ed!torial
Toþi o apã ºi-un pãmânt!
ªi la propriu ºi la figurat, titlul se referã
la toþi parveniþii ce-au fost dupã 1990, mai
sunt încã ºi poate, sã dea D-zeu, vor dispãrea în viitorul cât mai apropiat, pentru
ca România sã-ºi intre în sensul ei pozitiv
de dezvoltare cu implicaþii directe ºi reale
asupra nivelului de trai al cetãþenilor
„deveniþi“ recent ºi „europeni“.
Europeni pe hârtie ºi în minþile „nevinovaþilor“ noºtri politicieni care vãd situaþia
celor mulþi (deloc de invidiat) ca fiind una
normalã ºi acceptabilã faþã de a lor, fãcutã
publicã prin declaraþiile lor de avere. Mai
sunt însã ºi alþii suficient de bogaþi care, în
tãcere ºi fãrã sã iasã ca… pãduchele în
faþã, ºi-au creat (tot prin influenþã politicã)
averi incomensurabile, sfidând fãrã cel mai
elementar bun simþ orice ºi pe oricine care
le iese în cale.
Se poate pune, pe bunã dreptate,
întrebarea: de ce atâta ostilitate din partea
celor mulþi în legãturã cu discrepanþele din
nivelul de trai dacã, aºa cum se laudã
„primul om al þãrii“ în România, odatã cu
01.01.2007 s-a încheiat perioada de tranziþie?
S-a încheiat, pentru cã UE a închis ochii la
destule minciuni furnizate de cãtre cei ce s-au
ocupat de preaderarea României la familia
europeanã. Sã fim însã cu picioarele pe
pãmânt, mãcar cei care mai cunoaºtem
unele lucruri, ºi sã spunem pe cea dreaptã,
adicã UE a avut nevoie de noi ca graniþã ºi
nu pentru alte considerente. ªi dacã nu
îndeplineam exigenþele UE, tot aderam,
pentru cã UE are, în primul rând, nevoie de
noi ºi, chiar dacã se produc sau nu schimbãri în bine sau rãu, pe ea n-o intereseazã
prea mult întrucât n-o afecteazã direct. De
aici încolo, depinde numai ºi numai de noi
dacã vom ºti cum sã „profitãm“ de
mijloacele financiare pe care UE ni le va
pune la dispoziþie pentru reconstrucþie ºi
dezvoltare economicã. În acest spirit, dacã
nu vom pune ordine prin legi stricte ºi cu
un control riguros, banii respectivi vor
burduºi în continuare buzunarele ºi conturile celor învãþaþi de acum cu „ingineriile
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financiare“ pe baza cãrora s-au cocoþat în
ierarhii nemeritate.
Printre ei ºi mulþi manageri ai unor societãþi
comerciale din domeniul construcþiilor.
Dacã cineva (fiscul, justiþia, consiliul concurenþei etc.) ar avea disponibilitatea ºi
curajul sã facã publice asemenea firme
care, neavând nicio tangenþã realã cu
construcþiile, câºtigã licitaþie dupã licitaþie,
s-ar putea vedea cum politicul acapareazã
aproape în întregime economicul. Iar
lucrãrile la unele construcþii vor fi tot de
mântuialã ca ºi pânã acum, cel puþin în
infrastructura rutierã.
De ce spunem acest lucru? Pentru cã
sunt ºi societãþi de construcþii, producãtori
de materiale, utilaje ºi instalaþii pentru
construcþii, care au cu adevãrat un profil
stabil ºi pot oferi produse ºi servicii de calitate, dar au în micã parte acces la piaþa
investiþionalã neavând „spate“ politic.
Realitatea va fi palpabilã în 2007, cu
prilejul celor trei manifestãri expoziþionale
organizate de Romexpo în capitalã, unde
oferta va fi una dintre cele mai consistente
pentru a convinge cã nu numai X sau Y
poate fi un bun participant la reconstrucþia
economicã de care aminteam mai înainte.
Pentru a veni în sprijinul acestei afirmaþii, Romexo, pentru prima oarã în existenþa sa, a specializat foarte riguros cele trei
ediþii: Construct Expo Utilaje (21-25 martie
2007), Construct Expo Antreprenor (17-21
aprilie 2007), Construct Expo Ambient
(23-27 mai 2007) urmãrind satisfacerea
cerinþelor de participare la târguri, dar ºi
pentru ca vizitatorii (beneficiarii acestor
evenimente) sã cunoascã mai de aproape
adevãratul potenþial tehnico-material pus
la dispoziþia investitorilor români ºi strãini.
Pânã atunci, a trecut, iatã, primul
trimestru din 2007 ºi cele mai multe firme
autohtone de construcþii nu ºi-au primit banii
pentru lucrãrile ºi serviciile executate în 2006,
fapt ce le pune în situaþii financiare jenante
întrucât nu pot ataca nici din „cheagul“ propriu
investiþiile contractate pe acest an.
ªi cum un rãu nu-i de ajuns, pentru constructori a mai intervenit ºi altul, cãruia nu i
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s-a dat atenþie mai de mult. Este vorba despre
penuria de forþã de muncã specializatã ºi cea
necalificatã. Dupã 1990, dar mai cu seamã
dupã 2000, exodul de forþã de muncã din
construcþii a vãduvit alarmant ºantierele
româneºti tocmai în perioada „invaziei“ de
fonduri europene pentru tot felul de construcþii, cu precãdere cele privind infrastructura rutierã, utilitarã ºi edilitarã. Mobilul a fost
ºi rãmâne nivelul salarial intern, cu mult sub
oferta strãinã. Se fac eforturi, în special pe
laturã sindicalã, ca patronatele sã asigure
lucrãtorilor în construcþii salarii care sã-i
fereascã de „ispita“ occidentalã.
S-a reuºit, în acest sens, ca nivelul prognozat al salariului minim brut lunar negociabil în fiecare an, în cursul trimestrului IV sã
fie de 500 de ron în 2007, 700 de ron în
2008, 900 de ron în 2009, sperându-se la o
revenire a forþei de muncã din strãinãtate ºi
la o stabilitate a celei autohtone.
Ce vã spuneam la începutul editorialului
se adevereºte pe parcurs, adicã drumul
spre inima omului (ca sã fie mulþumit) trece
prin stomac, iar acum, când graniþele forþei
de muncã sunt libere ºi tentante în UE, omul
se duce unde crede cã-i este mai bine.
Aceasta pentru cã timpul trece ºi dacã leafa
nu merge, n-ai cum sã trãieºti decent, aºa
cum se întâmplã în cele mai multe þãri din
UE, acolo unde se zice cã suntem ºi noi.
ªi pentru a deveni ceea ce nu suntem
cu toþii încã, sã mai întreprindem câte ceva
prin legislativ ºi nu numai pentru ca acei
„Toþi o apã ºi-un pãmânt“ din titlu sã fie
aduºi la realitate ºi sã înþeleagã sensurile
adevãrate ale lumii capitaliste, nu pentru
unii aceeaºi mumã, iar pentru cei mulþi ciumã.
Ciprian Enache

Tel.:
Fax:
Mobil:
E-mail:

031.405.53.82, 031.405.53.83
021.232.14.47
0723.297.922, 0729.938.966
office@revistaconstructiilor.eu
redactie@revistaconstructiilor.eu
revistaconstructiilor@rdsmail.ro

Editor:

STAR PRES EDIT SRL
Tiparul executat la:

Grupul de presã ºi tipografie
ROMPRINT Bucureºti
Redacþia revistei nu rãspunde pentru conþinutul
materialului publicitar (text sau imagini).
Articolele semnate de colaboratori reprezintã punctul lor de vedere ºi, implicit, îºi
asumã responsabilitatea pentru ele.

Noul midi-excavator Komatsu
PREMIERÃ EUROPEANÃ
România a ajuns un reper important pe harta producãtorilor de utilaje care îºi desfac produsele folosite
în sectorul construcþiilor. Astfel, în show-room-ul firmei Marcom RMC ’94, pentru prima datã în Europa,
puteþi vedea ºi testa noul midi-excavator pe ºenile Komatsu, model PC88MR-6. Aparþinând seriei mijlocii
de excavatoare pe ºenile, acesta aduce în afara noutãþilor tehnice ºi posibilitatea utilizãrii în zone înguste,
de tipul strãzilor laterale din marile aglomerãri urbane.
Dupã cum se cunoaºte de cãtre
constructori, concentrarea operatorului asupra lucrãrii reprezintã un
element important, mai ales acolo
unde spaþiile de manevrã sunt
limitate. Faptul cã, indiferent în ce
direcþie se roteºte cabina midi-excavatorului Komatsu (aceasta, prin
construcþie, nu depãºeºte decât cu
câþiva centimetri dimensiunile de
gabarit), înseamnã cã atenþia operatorului nu se mai îndreaptã ºi asupra
spaþiului de manevrã necesar.
Cupa sa are un design propriu,
permiþând sãparea unor ºanþuri
înguste, dar asigurând în acelaºi
timp o capacitate maximã de încãrcare de 0,28 mc. Deoarece pãmântul este foarte compactat în zonele

cu trafic intens, sistemul hidraulic
oferã pentru modelul PC88MR-6 o
forþã de penetrare mãsuratã la dinþii
cupei de 6.129 daN (6.250 kg).
Deoarece vorbim de un sistem
hidraulic performant, ce oferã o
capacitate de sãpare mãritã, trebuie
spus cã motorul Komatsu, model
S4D95LE-3 cu injecþie directã ºi
rãcire cu apã de 3.260 cmc, are o
putere de 68,4 CP ºi un cuplu maxim
de 271 Nm. Motorul hidraulic cu pistoane axiale ºi debit variabil oferã
o presiune la ieºire de 6.471 daN
(6.600 kg).
Întregul grup de propulsie asigurã douã trepte de vitezã: Low
2,8 km/h ºi High 4,7 km/h.
Greutatea operaþionalã de 8.810 kg
– dimensiunile de gabarit de 2.320 mm
(lãþime), 6.200 mm (lungime) – calculatã în poziþie de aºteptare ºi înãlþimea de numai 2.730 mm sunt
ideale pentru lucrul în spaþii înguste,
chiar pe teren nisipos, deoarece presiunea de contact este de numai
0,36 kg/cmc.

Lama special proiectatã permite
netezirea rapidã ºi uºoarã a platformei de lucru la închiderea activitãþii pe ºantier, ea putând fi utilizatã
ºi pentru acoperirea ºanþurilor dupã
încheierea lucrãrilor.
Reducerea consumului de combustibil este asiguratã ºi de sistemul
de reglare a puterii utilizate de cãtre
pompa hidraulicã principalã, acesta
variind proporþional cu viteza motorului.
Astfel, sistemul electronic de control
pãstreazã viteza motorului atât timp
cât cupa plinã este ridicatã.
Atunci când ridicarea braþului ºi
deplasarea cupei în plan orizontal se
fac simultan, sistemul CLSS cu
valve de compensare a presiunii are
rolul de a stabiliza poziþia cupei,
pentru a nu afecta încãrcãtura ei. 

Date tehnice:
Motor model Komatsu S4D95LE-3 cu injecþie directã
Capacitate: 3.260 cmc
Putere maximã: 68,4 CP / 2.000 rpm
Cuplu motor: 271 Nm/1.600 rpm
Transmisie hidrostaticã, cu pompã cu debit variabil cu pompe axiale
Viteza de deplasare:
- Low - 2,8 km/h
- Hi - 4,7 km/h
Circuit hidraulic tip CLSS
Greutate operaþionalã maximã: 8.810 kg
8
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Peste 13 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România

...vã oferã

TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Oferta pentru
Construct Expo – Utilaje
Innoirea naturii odata cu primavara fiecarui an nu este un moment singular in ansamblull vietii, chiar daca ea aduce cu sine modificari
mai mult sau mai putin esentiale. In ansamblul „inno
oirii“ insa, au loc prefaceri cu implicatii benefice pentru bunul mers al activitatii unor
firme daca
a se pleaca de la necesitatea realizarii unor produse si servicii competitive, deci eficiente, pe bazza celor mai noi tehnologii.
Innoirea de la „Romned Braila“ nu se refera la configuratia siglei firme
ei, a carei forma noua o puteti retine din imaginea de mai sus, ci
ea are in vedere oferirea (pe bazaa unor criterii moderne) a echipamentelor pentru fundatii, lucrari esentiale pentru orice constructie
e,
cu o echipa completa de service.

ROMNED ESTE DEALER IN ROMANIA PENTRU:
Oferta firmei va fi desigur remarcata la
prima mare manifestare expozitionala care
va avea loc pe spaa tiile complexului
Romexpo din Capitala, in luna martie a.c.
Romned Braila va fi prezenta la Construcct
Expo – Utilaje 2007 cu un stand de 300 mp,
amplasament Aduc-Parcarea B1-B2, unde
e pentru executarea
va expune utilaje
fundatiilor (pentru piloti, pereti diafragma,
utilaje pentru vibroimpins palplansse, ancorari, studii geotehnice), precum si atasamente pentru excavatoare si macarale.

e (Italia)
Casagrande
Utilaje pentru forari orizontale, pereti
diafragma, ancorari, micropiloti si macarale. Pe macaraua C400 pot fi instalate utilaje de forat piloti, pereti diafragma, utilaje
de forat cu me
elc continuu sau luvoaieze.
Utilaj de forat piloti Casagrande B 80 –
masina prezenta in spatiul expozzitional
poate fi transformata din utilaj de forat
piloti cu borsapa in utilaj de forat piloti CFA
cu
u melc continuu. Ea poate fora pana la
38 de metri adancime cu diametre de pana
la 1,3 m si pana la 15 m adancime cu
diametre de pana la 600 mm in cazul CFA.
Masina dispune de un motor Cummins de
155 c ai putere, de un vinci auxiliar de
45 kN forta de extractie suplimentar fata
de vinciul principal de
e 105 kN. Capul rotativ
are o forta de 100 kNm, putand face usor
fata cerintelor de productivitate.
Greutatea totala este de 27 de tone, prin
simpla rabatare a mastului in pozitie orizontala ea putand
d fi incarcata pe un singur
trailer si transportata usor pe alt santier.
Transformarea in CFA dureaza
a doar doua
ore, masina fiind un succes prin versatilitatea ei.
Utilajul expus la Construct Expo – Utilaje va
fi disponibil in cele doua variante la un pret
special! Casagrande C400 KRC 2 este o
masiina de pereti diafragma ce poate fi
transformata in: masina de forat piloti,
CFA, macara si poate, de
e asemenea, pilota
o luvoaieza. Ea poate executa pereti cu
latimea de 400 mm pana la 1 m, la o
adanciime de 28 de metri putand ajunge cu
o extensie pana la 35 de metri. Dispune de
un motor Cummins de 300 cai putere.
Senilele, ca la toate modelele Casagrande,
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sunt extensibile pentru micsorarea presiunii pe teren. Casagrande are o experienta
de decenii in producerea masinilor de
pereti diafragma, fiiind recunoscuta pe plan
mondial pentru calitatea produselor sale.
Exista 6 modele de luvoaieze cu diaametre
maxime de la 800 mm pana la 2 m, cu
forta de extractie a tubulaturii intre v1290
kN si kN2350,, masini cu greutati proprii
intre 4, 8 tone si 18,5 tone. Ele reprezinta
solutia cea mai buna pentru saparea
pilotilor in tubulatura pentru sustinerea
peretilor.
Utilajele pentru micropiloti reprezintta o
gama de produse Casagrande recunoscute
pe plan mondial pentru fiabilitate si versatilitate. Elle pot fi utilizate pentru executia
micropilotilor, ancorarilor, studiilor geotehnice, forari pentrr u apa si geotermale. O tehnologie inca putin cunoscuta
in Romania este jet grouting – intarirea
te
erenurilor moi. Cele mai cunoscute modele sunt C6 si C8, ele mergand pana la
C14. Casagrande a cump
parat de la producatorul german HUTTE aceste masini completand gama produselor pentru micropilotii.
Modelul C6 are un motor Deutz de 129
cai putere, iar greutatea totala este de
12, 7 tone.
Capul hii draulic este de 13,55 kNm, iar
inaltimea mastului este de 6 m.
Hydra (Italia)
Firma italiana produce
e utilaje de forat
micropiloti si geotehnice, picamere, sonete
hidraulice care se monteaza pe excava-toare si utilaje de forat orizontal.
Un produs nou pe piata din Romania sunt
masinile de studii geo
otehnice ce presupun
o gama larga de accesorii si pot efectua
teste complete la adancimi foarte mari ale
solului.
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ICE (Olanda)
Ciocanele vibratoare hidraulice sunt produse de ICE intr-un numar de 70 de
modele, o parte fiind instalabile pe excavatoare (lungimi ale palplanselor mai mici
de 8 m) si folosind putterea lor hidraulica,
altele putand fi agatate de o macara si
folosind puterea hidraulica data de o unitate de putere separata produsa, de
asemenea, de ICE.
Romned a decis sa cumpere o masina ICE
6 pentru macara cu o unitate de putere
416
ICE 550RF, pentru a o inchiria in Romania,
bil odata cu inchiderea
ceea ce va fi posib
targului.
Masina ICE 416 va fi prezentata in perioada
targului, odata cu ICE 8RF ciocan vibrator
de rezonanta zero care poate fi instalat pe
excavatoare.
Rezonanta zero este o metoda de lucru care
roteste motoarele hidraulice fara excentric
pana la frecventa de 1.300 rot./min.., dupa
care poate fi comandata aparitia excentricului. Astfel, se evita intrarea in rezonanta a solului si este posibila vibrarea la
30 de cm de cladiri. ICE a dezvoltat, de
asemenea, sistemul SH (swivwl head) care
prin indoirea intregii masini poate incarca
singura palplansele.
ga gama de menghine
Exista o intreag
disponibile pentru manevrarea tevilor,
palplanselor, pilotilor prefabricati sau a
bustenilor.

Kinshofer (Germania)
Kinshofer este numarul 1 mondial in acccesorii pentru macarale hidraulice si excavatoare, Romned reprezentand aceasta firma
de 2 ani pe piata romaneasca.
Printre produsele expuse enumeram:
polipi pentru metale, greifere cu cilindri
orizzontali sau verticali, foarfeci si greifere
demolatoare si ghilotine, manipulatoare
de paleti, foreze
e verticale cu dantura pentru argila sau roca etc. Produsele sunt
deosebit de fiabile, ele sunt pre
ezente pe
piata romaneasca fara ca, in doi ani, sa
aiba vreun defect.
Vermeer (Olanda)
entarea produselor Vermeer,
Odata cu preze
Romned promoveaza un concept nou pentru Romania: executarea micropilotiilor si a
pilotilor in teava. Acest procedeu are urmatoarele avantaje:
• peretii pilotului sunt perrfecti datorita faptului ca teava ramane in pamant;
• nu este necesara folosirea bentonitei;
• prin
n baterea tevii inchise la fund se ajunge la stratul dorit de rezistenta a solului.
Se folosesc secctiuni de teava sanfreneta de
1–3 metri prima sectiune fiind inchisa, in
ea actionand o greutate ce infige teava in
pamant pana la adancimea dorita.
Modelul expus la targ, HL-750, are o latime
de 90 cm
m si o inaltime de 2 m, fiind solutia
perfecta pentru refacerea cladirilor din
centrul istoric al Buccurestiului.

