIC;
organizarea de licitaþii interne ºi internaþionale;
îndrumare ºi/sau asistenþã operaþionalã pentru afaceri
(activitãþi referitoare la planificarea, organizarea, eficienþa ºi
controlul informaþiei de conducere, consultaþii de conducere
sau conducere operativã etc.);
analize de cost;
programarea ºi urmãrirea investiþiilor, utilizând soft
specializat;
supravegherea ºi controlul de calitate al lucrãrilor de
construcþii prin experþi autorizaþi;
asistenþã tehnicã pe parcursul lucrãrilor de investiþii pânã la
punerea în funcþiune;
asistenþã tehnicã de punere în funcþiune a capacitãþilor de
producþie;
verificarea ºi negocierea contractelor de execuþie ºi de
furnizare a echipamentelor ºi utilajelor funcþionale;
managementul proiectelor pentru lucrãri de construcþii ºi
construcþii-montaj;
verificãri ºi expertize tehnice de proiecte, construcþii ºi
lucrãri de investiþii prin verificatori ºi experþi atestaþi;
servicii ºtiinþifice ºi tehnice de consultanþã în inginerie;
întocmirea cãrþii tehnice;

Experienþã în conducerea proiectelor de investiþii majore,
finanþate de BEI sau de alte organisme finanþatoare interne
sau internaþionale.

Echipa noastrã multidisciplinarã este compusã din
specialiºti experimentaþi cu atestãri profesionale pe plan
naþional ºi internaþional.

Departamentul CONSULTANÞÃ

MALL
BUCUREªTI

Beneficiar:
BAYINDIR
FIBA S.A.

REÞEAUA
DE METROU
BUCUREªTI

Beneficiar:
METROREX S.A.
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SIMPOZION INTERNAÞIONAL 
Betoane de înaltã ºi foarte înaltã rezistenþã

(materiale, tehnologii, proprietãþi, structuri, performanþe)
BUCUREªTI 23–25 MAI 2007

Teme  principale

• Materiale utilizate la proiectarea compoziþiilor
de BIR, betoane de foarte înaltã rezistenþã (BFIR) ºi a
betoanelor confinate în tuburi metalice (relaþia calitate
– material, tehnologie – performanþã în domeniul
BIR, BFIR etc. lianþi, agregate, pulberi minerale
fine, aditivi, fibre metalice, tuburi metalice);

• Tehnologii adecvate realizãrii BIR, BFIR, a
betoanelor confinate în tuburi metalice ºi a struc-
turilor de construcþii din BIR, BFIR ºi betoane confi-
nate în tuburi metalice;

• Performanþe obþinute în realizarea BIR, BFIR, a
betoanelor confinate în tuburi metalice, în labora-
tor ºi in situ. Metode adecvate pentru proiectarea
compoziþiilor;

• Metode de calcul ºi dimensionare a elemen-
telor ºi structurilor din BIR, BFIR ºi din betoane con-
finate în tuburi metalice, inclusiv elemente ºi
structuri expuse acþiunilor seismice;

• Elemente ºi structuri de construcþii performante,
realizate de BIR, BFIR ºi/sau confinate în tuburi me-
talice ºi comportarea acestora în diferite condiþii de
exploatare.

LLuuccrrããrriillee  ssiimmppoozziioonnuulluuii  vvoorr  aavveeaa  lloocc  llaa  UUnniivveerrssiittaatteeaa
TTeehhnniiccãã  ddee  CCoonnssttrruuccþþiiii  ((UUTTCCBB)),,  BBdduull  LLaaccuull  TTeeii  nnrr..  112244,,
BBuuccuurreeººttii  RROO--002200339966  RRoommâânniiaa

Limbile oficiale ale simpozionului sunt româna ºi
engleza ºi se va asigura traducerea simultanã.

SSeeccrreettaarriiaattuull  ssiimmppoozziioonnuulluuii
dr. ing. Radu Pascu

Universitatea Tehnicã de Construcþii (UTCB),
Bd. Lacul Tei nr. 124, Bucureºti RO-020396, România

Tel./Fax: +(40) 21 242.00.75
E-mail: r_pascu@utcb.ro

Date  importante

15 martie 2006  – Primirea rezultatelor
Rezumatele vor avea maximum 200 de cuvinte ºi

vor conþine ºi:
• numele ºi prenumele autorilor;
• instituþia, adresa, nr. de  telefon/fax, e-mail.

15 mai 2006 – Acceptarea preliminarã
31 august 2006 – Primirea lucrãrilor
15 octombrie 2006 – Acceptarea lucrãrilor
15 decembrie 2006 – Primirea manuscriselor finale

pentru publicare în volumele simpozionului
Lucrãrile sosite dupã 15 decembrie 2006 nu vor

mai putea fi incluse în volumele simpozionului.