„Servicii perfecte
si solutii pentru
lucrari de
fundatii!“

Taets (Olanda)
Produsul prezentat de Taets constituie o
mare noutate pentru Romania, fiiind vorba
de un accesoriu care se monteaza pe un
excavator de minimum 30 de tone si, cu
or ciocane hidraulice laterale,
ajutorul uno
sparge capatul pilotilor lasand afara
u terea
armatura. Utilajul foloseste pu
hidraulica data de excavator, iar montarea
pe excavator este deosebit de simpla,
durand numai o ora.
Produsul prezentat la targ sparge in jur de
200 de piloti pe zi.
Prin noutate si deosebita productivitate,
produsul poate fi deosebit de interesant
pentru piata romaneasca. Prin spargerea
late
e rala a pilotilor nu se induc tensiuni
verticale in pilot.
Tescar (Italia)
Firma Tescar din Italia produce utilaje penmelc continuu).
tru forat piloti si CFA (m
La targ vor fi prezentate modelele Tescar
CF 2.5 pentru diametre 400–600 mm, la
adancimi de 15 m, si modelul Tescar CF 3
pentru diametre de 400–800 mm, la
e Tescar CF 3
adancimi de 28 m. Pe masinile
se pot de asemenea instala kituri CFA pentru adancimi de maximum 15 m.
Masina Tescar CF 2.5 Compact, avand o
inaltime de lucru de 2,1 m, poate intra
erea
intr-un parter de bloc pentru reface
fundatiilor cladirilor vechi. Masinile Tescar
au aceleasi posibilitati de miscare ca si
nde, dar la diametre de foraj mai
Casagran
mici. Pentru diametre de pana la 1,5 m, se
folosesc masinile Tescarr CF 6 si Tescar Cf 10
pe sasiu Hitachi.
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Soluþii complete pentru prefabricate
• staþii betoane • utilaje pentru pavele, borduri etc.
• utilaje pentru tuburi de canal ºi cãmine • utilaje pentru grinzi ºi stâlpi pretensionaþi
Evoluþia sectorului de construcþii în România dupã anul 1990
cunoaºte un ritm alert, implicând un numãr din ce în ce mai mare de
societãþi pe traseul proiectare – asigurare tehnico-materialã –
construcþie – exploatare. Ca urmare a acestei dezvoltãri, putem
constata numãrul mare de clãdiri cu destinaþii dintre cele mai diverse,
apãrute pe mai tot teritoriul þãrii.
Acestea sunt obiectivele finale ale actului de construcþie, dar
pentru a se ajunge într-un asemenea stadiu, orice constructor ºi
beneficiar trebuie sã aibã la dispoziþie o gamã cât mai bogatã din
oferta de materiale ºi utilaje care sã contribuie la realizarea unei
clãdiri reprezentative, estetice ºi eficiente.
Plecând de la asigurarea eficienþei atât pentru furnizor, cât ºi
pentru beneficiar, unii ofertanþi ºi-au unit interesele materiale,
tehnice, tehnologice, logistice ºi economice pentru a satisface la cel
mai înalt nivel exigenþele solicitanþilor.
Un caz cu totul remarcabil este ilustrat de trei firme
occidentale, reprezentate pe piaþa româneascã a
construcþiilor de Teka România:
z TEKA MASCHINENBAU din Germania
– producãtor de staþii de betoane pentru prefabricate
din beton;

Valeriu Deciu – director general TEKA România,
reprezentant pentru România al firmelor
Teka Maschinenbau, Pedershaab ºi KVM

PEDERSHAAB din Danemarca
– producãtor de utilaje pentru tuburi ºi cãmine din
beton;
z KVM din Danemarca
– producãtor de utilaje pentru elemente de pavaj,
borduri º.a.m.d. din beton.
z

Experienþa celor trei firme fiind complementarã, ele
îºi propun sã se ajute reciproc pentru satisfacerea
comunã a clienþilor de pe piaþa româneascã.
Soluþiile oferite în comun vor avea astfel câteva
avantaje evidente:
z cel mai înalt nivel tehnologic din domeniu –
fiecare din firmele de mai sus fiind recunoscutã pentru
nivelul tehnologic al utilajelor oferite;
z soluþii unitare ºi personalizate – proiectul oferit
va avea caracter unitar, dar va fi croit de fiecare datã
dupã necesitãþile ºi posibilitãþile clientului;
z soluþii flexibile – linii de fabricaþie cu mai multe
puncte de lucru ºi cu posibilitatea schimbãrii rapide a
tiparelor de lucru;
z soluþii pentru toate buzunarele – vor fi oferite ºi
linii complet automatizate, dar nu vor fi uitaþi nici micii
producãtori, pentru care se vor oferi maºini semi-automate sau chiar manuale.
Pentru cei care nu cunosc încã, se poate spune cã
Teka România se numãrã printre principalii furnizori de
tehnicã strãinã pe piaþa construcþiilor din România, dar
acest lucru nu are loc la întâmplare, ci pe baza unui
concept modern care sã ducã la succes în afaceri. Este
vorba despre o ofertã unitarã pentru infrastructura
rutierã ºi utilitarã.
Piaþa româneascã a prefabricatelor din beton se
gãseºte la începutul unui lung drum al acumulãrilor cantitative ºi calitative, diferitele tendinþe ºi influenþe
externe fiind „filtrate“ de particularitãþi regionale.
Cerinþele actuale din domeniul preparãrii betoanelor
au condus, inevitabil, la o anumitã structurare a ofertei
producãtorilor de instalaþii ºi echipamente pentru
prepararea ºi punerea în operã a betoanelor, atât din
punct de vedere tehnologic, cât ºi al valorii adãugate
prin „pachetele“ de oferte ºi/sau servicii, staþiile de
betoane oferite de Teka fiind moderne ºi performante.
Specialiºtii firmei Teka au structurat portofoliul de
produse dupã mai multe criterii obiective.
Primul criteriu aplicat a fost cel al produsului finit,
rezultând astfel trei game principale de malaxoare,
fiecare dintre ele cu multiple variante dimensionale ºi
de echipare:
z Malaxorul tip „farfurie“ – la care braþele purtãtoare ale ºapelor amestecãtoare sunt antrenate direct
din rotorul central, cu posibilitatea reglãrii pe verticalã ºi
orizontalã a acestora. Acest tip de malaxor este destinat,
continuare în pagina 20 ®

Maºinã pavele

¬ urmare din pagina 19

în principal, preparãrii betonului transportabil ºi industriei
fabricãrii sticlei, dar ºi altor aplicaþii diverse.
Prin introducerea (opþionalã) a unui agitator
mecanic sau electrohidraulic, numãrul aplicaþiilor posibile devine foarte mare ºi poate fi folosit inclusiv la cele
mai pretenþioase operaþiuni de preparare a elementelor
prefabricate.
z Malaxoarele cu axe planetare în contracurent
sunt dezvoltate special pentru aplicaþiile din industria
prefabricatelor din beton, capitol la care firma Teka
exceleazã, fãrã a neglija ºi celelalte produse finite.

Linie automatã de tuburi beton

Tuburi canal ºi cãmine din beton produse de Pedershaab

z Malaxoarele cu dublu ax orizontal sunt proiectate pentru aplicaþiile de malaxare în regim de mare
uzurã, cum ar fi betoanele rutiere.
Gama dimensionalã a centralelor de beton Teka cu
un singur malaxor porneºte de la 26 mc/orã ºi merge
pânã la 120 mc/orã, capacitãþi mai mari fiind, de asemenea, posibile prin combinaþii de câte douã malaxoare.
Materia primã realizatã la staþiile de betoane ºi
mortare complet automatizate, furnizate de firma Teka,
oferã posibilitatea obþinerii ºi a unor produse foarte solicitate pentru orice gen de construcþie.
Aºadar, pentru toþi cei interesaþi, Teka România oferã
„Soluþii complete pentru prefabricate“. 

– tehnologie ºi flexibilitate
la dispoziþia constructorilor
HIT RO este o societate cu capital mixt, român ºi italian. În calitate
de importator direct ºi reprezentant
unic pentru România, comercializeazã de circa 5 ani în România
echipamente, utilaje ºi materiale de
construcþii ale unor producãtori italieni,
firme de prestigiu de pe piaþa materialelor de construcþii, care oferã:
schele de faþadã (Tr.b Ponteggi),
cofraje modulare metalice (marca
Edilponte), grinzi lamelare (marca
Kaufmann), popi metalici clase standard ºi omologate (FAE), autobetoniere, dumpere, maºini de tãiat ºi
fasonat fier beton (marca SILLA),
sistem ranforsare ºanþuri (marca
ARMASCAVI), electropalane (marca
TEA), scãri ºi schele mobile (marca
COSMOS), convertizoare ºi vibratoare (marca TECNO), maºini de
tãiat ceramicã, maºini de carotat,
discuri diamantate, bene ciment ºi
furci pentru macara, echipamente ºi
materiale pentru organizãri de
ºantier etc. Societatea dispune în
prezent de 1.500 mp spaþii cu funcþiuni de depozite, show-room ºi
birouri în Iaºi ºi Bucureºti unde
echipe de profesioniºti – ingineri
constructori, topometriºti – asigurã
servicii complete de asistenþã
tehnicã: consultanþã ºi proiectare
detaliatã a necesarului de echipamente pentru fiecare obiectiv,
ofertare, livrare ºi asistenþã tehnicã
la montaj. Toate materialele ºi
echipamentele comercializate sunt
noi, fabricate la standardele ºi
normele europene în vigoare de producãtori cunoscuþi – întreprinderi
lider cu tradiþie de peste 50 ani de
experienþã, certificate IQNET, CISQ,
ACAI, TÜV. Schelele de faþadã Tr.b
Ponteggi, prin uºurinþa în montaj,
modularea rapidã, greutatea scãzutã ºi rezistenþã, sunt recomandate
pentru orice tip de lucrare. Modulul
de bazã, cu lungimea 1,8 m ºi
înãlþimea de 2 m, acoperã 3,6 mp.
Lãþimea de 1 m oferã un plan de

lucru practic ºi util. Cofrajele modulare metalice EDILPONTE se
preteazã oricãrui tip de lucrare,
începând de la pahare pentru stâlpi
prefabricate, grinzi de fundaþie,
radier, ziduri de sprijin, diafragme ºi
stâlpi. Rezistenþa crescutã, montajul
intuitiv ºi modularea rapidã reduc
costurile de montaj/ demontaj, oferind
cel mai bun raport calitate/preþ de pe
piaþã. Sistemul de planºeu – alcãtuit
din popi, furci, trepiezi, grinzi H20 ºi
foaie cofrantã tristrat de 27 mm, din
brad – permite realizarea unor
suprafeþe de planºeu cu un grad ridicat de finisaj. Sistemul permite
cofrarea oricãrui tip de planºeu, fie
cã discutãm de planºeul unei case
sau de un planºeu industrial.
O gamã largã de echipamente mici –
roabe, electropalane, maºini de tãiat
ºi fasonat fier beton, betoniere,
tobogane de moloz, scãri ºi schele
mobile, vibratoare de beton, bariere
pentru ºantier, discuri diamantate ºi
maºini de carotat – vin în completarea necesarului organizãrii unui
ºantier.
Prezenþa HIT RO pe piaþa
bucureºteanã s-a fãcut simþitã încã
de la începutul anului 2004 atât prin
participarea la ediþia a XII-a a
Expoziþiei internaþionale pentru
materiale, sisteme ºi echipamente
pentru construcþii din cadrul Complexului Expoziþional ROMEXPO –
Bucureºti, cât ºi prin participãrile
ulterioare (ediþiile XIII ºi XIV din
2005, respectiv 2006), prin înscrierea
în catalogul naþional al firmelor de
construcþii din România, Infoconstruct,
Moldova Construct. Activitatea de
promovare nu s-a limitat doar la
prezenþa la târgurile de profil precum
Construct Expo, Camex Iaºi (ediþiile
III, IV, V), Camex Constanþa (ediþia a
IV-a), ci a fost constant susþinutã de
campania anualã de expediere a
catalogului HIT RO cãtre firme din
toatã þara, publicitatea pe internet
prin intermediul site-ului www.hit-ro.ro

(complet cu toate detaliile tehnice ºi
punerea în operã a produselor) ºi,
nu în ultimul rând, prin vizite ale
reprezentanþilor firmei pe diverse
ºantiere sau la sediile societãþilor de
construcþii.
Oferta noastrã se bucurã de
interesul ºi aprecierea clienþilor
datoritã urmãtoarelor avantaje:
z gama variatã ºi complexitatea
produselor, astfel încât clientul negociazã cu un singur distribuitor toate
aspectele cererii sale;
z timpul scurt de livrare a
mãrfurilor. De menþionat cã dispunem de douã hale de depozitare
cu capacitate totalã de de 500 mp în
Iaºi ºi o platformã betonatã de 300 mp,
precum ºi de o halã de 500 mp în
Bucureºti, ceea ce ne permite sã
reducem la minimum timpul de
furnizare;
z preþurile aplicate sunt minimalizate graþie raportului direct cu fabricanþii ºi exclusivitãþii pe piaþa
româneascã pentru produsele
comercializate;
z flexibilitatea termenelor de platã
– în rate – de comun acord cu clientul;
z acordarea de garanþii credibile.
Toate produsele sunt originale CE ºi
livrarea este însoþitã de toatã documentaþia tehnicã: cãrþi tehnice,
declaraþii de conformitate, certificate
de garanþie;
z asistenþa tehnicã porneºte de
la elaborarea ofertei, punerea în
lucru a materialelor achiziþionate,
servicii de garanþie ºi postgaranþie;
z calitatea fiecãrei livrãri este
riguros urmãritã.
HIT RO este dimensionatã sã
asigure comenzi de orice tip în
condiþii de eficienþã economicã ºi calitate ridicatã. În prezent, suntem mândri de cartea noastrã de vizitã –
portofoliul nostru de clienþi – atât
societãþi mari, cu renume în construcþii, cât ºi societãþi mici, la început
de activitate – cãrora le mulþumim cã
au avut încredere în noi. 

HIT RO srl

Bucureºti, ªoseaua Bucureºti – Urziceni nr. 31; Afumaþi; tel. 021.351.87.15; fax 021-351.87.68
Iaºi, ªoseaua Pãcurari nr. 92; tel. 0232-215.775; fax - 0232-215.777
www.hit-ro.ro; contact@hit-ro.ro
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Utilaje de construcþii de calitate germanã
Firma Tegero SRL, înfiinþatã în anul 1991, este o societate mixtã germano-românã. Mai mult de
10 ani (1992-2005) a fost reprezentanta pentru România a firmei Orenstein & Koppel AG Germania,
care acum face parte din concernul CNH. Începând din anul 1996 s-au livrat primele utilaje noi în þarã.
Datoritã calitãþii ºi fiabilitãþii apreciate de beneficiarii utilajelor O&K, pânã în prezent sunt folosite în
România peste 300 de utilaje O&K ºi Terex atât în cadrul firmelor mari, cât ºi al celor mici. În anul
1999, denumirea firmei s-a schimbat în „Tegero & Co.“, profilul de activitate lãrgindu-se în domeniul
hidraulicii, al reparaþiei motoarelor diesel DEUTZ ºi al cutiilor de vitezã ZF, CLARK, ALLISON.

Datoritã poziþiei geografice

echipe de service ºi autovehicule

de utilaje second-hand, atelierele

avantajoase, firma Tegero & Co SRL

dotate cu sculele ºi echipa-

pentru reparaþii capitale, maºina

rãspunde prompt tuturor solici-

mentele necesare pentru inter-

de sertizat furtunuri hidraulice,

tãrilor din partea clienþilor, în

v e n þ i i r a p i d e l a b e n e f i c i a r.

magazia de piese de schimb ºi

orice punct din þarã, având patru

La sediul firmei, se aflã parcul

consumabile.
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Având sprijinul ºi experienþa
partenerului german, putem
furniza în timp relativ scurt piese
de schimb ºi componente pentru
orice utilaje de construcþii de
provenienþã strãinã.
Pe partea de utilaje, vindem
maºini folosite în construcþii,
cariere, balastiere, mine de
suprafaþã etc., dintre care enumerãm: încãrcãtoare frontale,
excavatoare, compactoare, autogredere, autobasculante, utilaje
speciale. Pentru motoarele Diesel,

oferim diagnosticare, piese de
schimb originale, reparaþii ºi
consumabile.

documentaþia tehnicã a utilajelor

Service-ul asigurã reparaþii

schimb, originale, pentru pompe

capitale ºi revizii pentru utilaje

ºi motoare hidraulice, aparatura

terasiere (atât la sediul propriu,

de distribuþie ºi control ºi pentru

cât ºi la sediul clientului), piese de

scule pneumatice ºi hidraulice

schimb originale, consumabile,

industriale.

din import.
Asigurãm reparaþia ºi piese de

reparaþii ºi piese de schimb pen-

Sertizãm, de asemenea, furtu-

tru cutii de vitezã ZF, Allison,

nuri hidraulice cu 1, 2 ºi 4 inserþii

Clark. Personalul Tegero benefici-

metalice, cu presiune de lucru de

azã de ºcolarizare în Germania

la 40 la 500 de bari ºi diametre

ºi lucreazã cu suport oferit de

de la DN 6 la DN 32.

Va invitãm sã ne vizitaþi la Construct Expo – Utilaje în perioada 21-25 martie 2007
Amplasament exterior: Platforma 1-INEL

Utilaje pentru fundaþii speciale
în construcþii
Membrã a grupului de anvergurã mondialã BAUER, firma KLEMM Bohrtechnik este recunoscutã în
ingineria fundaþiilor speciale ca unul dintre cei mai importanþi inovatori ºi producãtori de utilaje pentru
foraje de ancorare, pentru injecþii la presiuni foarte înalte, pentru tehnologia „jet grouting“, dar ºi pentru
aplicaþii universale, precum forajele de micropiloþi.
Principalele procedee tehnologice de foraj care
pot fi utilizate pe maºinile KLEMM Bohrtechnik sunt
urmãtoarele:
z Foraj rotativ uscat, cu burghiu cu vârf de sãpare
recuperabil sau pierdut.

z Foraj prin rotopercuþie realizat cu un ciocan de fund
pneumatic. În funcþie de stabilitatea rocii, forajul se va
realiza cu sau fãrã tuburi.
Antrenarea sculei de foraj ºi a coloanei de tuburi se
face fie printr-un cap de rotire DUPLEX la care rotirea
se executã în acelaºi sens, fie printr-un cap DUO, cu
douã motoare hidraulice, la care rotirea se executã în
sensuri diferite. Spãlarea se face cu aer sau cu apã sub
presiune.

z Foraj rotativ cu burghiu tubular, cu spãlare cu apã
sub presiune.

z Foraj prin rotopercuþie, cu cap hidraulic rotopercutor, cu prãjinã de foraj tubularã, cu vârf de sãpare
recuperabil sau pierdut. Spãlarea se face cu apã sau aer
sub presiune.

z Foraj în tub, pentru rocã durã, nestabilã, realizat
prin rotopercuþie, cu cap hidraulic rotopercutor, prin
prãjini de foraj pline, cu vârf de sãpare recuperabil.
Spãlarea se face cu apã sau aer sub presiune.

28

z Foraj cu cap dublu, ce poate fi compus din douã
capete de rotire sau dintr-un rotopercutor ºi un cap de
rotire. În cazul în care ambele capete sunt de rotire, forajul se realizeazã fie cu un burghiu, fie cu un ciocan pneumatic de fund. Când unul dintre capete este un
rotopercutor, atunci acesta realizeazã antrenarea sculei
de sãpare.

Programul de fabricaþie KLEMM cuprinde:
z Echipamente hidraulice pentru foraj seria KR,
greutate de operare 2 – 32 t;
z Unitãþi hidraulice rotopercutoare seria KD,
greutate piston 11 – 28 kg;
z Capete de rotire seria KH, cuplu pânã la 40 kNm;
z Accesorii pentru foraj pentru ancoraje, injecþii ºi
micropiloþi;
z Sisteme de injecþie la presiune înaltã.
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Echipamentele de foraj pot fi clasificate dupã cum
urmeazã:
Pentru spaþii limitate: KR 500, KR 701-1, KR702-1,
KR 704-1 E, KR 704-1.
În imaginea de mai jos se poate vedea un echipament KR 701 la o lucrare de drenare a solului într-un
cartier de locuinþe din Suceava, aflat în pericol de
surpare. Echipamentul KLEMM introdus în interiorul
puþurilor de beton, având diametrul de 3 m ºi adâncimea
de 12 m, a forat canale radiale de captare a apei din sol,
pe înãlþimea puþurilor, ºi de colectare ºi legãturã între
puþuri, la baza acestora.

În imagine se poate vedea modelul KR 800-1.

Pentru injecþii la presiune înaltã
ºi pentru lucrãri de fixare a solului:
KR 401-1, KR 712, sau mastul tip 140,
montabil pe braþul unui excavator.
În imagine, KR 712.
Pentru foraje geotermale: KR
709-1 W ºi KR 805-1 W (în imagine).

Pentru aplicaþii universale: KR 708-1, KR 709,
KR 800-1, KR 802-2, KR 803-2, KR 805-1, KR 806-2,
KR 806-3D, KR 806-4, KR 807-5

Pentru informaþii complete puteþi contacta firma
TRACTOR PROIECT COMERÞ S.R.L. Braºov,
reprezentanta KLEMM pentru România, la:
• tel./fax.: 0268-406.406; 0268-428.653;
• e-mail: tpcom@rdslink.ro; web: www.tpcom.ro.

Echipamente specializate
pentru consolidarea
terenurilor ºi a fundaþiilor
INJECTOFORAJ este o societate româno-italianã, înfiinþatã în anul 2003, cu capital integral privat,
orientatã cãtre un domeniu modern, dar puþin exploatat profesional în þara noastrã: consolidarea
terenurilor ºi a fundaþiilor cu maºini specializate. Societatea, în calitate de importator unic, furnizeazã
maºini pentru foraj ale producãtorului italian COMACCHIO. De asemenea, firma importã utilaje secondhand, le recondiþioneazã ºi le pune în vânzare la preþuri atractive, beneficiind de o experienþã vastã a
inginerilor italieni specializaþi în ºantierele de profil din Italia ºi Elveþia. Cu ajutorul inginerilor instruiþi în
fabrica din Italia, INJECTOFORAJ acordã asistenþã tehnicã permanentã ºi service tuturor clienþilor sãi.

TEHNOLOGII DE LUCRU
z

Sprijinirea malurilor la

Urmeazã turnarea betonului pentru
formarea

unor

piloþi

verticali.

excavaþii pentru clãdiri în calcan

Tehnologia prezentatã este folositã

prin piloþi de beton armaþi, acolo

cu succes de clienþii noºtri Geosond

unde prin proiectare se prevede

sau Sopmet.

acest lucru. Soluþia eficientã adoptatã eliminã riscul de prãbuºire ºi
greutatea operaþiilor legate de sprijiniri cu panouri ºi profile. Maºinile
care efectueazã asemenea operaþiune sunt echipate cu elice continuã, aºa cum se vede în foto 1.
Ele sapã în terenul respectiv ºi
apoi

se

introduce

armãtura.

z

Foraje de mare adâncime în

roca durã în cariera pentru
detonãri controlate. Maºinile destinate acestor lucrãri sunt echipate
cu ciocan pneumatic în capul
prãjinii principale de foraj. Pentru
aceastã tehnologie, furnizãm la
comandã ºi prãjinile de foraj de

z Foraje pentru stabilizarea
fundaþiilor în loc de metoda
tradiþionalã de subzidire.
z Foraje pentru stabilizarea
terenurilor prin jet-grouting.
Noile clãdiri de birouri mari cu parcãri subterane necesitã stabilizarea terenurilor prin piloþi de
beton pentru a suporta eforturi cât mai
mari. Pentru folosirea jet-grouting
este nevoie de pompe speciale pe
care le ofertãm tot în calitate de
importatori. În acest sens, producãtorul italian DAI PRA este partenerul
nostru (foto 3).

diferite lungimi pentru a atinge
adâncimea doritã. Metoda este
foarte

simplã,

dar

eficientã,

INJECTOFORAJ livrând o astfel de
maºinã pentru o carierã de calcar
din Câmpulung (foto 2).

Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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z Ancoraje
pentru consolidarea terenurilor înclinate sau a
peretelui montan. Întrucât utilajele
au capacitatea de foraj sub diferite
unghiuri, ele se pot utiliza ºi pentru
consolidarea terenurilor înclinate ºi a
pereþilor tunelurilor de toate
tipurile. De asemenea, INJECTOFORAJ pune la dispoziþia celor
interesaþi maºini specializate pentru
ancoraje speciale, cum ar fi peretele
montan (foto 4).

Foto 4

Injectoforaj la Construct Expo Utilaje 2007
INJECTOFORAJ participã de patru ani consecutiv la cel mai important
eveniment expoziþional al constructorilor, Construct Expo. Anul acesta vom
fi prezenþi cu una dintre maºinile de mare capacitate MC 1500 ale producãtorului italian, care poate fora gãuri
pentru piloþi pânã la 620 de mm diametru.
Maºinile de foraj COMACCHIO pot
atinge, în cazul celui mai mare utilaj
(MC 1500), diametre ale capului de
forare pânã la 620 mm ºi o cursã utilã
de pânã la 16 m. În general, maºinile
sunt pe ºenile, dar la comandã ele pot
fi montate ºi pe camioane, pentru a
lucra acolo unde nu este posibilã
intrarea în ºantier a utilajelor pe
ºenile. În acest sens, suntem pionieri
pe piaþa româneascã, livrând prima
instalaþie de foraj montatã pe camion.
Va invitãm sã ne vizitaþi la Construct Expo – Utilaje
în perioada 21-25 martie 2007
Amplasament exterior: Platforma 1 - Aleea centralã

Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov
Tel./Fax: 021/468.09.24, 021/468.09.25
web: www.injectoforaj.ro, e-mail: office@injectoforaj.ro
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COMODA
Ascensor hidraulic fãrã camera maºinii
Compania ELMAS din Braºov a lansat, sub denumirea Comoda, un nou produs pe piaþa ascensoarelor
din România.
Ascensorul hidraulic fãrã camera maºinii – Comoda, reprezintã soluþia tehnicã idealã pentru transportul pe
verticalã al persoanelor, în clãdirile cu înãlþimi reduse sau în cele aflate în zone cu risc seismic.
Datoritã echipãrii cu grupul hidraulic Bucher (realizat de compania elveþianã Bucher Hydraulics), s-a obþinut
o variantã constructivã fiabilã care permite montajul ascensorului fãrã a fi necesarã existenþa camerei maºinii.
Grupul hidraulic este poziþionat în puþul ascensorului, între glisiere, iar panoul de comandã poate fi amplasat în
afara puþului, pe orice laturã doritã.
Ascensorul Comoda este disponibil în trei variante:
z pentru sarcinã nominalã de
350 kg (4 persoane);
z pentru sarcinã nominalã de
450 kg (6 persoane);
z pentru sarcinã nominalã de
630 kg (8 persoane).
Printre caracteristicile principale
ale ascensorului, putem aminti:
z Cursa de deplasare de maximum 18 m;
z Viteza maximã de 0,63 m/min;
z Cabina ascensorului este prevãzutã cu uºi automate acþionate cu
regulator de frecvenþã, finisaje din
sticlã, inox, panouri laminate sau
vopsite în câmp electrostatic, dispozitiv de comandã electronic cu
encoder pentru închiderea ºi
deschiderea uºilor, interfon, alarmã,
iluminare cu tuburi fluorescente sau
spoturi, mânã curentã inox ºi podea
cu suprafaþã cauciucatã, granit sau
pregãtitã pentru aplicare de marmurã;
z Grupul hidraulic poate fi livrat în
varianta standard care asigurã o eficienþã ridicatã ºi poate funcþiona pentru 60 de curse/orã fãrã a fi necesarã
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utilizarea unui cooler sau în varianta
cu regulator de frecvenþã care asigurã o reducere de pânã la 60% a
consumului de energie;
z Uºi de palier automate realizate din inox;
z Panou comandã de tip NEW
LIFT Germania cu automat programabil (99 funcþii), montat într-o carcasã protejatã IP 54.
Siguranþa în exploatare a ascensorului este obþinutã ºi datoritã
echipãrii cu o pompã manualã de
urgenþã, care faciliteazã coborârea
liftului la prima staþie ºi scoaterea în
siguranþã a persoanelor din cabinã,
în cazurile de urgenþã (incendiu,
seism etc.).
Costurile de instalare ºi întreþinere reduse, lipsa camerei maºinii
ºi consumul redus de energie
reprezintã doar o parte din avantajele pe care vi le conferã acest
produs.
Ascensorul se încadreazã în
prevederile conforme cu prescripþiile
tehnice R6-2002 ºi corespunde
normelor europene SR EN 81-2 +
AC:2002 ºi Directivei 95/16/EC.

Pentru informaþii detaliate, se
poate accesa site-ul www.comoda.biz.
Compania ELMAS este prezentã
pe piaþa româneasca din anul 1991,
având la bazã capital integral privat
românesc, ºi îºi desfãºoarã activitatea în domeniul echipamentelor de
ridicat ºi manipulat. În acest moment
este producãtor ºi furnizor al unui
pachet complet de produse (stivuitoare, poduri rulante, ascensoare,
scãri rulante, sisteme de depozitare,
sisteme de parcare auto) ºi servicii
(consulting, proiectare, montaj,
service) din segmentul instalaþiilor
de ridicat.
Sistemul calitãþii certificat ISO
9001:2000, certificarea CS 02 Modul H
pentru ascensoare, capacitatea de a
dezvolta continuu noi produse ºi
experienþa de 15 ani recomandã
compania ELMAS drept un partener
de încredere în domeniu. 
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Clãdiþi pe competenþa cofrajelor
Utilizarea unor sisteme de
cofrare inovatoare permite constructorului sã rãspundã cerinþelor impuse
de proiectul construcþiei, fãrã timpi
morþi ºi la standarde înalte.
Doka – Tehnica Cofrajelor îmbinã
cu succes prelucrarea de înalt nivel
ºi calitatea produselor, furnizând
firmelor de construcþii din întreaga
lume soluþii ºi servicii de cofrare, astfel încât acestea sã construiascã
mai rapid, mai bine, mai economic ºi
cu un grad mai mare de securitate.
De la cea mai înaltã clãdire din
lume, tunelul cel mai adânc îngropat
sau podul cel mai lung pe cabluri
oblice – firmele de construcþii din
lumea întreagã se bazeazã pe abilitatea de cofrare a firmei Doka.
Cu peste 100 de filiale în 60 de
þãri, 4.600 de specialiºti se strãduiesc sã punã la dispoziþia ºantierelor
de pe glob cea mai bunã soluþie de
cofrare.

Cererea de produse Doka este
atât de mare încât s-a pus problema
extinderii uzinelor de producþie
care au, totuºi, la acest moment o
mãrime considerabilã.
De exemplu, experþii în cofraje
au triplat capacitatea de producþie
pentru grinda „H20 Top“. Capacitatea de producþie pentru cofrajul cu
panouri Framax Xlife, care se evidenþiazã prin eficienþã economicã
datoritã numãrului mare de reutilizãri, este dublatã de o linie nouã de
producþie. Producþia de popi a fost
lãrgitã cu o nouã linie de producþie
cu capacitate dublã.
Experþii în tehnica cofrajelor au
o atitudine pozitivã în ceea ce
priveºte viitorul. Ei sunt încrezãtori
cã Standul Expoziþional de peste
3.500 m 2 din cadrul Expoziþiei
Internaþionale de Construcþii Bauma
2007, organizatã la München în
perioada 23–29 aprilie, va fi vizitat
de un public de specialitate competent care se va informa în legãturã
cu avantajele numeroaselor produse
inovatoare oferite de firma Doka –
Tehnica Cofrajelor.
O noutate absolutã propusã de
firma Doka pentru sistemul de cofraj
Framax Xlife este Panoul universal Framax de 1,20 m lãþime,
disponibil la o înãlþime de 3,30 m.
Rasterul special perforat face
panourile universale ideale pentru
modelarea economicã a colþurilor
exterioare, racordul pereþilor ºi
închiderea de cofraje ºi a cofrajelor
pentru stâlpi.
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Sistemul
Framax Xlife ºi-a
dovedit în practicã
flexibilitatea ºi fiabilitatea.
Efectul principal îl constituie calitatea superioarã a suprafeþelor
betonului chiar dupã mai multe utilizãri, ºi asta înseamnã finisãri mai
puþine datoritã plãcii cofrante din
lemn de mesteacãn, acoperit pe
ambele feþe cu un înveliº din material sintetic.
Un alt element de noutate este
Ferma de sprijnire Universal F
folositã la construcþiile subterane
acoperite, pentru cofraje cu înãlþime
de betonare de 12,08 m, care poate
fi ajustatã în înãlþime fãrã trepte,
permiþând o adaptare simplã la
neregularitãþile suprafeþei solului.
Pentru înãlþimi mari mutarea
este facilitatã de existenþa urechilor
de agãþare integrate.
Stabilitatea ºi siguranþa în
exploatare sunt asigurate de racordurile premontate pentru contravântuirea în cruce.
Doka – Tehnica Cofrajelor vã
aºteaptã cu toate noutãþile în domeniu la Standul Expoziþional N811 ºi
platforma exterioarã Nord F8 în
perioada 23–29 aprilie, la Bauma
2007 – München.
Nu uitaþi: Cu noi clãdiþi viitorul!
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Conferinþa Naþionalã ARACO
22 martie 2007
Conferinþa Naþionalã ARACO este programatã sã se desfãºoare la Hotelul Montana din Sinaia.
La reuniune participã societãþi de construcþii, de proiectare, de consultanþã, producãtoare de materiale ºi utilaje pentru construcþii. Sunt invitate personalitãþi din domeniu.
Desfãºuratã din doi în doi ani, Conferinþa se constituie într-un forum de dezbatere a
problemelor actuale cu care se confruntã antreprenorii din construcþii, pentru gãsirea
de soluþii viabile privind îmbunãtãþirea condiþiilor economice ºi legislative de
desfãºurare a activitãþii în acest sector.
La Conferinþa Naþionalã se prezintã Raportul de activitate al ARACO în perioada
martie 2005 – martie 2007 ºi se aprobã Strategia ARACO – obiective ºi acþiuni pentru
intervalul 2007 – 2008.
În acest an, principala temã supusã dezbaterii este „Evoluþia firmelor de construcþii
în perioada de post-aderare a României la Uniunea Europeanã – provocãri ºi
soluþii“. De asemenea, se pun în discuþie pregãtirea forþei de muncã specializatã
pentru sectorul construcþii ºi mãsurile ce trebuie avute în vedere pentru întoarcerea în
þarã a muncitorilor ºi specialiºtilor care lucreazã în strãinãtate.
Conferinþa Naþionalã alege un nou Consiliu Central, preºedintele ºi vicepreºedinþii
ARACO, pentru perioada urmãtorilor doi ani.
Premergãtor acestui forum, s-au desfãºurat reuniunile celor ºapte filiale ale ARACO,
unde, pe lângã analiza activitãþii fiecãrei filiale, s-au ales comitetele de conducere
locale ºi au fost desemnaþi reprezentanþii în viitorul Consiliu Central. 

Ghidul
pentru atribuirea contractelor
de achiziþie publicã
La finele anului trecut, a apãrut în
Monitorul Oficial „Ghidul pentru
atribuirea contractelor de achiziþie publicã“ prin care se întregeºte
legislaþia licitaþiilor. Contribuþia
ARACO la consolidarea pieþei construcþiilor prin participarea nemijlocitã la elaborarea unei legislaþii
adecvate în domeniul achiziþiilor de
lucrãri a fost prezentã ºi în acest caz.
La nenumãrate abuzuri constatate ºi nesancþionate, fãcute de
autoritãþile publice în legãturã cu
adjudecarea contractelor, ARACO a
propus ºi susþinut cu insistenþã înfiinþarea unei autoritãþi independente

faþã de ministere ºi alte autoritãþi
publice centrale ºi locale, care sã
aibã
putere
de
decizie
în
soluþionarea contestaþiilor ºi suspendarea încheierii contractelor
adjudecate prin încãlcarea legislaþiei, prin abuz sau acte de corupþie.
Ca urmare a acestor acþiuni, prin
Ordonanþa de Urgenþã nr. 74/2005,
s-a înfiinþat Autoritatea Naþionalã
pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publice (ANRMAP),
autoritate în subordinea directã a
primului ministru, cu atribuþii
de îndrumare metodologicã ºi
control asupra autoritãþilor publice
contractante.

De asemenea, prin Ordonanþa nr.
34/2006 s-a înfiinþat Consiliul
Naþional de Soluþionare a Contestaþiilor, independent, cu activitate
administrativ-jurisdicþionalã, subordonat primului ministru, care prezintã anual Parlamentului raportul de
activitate.
Consiliul soluþioneazã operativ, în
regim de urgenþã, contestaþia ºi,
dacã este întemeiatã, suspendã
încheierea contractului, urmând
decizia de remediere a situaþiei,
obligatorie pentru autoritatea contractantã. Decizia Consiliului are
caracterul unui act judecat în
primã instanþã; plângerea împotriva
continuare în pagina 38 ®
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deciziei se face la Curtea de Apel,
secþia de contencios administrativ.
În acþiunea generalã de însuºire
a aquis-ului comunitar ºi integrãrii
României în UE, legislaþia achiziþiilor
publice a fost modificatã ºi armonizatã cu prevederile directivelor UE
nr. 17 ºi 18 în domeniul achiziþiilor
publice.
Astfel, au fost aprobate ºi sunt în
vigoare:
z Ordonanþa nr. 34/2006 cu caracter de lege, aprobatã de Parlamentul
României, cu completãri ºi modificãri, prin Legea nr. 337/17 iunie
2006;
z Normele de aplicare a prevederilor legale, aprobate prin HG
nr. 925/19 iulie 2006;
z Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziþii publice aprobat
prin Ordinul nr. 155/10.2006 al
Autoritãþii Naþionale pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publice (ANRMAP).
De asemenea, Ministerul Finanþelor
Publice exercitã controlul ex-ante al
achiziþiilor publice în contextul angajamentelor asumate de România în
Capitolul 21 „Politica regionalã ºi
coordonarea instrumentelor structurale“ ºi al recomandãrilor Comisiei
Europene. Aceastã atribuþie este
stabilitã prin Ordonanþa de Urgenþã
nr. 30/12.04.2006 ºi nu intrã în contradicþie cu atribuþiile ANRMAP.
Pe tot parcursul elaborãrii acestor acte normative, ARACO, pe baza
experienþei acumulate ºi a consultãrii cu numeroase societãþi de
construcþii, a elaborat observaþii ºi
propuneri pe care le-a susþinut în
repetate întâlniri cu elaboratorii noii
legislaþii, inclusiv cu conducerea
ANRMAP.
Ca urmare a acestor acþiuni, au
fost cuprinse în legislaþie majoritatea
propunerilor, dintre care exemplificãm:
z posibilitatea certificãrii calificãrii
profesionale a societãþilor de construcþii, corespunzãtoare criteriilor
de calificare ca ofertanþi în cadrul
procedurilor de achiziþii publice prevãzut în art. 177 din OUG nr.
34/2006;
z înlocuirea criteriului de „experienþã similarã“ cu lista lucrãrilor
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executate în ultimii 5 ani, corespunzãtoare codului sau codurilor de clasificare CPV – în care este încadratã
lucrarea ce face obiectul viitorului contract, codul CPV fiind înscris în anexa
nr. 1 a Ordonanþei nr. 34 ºi corespunzãtor celei adoptate în UE; se restrânge
astfel posibilitatea autoritãþii contractante de a abuza, voit sau involuntar,
în definirea lucrãrilor similare;
z limitarea dreptului autoritãþilor
contractante de a stabili alte criterii
de calificare sau selecþie decât cele
nominalizate în lege.
Cerinþele minimale pe care le
poate defini autoritatea contractantã
se pot referi numai la douã din cele
ºase criterii, ºi anume: la criteriile
„situaþia economicã ºi financiarã“,
precum ºi la „capacitatea tehnicã
ºi/sau profesionalã“ ºi acestea
numai cu îndeplinirea simultanã a
urmãtoarelor condiþii:
z sã fie relevantã în raport cu
natura ºi complexitatea lucrãrii;
z sã fie proporþionale - în raport
cu mãrimea lucrãrii (exprimatã fizic
ºi/sau valoric);
z sã nu conducã la restrângerea
concurenþei.
Pentru evitarea unor cerinþe
exagerate, au fost preluate prin ghid,
sub formã de recomandare, precizãrile privind indicatorii de bonitate
financiarã, precum ºi cerinþa minimalã privind lucrãrile similare, aºa
cum au fost propuse de ARACO.
Totodatã, au fost preluate prin
normele de aplicare aprobate prin
HG nr. 925/2006 propunerile
ARACO privind:
z procedura de constituire ºi
restituire a garanþiei de bunã execuþie în rate, avantajoasã din punct
de vedere financiar pentru constructorii români (art. 89, 90, 91 ºi 92 din
HG nr. 925/2006);
z principiile ºi regulile generale
de ajustare a preþurilor ferme, în lei,
contractate (art. 97 din HG nr.
925/2006);
z interzicerea dreptului autoritãþii
contractante de a folosi factori de
evaluare a ofertei care se referã la
cerinþele de calificare ale ofertantului, care nu au legãturã directã cu
obiectul contractului ºi care nu
reflectã un avantaj real ºi evident,

cuantificabil, pe care autoritatea
contractantã îl poate obþine. Ponderea acestor factori de evaluare,
alþii decât preþul ofertei, nu trebuie
sã distorsioneze rezultatul analizei
ofertelor ºi hotãrârea de adjudecare
(art. 13, 14, 15 ºi 16 din HG nr.
925/2006).
În ghid au fost precizate limitele
de influenþã a acestor factori sub
formã de recomandare pentru achiziþia de lucrãri.
Se poate afirma cã prin noua
legislaþie s-au soluþionat în bunã
mãsurã aspecte privind:
z eliminarea discriminãrii pozitive
a ofertanþilor strãini faþã de ofertanþii
români;
z transparenþã deplinã, obligatorie, pentru a se înlãtura abuzurile ºi
favoritismele;
z eliminarea oricãror exagerãri,
voite sau nu, în stabilirea cerinþelor
de calificare cum sunt: diferite autorizãri, avizãri sau acreditãri menite
sã restrângã concurenþa;
z asumarea rãspunderii de cãtre
autoritatea contractantã pentru
respectarea legii ºi a procedurilor
aplicate;
z au fost eliminate excepþiile de
organizare a procedurii de acordare
a contractelor fãrã anunþ publicitar
prealabil;
z au fost introduse proceduri noi,
cum este negocierea competitivã ºi
procesul repetitiv de ofertare, în mai
multe runde succesive, în cazul licitaþiilor electronice;
z anunþurile de participare la licitaþii, pe lângã publicarea obligatorie
în Monitorul Oficial ºi, dupã caz, în
Jurnalul Oficial al UE, se publicã ºi
prin operatorul SEAP (Sistemul
Electronic de Achiziþii Publice);
z cererea de ofertã de preþ se
aplicã numai pentru contracte de
lucrãri cu valoare mai micã de
250.000 euro fãrã TVA, cu obligaþia
publicãrii invitaþiei de participare în
SEAP ºi în Monitorul Oficial.
Pentru lucrãri a cãror valoare
depãºeºte 5.000.000 euro fãrã TVA,
este obligatorie organizarea licitaþiei
cu participare internaþionalã ºi publicarea anunþului ºi în Jurnalul Oficial
al UE. 
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Comportarea betoanelor
de înaltã rezistenþã
la acþiuni de lungã duratã
Adela CHIOREAN, Cornelia MÃGUREANU – Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca
Evoluþiile semnalate în ultimul deceniu privind structurile de beton armat, cu înãlþimi ºi deschideri din
ce în ce mai îndrãzneþe, reclamã folosirea de betoane cu caracteristici fizico-mecanice superioare.
Utilizarea betoanelor de înaltã rezistenþã la realizarea structurilor de beton armat rãspunde cu
prisosinþã acestor necesitãþi, prezentând ºi o serie de avantaje sub aspectul reducerilor de costuri, prin
realizarea unor elemente zvelte ºi durabile. Proprietãþile favorabile privind durabilitatea conferã betoanelor
de înaltã rezistenþã importante beneficii în timp. Pe de altã parte, prin viteza mare de creºtere a rezistenþelor în primele zile de la turnare, acestea permit o decofrare rapidã ºi posibilitatea intrãrii în exploatare
a structurilor la vârste tinere, ceea ce conduce la importante beneficii economice. De asemenea, aceste
tipuri de betoane prezintã deformaþii de contracþie ºi curgere lentã mici, durabilitate foarte bunã, rezistenþe
mari la abraziune, pierderi mici de tensiune etc.
În studiul de faþã este examinatã comportarea la acþiuni de lungã duratã a betoanelor de înaltã rezistenþã cu
ºi fãrã adaos de fibre din oþel. Se prezintã experimentãrile efectuate privind contracþia ºi curgerea lentã ale
betoanelor de clasã C60/75. Comportarea a fost urmãritã în cazul contracþiei timp de 390 de zile, iar în cazul
curgerii lente 150 de zile.
PROGRAMUL EXPERIMENTAL

Precomprimat al Facultãþii de Con-

adaos de praf de silice în proporþie de

Existã puþine informaþii ºi rezul-

strucþii ºi Instalaþii din Cluj-Napoca,

10% din dozajul de ciment. Betoanele

tate experimentale privind contracþia

s-a iniþiat un program care urmãreºte

au fost realizate cu ºi fãrã adaos de

ºi curgerea lentã a betoanelor de

determinarea unor caracteristici fizico-

fibre de oþel (tabelul 1).