RReeuunniiuunneeaa  îîººii  pprrooppuunnee  ssãã  pprreezziinnttee  uullttiimmeellee  pprrooggrreessee  îînn  tteehhnnoollooggiiaa  bbeettooaanneelloorr  ddee  îînnaallttãã  rreezziisstteennþþãã  ººii  îînn  pprrooiieeccttaarreeaa
ssttrruuccttuurriilloorr  ddiinn  bbeettooaannee  ddee  îînnaallttãã  rreezziisstteennþþãã  ((BBIIRR)),,  ccaa  uurrmmaarree  aa  cceerreerriiii  ddee  ccoonnssttrruuccþþiiii  îînnaallttee  îînn  BBuuccuurreeººttii  ººii  aa  pprrooggrraammuulluuii
ddee  aauuttoossttrrããzzii  ddiinn  RRoommâânniiaa..  EEllee  aauu  ddeesscchhiiss  uunn  ccââmmpp  llaarrgg  ddee  aapplliiccaarree  ppeennttrruu  bbeettoonnuull  ddee  îînnaallttãã  rreezziisstteennþþãã..

SSiimmppoozziioonnuull  eessttee  oorrggaanniizzaatt  ddee  AAccaaddeemmiiaa  ddee  ªªttiiiinnþþee  TTeehhnniiccee  ddiinn  RRoommâânniiaa,,  SSeeccþþiiaa  CCoonnssttrruuccþþiiii,,
UUnniivveerrssiittaatteeaa  TTeehhnniiccãã  ddee  CCoonnssttrruuccþþiiii,,  CCaatteeddrraa  ddee  BBeettoonn  AArrmmaatt,,  îînn  ccoollaabboorraarree  ccuu  AAssoocciiaaþþiiaa  ppeennttrruu
DDeezzvvoollttaarreeaa  ªªttiiiinnþþeeii  ººii  TTeehhnnoollooggiieeii  BBeettoonnuulluuii  ((AADDSSTTBB))  ººii  MMeettrroouull  SSAA..

continuare în pagina 96



Fondatã în anul 1991, societatea Rapid Complex are

ca obiect de activitate forãri orizontale pe sub drumuri, cãi

ferate, cursuri de apã etc.

Firma deþine ca logisticã utilaje de forat orizontal,

importate din Germania, dupã cum urmeazã:

utilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de

protecþie din PVC ºi metalic pânã la 114 mm, care se

folosesc pentru lucrãri de branºamente;

echipamente GRUNDORAM, care pot executa

foraje orizontale, cu þeavã din oþel cu diametre pânã la

2000 mm, utilizate pentru lucrãri de canalizãri, alimentãri

cu apã, gaze etc.; 

utilaj DRILL care se foloseºte pentru lucrãri speciale

(cursuri de apã, cãi ferate, drenaje etc.). 

Rapid Complex este autorizatã AFER ºi ISO9001. 

Firma este dotatã cu utilajele necesare pentru

începerea lucrãrii, în maximum 48 ore de la semnarea

contractului în orice zonã a þãrii. 

RAPID COMPLEX



Taxa  de  participare

înainte dupã

01.01.2007        01.01.2007
Participanþi 450 euro 550 euro
Studenþi 175 euro  275 euro
Participanþi
(din þarã)
sponsorizaþi 50 euro 60 euro
Persoane însoþitoare   175 euro 275 euro

Taxele de participare vor fi achitate în contul
ADSTB nr. RO64BTRL04401205843650XX, deschis
la Banca Transilvania – Sucursala Bucur Obor –
Bucureºti, România, cu menþiunea „taxã participare
simpozion internaþional” (nume participant).

Sponsorizarea  simpozionului

Instituþiile/Societãþile din România ºi din alte
þãri, care sponsorizeazã lucrãrile simpozionului,
sunt rugate sã remitã sumele oferite drept

sponsorizare în lei sau valutã în contul ADSTB
nr. RO64BTRL04401205843650XX, deschis la
Banca Transilvania – Sucursala Bucur Obor –
Bucureºti, România, cu menþiunea „sponsorizare
simpozion internaþional”.

O copie a ordinului de platã, vizat de banca
finanþatoare, va fi remis ºi secretariatului sim-
pozionului, având în vedere urmãtoarele:

• Sponsorizãrile primite pânã la 30.06.2006 vor fi
prezentate în programele preliminar, final ºi în volu-
mul simpozionului;

• Sponsorizãrile primite dupã 01.07.2006 vor
fi prezentate în programul final ºi în volumele
simpozionului;

• Cu ocazia simpozionului pot fi organizate
expoziþii sau micro expoziþii de prezentare de pro-
duse, utilaje ºi tehnologii. Cei interesaþi în organi-
zarea unor astfel de evenimente sunt rugaþi sã
adreseze o cerere la secretariatul simpozionului, cel
mai târziu pânã la 15 septembrie 2006, precizând
spaþiul solicitat ºi numele delegatului care va trata
organizarea evenimentului cu reprezentantul
comitetului de organizare. 
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Grupuri sanitare mobile
SSCC  TTooii  TTooii  &&  DDiixxii  SSRRLL  este o societate româno-ger-

manã, înfiinþatã în mai 2000, având ca obiect principal de
activitate închirierea ºi vidanjarea cabinelor de toaletã
mobile ecologice, a foselor septice.