înaltã rezistenþã. Rezultatele exis-

mecanice ºi de lungã duratã ale

Elementele experimentale sunt:

tente prezentate în literatura de spe-

betoanelor de înaltã rezistenþã, în

cuburi cu l = 150 mm pentru deter-

cialitate sunt reduse ca numãr ºi

special contracþia ºi curgerea lentã.

minarea rezistenþelor la compre-

Compoziþia betonului

sunt obþinute în special pe probe de

siune, prisme de 100 mm x 100 mm

S-au studiat betoane de înaltã

x 550 mm în cazul determinãrii con-

Într-un grant CNCSIS, în cadrul

rezistenþã de clasã C60/75, realizate

tracþiei ºi cilindri φ90 x 300 mm pen-

Disciplinei de Beton Armat ºi

cu ciment Portland pur tip I 52,5 ºi cu

laborator ºi în condiþii de laborator.

Tabelul 1: Reþea de beton

tru determinarea curgerii lente.
Contracþia
Contracþia s-a mãsurat pe prisme
de 100 mm x 100 mm x 550 mm.
Epruvetele s-au pãstrat în condiþii variabile de temperaturã ºi umiditate.
Contracþia liberã este prezentatã
în fig. 1. Dupã 390 de zile, deformaþia
specificã de contracþie este de circa
0,400 mm/m în cazul betoanelor cu

NOTÃ:
BIR – Beton de înaltã rezistenþã
BIRFO – Beton de înaltã rezistenþã cu fibre de oþel

fibre ºi 0,470 mm/m la betoanele
fãrã fibre de oþel.
continuare în pagina 44 ®
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Introducerea fibrelor de oþel în
masa betonului reduce contracþia
dupã 390 de zile cu circa 15%.
Fenomenul de amortizare în timp
apare la circa 300 de zile.
Curgerea lentã
Probele de beton au fost încãrcate la sarcini de lungã duratã, iar
rezistenþa la compresiune pe cilindri
la vârsta de 210 zile a fost 67 MPa.
Încãrcarea la lungã duratã reprezintã 23% din rezistenþa la compresiune determinatã pe cilindri
φ90 x 300 mm. Condiþiile de pãstrare
sunt identice cu cele ale probelor de
contracþie.
Probele au fost urmãrite sub acþiunea încãrcãrii de lungã duratã timp
de 150 de zile. Evoluþia în timp a
deformaþiilor reologice de curgere
lentã εcl se prezintã în fig. 2.
Amortizarea

fenomenului

de

curgere lentã începe sã se manifeste dupã circa 90 de zile de la
încãrcare.
Evoluþia în timp a caracteristicii
curgerii lente ϕcl = εcl/εe se prezintã
în fig. 3.

Fig. 2: Evoluþia în timp a deformaþiei de curgere
lentã sub acþiunea unui efort unitar constant

Fig. 3: Caracteristica curgerii lente
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Fig.1: Evoluþia în timp a deformaþiilor de contracþie

Se poate observa cã atât valorile
εcl cât ºi ϕcl ale betoanelor de înaltã
rezistenþã sunt mult mai mici decît
valorile similare ale betoanelor
obiºnuite. Pe de altã parte, efectul
fibrelor de oþel în masa betonului
este de reducere cu pânã la 35% a
deformaþiilor de curgere lentã faþã de
betoanele de înaltã rezistenþã fãrã
adaos de fibre.
CONCLUZII
Prezentul studiu s-a axat pe
betoanele de înaltã rezistenþã cu ºi
fãrã adaos de fibre din oþel sub
aspectul deformaþiilor reologice. S-a
demonstrat o îmbunãtãþire substanþialã a caracteristicilor de duratã
ale acestor betoane comparativ cu
betoanele obiºnuite. Cercetãrile sunt
în curs de desfãºurare, urmãrindu-se a se analiza ºi alþi factori de
influenþã a acestor valori.
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Plasa sudatã – FORTE
Calitatea DUCTIL STEEL Buzãu este de acum marcã înregistratã, bucurându-se de aprecieri din partea
beneficiarilor. În anul 2004, pornind de la exigenþele calitative pentru întreaga producþie, în premierã
pentru piaþa metalurgicã din România, DUCTIL STEEL SA a lansat sub numele FORTE o marcã de produs
pentru plasele sudate amprentate, mult solicitate în domeniul construcþiilor.
Sub emblema FORTE, DUCTIL
STEEL îºi individualizeazã calitatea pentru fiecare lot de produse
livrat pe poarta fabricii, iar punctele
de vânzare ale distribuitorilor sãi,
rãspândite în toatã þara, vã pun la
dispoziþie asemenea plase sudate
de înaltã performanþã.
În spiritul „legalizãrii“ calitãþii singulare, DUCTIL STEEL îºi marcheazã
profilul prin amprentarea plaselor
sudate cu iniþialele DS, deosebind
aceste produse de altele similare,
oferite de producãtorii concurenþi.
Astfel, partenerii ºi clienþii DUCTIL
STEEL îºi vor putea da seama cu
uºurinþã de provenienþa structurilor
de armare pe care le achiziþioneazã,
identificând amprenta „DS“ pe toatã
lungimea barelor.

Este o practicã modernã ºi eficientã prin care producãtorul confirmã viabilitatea produselor sale,
asumându-ºi toate consecinþele.
La rândul lor, beneficiarii au certitudinea cã folosesc pentru construcþiile lor produse competitive.
AVANTAJELE PLASEI FORTE
În condiþiile menþinerii aceluiaºi
preþ de vânzare cu al plasei sudate
lisã, plasa amprentatã „DS“ are
numeroase avantaje tehnice:
z o comportare mult mai bunã la
procesele de fisurare ºi deformare,
rezistenþa ºi durabilitatea construcþiilor fiind astfel garantate pe perioade
foarte mari de timp;
z aderenþã la beton mai mare
decât a celor netede (conform cercetãrilor efectuate de Universitatea

Tehnicã de Construcþii Bucureºti),
ceea ce determinã performanþe
tehnice deosebite ºi avantaje privind
operaþiile de tratare ºi întreþinere a
betonului;
z plasa sudatã amprentatã DUCTIL
STEEL poartã ca element de identificare iniþialele „DS“, care atestã provenienþa produsului ºi permite
diferenþierea sa faþã de produsele
concurente.
Aºadar, concurenþa îºi spune
cuvântul, iar deviza „clientul nostru, stãpânul nostru“ are ca punct
de plecare calitatea produselor.
Oferta Ductil Steel este cert
competitivã pe piaþa materialelor
de construcþii. 

Complex rezidenþial
„LA RIVIERRE“
În mãsura în care o firmã de construcþii se dezvoltã ºi îºi creeazã o bazã tehnico-materialã, tehnologicã
ºi logisticã, aceasta devine capabilã sã atace lucrãri din ce în ce mai complexe.
Diversificarea ofertei joacã în acest sens un rol aparte. O astfel de mentalitate constructivã caracterizeazã ºi SC CORSARUL ROªU IMPEX ’93 SRL care va începe în curând realizarea unui complex rezidenþial în oraºul Bolintin Vale, în imediata apropiere a râului Argeº, la 30 km de Bucureºti.
z

reþea proprie de energie elec-

tricã de joasã tensiune, legatã direct
la reþeaua de înaltã tensiune ºi reþea
de gaze naturale pentru încãlzire ºi
consum menajer;
z

posibilitatea construirii de piscine

exterioare de circa 80 mc;
Materialele folosite sunt de ultimã
generaþie ºi de cea mai bunã calitate, asigurând o economie importantã de energie.
Structura de rezistenþã este pe
cadre din beton armat cu zidãrie portantã din cãrãmidã Poroterm de 30 cm
grosime la exterior ºi 25 cm grosime
Acest complex va fi compus din
60 de vile P+M cu suprafaþa utilã
între 250 ºi 300 mp, protejate cu termosistem exterior.
Detalii constructive:
z Suprafaþã medie teren: 850 mp;
z Amprenta la sol: 170 mp;
Din care: locuinþa - 110 mp;
garaj - 20 mp;
terasa - 25 mp,
z Suprafaþã etaj: 90 ºi 150 mp.
Zona pe care se va dezvolta
complexul este înaltã, neinundabilã,
amplasatã într-un peisaj atractiv, ºi
dispune de o multitudine de facilitãþi,
fiind situatã la circa 800 m de
autostrada Bucureºti-Piteºti – km 30.
În aceste condiþii, locaþia este
idealã pentru cei care îºi desfãºoarã
activitatea în zona de nord-vest a
capitalei sau în apropierea autostrãzii Bucureºti-Piteºti, permiþând,
de asemenea, un acces uºor ºi rapid
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la centrele comerciale din zona
Militari, situate la numai 10 minute
de mers cu maºina.
Principalele utilitãþi de care va
dispune complexul rezidenþial sunt:
z zonã îngrãditã cu acces controlat;
z pazã permanentã asiguratã de
o firmã specializatã;
z alei de acces de 7 m lãþime cu
2 benzi de 3,5 m pe sens;
z alimentare cu apã de calitate
excepþionalã, din puþuri de mare
adâncime – 170 m;
z sisteme de canalizare separate
pentru ape menajere ºi ape pluviale;
z staþie de epurare ecologicã
pentru ape uzate;
z zonã comercialã, club, teren
tenis ºi parc de joacã pentru copii;
z sisteme de telefonie, televiziune prin cablu, internet, supraveghere video etc.;

la interior, calculatã pentru cutremure
de 8,5 grade pe scara Richter;
În numerele viitoare ale revistei,
vom prezenta ºi alte detalii tehnice
legate de partea de finisaje concepute
astfel încât sã permitã personalizarea
interiorului locuinþei în funcþie de gusturile fiecãrui proprietar.
Dl Ion Roºu, directorul SC Corsarul Roºu, vã invitã sã deveniþi
locuitori ai complexului „LARIVIERRE“
unde puteþi sã beneficiaþi de
locaþii moderne la costuri acceptabile pentru cât mai mulþi solicitanþi. Un prim contact cu ofertanþii
SC Corsarul Roºu îl puteþi avea
apelând la tel.: 0246/270.557, f a x :
0246/270.564 sau

e-mail:

corsaru_rosuimpex@yahoo.com. 
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Panouri termoizolante
Panourile termoizolante pentru
faþadã ºi acoperiº cu îmbinare
ascunsã sau vizibilã – de la Coilprofil
– reprezintã elemente structurale
prefabricate, destinate construcþiilor
industriale (depozite, unitãþi de producþie, centrale termice, camere
frigorifice), agrozootehnice (grajduri,
crescãtorii, ateliere) ºi social-culturale (piscine, patinoare, birouri, sãli
de sport, locuinþe pentru ºantiere).
Coilprofil produce aceste panouri
folosind o tehnologie modernã, întâlnitã în majoritatea statelor europene,
de producere în sistem continuu.
Panourile au o structurã tip sandwich
ºi folosesc o termoizolaþie din polistiren expandat (clasa de combustibilitate C1) sau vatã mineralã, douã foi
de tablã galvanizatã ºi prevopsitã,
adeziv bicomponent poliuretanic.
Stratul de zinc de 275g/m2 conferã o înaltã rezistenþã la coroziune.
În figura 1 este prezentatã compoziþia colii de tablã.
Pentru profilul exterior oferim o
gamã bogatã de culori: RAL 1014,
RAL 1023, RAL 3000, RAL 5010,
RAL 6009, RAL 7022, RAL 9002,
RAL 9006 (fig. 2).
Culoarea profilului interior este
RAL 9002.
Acest produs are o serie de
caracteristici avantajoase: materialul are rezistenþã mare, nu se deformeazã, nu permite infiltrarea apei;
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Fig. 1: Compoziþia colii de tablã

are densitate omogenã, este mult
mai uºor decât materialele clasice,
poate fi montat uºor, este produs în
grosimi, lungimi ºi culori diferite, este
un material ecologic (polistirenul nu
aduce prejudicii mediului sau
sãnãtãþii).
Beneficiile utilizãrii acestui produs
sunt uºor de remarcat:
z Diminuarea cantitãþii de oþel
sau beton armat din structura de
rezistenþã;
z Micºorarea timpului de execuþie a construcþiei;
z Costuri reduse pentru încãlzire/
rãcire;
z Lipsa cheltuielilor de întreþinere
specifice construcþiilor din materiale
clasice;
z Menþinerea pe termen lung a
proprietãþilor panourilor ºi, implicit, a
construcþiei din care fac parte:
gradul de izolaþie termicã, fonicã

Fig. 2: Paleta coloristicã pentru profilul exterior

ºi hidrofugã, aspectul ºi culoarea,
datoritã calitãþii superioare a materiei
prime folosite.
Aceste panouri pot fi dispuse atât
orizontal, cât ºi vertical ºi pot fi utilizate în combinaþie cu casete sau
piese de finisaj, obþinându-se un
design deosebit ºi o funcþionalitate
foarte bunã. 
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Plãci din policarbonat
Cunoscut fiind debutul companiei Anticorosiv pe piaþa plãcilor din policarbonat ca unic producãtor în
România, ne-am propus sã vã familiarizãm cu acest produs pe durata câtorva numere ale revistei.
Plãcile din policarbonat celular reprezintã un material
unic din punctul de vedere al proprietãþilor sale, o combinaþie
perfectã între cost, siguranþã ºi calitãþi. În noþiunea de siguranþã includem duritatea, longevitatea, rezistenþa ºi inerþia.
În ceea ce priveºte costurile, materialul este considerabil mai
ieftin decât sticla, sticla fibroasã ºi acrilul.
Tehnic vorbind, policarbonatul este un polimer sintetic
care rãspunde tuturor cerinþelor ecologice, fapt ce l-a propulsat
ca material de clasã utilizat în construcþia contemporanã.
Trebuie sã menþionãm cã nu existã materiale polimere cu
proprietãþi analoage celor ale policarbonatului, acest plastic
reuºind sã combine la nivel înalt proprietãþi optice, mecanice
ºi termoizolatoare.
Denumirea de policarbonat „celular“ i-a fost conferitã
datoritã structurii sale interne din 2, 3 sau 4 straturi de
pereþi uniþi de-a lungul lungimii plãcii de un numãr mare de
traverse.
Datoritã acestei structuri multi-wall, materialul asigurã
proprietãþi termoizolante conferite de aerul din golurile straturilor ºi duritate datoratã traverselor.
Caracteristicile sale au fost obþinute din îmbinarea
materiei prime cu tehnologia de fabricaþie.
Granulele de policarbonat din care sunt fãcute plãcile
reprezintã la ora actualã cel mai bun material polimer transparent, un derivat al acidului carbonic. Prin combinaþia în
compoziþia policarbonatului a derivaþilor acidului carbonic cu
compuºii aromatici, se obþin o rezistenþã excelentã la cãldurã,
rupere ºi îndoire ºi o transparenþã absolutã.
Tehnologia de fabricaþie se bazeazã pe metoda extruziei
- topirea granulelor ºi împingerea masei obþinute printr-o
instalaþie specialã care determinã structura ºi compoziþia plãcii. Astfel se obþin plãci semiuºoare, cu mai mulþi pereþi de
0,3 - 0,7 mm ºi proprietãþi
foarte bune de izolare acusticã
ºi termicã.
Bazându-ne pe aceeaºi
metodã de fabricaþie, dar utilizând ca materie primã sticla
organicã, vom obþine pereþi cu
o grosime mai mare de 1 mm
ºi, implicit, o greutate ºi o rigiditate mai mari.
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Tabelul 1

Tabelul 2

Tabelul 3

Proprietãþile materialului / Avantajele utilizãrii sale:
- conductibilitate ºi împrãºtiere excelentã a luminii
(tabelul 1);
- conductibilitate termicã micã, deci izolare termicã
excelentã (tabelul 2);
- posibilitatea îndoirii la rece datoritã vâscozitãþii sale
(tabelul 3);
- greutate mai micã decât a sticlei ºi a acrilului, de 6 ºi
respectiv 3 ori, ceea ce reduce considerabil cheltuielile
aferente transportului ºi montãrii plãcilor;
- protecþie împotriva razelor UV, realizatã prin aplicarea
pe plãci a unei cuverturi exturzionale unilaterale sau bilaterale stabilizatoare;
- rezistenþã la lovituri ºi descãrcãri electrice – experimental s-a demonstrat cã o bucatã de gheaþã cu diametrul de
47 mm, ce zboarã cu viteza de 25 m/sec., nu poate sã
spargã o placã cu grosimea de 16 mm;
- rezistenþa la sarcini considerabile – o placã de policarbonat cu grosimea de 16 mm ºi dimensiunea de 1 x 1 m
poate suporta o sarcinã de 400 kg/m2;
- rezistenþa mare la flacãrã – temperatura de aprindere a
policarbonatului este de 570 0C, iar în cazul supunerii directe
la flacãrã se va topi în pufuri sau fire ce nu se aprind, ci doar
atârnã de marginile gãurii create;
- rezistenþa chimicã la acizii minerali, sãruri, spirt, metanol;
- izolare acusticã bunã;
- preîntâmpinarea apariþiei condensului;
- simplitate în montaj.
În numerele viitoare, vã prezentãm detalii despre domeniile de utilizare a plãcilor ºi recomandãri pentru montaj ºi
exploatare.
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Legea calitãþii în construcþii
din nou în atenþia specialiºtilor
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN –
preºedintele Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþiilor
Este îmbucurãtoare ieºirea la rampã a domnului dr. ing. Gheorghe Polizu pe tema Legii nr. 10 privind
calitatea în construcþii. Indiferent de opiniile exprimate, o dezbatere pe aceastã temã este dupã pãrerea
mea binevenitã.
Din pãcate, prea puþini reprezentanþi ai breslei
sesizeazã importanþa clarificãrii aspectelor obscure ale
acestei legi, mai ales acum, dupã aderarea la Uniunea
Europeanã ºi, în aceste condiþii, anacronismul pãstrãrii
unor scheme nãscute în perioada dinainte de 1989. Nici
chiar „tranziþia“ nu justificã opacitatea în desluºirea
necesitãþii abandonãrii vechilor scheme ºi a adaptãrii în
spiritul liberal democratic al comunitãþilor din Uniunea
Europeanã.
În acest sens, orice discuþie pe tema calitãþii în construcþii ºi a Legii 10/1995 constituie un prilej de lãmurire
cu condiþia de a discuta cu argumente pro ºi contra ºi nu
cu simple etichetãri de genul „afirmaþii rãutãcioase“, „de
rea-credinþã“, de care am avut parte uneori.
În speranþa cã oponentul ideilor mele, dl dr. arh.
Gheorghe Polizu – care în activitatea sa de zi cu zi se
ocupã cu proiectarea construcþiilor ºi cu execuþia lor –
acceptã poziþia conform cãreia orice cetãþean poate critica o lege ce priveºte prin efectele sale întreaga populaþie a þãrii, cu atât mai mult un membru al breslei, voi
expune unele consideraþii pe marginea celor susþinute
de domnia sa în numãrul din noiembrie 2006 al „Revistei
Construcþiilor“.
1. Oponentul meu remarcã: „S-a înþeles destul de
repede de cãtre colectivul de specialiºti… cã responsabilitatea nu mai poate sã aparþinã organelor centrale ºi
locale, cã trebuie antrenaþi în acþiune noi actori…“ Doar
cã rezultatul acestei „înþelegeri“ s-a concretizat în reînfiinþarea Inspectoratului de Stat în Construcþii ºi concentrarea la aceastã instituþie a întregii responsabilitãþi de
control în construcþii, susþinutã de puterea de a
sancþiona, fãrã a avea vreo responsabilitate privind
remedierea în fapt a deficienþelor constatate ºi asigurarea eficienþei aplicãrii legii. Era mai mult decât
fusese pânã în 1990 ºi asta s-a consfinþit apoi în O.G.
2/1992 transformatã apoi în Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în construcþii.
Rolul asigurãrilor ºi al asociaþiilor profesionale a fost
ignorat ca posibile pârghii de susþinere a calitãþii.
2. Las la o parte acuza cã nu înþeleg rolul mãsurilor
de sancþionare în aplicarea unei legi ºi atrag atenþia doar
asupra faptului cã existã ºi alte metode, chiar mai eficiente, de stimulare a asigurãrii calitãþii în activitãþile
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legate de realizarea construcþiilor ºi menþinerea/refacerea calitãþilor acestora în cursul duratei lor de serviciu.
Printre acestea, un rol important poate juca sistemul de asigurare practicat în toate þãrile Uniunii
Europene.
3. Oponentul meu încearcã sã demonstreze valabilitatea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii printr-o pãrere exprimatã de domnul N. Vauthier
de la Bureau Veritas Franþa ºi aduce în sprijin o serie de
citate din lucrarea prezentatã de acesta privind o comparaþie cu Legea „Spinetta“ 78-12 luatã ca model.
Din citatul prezentat, concluzia autorului sãu este cã
Legea Spinetta nu poate fi comparatã direct cu
Legea 10/1995, iar în punctul comun privind „controlul
construcþiilor“ diferenþele sunt esenþiale, fapt evidenþiat ºi
de mine; de altfel, obiectivul celor douã legi este cu totul
diferit, la fel ºi metodele promovate.
4. Deºi reprezentanþii Bureau Veritas susþin cã asigurarea obligatorie aplicatã în Franþa a condus la o anumitã deresponsabilizare a pãrþilor implicate în actul
construirii, care dãuneazã calitãþii lucrãrilor de construcþie, tot în lucrarea lor se afirmã cã „un sistem de
asigurare ale cãrui modalitãþi rãmân a fi definite ar
putea sã fie aplicat în mod avantajos“ ºi, ca atare, se
sugereazã pentru îmbunãtãþirea legii româneºti
„dublarea sancþiunii penale cu obligaþia de asigurare de responsabilitate ºi de daune“. Totuºi, scapã ºi
nu apare ideea posibilitãþii folosirii sistemului de
asigurare în promovarea calitãþii prin condiþii legate
de modul în care asiguratul practicã managementul
calitãþii.
4. a. Aº întreba ce este mai democratic ºi mai avantajos: sã plãteºti o asigurare care sã þinã seama de managementul calitãþii în activitatea asiguratului ºi la „nevoie“
sã primeºti despãgubiri, sau sã plãteºti taxe la ISC ºi la
„nevoie“ sã primeºti amenzi?
5. Oponentul meu nu agreeazã ideea eliminãrii din
lege a celor ºase cerinþe esenþiale. Am argumentat ºi în
trecut de ce nu este necesar ca ele sã aparã în textul
unei legi: „esenþialitatea“ lor este în funcþie de destinaþia
fiecãrei construcþii ºi se aplicã în mod selectiv ºi nu în
bloc; ele nu sunt exhaustive pentru unele construcþii,
altele fiind „esenþiale“; ele, de fapt, nu sunt cerinþe
ale beneficiarilor, ci performanþe ale construcþiilor
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(cel mult cerinþe de performanþã); sunt mai bine formulate în standardul internaþional SR ISO 6241; nicio
lege din UE ºi nici „Legea Spinetta“ nu le-a introdus în
textul sãu dupã apariþie.
Dacã domnul Polizu ar reciti analiza fãcutã de
Bureau Veritas, ar observa cã autorul acesteia nu
pomeneºte nicio lege care sã înglobeze cele ºase
cerinþe esenþiale ale Directivei CEE ca obligatorii, dar
evidenþiazã faptul cã cerinþa privind siguranþa contra
incendiilor este asiguratã prin prevederi regulamentare variabile în funcþie de tipul clãdirii ºi nivelul de
risc prezentat.
6. În ceea ce priveºte controlul lucrãrilor de construcþii, analiza prezentatã de Bureau Veritas precizeazã cã, în conformitate cu Codul civil francez,
acesta „impune fiecãrui intervenient sã se asigure de
calitatea propriilor sale lucrãri”, controlul lucrãrilor de
execuþie nu este obligatoriu decât pentru „anumite construcþii ce prezintã riscuri speciale pentru siguranþa persoanelor”, iar controlul tehnic, „fie cã este obligatoriu,
fie cã este hotãrât în mod voluntar de cãtre investitor,
este exercitat de controlori tehnici”, agreaþi ºi
acþionând ca „terþã parte independentã”.
Dupã pãrerea autorului analizei „exercitarea controlului calitãþii construcþiilor nu trebuie fãcutã de
serviciile de stat; intervenþia acestuia limitându-se la:
z definirea regulilor minimale care trebuie respectate
în materie de calitate;
z agrearea persoanelor sau a organismelor abilitate
sã exercite controlul;
z asigurarea respectãrii regulilor administrative;
z intervenþia, în calitate de arbitru, mai ales în ceea
ce priveºte respectarea regulilor în materie de siguranþã.”
Cam aºa vedeam ºi eu lucrurile prin 1990.
Ar fi multe de repetat în ceea ce priveºte susþinerea
pãrerii mele cã Legea 10/1995 privind calitatea în construcþii a fost contraproductivã de la apariþie, prin
menþinerea vechilor responsabilitãþi ºi a metodei de
control centralizat, pentru cei interesaþi existând articolele mele anterioare.
Dar oare cine sunt cei interesaþi?
De patru ani am reluat criticile începute în 1992 ºi
nici acum nu se gãseºte o autoritate sau o organizaþie
dispuse sã discute concret, punct cu punct, observaþiile
mele privind Legea nr.10/1995!
De aceea, mulþumesc domnului dr. arh. Gheorghe
Polizu, fostul meu director la INCERC, unde mã ocupam
cu cercetarea, cã readuce în discuþie existenþa Legii nr.
10/1995, existenþã care nu se mai justificã în contextul
aderãrii þãrii noastre la Uniunea Europeanã. O uniune
lipsitã de legi ale calitãþii ºi organisme statale, centralizãri de control ale asigurãrii calitãþii în construcþii, dar în care activitãþile din construcþii – ºi nu
numai – sunt astfel reglementate încât sã se asigure
existenþa unui fond construit de calitate. 

Încãlzirea eficientã cu tuburi radiante
a spaþiilor de tip hale industriale
GRUP ROMET, în parteneriat cu firma SCHULTE – Germania, propune o tehnologie de încãlzire prin
care costurile energetice pot fi reduse cu pânã la 30%, iar emisia de CO 2 este mai micã cu 33%,
comparativ cu încãlzirea convenþionalã.

Avantaje la prima vedere:
z
z
z
z
z
z
z

pânã la 30% economii la costurile energetice
costuri de operare extrem de mici
ecologice ºi economice
fãrã pãturã de cãldurã formatã sub plafon
aerul proaspãt este introdus, iar gazele de ardere
sunt evacuate din halã
nu existã risc de îngheþ, zgomot minim
tehnologie perfecþionatã

Atunci când se ia în considerare
problema investiþiei ºi a costurilor de
operare pentru sistemele de
încãlzire în toate tipurile de hale,
este bine sã se facã o analizã detaliatã, cuprinzãtoare ºi comparativã.
În prezent, datoritã duratei mari
de funcþionare/exploatare a sistemelor de încãlzire, costurile de
investiþii nu mai joacã rolul decisiv, în
schimb costurile anuale cu energia
au devenit mai importante.
Consumul de energie constituie
acum criteriul esenþial pentru majoritatea investitorilor.
Când se instaleazã un sistem de
încãlzire pentru o halã, nu este
important numai sã se furnizeze o
anumitã cantitate de cãldurã, ci sã o
facã sã devinã operativã în zona în
care personalul se aflã de fapt.
Pentru aceastã instalaþie de
încãlzire, tuburile radiante sunt cele
mai potrivite. Prin alegerea sistemului de încãlzire în infraroºu
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z
z
z
z
z

z

încãlzire uniformã pe spaþii foarte mari
încãlzirea prin radiaþie a podelelor ºi corpurilor
temperaturã plãcutã la nivelul podelei
lipsa curenþilor de aer nu antreneazã deloc praful
încãlzirea blândã asigurã o atmosferã plãcutã
pentru vizitatori
confort incomparabil

SCHULTE-ETASTAR, puteþi reduce
costurile tipice de pânã acum cu
pânã la 30% ºi deci puteþi transforma banii economisiþi în capital
disponibil.
Sistemele de încãlzire în
infraroºu SCHULTE-ETASTAR
lucreazã pe acelaºi principiu
ca ºi soarele!
Soarele este cel mai bun
exemplu pentru a explica ºi
înþelege propagarea radiaþiei
calorice ºi senzaþia de cãldurã plãcutã pe care o
creeazã. În zona radiaþiei
solare, senzaþia de cãldurã
plãcutã depinde numai parþial
de temperatura realã a
aerului. Oricine cunoaºte acest
lucru – ºi exact acesta este
principiul conform ETASTAR.
În vederea încãlzirii spaþiilor mari, sistemele SCHULTEETASTAR folosesc radiaþia
cu lungime de undã mare, care
produce o senzaþie foarte

plãcutã. Zonele vizate sunt încãlzite
prin radiaþie ºi nu prin convecþie
(fig. 1). Aerul din halã este încãlzit
numai indirect, prin podea ºi alte
suprafeþe încãlzite.

Fig. 1
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Cãldura radiaþiei cu undã lungã
creeazã senzaþia de temperaturã
mai mare decât temperatura realã
a aerului care înconjoarã corpul
omenesc. Temperatura halei încãlzite prin radiaþie este determinatã de
cãldura transmisã de la podea.
Se evitã concentrarea de aer
fierbinte sub plafon. Cãldura radiatã
este menþinutã chiar ºi atunci când
uºile sunt deschise ºi, datoritã lipsei
miºcãrii aerului, nu se ridicã nicio
particulã de praf.
Atât personalul, cât ºi utilajele,
produsele sau vehiculele, podelele
sau pereþii sunt încãlziþi de raze cu
lungime de undã mare ºi transmit
aceastã cãldurã mediului ambiant.
Încãlzirea indirectã are ca rezultat
o distribuþie uniformã a temperaturii.
La nivelul plafonului temperatura
este doar cu puþin mai mare decât
cea la nivelul solului (fig. 2 ºi 3).

Fig. 2: Încãlzirea radiantã. Radiaþia de unde lungi
încãlzeºte obiectele solide ºi podeaua,
aerul fiind încãlzit indirect

Fig. 3: Încãlzirea prin convecþie. Aerul încãlzit cu
radiatoare, convectoare sau calorifere se ridicã ºi
formeazã o pãturã ineficientã de cãldurã sub plafon.

Tabelul 1

EFICACITATEA TUBURILOR RADIANTE
Se datoreazã faptului cã radiaþia
caloricã penetreazã aerul aproape
fãrã rezistenþã (tabelul 1). Radiaþia
nu devine eficientã înainte sã atingã
corpuri solide.
Datoritã transmisiei directe a cãldurii, radiaþia ajunge chiar ºi de la
înãlþimi mari în zona unde se aflã
personalul.
Componentele de bazã ale sistemului sunt corpuri radiante suspendate de obicei sub plafonul halei.
Corpul radiant constã din douã tuburi
acoperite, dispuse paralel (fig. 4).
În partea superioarã tuburile sunt
înconjurate de ecrane izolante, în
vederea sporirii randamentului
radiaþiei. În zona de ardere a flãcãrii
unul din cele douã tuburi radiante
este echipat cu o izolaþie internã termorezistentã care asigurã distribuþia

Fig. 4. Componentele de bazã ale sistemului:
1. Inveliº exterior, 2. Izolaþie, 3. Înveliº reflectorizant, 4. Tub radiant cu izolaþie refractarã la
interior, 5. Tub radiant de retur

uniformã a cãldurii pe toatã lungimea tuburilor radiante. Cãldura este
radiatã de pe suprafaþa tuburilor în
mediul ambiant fãrã nicio energie
conducãtoare. Tuburile sunt încãlzite
cu ajutorul unui arzãtor special cu
depresiune.
STRUCTURA INSTALAÞIILOR
DE ÎNCÃLZIRE ETASTAR
Carcasa tuburilor radiante în
infraroºu ETASTAR este de construcþie specialã. Funcþia ei este de
a reduce la minimum pierderile prin
convecþie.
Din cauza temperaturii suprafeþei
tuburilor, se formeazã o zonã de aer
fierbinte în interiorul carcasei. Cu toate
acestea, deoarece apãrãtorile izolate se întind pânã sub cantul inferior
al tubului, aerul fierbinte nu scapã.
Astfel, pierderile de convecþie sunt
îndepãrtate.
La tuburile radiante care utilizeazã ca ecran de protecþie soluþia
standard, adicã numai un panou
reflectorizant fãrã izolaþie ºi ghidare,
este mult mai uºor ca aerul fierbinte
sã se distribuie în partea superioarã
a halei.
Pierderile prin convecþie produc
aer fierbinte nedorit sub plafon. Mai
mult, proporþia de radiaþie este
redusã.
continuare în pagina 60 ®
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PRINCIPIUL DE FUNCÞIONARE
A TUBURILOR RADIANTE
În interiorul tuburilor radiante
ETASTAR, flacãra este produsã de
un arzãtor special ºi este trasã prin
depresiune.
Cu ajutorul arzãtoarelor cu
depresiune poate fi produsã o
flacãrã lungã care, ea însãºi, creeazã
o distribuþie de temperaturã. Printr-o
acoperire ceramicã de grosimi
diferite, la interiorul tuburilor, temperatura este uniform distribuitã pe
toatã lungimea acestora. În vederea
intensificãrii radiaþiei, zona inferioarã
a tuburilor are o acoperire specialã.
Prin aceastã suprafaþã inferioarã,
energia sub formã de radiaþie cu
lungime de undã lungã este transmisã halei. Datoritã construcþiei
compacte a carcasei tuburilor radiante, care previne pierderile prin
convecþie în sus, este atins un randament înalt de radiaþie.
Figura 5 aratã calea flãcãrii de la
arzãtor prin tuburile radiante, cãtre
ventilatorul care produce depresiunea necesarã în sistem.
UTILIZAREA INSTALAÞIILOR
DE ÎNCÃLZIRE CU TUBURI RADIANTE
Se pot utiliza în aproape toate
halele înalte cum ar fi: terenuri de
tenis acoperite ºi alte sãli de sport,
hale de producþie, depozite, sãli de
expoziþie/prezentare.

Spaþiul redus necesar permite o
instalare uºoarã în hale deja existente, precum ºi în hale cu poduri
rulante.
Pot fi, de asemenea, utilizate în
centre de distribuþie a mãrfurilor, în
centre comerciale, hangare, ºantiere
navale.
Tuburile radiante ETASTAR pot fi
adaptate individual pentru fiecare
formã ºi dimensiune de halã.
Pot fi montate în plafon sau fixate
pe pereþii laterali, lucru ce constituie
un mare avantaj când se renoveazã
sau se echipeazã halele existente,
inclusiv cele cu poduri rulante.
Cãldura plãcutã mãreºte performanþa ºi asigurã o atmosferã plãcutã pentru desfãºurarea lucrului
chiar ºi în halele foarte mari.
Radiaþiile infraroºii asigurã un
sistem de încãlzire economic în
fabrici ºi depozite, staþii de containere ºi magazii, ºantiere navale ºi
docuri, ºi, împreunã cu sistemul
brevetat de ventilaþie aerostar, ºi
în sãli de expoziþie ºi de sport.
Caracteristicile pozitive ale ETASTAR
îl definesc ca cea mai bunã soluþie

Fig. 5: Calea flãcãrii de la arzãtor prin tuburile radiante, cãtre
ventilatorul care produce depresiunea

Foto 1
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Foto 2

Foto 3

pentru asigurarea unei atmosfere
plãcute, fãrã costuri mari, în spaþii
închise, mai ales în mall-uri ºi complexe de birouri (foto 1-4).
ETASTAR este alcãtuit din unitãþi
de 3 sau 6 m ºi poate fi asamblat în
instalaþii radiante.
Sursele de energie sunt gazul
natural sau GPL.
Unitãþile radiante necesitã în
teren un termen scurt de asamblare.
Pe timpul perioadei de construcþie
sau reconstrucþie, necesitã doar mici
întreruperi în fluxul de producþie.
SISTEMUL DE EVACUARE
A GAZELOR ARSE
Este construit complet din oþel
inoxidabil, existând varianta simplã
pentru o singurã instalaþie sau variantã duplex pentru douã instalaþii de
încãlzire a minimum 35 kw.
Sistemele pot fi scoase prin
acoperiº sau printr-un perete lateral,
la dreapta sau la stânga instalaþiei.
SISTEM DE REGLARE A TEMPERATURII
Sistemul de comandã ºi control
permite programarea sãptãmânalã,
zi/noapte, fiind dotat cu ceas digital,
termostate de blocare, telecomandã,
comutator manual/automat. Cele
mai complexe sisteme permit controlul în întregime automat al procesului, transmisie de date prin reþea
BUS, display de supraveghere,
memorare a datelor, temperaturilor,
iar opþional, conexiuni prin modem,
deservire de la consola PC, afiºarea
graficã a datelor memorate. 

Foto 4
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Încãlzirea halelor industriale
SOLUÞII EFICIENTE
SYSTEMA ROMÂNIA propune soluþii tehnice ºi echipamente pentru încãlzirea eficientã a spaþiilor
industriale în condiþiile realizarii unor economii importante de energie (de pânã la 65%).
Încãlzirea încãperilor industriale (ºi, în general, a încãperilor cu volum mare) pune, de regulã, probleme
dificile din cauza diversitãþii tipurilor de clãdiri întâlnite, a varietãþii activitãþilor desfãºurate ºi a necesitãþii
alegerii celui mai economic sistem, atât din punctul de vedere al investiþiei, cât ºi al exploatãrii.
Ameliorarea condiþiilor de lucru este sistematic cãutatã ºi în industrie ca, de altfel, în toate sectoarele
de activitate, necesitatea asigurãrii unui confort termic fiind cerinþa care trebuie sã satisfacã parametrii
necesari în incintele de volum mare ºi, de asemenea, sã contribuie la reabilitarea termicã a construcþiilor,
precum ºi la economisirea energiei termice.
Majoritatea halelor de tip industrial sunt clãdiri cu înãlþimi mari, de peste 5 m, ajungând chiar pânã la 30 m.
Exceptându-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolaþie redusã, uneori
inexistentã. Consumul specific de energie termicã al acestor clãdiri se situeazã la niveluri ridicate, care se
repercuteazã asupra preþurilor de producþie ºi conduc, de multe ori, la imposibilitatea plãþii facturilor
sau la întreruperea activitãþii pe timpul sezonului de iarnã.
În acest numãr al revistei, vã
aducem în atenþie gama de sisteme
moderne de încãlzire prin radiaþie,
care înseamnã, pe lângã eficienþã, ºi
economii energetice importante,
între 30% ºi 65%, în funcþie de tipul
halei, gradul de izolare, procesul
tehnologic desfãºurat etc.
Sistemele de încãlzire prin radiaþie pot fi utilizate pentru: hale industriale, depozite, service-uri auto, sãli
de sport, spaþii cu înãlþimi mari,
show-room-uri, pavilioane expoziþionale, 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 interiorul 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
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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 tubulaturi radiante etanºe,
aflatã în depresiune în raport cu
mediul încãlzit. Temperatura suprafeþei exterioare a tubulaturii radiante
este variabilã ºi, dupã cerinþe, se
poate situa în intervalul 120 0C – 290 0C.
Marele avantaj al unui asemenea
sistem de încãlzire este acela cã se
recirculã în proporþie de 80%
gazele rezultate în urma 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 normativelor 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 stratificarea aerului între
pardosealã ºi planºeu.

Datoritã faptului cã încãlzirea se
face prin radiaþie, nu se produc
miºcãri de aer ºi pulberi de praf; se
obþine, astfel, un ambient mai curat,
fãrã curenþi de aer.
INFRA este un sistem foarte economic, care încãlzeºte rapid suprafeþele aflate sub conul de radiaþie,
suprafeþe ce devin la rândul lor emitori de cãldurã.
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Randamentele de combustie sunt
mari: peste 95%.
Toate acestea, coroborate cu un
regim de funcþionare termostatat,
conduc la economii de energie de
30%–65% faþã de sistemele clasice.
Cu tuburile radiante INFRA se
pot obþine zone de temperaturi
diferite în aceeaºi incintã.
Circuitul gazelor de ardere este
în depresiune în raport cu mediul
ambiant, iar camera de ardere
etanºã, ceea ce conferã o siguranþã
deosebitã în exploatare.
Module radiante INFRA BAF
Reprezintã o soluþie perfectã
pentru încãlzirea serelor ºi a fermelor de animale.
Existã mai multe variante sub
care se pot realiza acestea, ºi
anume:
z INFRA BAF MSV: module radiante legate la un canal colectiv pentru
gaze de ardere cu exhaustor

Cuptoare industriale INFRA BAF
Tuburile radiante INFRA pot avea
diverse utilizãrii, astfel încât sã poatã
fi aplicate pentru:
z uscarea diverselor materiale:
piese metalice, plastice, produse
agricole, forme ºi miezuri de turnãtorie, marmurã;
final, unic pentru toate modulele
instalate. Acest sistem poate fi
desfãºurat pe lungimi de 12, 18, 24
metri lungime;
z INFRA BAF USV: module radiante în formã de „U”, racordate la un
canal colectiv pentru gazele de
ardere, cu exhaustor final, unic pentru toate modulele instalate;
z INFRA
BAF MC: module
etanºe cu lungimi diferite ºi numãr
variabil de arzãtoare BAF 28/45 kW;
în funcþie de aplicaþie acestea sunt
destinate serelor ºi fermelor zootehnice, cu înãlþimi reduse. Modulele au
un sistem de liftare special gândit
pentru aceste aplicaþii.

z încãlzirea diverselor tipuri de
lichide cu schimbãtoare de cãldurã
imersate, nisipul pentru turnãtorii ºi
alte substanþe granulate, diverse
materiale în vederea vopsirii etc.
SYSTEMA ROMÂNIA vã stã la
dispoziþie cu orice informaþie din
domeniu, consultanþã, studii de
fezabilitate. 

În perioada 17-21 aprilie 2007 – cu ocazia ROMTHERM –
vã invitãm sã ne vizitaþi în Pavilionul 15 – Stand 15.