Asociatul majoritar al SSCC  TTooii  TTooii  &&  DDiixxii  SSRRLL  este
holdingul AADDCCOO  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGmmbbHH,,  care deþine 70%
din capitalul social. În mai 2000, AADDCCOO  IInntteerrnnaattiioonnaall
GGmmbbHH  a hotãrât ca, pe lângã cele 45 de societãþi compo-
nente ale holdingului, sã înfiinþeze una ºi în România,
societate care a devenit operaþionalã începând cu luna
iunie a anului 2000.

AADDCCOO  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGmmbbHH  este cel mai mare ºi mai
cunoscut operator în domeniu din Europa, care a imple-
mentat grupuri sanitare ºi staþii service în þãri ca: Germania,
Elveþia, Italia, Franþa, Austria, Olanda, Polonia, Ungaria,
Bosnia, Croaþia, Macedonia, Cehia, SUA, Japonia etc.

Grupurile sanitare mobile pot fi amplasate în locuri
marcate pentru diverse activitãþi, ca de exemplu: orga-
nizãri de ºantiere, manifestãri sportive, concerte în aer liber,
raliuri auto-moto, pieþe, târguri, manifestaþii, autostrãzi,
chioºcuri, autogãri, terase ºi grãdini de varã, cimitire, parcuri.

În prezent, în România, amplasarea ºi dotarea grupurilor
sanitare publice ºi aferente diverselor activitãþi sunt supuse
urmãtoarelor reglementãri:

Ordinul Ministerului Sãnãtãþii nr. 1957/1995, privind
aprobarea „Normelor de Medicina Muncii”;

Ordinul Ministerului Sãnãtãþii nr. 981/1994, privind
aprobarea „Normelor de igienã privind mediul de viaþã al
populaþiei”;

STAS nr. 1478/1990 privind „Alimentarea cu apã la
construcþiile civile ºi industriale”;

Normã a Ministerului Sãnãtãþii din 23.06.1997, privind
igiena ºi mediul de viaþã al populaþiei.

Menþionãm cã toaletele mobile ecologice sunt conforme
cu standardele de calitate europene: Certificat DIN EN
ISO 9001:2000, Certificat de conformitate - managementul
în domeniul salubritãþii (certificate deþinute de toate subsi-
diarele HHoollddiinngguulluuii  AADDCCOO) având totodatã ºi Avizul
Naþional de Cercetare Dezvoltare Pentru Protecþia Muncii
– Organismul de certificare  I.C.S.P.M. – C.S / Unitatea de
Certificare din Cadrul Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale. 
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„Revista Construcþiilor“ este o
publicaþie lunarã care se distribuie gra-
tuit, prin poºtã, la câteva mii dintre cele
mai importante societãþi de: proiectare
ºi arhitecturã, construcþii, producþie,
import, distribuþie ºi comercializare de
materiale, instalaþii, scule ºi utilaje pen-
tru construcþii, prestãri de servicii, bene-
ficiari de investiþii (bãnci, societãþi de
asigurare, aeroporturi, antreprizele judeþene
pentru drumuri ºi poduri etc.), instituþii
centrale (Parlament, ministere, Compania de
investiþii, Compania de autostrãzi ºi drumuri
naþionale, Inspectoratul de Stat în Construcþii
ºi Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comerþ a României ºi Camerele
de Comerþ Judeþene etc.) aflate în banca noastrã de date.

Restul tirajului se difuzeazã prin abonamente, prin agenþii noºtri publicitari
la manifestãrile expoziþionale specializate, naþionale ºi judeþene, sau cu
ocazia vizitelor la diversele societãþi comerciale ºi prin centrele de
difuzare a presei.

Încercãm sã facilitãm, în acest mod, un schimb de informaþii ºi opinii cât
mai complet între toþi cei implicaþi în activitatea de construcþii.

În fiecare numãr al revistei sunt publicate: prezentãri de materiale ºi
tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri,
comentarii ºi anchete având ca temã problemele cu care se confruntã
societãþile implicate în aceastã activitate, reportaje de la evenimentele
legate de activitatea de construcþii, prezentãri de firme, informaþii de la
patronate ºi asociaþiile profesionale, sfaturi economice ºi juridice,
programul târgurilor ºi expoziþiilor etc.

Caracteristici:

Tiraj: 8.000 de exemplare

Frecvenþa de apariþie: lunarã

Aria de acoperire: întreaga þarã

Format: 210 mm x 282 mm

Culori: integral color

Suport:

hârtie LWC 70 g/mp în interior

ºi DCL 170 g/mp la coperte

Talon pentru abonament
„Revista Construcþiilor“

Am fãcut un abonament la „Revista Construcþiilor“ pentru ......... numere, începând cu
numãrul .................. .

  11 numere - 75,00 (750.000) lei

Nume ........................................................................................................................................
Adresa ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

persoanã fizicã  persoanã juridicã  

Nume firmã ............................................................................... Cod fiscal ............................

Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat poºtal (dispoziþie de platã) 
nr. ..............................................................................................................................................
în contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani.

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

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