Cãptuºirea hornurilor industriale
ºi a conductelor de aerisire
TEHNOLOGIA FURANFLEX® (FURANFIX®)
Henriette SZILAGYI – INCERC Cluj-Napoca,
ªtefan HORVATH-BOJTHE – SC ChemElForest SRL Târgu-Mureº
Înainte de 1990, peisajul industriei româneºti a fost dominat de megaconstrucþii, în special din
domeniul termoenergetic, petrochimic, siderurgic, în industria cimentului etc. Ele au avut ºi au rostul lor
pe mai departe în economia noastrã, numai cã trecerea timpului înseamnã vrând-nevrând uzurã moralã,
dar mai ales fizicã pentru producþia propriu-zisã întrucât acþiunea intemperiilor contribuie nemilos la
degradarea unor pãrþi ale construcþiilor, cu precãdere a coºurilor de fum ºi a turnurilor de rãcire a apei.
De mai multe ori, Revista Construcþiilor a lansat un avertisment privind pericolul nereparãrii ºi nemodernizãrii acestor coºuri ºi turnuri care pot genera accidente materiale ºi umane irecuperabile.
Totul pleacã de la starea precarã în care au ajuns asemenea obiective, cãrora cei rãspunzãtori nu le
acordã atenþia cuvenitã, cu toate cã se cunosc riscurile ºi consecinþele tergiversãrii actualei stãri de lucruri.
Iatã însã cã, pornind de la semnalul la care ne refeream mai înainte, a apãrut un SOS ºi pentru alt
gen de construcþii: hornurile industriale ºi conductele de aer, destul de numeroase în ansamblul unor
construcþii care au ca profil de activitate producþiile cu destinaþie aparte.
Specialiºtii în domeniu nu stau totuºi cu mâinile în sân ºi elaboreazã proiecte ºi tehnologii care ar
trebui sã fie aplicate cât mai repede. Este ºi cazul pe care vi-l facem cunoscut în continuare, prezentându-vã douã produse care nu trebuie sã fie omise atunci când se hotãrãºte repararea hornurilor industriale.
FURANFLEX® ºi FURANFIX®
sunt materiale destinate cãptuºirii
anticorosive a hornurilor, precum ºi a
altor conducte de substanþe gazoase
existente în construcþii civile ºi
industriale (de exemplu, conducte
de aer), în cazul cãrora, formarea de
condens la temperatura de exploatare ºi în mediu de gaze de ardere
poate produce degradarea pereþilor
conductei.
Denumiri consacrate (mãrci înregistrate) utilizate în continuare:
®
z ICOPREG : prepreg furanic;
®
z FURANFLEX : tub flexibil produs ºi din ICOPREG, cu care se
cãptuºesc hornuri;
®
z FURANFIX : piese finite fabricate din ICOPREG în ateliere
specializate, montate ulterior în
hornuri drept cãptuºealã.
Din punctul de vedere al materialului utilizat ºi al exploatãrii, nu
existã diferenþã între FURANFLEX®
ºi FURANFIX®. Diferenþa constã
doar în modul de aplicare a tenologiei de punere în operã. La secþiuni
relativ mici (pânã la φ500 mm) se
utilizeazã, de obicei, tehnologia
FURANFLEX®, la care cãptuºeala
se executã la forma ºi dimensiunea
doritã pe locul punerii în operã. La
secþiuni mari (hornuri industriale de
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exemplu), cãptuºeala se executã din
elemente prefabricate, la forma ºi
dimensiunile solicitate de client, în
ateliere specializate. Acesta este
sistemul FURANFIX®.
Agrementarea solicitându-se
pentru materialul comun al celor
douã tehnologii (produse), în continuare, pentru a evita eventualele confuzii, ne vom referi la FURANFLEX®.
FURANFLEX® are la bazã un
preinpregnat (prepreg, SMC, numele
de marcã ICOPREG) din rãºinã
furanicã, materialul de ranforsare
fiind o þesãturã din fibre de sticlã.
Sub acþiunea catalizatorului din
compoziþie ºi în anumite condiþii de
temperaturã ºi presiune, prepregul
se întãreºte (reticulare chimicã),
luând forma ºi dimensiunea doritã
sau permisã de anturaj. Ca atare,
este un material compozit, cu caracteristici mecanice superioare, ºi în
mediu de gaze de ardere cu rezistenþã foarte bunã la temperaturi
înalte, precum ºi cu rezistenþã excelentã la agenþi chimici, mai ales în
domeniul pH acid.
Din punctul de vedere al structurii, FURANFLEX® se prezintã ca în
figura 1.
Având în vedere cã în starea de
transport, depozitare, montare acest

tub este moale, el se aplatizeazã ºi
se pliazã la diferite lungimi,
convenabile pentru ambalare.
Rolul fiecãrui strat:
z Tubul de folie termoplasticã
(PE) asigurã impermeabilitatea pe
timpul punerii în operã. Dupã
punerea în operã folia se îndepãrteazã.
z Materialul compozit furanic
este materialul propriu-zis de
cãptuºire; dupã punerea în operã
acest strat devine rigid, acumulând
toate proprietãþile mecanice, chimice
ºi calorice necesare.
z Înveliºul textil are rolul de a
apãra stratul de compozit încã
moale pe timpul introducerii în horn,
continuare în pagina 66 ®

Fig. 1: FURANFLEX®
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TERMOCLIMA
Sisteme de încãlzire prin radiaþie – CARLIEUKLIMA
SC TERMOCLIMA SRL, importator unic al sistemelor de
încãlzire prin radiaþie marca CARLIEUKLIMA, vã oferã cele
mai bune soluþii în domeniul încãlzirii, utilizând produse de cea
mai înaltã calitate ºi la standarde europene. Prin calitatea
superioarã oferitã de noi, confortul dumneavoastrã este
asigurat.
EUCERK este un sistem de încãlzire cu tuburi radiante
care foloseºte gazul metan sau motorina, fiind în special destinat încãlzirii spaþiilor de dimensiuni medii ºi industriale. Este
proiectat pentru realizarea cerinþelor speciale, siguranþã ºi uniformitate a temperaturii, precum ºi pentru reducerea emisiilor
nocive în atmosferã.
Tubulaturile sunt încãlzite pânã la o temperaturã ridicatã,
cuprinsã între 150 0C ºi 250 0C, încãlzind apoi încãperea prin
radiaþie fãrã a provoca miºcãri ale aerului.
Elementele radiante ale sistemului EURAD sunt confecþionate din oþel tratat special pentru a rezista la temperaturi
foarte ridicate ºi la coroziune.
Tratamentul special la care au fost supuse tuburile radiante asigurã o emisie lungã ºi de duratã, cu performanþe de cel
mai înalt nivel. Parabolele reflectoare ale sistemului EURAD
sunt din aluminiu, puternic reflectorizante.
EUTERM este un sistem de încãlzire constituit din panouri
radiante cu funcþionare pe apã caldã, apã supraîncãlzitã

sau vapori. EUTERM poate funcþiona împreunã cu orice sistem energetic primar. Este ideal pentru încãlzirea spaþiilor mici,
a localurilor, a spaþiilor ambientale de dimensiuni medii ºi
mari, ideal pentru spaþii cu risc la incendiu. Principalul avantaj
este producerea încãlzirii în mod uniform nu stratificat, fãrã
nicio miºcare a aerului.
Bariera de aer EUWIND este instalatã în interiorul sau exteriorul
clãdirilor, sau de ambele pãrþi ale uºilor, acþionând ca un scut.
Coloana de ventilaþie include:
z o admisie de aer protejatã de contaminarea exterioarã;
z un modul superior pentru diminuarea poluãrii fonice;
z un modul inferior pentru diminuarea poluãrii fonice;
z o articulaþie metalicã;
z un canal subteran cu unghiular.
Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului ºi îl
împinge prin modulul de diminuare a zgomotului apoi în canalul
de distribuþie cu o vitezã considerabilã. Jetul de aer despicã
straturile de aer rece de la nivelul solului ºi îl eliminã în exterior.
Bariera de aer EUWIND este un avantaj de maximã eficienþã la
nivelul solului, unde acþiunea aerului rece este mult mai mare.
Distribuitor exclusiv în România SC TERMOCLIMA SRL
Str. Martir Silviu Motohon 34, 300265, Timiºoara,
Te l . : 0 2 5 6 / 2 5 0 . 2 5 0 - 1 , F a x : 0 2 5 6 / 2 5 0 . 2 5 5 , E - m a i l :
info@termoclima.ro 
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precum ºi de a defini secþiunea
finalã.
Pe parcursul punerii în operã,
stratul de textil se impregneazã ºi el
cu rãºinã furanicã, devenind al
doilea material de ranforsare.
MATERII PRIME UTILIZATE LA
FABRICAREA TUBULUI FURANFLEX ®
z Material de ranforsare: þesãturã de fibrã de sticlã (roving), cu
urmãtoarele caracteristici:
- Greutate pe suprafaþã: 330 g/m²;
- Rezistenþã la tracþiune pe bãtãturã: 1000 N/cm;
- Rezistenþã la tracþiune pe
urzealã: 600 N/cm.
Materialul de bazã al þesãturii de
roving este monofilamentul de sticlã
borosilicaticã de 8-13 μ grosime.
Tubul FURANFLEX® conþine trei
straturi de material de ranforsare.
z Matricea de rãºinã: un amestec
de rãºinã furanicã ºi rãºinã fenolicã,
filerizatã cu materiale de umpluturã
anorganice, fin dispersate. Întãrirea
acestei matrice de rãºinã presupune
trei etape: starea A, în care
amestecul este lichid, starea B, la
care amestecul printr-un tratament
termic ajunge la consistenþa de
pastã (starea de punere în operã) ºi
starea C, întãritã la cãldurã, solidã,
în care nu mai poate fi format nici la
cald, nici la rece. Întãrirea se produce la temperatura de punere în
operã, sub acþiunea unui catalizator
ce face parte din amestecul iniþial.
Matricea de rãºinã, fãrã ranforsare, este un material rigid, casant,
ca atare fãrã material de ranforsare
nu poate fi utilizat ca material de
structurã.
z Tub folie interioarã: material
termoplastic, cu urmãtoarele
caracteristici:
- Alungire la rupere: min. 150%;
- Punct de topire: peste 110 0C;
- Grosimea peretelui: 150 μ la
FURANFLEX® > μ 150 mm ºi 120 μ
la FURANFLEX® < μ 150 mm.
z Þesãtura exterioarã: este un
tub cusut dintr-un material textil poliesteric, cu rezistenþa la tracþiune de
17,2 kg/cm.
CARACTERISTICILE TEHNOLOGIEI
ªI ALE MATERIALULUI FURANFLEX ®,
DETERMINANTE ÎN DOMENIUL
DE UTILIZARE CONSACRAT
1. Caracteristici mecanice
z Rezistenþã la tracþiune:
min. 300 N/mm2;
z Grosimea peretelui: 1,8 mm.
În tabelul 1 se redau diametrele,
precum ºi masele specifice pe
lungime care produc curent.
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Pe baza acestor date, precum ºi
a unor teste, Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment Paris,
Franþa, a stabilit lungimile de tuburi
FURANFLEX® care încã sunt autoportante (tabelul 2).
Se vede cã francezii au lucrat cu
un coeficient de siguranþã = 3. Pe de
altã parte, au prescris cã, în cazul în
care tubul FURANFLEX ® nu este
înconjurat cu o structurã apropiatã
(max. 50 – 60 cm), din 20 în 20 m
trebuie montate structuri de sprijin.
2. Caracteristici termotehnice
z Conductivitatea termicã:
0,4 W/m0C;
z Coeficient de dilatare termicã:
24 x 10-6 m/m0C.
Conductivitatea termicã redusã
(la o grosime a peretelui de 1,8 mm,
faþã de tuburi de oþel inoxidabil cu
peretele de 0,6 mm, conductivitatea
este de 120 ori mai redusã) are
drept consecinþã urmãtoarele efecte:
z creºte simþitor tirajul hornului;
z practic cu o secþiune mai micã
pãstreazã tirajul iniþial;
z creºte randamentul cazanelor;
z se compenseazã eventualele
îngustãri de secþiune.
În vederea agrementãrii în
Ungaria, tubul FURANFLEX® a fost

testat de cãtre ÉPÍTÉSÜGYI
MINÖSÉGELLENÖRZÖ INNOVÁCIÓS
KHT.
Testele au fost executate conform urmãtoarelor standarde:
z standard maghiar referitor la
hornuri MSZ 14779/1998;
z standard suedez referitor la
hornuri SS 02 48 31;
Testarea s-a desfãºurat în felul
urmãtor:
z în laboratorul ÉMI s-a cãptuºit
un horn de testare de 6 m înãlþime;
z s -a u m o n t a t a p a r ate de
mãsurare a temperaturii în interiorul
cãptuºelii la fiecare 1 m;
z s-au
montat aparate de
mãsurare a temperaturii pe exteriorul hornului;
z gazele de ardere au fost introduse pe partea inferioarã a cãptuºelii, la temperaturile prevãzute de
standarde;
z s-au mãsurat temperaturile de
intrare a gazelor, precum ºi temperaturile pe secþiunile superioare;
z s-au mãsurat temperaturile pe
suprafaþa exterioarã a hornului;
z înainte ºi la 24 de ore dupã
(rãcire) de sarcinile termice, s-au
mãsurat valorile de permeabilitate a
pereþilor.
®
continuare în pagina 68

Tabelul 1

Tabelul 2

Tabelul 3
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Conform standardului MSZ 14779/
1998 trebuie parcurse 4 etape de
sarcini termice (tabelul 3).
Conform standardului, în cursul
determinãrilor, temperatura exterioarã a hornului nu poate depãºi
180 0C.
În cazul FURANFLEX®-ului, în
perioada de 350 0C a gazelor de
ardere aceastã valoare a ajuns doar
la 43 0C, iar în perioada de 500 0C
doar de 52 0C.
3. Inflamabilitatea
Conform standardelor MSZ 14800-3
ºi DIN 4102 s-a testat FURANFLEX®-ul
ºi, din acest punct de vedere, se
încadreazã în categoria materialelor
greu inflamabile, cu rezultatele pe
epruveta de 1000 x 200 mm indicate
în tabelul 4.
4. Impermeabilitatea
În cadrul aceluiaºi test, s-a determinat ºi permeabilitatea la gaze a
cãptuºelii, în condiþii in situ, cu urmãtoarele rezultate:
z dupã etapa II : 0;
z dupã etapa II.: 0, iar dupã 24
de ore în total 3,8 l.
5. Caracteristici chimice
z Rezistenþa la acizi, domeniul
pH 0-7: foarte bunã în domeniul de
temperaturã recomandat ºi în mediu
de gaze de ardere;
z Rezistenþa la baze, domeniul
pH 7-12: bunã în domeniul de temperaturã recomandat ºi în mediu de
gaze de ardere;
z Rezistenþa la baze, domeniul
pH 12-14: slabã în domeniul de temperaturã recomandat.
Dupã cum se ºtie, condensul
rezultat din gazele de ardere, indiferent de combustibilul utilizat, este
acid.
FURANFLEX®-ul este totuºi recomandat doar pentru combustibili
gazoºi ºi lichizi, deoarece în cazul lemnului conþinutul de oxigen al gazelor de
ardere este considerabil mai mare
(pânã la 10%). Cu toate acestea, în
Suedia, FURANFLEX®-ul a fost agrementat ºi pentru surse de foc cu lemn,
cu condiþia ca primul tronson deasupra
sursei de foc sã fie confecþionat din oþel
inoxidabil, care periodic se schimbã
(FURANFLEX®-ul nu!).

În consecinþã, se poate afirma,
cã FURANFLEX®-ul este un material de cãptuºealã ideal pentru
hornuri, deoarece:
z este uºor ºi cu rezistenþã mecanicã deosebitã, nu încarcã static în
mod semnificativ construcþiile:
z din punct de vedere termotehnic, îmbunãtãþeºte hornul;
z rezistã bine în domeniul de
temperaturi conform destinaþiei;
z este practic impermeabil;
z rezistã la acþiunea corosivã a
condensului rezultat din gazele de
ardere.
Comparativ cu cãptuºelile confecþionate din oþel inoxidabil, pentru
care se acordã în general 10 ani
garanþie, pentru cãptuºelile din
FURANFLEX® firma producãtoare
acordã o garanþie de 25 de ani.
PUNEREA ÎN OPERÃ
Dupã pregãtirea cavitãþii de
cãptuºit (îndepãrtarea tuturor elementelor deranjante, cum ar fi
ieºinduri de fier beton, de mortar,
sârme etc.), tubul FURANFLEX® se
introduce în horn (conductã etc.) prin
tragere cu o coardã. La secþiuni relativ mari, introducerea se face de jos
în sus, iar la secþiuni mai mici de sus
în jos. De obicei, trebuie ales un
FURANFLEX® cu secþiune potrivitã,
care dupã gonflare sã reproducã cât
mai fidel posibil secþiunea iniþialã a
cavitãþii, dar în anumite cazuri este
practicabilã ºi realizarea unui tub
autoportant, cu secþiune circularã, în
interiorul hornului. Posibilitãþile de
reproducere a secþiunii iniþiale sunt
redate în fig. 2, 3, 4 ºi 5.
Eventualele elemente de racordare (coturi T în cazul hornurilor care
deservesc mai multe surse) se
aºazã în prealabil, iar tubul se trece
prin ele.
Pe ambele capete ale tubului
deja introdus în horn se monteazã
dispozitive speciale ale tehnologiei
FURANFLEX®, ºi anume:
z Pe partea superioarã, se monteazã prin strângere cu coliere un
cap superior de închidere, prevãzut
cu un ventil de aerisire.
z Pe partea inferioarã, se monteazã prin strângere cu coliere un

cap inferior de închidere, prevãzut
cu un ventil de admisie abur, un ventil de admisie aer comprimat ºi un
ventil de evacuare condens.
Capul inferior de închidere se
racordeazã la compresor (dupã caz)
ºi la generatorul de aburi, folosind
racorduri flexibile potrivite.
În cazul secþiunilor ºi lungimilor
relativ mari, gonflarea se realizeazã cu aer comprimat, iar la
continuare în pagina 70 ®

Fig. 2: Secþiunea iniþialã: pãtratã,
secþiunea nouã: circularã

Fig 3. Secþiunea iniþialã: paralelogramã,
secþiunea nouã: circularã

Fig. 4. Secþiunea iniþialã: paralelogramã,
secþiunea nouã: ovalã

Tabelul 4

Fig. 5. Secþiunea iniþialã: paralelogramã,
secþiunea nouã: paralelogramã cu colþuri rotunjite
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secþiuni ºi lungimi relativ mici,
cu aburul obþinut din generator.
Compresorul ºi generatorul de
aburi face parte din dotarea echipei
de punere în operã, aceste utilaje
sunt specifice ºi special concepute
pentru tehnologia FURANFLEX®.
Aburul asigurat de generator
are circa 105 0C ºi 0,2 bar. La
aceastã temperaturã, prepregul
furanic se întãreºte, trecând în
structurã molecularã reticulatã
(structurã tridimensionalã). Procesul n u est e i n s t a n t a n e u , e l
dureazã de la 1 la 5 ore, în funcþie
de dimensiunile produsului.
Dupã ce se constatã cã procesul de întãrire s-a desãvârºit,
se aeriseºte lent piesa, se îndepãrteazã ºi condensul.
Capetele se îndepãrteazã prin
tãiere cu bomfaier sau flex. Se îndepãrteazã folia termoplasticã inferioarã ºi, în cazul în care existã
coturi, orificiul respectiv se executã
cu o frezã coroanã de dimensiuni
potrivite.
Astfel, cãptuºeala FURANFLEX®
devine funcþionalã.
De notat cã aceastã tehnologie
de cãptuºire nu necesitã demolãri,
poate fi executatã ºi în cazul hornurilor cu secþiune neuniformã,
chiar ºi în cazurile în care anumite
pãrþi ale hornului sunt înclinate
(max. 300).
REFERINÞE DE UTILIZARE
Tehnologia FURANFLEX® poate
fi utilizatã doar de firmele abilitate în
acest sens de cãtre producãtor
(KOMPOZITOR Kft Budapest,
Ungaria). În decursul a 6 ani de utilizare, s-au pus în operã foarte multe
lucrãri, însumând un total de peste
700 km lungime. Lista utilizatorilor
abilitaþi de producãtor cuprinde firme
din Þãrile Benelux, Franþa, Italia,
Estonia, Finlanda, Suedia, Rusia,
Slovacia, Slovenia, Norvegia,
Danemarca, Regatul Unit, Ucraina
ºi România (SC Chemelforest SRL
Târgu-Mureº, 0265/267.815).
Un indiciu privind calitatea ºi
utilitatea produsului ºi a tehnologiei poate fi ºi faptul cã a fost ºi
este permanent apreciat la cele
mai prestigioase târguri ºi
expoziþii internaþionale, cum ar fi:
z Salonul INTERCLIMA 2004,
organizat la Paris în februarie
2004, unde a câºtigat Trofeul de
Inovaþie;
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z Târgul de Inovaþii GÉNIUSZ
EUROPA Budapesta, 2004, unde a
caºtigat Marele Premiu GÉNIUSZ
EUROPA;
z Târgul Internaþional de
Construcþii, Kiev, Ucraina, 2004:
Premiul Special al Târgului;
z Premiul Naþional de Inovaþie
al Franþei, Paris, 18 nov. 2004;
z Târgul Internaþional din Nürnberg, Germania, 31 oct. 2004, unde a
câºtigat medalia de aur;
rd
z 53 World Exhibition of Innovation, Research and New Technology, unde a câºtigat Medalia de
Aur cu Menþiune (punctaj 100%).
DOCUMENTE TEHNICE
DE REFERINÞÃ
a) Rapoarte de încercãri efectuate de laboratoare acreditate
z Raportul
de testare
N r. M-214/1999 emis de organul
abilitat din Ungaria, ÉMI (ÉPÍTÉSÜGYI
MINÖSÉGELLENÖRZÖ INNOVÁCIÓS KHT, PLC FOR QUALITY
CONTROL AND INNOVATION
IN BUILDING ÉMI);
z Raportul
de testare
Nr. 4011/00/ 26.07.2000 emis de INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSFORSCHUNG
din Linz, Austria.
z Raportul de testare Nr. 149006
emis de INSTITUTO GIORDANO
SPA Italia.
De asemenea, s-au efectuat
rapoartele de analizã în vederea
stabilirii impactului asupra sãnãtãþii
umane ºi a mediului, dupã cum
urmeazã:
z Raportul de încercãri (Untersuchungungsbericht Thermolyseproducte von FURANFLEX®) al
INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE
CHEMIE Germania, elaborat la data
de 06 iulie 2001;
z Raportul de încercãri (Evaluation of FURANFLEX®/FURANFIX®) al
DANISH TOXICOLOGY CENTER
Danemarca, elaborat în aprilie 2000.
b) Estimarea duratei de viaþã
Produsul ºi tehnologia fiind relativ recente (6 ani), în ceea ce
priveºte durata de viaþã în
exploatare a cãptuºelii de hornuri
FURANFLEX®, nu avem date. Însã,
pe baza datelor de laborator ºi a
experienþei în domeniul compozitelor, firma producãtoare, KOMPOZITOR Kft, acordã garanþie

de 25 ani pentru produsul sãu, cu
condiþia ca punerea în operã sã fie
executatã corect, de cãtre o firmã
abilitatã de producãtor.
c) Agremente tehnice emise în
alte þãri
z Agrementul Tehnic în Construcþii Nr. A-225/2001, emis de ÉMI
(ÉPÍTÉSÜGYI MINÖSÉGELLENÖRZÖ
INNOVÁCIÓS KHT, PLC FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION
IN BUILDING ÉMI) Ungaria;
z Agrementul emis de Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment Paris, Franþa, cu nr. 14/02-727
ºi adiþionat cu nr. 14/02-727*01 Add,
împreunã cu descrierea ºi rezultatele testelor efectuate;
z Agrementul emis de NORGES
BRANNTEKNISKE LABORATORIUM
Trondheim, Norvegia, la 21 aug. 2000;
z Atestaþia de autorizare pentru
utilizare emisã de ASSOCIATION
DES ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX D’ASSURANCE INCENDIE
Zürich, Elveþia, cu nr. Z 11262.
z Certificatele de agrementare
emise de SWEDCERT AB Göteborg
Suedia, pentru FURANFLEX ® în
hornuri pentru încãlzire cu gaz,
combustibili lichizi ºi lemne (cu
nr. 0249) ºi în conducte de aerisire
(cu nr. 0235);
z Agrementul emis de Departamentul PSI al Ministerului de Interne
al Republicii Lituania cu nr.9/41143 din 04 octombrie 2000;
z Agrementul emis de TECHNICAL AND TEST INSTITUTE FOR
CONSTRUCTIONS PRAGUE, Republica
Cehã, cu nr. è. 03-14379 în 2000;
z Agrementul emis de FEDERALNOE
GASUDARSTVENNOE UCIREGHENIE
VSEROSSIJSKIJ Rusia, cu nr. 5007
din 09 septembrie 2004.
În România, tehnologia ºi
materialul FURANFLEX ® a fost
agrementat prin Agrementul
Tehnic 007-04/309-2005.
SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITÃÞII
Certificatul cu nr. 03-02094-02
emis de IFU-CERT Hannover
Germania, pentru sistemul de control
al calitãþii DIN EN ISO 9001 implementat la producãtorul produsului
FURANFLEX®, KOMPOZITOR Plastics
Developing Co. Ltd. Budapesta. 
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GIP INSTAL SRL
Instalatorii în prim-plan
Amploarea luatã în ultimii ani de cãtre sectorul construcþiilor, cu precãdere construcþiile rezidenþiale,
comerciale ºi administrativ-economice, solicitã din ce în ce mai mult o participare promptã ºi eficientã din
partea societãþilor specializate în instalaþii. Acestea trebuie sã ofere investitorilor cele mai noi ºi moderne
sisteme ºi materiale care sã asigure o fiabilitate sporitã ºi un randament maxim obiectivelor construite.
SC Gip Instal SRL este una dintre societãþile specializate în execuþia unei largi game de lucrãri, atât ca
antreprenor general, cât ºi ca subantreprenor, lucrãrile sale de referinþã executate în capitalã ºi în þarã fiind
o bunã scrisoare de recomandare pentru orice investitor dornic sã punã în operã o nouã construcþie.
La atuurile acestei recomandãri, dl ing. Ion Oprescu, directorul general al societãþii, mai aduce câteva precizãri.
În privinþa calitãþii, societatea noastrã
se orienteazã ºi executã lucrãri pentru
a obþine satisfacþia clienþilor.
Grija faþã de detaliu ne situeazã
în topul firmelor de gen.
z Tehnologiile de execuþie puse
la punct în colaborare cu furnizorii
de materiale, pentru asigurarea unei
fiabilitãþi ridicate a materialului sau a
echipamentului pus în operã, garanteazã realizarea ºi menþinerea parametrilor nominali ai acestora.
z Utilizarea unor unelte, scule,
dispozitive, aparate de control,
maºini ºi utilaje performante, de
ultimã generaþie asigurã o finalizare
rapidã ºi fãrã probleme a oricãrui tip
de lucrãri.

z Specificaþiile tehnice ale materialelor, dotãrilor ºi echipamentelor
sunt întotdeauna respectate de
cãtre muncitori prin grija cadrelor de
conducere.
z Siguranþa repetabilitãþii în procesele de producþie este datã de
aplicarea permanentã a sistemului
de management al calitãþii.
z Întrucât furnizorii noºtri de materiale, dotãri ºi echipamente sunt consacraþi atât pe piaþa internã, cât ºi
internaþionalã, realizarea unor lucrãri
ireproºabile din punctul de vedere al
calitãþii este garantatã.
z Relaþia cu beneficiarul este
permanent îndreptatã spre autoevaluare pentru a menþine ºi chiar spori
mulþumirea clienþilor.

Fãrã a fi luatã ca lipsã de modestie afirmaþia, este suficient sã vizitaþi
o serie de obiective la care am participat cu partea de instalaþii ºi veþi
înþelege cã pentru noi promptitudinea, calitatea ºi eficienþa sunt criterii
de bazã în tot ceea ce executãm:
magazinele Mobexpert din oraºele
Bucureºti, Constanþa, Cluj, Craiova,
Braºov ºi Dej, Star Foods (depozit
Popeºti-Leordeni), Romstal Otopeni,
ca sã le enumãr pe cele mai complexe ºi reprezentative.
Contactaþi-ne, pentru a estima
personal calitatea serviciilor pe care
vi le punem la dispoziþie! 

Fibrele celulozice
în masticurile asfaltice
Creºterea continuã a volumului

asigura un strat de uzurã rezistent la

traficului rutier, inclusiv al vehiculelor

traficul intens. Datoritã caracteris-

suprafeþelor prin sporirea rezistenþei

de mare tonaj, cât ºi presiunile din

ticilor deosebite, mixturile SMA, la

la lunecare, reducerea zgomotului în

ce în ce mai ridicate ale roþilor,

care ne vom referi în continuare sub

timpul rulãrii, creºterea vizibilitãþii pe

asupra straturilor de uzurã ale dru-

denumirea româneascã (MASF),

timp de ploaie micºorându-se efectul

murilor se manifestã, în primul rând,

au fost folosite cu succes în toatã

de orbire prin reflexie, evacuarea

prin formarea fãgaºelor.

lumea, indiferent de condiþiile

mai rapidã a apelor ºi diminuarea

climaterice.
Mixturile asfaltice stabilizate cu
fibre de celulozã sunt realizate prin
procedeul la cald, fiind caracterizate
printr-un conþinut ridicat de cribluri
(minimum 72% din masa amestecului total), un conþinut de nisip de concasaj de minimum 15% din masa
amestecului ºi 9–10% filer de calcar.
Fibrele de celulozã, având rol de
stabilizator, sunt adãugate în mixturã, urmãrindu-se realizarea unui
amestec omogen de agregate, filer
ºi fibre prin malaxare uscatã.
Dozajul de bitum se stabileºte
prin studii preliminare de laborator,
recomandându-se valori între 6% ºi
7% faþã de masa mixturii.
Îmbrãcãminþile bituminoase de
tip MASF, adaptate la condiþiile
specifice þãrii noastre, au ca scop:

efectului de aquaplanare;

Cercetãrile fãcute de-a lungul
timpului, pentru a gãsi soluþia realizãrii unui strat de uzurã rezistent, au
condus la apariþia mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre.
Îmbrãcãminþile bituminoase cilindrate, executate la cald, realizate din
mixturi asfaltice stabilizate cu fibre
de celulozã sunt desemnate în
România prin simbolul MASF ºi sunt
utilizate ca strat de uzurã la drumuri.
Aceste tipuri de îmbrãcãminþi
bituminoase au fost dezvoltate la
jumãtatea anilor ’60 în Germania,
purtând denumirea de SMA (Stone
Mastic Asphalt sau Stone Matrix
Asphalt, cum sunt cunoscute în
SUA), scopul lor fiind acela de a
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z

z

îmbunãtãþirea caracteristicilor

sporirea durabilitãþii îmbrãcã-

minþilor bituminoase prin creºterea
rezistenþei la obosealã ºi îmbãtrânire, precum ºi îmbunãtãþirea caracteristicilor de stabilitate;
z

sporirea stabilitãþii la deformaþii

permanente prin asigurarea unei
rezistenþe sporite la producerea
fãgaºelor.
Îmbrãcãminþile bituminoase de
tipul MASF se aplicã în straturi mai
subþiri decât mixturile convenþionale,
punerea în operã fiind, astfel, atât
rapidã, cât ºi eficientã.
Din pricina folosirii unei cantitãþi
mai mari de bitum, a unor agregate
superioare, cât ºi a fibrelor de celulozã, costurile iniþiale sunt mai mari
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fibrele de celulozã asigurã formarea unei acoperiri mai bune a
agregatelor, prevenind oxidarea,
penetrarea ºi ridicarea umezelii sau
fisurarea agregatelor.
Fibrele INNOCELL sunt produse
cu noua tehnologie cu turbinã, care
pãstreazã structura originarã a fibrei
în cazul utilizãrii MASF, însã prin

mult mai bine decât alte tehnologii

efectuarea de teste ale amestecului

rezistenþele sporite astfel obþinute se

convenþionale. Principalul avantaj al

uscat la intervale regulate pentru a

asigurã o duratã de viaþã mai mare.

noului proces tehnologic constã în

optimiza atât timpul de amestecare,

Reducerea costurilor de întreþi-

reducerea conþinutului de praf, pre-

nere datoritã scãderii duratei

cum ºi într-un nivel ridicat de unifor-

de întrerupere temporarã a circu-

mitate a fibrelor.

cât ºi calitatea mixturii asfaltice.
Beneficiile folosirii fibrelor celulozice INNOCELL se pot traduce

laþiei pentru efectuarea reparaþiilor, a

Fibrele INNOCELL sunt disponi-

executãrii unor straturi cu grosimi

bile ºi sub formã de microgranule.

mai reduse, dezvoltarea de rezis-

Forma microgranularã oferã avanta-

tenþe sporite ºi extinderea duratei de

jul unei distribuiri mai rapide în

viaþã recomandã atât tehnic, cât ºi

amestec în timpul malaxãrii uscate.

economic folosirea mixturilor asfal-

Microgranulele se desfac în fibre de

datoritã distribuþiei optimizate a

tice de tipul MASF.

celulozã, sigur ºi uºor, asigurând

fibrelor;

SC IRIDEX GROUP PLASTIC,

astfel o eficienþã ridicatã, precum ºi

z

prin intermediul Departamentului

o calitate îmbunãtãþitã a producþiei.

reazã distribuþia ºi dispersia fibrelor

FOSROC, comercializeazã fibrele

Microgranulele INNOCELL, fiind mai

în mixtura asfalticã;

celulozice INNOCELL produse de

uºor de transportat ºi de introdus în

cãtre RUTHMANN GmbH.

amestec, sunt perfect adaptate

Datoritã structurii tridimensionale, fibrele din celulozã INNOCELL

dozajului automat în staþiile de
mixturi asfaltice.

prin:
z

o cantitate sporitã de fibre

datoratã conþinutului redus de praf;
z

z

siguranþã ºi eficienþã sporite

forma microgranularã accele-

datoritã prezentãrii sub douã

forme, fibrele INNOCELL pot fi
dozate cu succes atât manual, cât ºi
în mod automat.

menþin o vâscozitate ridicatã a liantu-

INNOCELL fibre sau microgra-

lui bituminos, prevenind scurgerea

nule se mixeazã uscat împreunã cu

acestuia ºi segregarea în mix-

agregatele minerale timp de aproxi-

stã la dispoziþie prin intermediul

turile asfaltice depozitate, trans-

mativ 5–15 secunde, pânã când

Departamentului FOSROC, oferindu-vã

portate

la

fibrele sunt complet dispersate

consultanþã ºi o gamã largã de materi-

temperaturi ridicate. De asemenea,

în amestec. Este recomandatã

ale speciale de construcþii. 

ºi

puse

în

operã
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Dezvoltarea infrastructurii transporturilor
auto, navale ºi aeriene în þara noastrã (I)
ing. Toma IVÃNESCU
ing. Corneliu Mihai PETRESCU
Înfiinþatã în aprilie 1953, societatea de proiectare IPTANA ºi-a pus amprenta asupra majoritãþii lucrãrilor
proiectate din domeniul infrastructurii transporturilor. Este vorba de lucrãri în domeniul rutier, poduri de
ºosea sau lucrãri hidroenergetice care au necesitat strãmutarea unor drumuri sau ridicarea cotei roºii a
acestora. De asemenea, realizarea canalelor navigabile a determinat necesitatea legãturilor rutiere între
cele douã maluri cu importante lucrãri de artã. Totodatã, realizarea ºi modernizarea aeroporturilor interne
ºi internaþionale au impus execuþia unor legãturi rutiere cu lucrãri de artã deosebite.
În ansamblul lor, transporturile au
avut dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial o importanþã aparte pentru
reconstrucþia ºi dezvoltarea economicã a þãrii. În acest sens, a
fost necesar sã se asigure întregul
complex de documentaþii tehnice ºi
economice pentru refacerea, modernizarea ºi dezvoltarea reþelei de drumuri naþionale ºi poduri, pentru
realizarea unitãþilor de exploatare,
întreþinere ºi reparare a parcului
auto, pentru refacerea ºi dezvoltarea
porturilor maritime ºi fluviale, asigurarea ºenalului navigabil pe Dunãre
ºi braþele sale, pentru apãrarea ºi
protecþia malurilor fluviului ºi a unor
râuri interioare din lungul cãilor de
comunicaþie, amenajarea ºi construirea de piste, aerogãri, hangare ºi

alte dotãri pentru aviaþia civilã, precum ºi realizarea altor construcþii
specifice transporturilor.
Practic, activitatea IPTANA a stat
la baza tuturor realizãrilor semnificative din domeniul investiþiilor ºi
reparaþiilor capitale prevãzute/ înfãptuite în a doua jumãtate a secolului XX,
privind infrastructura transporturilor
rutiere, navale ºi aeriene.
Primele lucrãri pentru adaptarea
reþelei rutiere din þara noastrã la
cerinþele circulaþiei auto au început
în anul 1930, prin trecerea la modernizarea drumurilor de interes
naþional pe ruta Bucureºti – Braºov
– Sibiu – Cluj – Oradea, precum ºi a
direcþiilor Ploieºti – Buzãu, Bucureºti
– Giurgiu ºi Bucureºti – Olteniþa.

Tabelul 1

Pânã la finele anului 1944 au fost
realizate lucrãri de modernizare pe
1.182 km din lungimea totalã de
11.960 km cât mãsura la acea datã
reþeaua drumurilor naþionale (9,9%).
În perioada 1945 – 1953, principalul efort în domeniul rutier a fost
direcþionat spre refacerea drumurilor
grav afectate de rãzboi, precum ºi
intensificarea ritmului de modernizare a drumurilor naþionale. În anul
1953, reþeaua rutierã a þãrii se afla
într-o stare complet nesatisfãcãtoare.
Erau modernizate drumuri naþionale
pe o lungime de 2.292 km (19,1%
din reþeaua respectivã), iar pe drumurile de interes local numai 45 km
(sub 0,1% din reþeaua aferentã de
circa 64.040 km).
Creºterea intensitãþii traficului
auto, înregistratã cu deosebire dupã
anul 1950 pe drumurile naþionale, a
determinat trecerea de la un ritm
mediu anual de modernizare de
circa 140 km/an în perioada 19501953, la un ritm de 250 km /an în anii
imediat urmãtori ºi de peste 350 km/an
în perioada 1960-1970.
Evoluþia modernizãrii drumurilor
ºi a execuþiei de îmbrãcãminþi
asfaltice uºoare pe reþeaua drumurilor publice din România, în
perioada 1953–2005, este prezentatã în tabelul 1.
Pot fi, de asemenea, nominalizate proiectele care au asigurat
modernizarea/reconstrucþia traversãrilor peste Carpaþi, precum ºi a
celor din Munþii Banatului sau din
continuare în pagina 76 ®
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Fig. 1: DN 17A-Sadova-Rãdãuþi
Monumentul Drumarilor

Fig. 2: DN17-Vatra Dornei Câmpulung
Pasul Mestecãniº

Munþii Apuseni. La aceste proiecte
este evidentã grija proiectanþilor din
ISCPF pentru protecþia mediului,
evitarea decupãrilor brutale în
relieful zonei ºi a umpluturilor
masive la traversarea vãilor, precum
ºi de folosire judicioasã a condiþiilor
pe care le oferã terenul. În acest
sens, se menþioneazã:
z cele 9 traversãri ale Carpaþilor
Orientali, începând cu DN18
Sighetul Marmaþiei – Borºa – Cârlibaba – Iacobeni – prin pasul Prislop
(1416 m), continuând cu DN17
Bistriþa – Vatra Dornei prin pasul
Tihuþa (1200m); DN15 Topliþa –
Borsec – Bistricioara – Poiana Teiului
prin pasul Tulgheº (1105 m); DN12C
Gheorgheni – Lacul Roºu – Bicaz –
prin Cheile Bicazului (1.256 m), ºi
terminând cu DN1A Vãlenii de
Munte-Cheia-Sãcele-Braºov prin
pasul Bratocea (1272 m);
z 7 traversãri peste Carpaþii
Meridionali, începând cu DN71
Târgoviºte-Fieni-Sinaia ºi terminând
cu traversarea Munþilor Mehedinþi pe
DN67D (Baia de Aramã – Valea
Cernei – Herculane);
z 3 traversãri peste Munþii Banatului (DN57 Orºova – Moldova Nouã
– Pojejena – Nicolinþ – Oraviþa;
DN57B Oraviþa – Anina – Bozovici –
Iablaniþa, DN58 Caransebeº –
Reºiþa – Anina);
76

z 3 traversãri prin Munþii Apuseni
(DN76 Deva – Brad – Beiuº –
Oradea; DN 74 Brad – Abrud; DN75
Nucet – Câmpeni – Turda).
O componentã de bazã în domeniul rutier a reprezentat-o construcþia
de drumuri noi, pentru restabilirea
legãturilor rutiere afectate, prin
realizarea construcþiilor hidrotehnice
de pe Bistriþa, Argeº, Lotru, Olt,
Sebeº, Dunãre etc.
Creºterea traficului auto, înregistratã pe unele sectoare ale drumurilor modernizate anterior, a
determinat sporirea capacitãþii de
trafic pe unele dintre aceste sectoare ºi deci necesitatea lãrgirii pãrþii
carosabile de la 2 la 4 benzi de circulaþie (drumul naþional nr. 1 între
Bucureºti ºi Câmpina), precum ºi
lãrgiri ale unor sectoare de pe alte
ºosele ºi drumuri naþionale.
Dezvoltarea schimburilor economice, a turismului ºi creºterea
continuã a traficului rutier au pus
problema realizãrii ºi în þara noastrã
a unor autostrãzi. Principalele elemente ºi concluziile acestui studiu
au fost prezentate la prima conferinþã de drumuri din România –
Sinaia, noiembrie 1968 – ºi la
sesiunea ºtiinþificã a Institutului
Politehnic din Timiºoara – mai 1970.
Între anii 1967–1972, pe baza
proiectului intocmit de IPTANA s-a
construit primul tronson de autostradã din þara noastrã, între
Bucureºti ºi Piteºti, lung de 96 km,
iar între anii 1970-1972, tot în cadrul
IPTANA au fost întocmite studiile
tehnico-economice vizând realizarea
unor tronsoane de autostrãzi, ºi
anume: Bucureºti – Ploieºti, apoi
Ploieºti – Braºov ºi Bucureºti –
Hârºova – Constanþa.
Pe baza studiilor întocmite în
anul 1990, Guvernul României a
adoptat un program de realizare
etapizatã a unei reþele de autostrãzi
care însumeazã 3.616 km ºi
cuprinde:
z etapa I (pânã în anul 2006)
= 280 km;
z etapa II (anii 2006 – 2015) =
cu lungimea de 636 km;
z etapa III (dupã anul 2015) =
circa 2600 km.

Prin adoptarea Legii nr. 71 din
12 iulie 1996 privind „Planul de amenajare a teritoriului naþional – Secþiunea I – Cãi de comunicaþie“,
urmeazã sã se realizeze 15 autostrãzi prevãzute în anexa nr. 1 la
aceastã lege.
Pentru unele dintre autostrãzile
incluse în acest program (Bucureºti
– Feteºti, Cernavodã – Constanþa ºi
Deva – Nãdlac), precum ºi pentru
arterele de ocolire a unor importante
centre urbane ca: Piteºti, Craiova,
Sibiu, Ploieºti, Sebeº, IPTANA a
întocmit studiile de fezabilitate care
au primit avize favorabile din partea
organelor locale ºi centrale prevãzute de legislaþia în vigoare.
IPTANA a întocmit, de asemenea, studiile de fezabilitate pentru
Centura de Nord ºi Centura de Sud
a municipiului Bucureºti.
Prin Legea nr. 203/2003 au fost
precizate proiectele identificate de
România împreunã cu Uniunea
Europeanã privind construcþia de
autostrãzi ºi drumuri expres în
perioada ce urmeazã. În cadrul
acestui program, IPTANA a întocmit
studiul de fezabilitate pentru tronsonul de autostradã Borº – Oradea
– Cluj Napoca – Tg. Mureº, precum
continuare în pagina 78 ®

Fig. 3: DN 66A Petroºani-Câmpu lui Neag

Fig. 4: DN73 Rucãr-Bran
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Proiecte reprezentative
CONSILIER CONSTRUCT, societate
având ca obiect principal de activitate
proiectarea, consultanþa ºi asistenþa
tehnicã în domeniul construcþiilor civile ºi
industriale, îºi desfãºoarã activitatea atât
pe plan intern, cât ºi pe plan extern, în
strânsã corelare cu strategia de dezvoltare a
pieþei serviciilor ºi se adapteazã permanent
cerinþelor impuse de integrarea României în
Uniunea Europeanã. Societatea utilizeazã
programe moderne de proiectare cu
tehnicã de calcul adecvatã ºi personal de
înaltã calificare, beneficiind în acelaºi timp
de un management curajos ºi eficient. Între
partenerii Consilier Construct gãsim companii de renume precum: Scetauroute,
BCEOM, Spea, Bonifica Spa, Inocsa Ingegneria ºi Louis Berger, care au fost atrase de
perspectiva de a forma parteneriate cu
Consilier Construct, încã de la începutul
afirmãrii sale profesionale.
Astãzi, dupã 12 ani de activitate, Consilier
Construct are în spate zeci de asemenea
colaborãri soldate cu rezultate impresionante,
planuri de viitor ambiþioase ºi perspective
excelente de a le pune în practicã. Dupã ce a
reuºit sã se impunã ca un nume de rezonanþã
în realizarea proiectelor de infrastructurã a
transporturilor cu o suitã de lucrãri pentru
Autostrada Bucureºti-Constanþa, pe sectoarele Lehliu-Drajna (proiect tehnic, detalii de
execuþie, caiete de sarcini, asistenþã tehnicã,
servicii de procurement ºi supervizarea execuþiei lucrãrilor) ºi Constanþa-Cernavodã

(studiu de fezabilitate), Autostrada Sibiu-Deva
(proiect tehnic, detalii de execuþie, caiete de
sarcini ºi asistenþã tehnicã), Autostrada
Ploieºti-Sculeni (studiu de prefezabilitate),
Autostrada Bucureºti-Piteºti (expertiza tehnicã
pentru reparaþii sistem rutier), Consilier Construct a atacat domeniul construcþiilor civile,
furnizând servicii de proiectare pentru 106
ºcoli, licee ºi grãdiniþe din Municipiul Bucureºti
în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii educaþionale a Municipiului Bucureºti“,
beneficiarul lucrãrii fiind Primãria Municipiului
Bucureºti.
Anul 2007 ºi aderarea României la Uniunea Europeana gãsesc grupul de firme Consilier Construct implicat într-un alt proiect de
anvergurã, de aceastã datã cu Ministerul Integrãrii Europene. Pentru pregãtirea proiectelor
de infrastructurã din portofoliul de proiecte
finanþabile prin Programul Operaþional
Regional 2007–2013 (POR), Ministerul Integrãrii Europene este autoritatea care gestioneazã programul „Asistenþã tehnicã pentru
pregãtirea portofoliului de proiecte, finanþabile
prin Programul Operaþional Regional 2007-2013“.
Proiectele care vor beneficia de asistenþã
tehnicã contribuie la realizarea obiectivelor
Strategiei Naþionale de Dezvoltare Regionalã
a Planului Naþional de Dezvoltare 2007–2013,
privind diminuarea decalajelor de dezvoltare
dintre regiunile ºi zonele þãrii, prin investiþii în
diferite tipuri de infrastructurã ºi mediu de
afaceri, investiþii care vor contribui la creºterea
coeziunii economice ºi sociale în România.

În cadrul acestui program ambiþios, Consilier
Construct va furniza servicii de proiectare, în
fazele de studiu de fezabilitate, proiect tehnic
ºi detalii de execuþie, cât ºi servicii de asistenþã tehnicã pentru obiective diverse. Astfel,
în ceea ce priveºte reabilitarea infrastructurii
de drumuri a României, Consilier Construct va
realiza proiecte având ca scop decongestionarea traficului rutier în apropierea oraºelor
– proiectarea centurilor ocolitoare ale oraºelor
Oradea ºi Cluj în nord-vestul þãrii, centura
ocolitoare a oraºului Braºov în regiunea centralã ºi centurile oraºelor Tecuci ºi Medgidia în
est. Consilier Construct se va implica ºi în
dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin
proiectarea unui centru de inovare în oraºul
Galaþi (dotat cu incubator de afaceri, laborator,
bibliotecã, centru de consultanþã, centru de
e-learning ºi hale de producþie), a unui centru
de afaceri multifuncþional în oraºul Trotuº ºi a
unui incubator de afaceri în municipiul Urziceni.
Cât despre infrastructura turisticã, compania
se va angaja în proiecte privind reabilitarea ºi
amenajarea staþiunii balneo-climaterice
Techirghiol, valorificarea turisticã a mânãstirilor tulcene, capitalizarea infrastructurii balneare
a staþiunii Amara ºi integrarea în circuitul turistic
european a cetãþilor dacice din Munþii Orãºtiei.
Consilier Construct se va ocupa de proiectul
infrastructurii urbane – reabilitarea centrului
cultural istoric al Municipiului Bârlad proiect ce
implicã, printre altele, consolidarea ºi renovarea imobilului monument istoric ºi de arhitecturã de importanþã naþionalã în care rezidã
Muzeul „Vasile Pârvan“ ºi Teatrul „V.I. Popa“. 
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Fig. 5: DN10 – Viaductul Siriu

Fig. 6: DN67C – Viaductul Oaºa

Fig. 7: Viaductele podului peste
Dunãre la Cernavodã

Fig. 8: DN39 – Pod Agigea

ºi proiectele tehnice ºi detaliile de
execuþie pentru sectoarele Luna –
Gilãu ºi Ip – Graniþa însumând peste
116 km ai acestei autostrãzi.
În acelaºi timp, prin programul de
reabilitare a reþelei de drumuri
naþionale, s-a prevãzut ca lungimea
totalã a drumurilor sã fie de 2.275 km,
ºi anume:
z etapa I (1994 – 1998) = 1031 km;
z etapa II (1998 – 2000) = 694 km;
z etapa III (1999 – 2003) = 550 km.
Ca urmare a creºterii tot mai
însemnate a traficului rutier, a rezultat necesitatea extinderii programului de reabilitare cu încã 5.011 km,
pânã în anul 2012 (etapele IV-XII) ºi
alte 3 etape (XIII-XV), dupã anul
2012 cu încã 1.730 km.
ÎN DOMENIUL PODURILOR DE ªOSEA
În perioada 1953 – 2005, IPTANA
a avut un rol deosebit de important
în realizarea podurilor, a pasajelor ºi
viaductelor, atât pe drumurile
naþionale, cât ºi pe cele judeþene,
comunale, industriale sau pe strãzi
în oraºe – multe dintre ele în soluþii
originale, eficiente ºi estetice.
Cele mai multe poduri realizate
pe reþeaua de drumuri au structurã
din beton. În linii generale, în
evoluþia execuþiei podurilor de ºosea
din beton se disting douã etape principale, ºi anume:
z etapa betonului armat care se
întinde pânã cãtre anii 1960 – 1962;
z etapa betonului precomprimat
care începe în þara noastrã cu podul
de la Strãjeºti (1953), iar în prezent
betonul precomprimat a devenit
preponderent. Aceastã evoluþie se
datoreazã faptului cã soluþiile din
beton precomprimat se preteazã la
prefabricare ºi industrializare, cu
reducerea manoperei pe ºantier ºi a
timpului de execuþie.
În IPTANA au fost proiectate ºi
suprastructuri precomprimate executate monolit (podurile peste râul
Mureº la Cuci, L=148 m ºi la
Tg. Mureº, L = 321,42m; podul peste
Ialomiþa la Slobozia, L = 165 m;
podurile peste Siret la Sagna,
L = 213 m; podul peste Someº la
Satu-Mare, L = 255,10 m ºi altele).
Menþionãm cã suprastructurile prefabricate – precomprimate au cãpãtat o largã aplicabilitate la diverse
poduri, între care pot fi amintite:

z cele 34 viaducte ºi poduri construite cu ocazia reconstrucþiei drumului naþional DN6 în zona Porþile
de Fier I, a cãror lungime însumatã
este de 3.415 m;
z viaductul Cârligul Mic pe Valea
Oltului ( L = 636 m);
z pasajele Ploieºti – Sud (L=592 m);
Râul Vadului (L= 332,60 m); Pãuliº
(L = 389,85 m); Ghelmegioaia
(L = 329,35 m); Bacãu (L=395,00 m)
ºi multe altele.
Un progres important în evoluþia
tehnologiei de execuþie a podurilor
cu deschideri mari din beton precomprimat s-a realizat prin introducerea procedeului de execuþie în
consolã (pod peste râul Cerna la
Orºova, L = 281,30 m, cu 4 deschideri de 54,00 m fiecare; viaductul
Cãtuºa, L = 1078,80 m, cu 13 deschideri de 75,00 m fiecare; podul
peste Siret la Galaþi, L = 337 m,
cu deschiderea maximã de 134,00 m
ºi altele).
Poduri remarcabile au fost ºi cele
cu suprastructurã mixtã din grinzi
metalice cu inimã plinã ºi placã din
beton armat cu conlucrare (podurile
peste Olt la Stoeneºti pe DN6, peste
Buzãu pe DN2, peste lacul Mangalia
pe DN39, peste Mureº la Lipova pe
DN7).
În cei 53 de ani de activitate, în
cadrul IPTANA au fost proiectate
multe poduri reprezentative, cu
soluþii originale, emblematice pentru
tehnica construcþiilor de poduri din
þara noastrã. Printre acestea menþionãm succint urmãtoarele lucrãri:
 Podul de ºosea peste Dunãre
la Giurgeni – Vadul Oii. Este realizat pentru 4 benzi de circulaþie, cu
lungimea totalã de 1456 m, din care
720 m reprezintã podul principal,
peste albia minorã (120 m + 3 x 160 m
+ 120 m). Suprastructura peste albia
minorã este o grindã metalicã continuã cu placã ortotropã, casetatã,
cu înãlþime variabilã. Suprastructura
viaductelor peste albia majorã are
8 deschideri de 46 m pe fiecare mal,
realizate din grinzi prefabricate,
precomprimate.
Prin proiectare, la podul peste
Dunãre de la Giurgeni – Vadul Oii,
continuare în pagina 80 ®
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s-au realizat performanþe deosebite
în domeniul fundaþiilor pe coloane,
executându-se:
z piloþi foraþi Benoto de 0,88 m
diametru ºi fiºa de 33,00 m;
z coloane din beton armat de
3,00 m diametru, introduse în teren
prin vibrare pe 42,00 m adâncime;
z coloane de 2,00 m diametru,
introduse prin vibrare sau forare cu
instalaþii Benoto, la adâncimea de
44,00 m în teren ºi de 64,00 m de la
nivelul apelor extraordinare.
 Viaductele de ºosea la
podurile combinate de cale feratã ºi
ºosea peste braþul Borcea la Feteºti ºi
peste Dunãrea Veche la Cernavodã
asigurã accesul la podurile principale.
Viaductele Borcea au 11 deschideri
(3 pe malul stâng ºi 8 pe malul
drept). Suprastructura este din grinzi
precomprimate de 50 m lungime.
Viaductele podului peste Dunãrea
Veche au lungimea de 2.480 m
(2.340 m pe malul stâng ºi 140 m pe
malul drept). Cele 17 deschideri de
pe malul stâng au între 58,62 m ºi
71,80 m. Suprastructura este grupatã în 3 grinzi continue (2 cu câte
6 deschideri ºi 1 cu 5 deschideri),
executate din grinzi metalice cu
inimã plinã complet sudate ºi placã
din beton armat cu conlucrare.
 Podul peste Canalul Dunãre
– Marea Neagrã la Medgidia are
lungimea totalã de 688, 68 m ºi
lãþimea pãrþii carosabile de 14 m, cu
douã trotuare de câte 2,25 m
fiecare. Deschiderea principalã are
131 m, fiind alcãtuitã dintr-un tablier
independent cu arce metalice casetate ºi grinzi de rigidizare cu conlucrare (tip Langer). Grinzile principale
sunt prevãzute cu tiranþi verticali.
Infrastructura este fundatã pe
coloane.
Poduri similare au mai fost
proiectate ºi realizate pe DN22 la
Poarta Albã ºi pe DN2A la Ovidiu,
peste canalul navigabil Poarta Albã
– Midia, Nãvodari.
 Podul peste Canalul Dunãre
– Marea Neagrã la Agigea –
hobanat, având un singur pilon;
lungimea podului este de 270,00 m
(40,50 m + 40,50 m + 162,00 m +
23,00 m). Deschiderea peste canalul
navigabil este de 162,00 m ºi a fost
80

o bunã perioadã de timp cea mai
mare din þarã pentru un pod rutier.
Are partea carosabilã de 14,80 m ºi
douã trotuare de 2,80 m în care se
include ºi zona de ancorare a
hobanelor. Tablierul este o structurã
mixtã-grinzi metalice cu inimã plinã
ºi platelaj din beton armat precomprimat. El este susþinut de tiranþi
ancoraþi în capul pilonului. Tiranþii
sunt alcãtuiþi din grupuri de fascicule
de 44 fire cu diametrul 5 mm. Pilonul
din beton armat a fost executat cu
cofraje cãþãrãtoare. Infrastructura a
fost fundatã pe coloane forate.
 Podul peste Siret la Galaþi
are lungimea totalã de 337 m.
Schema staticã este un cadru din
beton precomprimat cu 5 deschideri;
cea centralã de 134 m fiind cea mai
mare deschidere din beton precomprimat realizatã pânã în prezent în
þara noastrã. Infrastructura este fundatã pe coloane cu diametrul de
2,00 m, introduse prin vibrare.
Suprastructura este alcãtuitã din
2 casete din beton precomprimat de
înãlþime variabilã realizate prin procedeul turnãrii în consolã.
 Podul peste lacul Mangalia
are lungimea totalã de 388,95 m,
fiind realizat pentru 4 benzi de
circulaþie. Podul principal are lungimea de 241 m (72,50 m + 95,00 m +
72,50 m). Deschiderea centralã de
95,00 m este cea mai mare realizatã
în þara noastrã pentru grinzile mixte.
În secþiune transversalã tablierul
metalic este alcãtuit din 4 grinzi cu
inimã plinã, solidarizate, cu contravântuiri orizontale superioare ºi inferioare ºi contravântuiri transversale.
Platelajul este din dale prefabricate.
Infrastructurile sunt fundate indirect
pe coloane forate cu diametrul de
1,08 m.
 Podul Grant din Bucureºti
reprezintã un complex de lucrãri
format din pasajul principal cu
2 benzi de circulaþie auto ºi o linie de
tramvai pe fiecare sens (cu lãþimea
de 10,50 m pentru un sens de circulaþie ºi o bandã de 1,20 m între ele)
ºi din 6 pasaje situate pe bretelele
de legãturã cu arterele de circulaþie
din zonã cu lungimea pasajului principal 617,24 m. Suprastructura este
alcãtuitã din grinzi prefabricate,

precomprimate cu armãtura aderentã, c o n t i n u i z a t e p e 3 º i
r e s p e c t i v 4 deschideri, iar infrastructura este fundatã direct ºi pe
barete Kelly.
Proiectanþii din IPTANA au
întocmit, de asemenea, în ultima
perioadã, unele proiecte remarcabile, printre care:
 Podul rutier peste Dunãre, în
zona municipiului Brãila, cu
lungimea totalã de 2.540 m. Podul
principal este suspendat ºi are
2 piloni cu înãlþimea de 146,50 m ºi
trei deschideri (300 m + 920 m +
300 m). Tablierul este o casetã
metalicã cu placã ortotropã, proiectat pentru douã cãi unidirecþionale,
cu lãþimea 7,80 m fiecare, separate
printr-o bandã medianã ºi douã trotuare de câte 1,50 m. Viaductele de
acces pe malul stâng au lungimea
de 600 m (10 deschideri x 60 m), iar
pe malul drept, 420 m (7 deschideri
x 60 m);
 Pasajul rutier Basarab –
structura de rezistenþã. Pasajul traverseazã denivelat Calea Griviþei,
pachetul de linii feroviare ce intrã în
staþia Bucureºti-Nord, bdul Dinicu
Golescu – Calea Plevnei ºi Splaiul
Independenþei, cu viaducte de acces
ºi racorduri la sistemul stradal din
zonã. Tronsonul peste liniile c.f. are
3 deschideri (53 m + 75 m + 53 m),
suprastructura metalicã continuã, cu
lãþime curentã de 25, 50 m ºi de
42,50 m (în deschiderea centralã unde
este amplasatã staþia de tramvai).
Pasajul este proiectat pentru 2 benzi
de circulaþie auto ºi o linie de tramvai
pentru fiecare sens ºi trotuare de
serviciu. Viaductele de acces dinspre
b-dul Nicolae Titulescu au 5 deschideri cu lungimea de 25,00 m
fiecare, iar cele dinspre ºoseaua
Grozãveºti, Calea Plevnei ºi Calea
Giuleºti au 22 deschideri cu lungimi
de 25,00 m, 30,00 m ºi 42,00 m.
Traversarea Splaiului Independenþei
se face cu arc de tip Langer de
110 m lungime.
Importante contribuþii la dezvoltarea infrastructurii transporturilor
a avut IPTANA ºi în domeniul porturilor ºi al lucrãrilor hidrotehnice în
porturi, cãi navigabile interioare,
construcþii specifice transporturilor
rutiere, navale ºi aeriene.
(continuare în numãrul viitor)
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HAN GROUP
Ofertã în premierã
• Instalaþii electrice de joasã tensiune • Instalaþii electrice de curenþi slabi
Profilatã iniþial pentru executarea lucrãrilor de infrastructurã rutierã unde, în România, a avut pânã în prezent
succes (dovada constituind-o destule artere bucureºtene), SC HAN GROUP SA lanseazã în avanpremierã o
ofertã generoasã din domeniul instalaþiilor electrice. Acest lucru a fost posibil datoritã creºterii activitãþii firmei
ºi posibilitãþilor tehnice, tehnologice ºi logistice, precum ºi datoritã experienþei acumulate în domeniu.
Abordarea sectorului de instalaþii electrice este în sarcina unui compartiment de sine stãtãtor, cu tehnologii,
materiale ºi un personal cu calificare înaltã în domeniu, care a executat pânã în prezent suficiente lucrãri
de instalaþii necesare construcþiilor industriale, locative, comerciale, administrative etc.
Societatea SC HAN GROUP SA
are competenþã pentru executarea
urmãtoarelor obiecte de activitate:
1. Instalaþii electrice de joasã
tensiune
z distribuþii ºi subdistribuþii;
z montarea panourilor/tablourilor
electrice primare;
z executarea traseelor de cabluri
pe paturi sau conductoare în þevi;
z racordarea la tablourile secundare ºi terþiare pânã la consumatori;
z instalaþii de iluminat interior ºi
exterior;
z instalaþii de prize reþea ºi UOS;
z montarea aparatajului mãrunt:
întrerupãtoare, comutatoare, sesizoare etc.;

z racordarea echipamentelor acþionate electric, împreunã cu aparatajul
acestora: limitatoare, senzori, solenoizi,
actuatoare etc.;
z partea electricã a grupurilor de
intervenþie, instalaþii de legare la
pãmânt a clãdirilor: de joasã tensiune,
electronicã ºi de protecþie împotriva
descãrcãrilor electrice din atmosferã.
2. Instalaþii electrice de curenþi
slabi
z centrale de detecþie ºi semnalizare a incendiilor;
z voce date (rackuri ºi cablaj
structurat);
z control acces;
z antiefracþie;

z supraveghere cu camere de luat
vederi, interfon;
z televiziune: prin cablu, satelit ºi
în circuit închis;
z conducerea automatã a clãdirilor
– BMS, automatizãri aferente instalaþiilor mecanice.
Pentru toate lucrãrile, societatea
asigurã testare, pregãtire pentru
recepþia generalã, garanþie ºi postgaranþie (prin contact).
De asemenea, SC HAN GROUP
poate asigura o mentenanþã
c o m p le tã . 

Mortare de subturnare marca PAGEL
Ioan SOLACOLU – director executiv
Societatea PAGEL ROMÂNIA este unic reprezentant ºi distribuitor în România al cunoscutului
producãtor german PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG care, de mai bine de 30 de ani, este una
dintre companiile de top din domeniul sãu de activitate.
Compania noastrã dezvoltã, produce ºi distribuie – în întreaga lume – mortare speciale,
mortare de subturnare, sisteme de reparare a betonului ºi pardoseli industriale, multe dintre ele
repurtând succes d at o ri t ã n i vel u l u i recunoscut al calitãþii lor. În acest mod, satisfacþia clienþilor
reprezintã principalul scop al activitãþii noastre atât în prezent, cât ºi în viitor.
Gama de produse a firmei PAGEL
SPEZIAL-BETON este compusã
dintr-o mare varietate de mortare
(betoane fine) speciale predozate ºi
vopsele acrilice. Ceea ce le face
„speciale” sunt calitãþile ieºite din
comun, pe care toate aceste mortare
reuºesc sã le atingã, datoritã materialelor de înaltã calitate ºi rezistenþã
din care sunt alcãtuite ºi aditivilor
speciali ce intrã în componenþa lor.
Dintre aceste calitãþi amintim: nu au
contracþii la uscare, iar mortarele din
clasa V au chiar expansiune controlatã de 1%; au rezistenþe iniþiale ºi
finale deosebit de mari (de la circa
45 N/mm2 la 24 h pânã la 165 N/mm2
la 90 de zile); fiind predozate, sunt
foarte uºor de preparat doar prin
adãugarea apei; toate pot fi aplicate
atât manual, cât ºi mecanizat; cele
fluide sunt autocompactante (nu
necesitã vibrare) ºi autonivelante,
sunt în mare mãsurã impermeabile;
au rol de protecþie anticorosivã pentru
beton ºi metal; cu ele se realizeazã
atât repararea, cât ºi protecþia anticorosivã a elementelor din beton;
sunt foarte rezistente la cicluri de
îngheþ-dezgheþ ºi la sãrurile (substanþele) folosite pentru dezgheþ etc.
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Ori de câte ori este necesarã o
transmisie durabilã a forþelor în
stratul suport din beton sau o legãturã strânsã între utilaje ºi fundaþia
din beton, mortarele de subturnare
Pagel îºi dovedesc utilitatea. Ele
garanteazã o subturnare optimã ºi
pot fi folosite oriunde existã necesitatea unui element cu rezistenþe
deosebit de mari, în special la compresiune sau oriunde se doreºte
descãrcarea unor forþe deosebit de
mari cãtre o altã parte constructivã.
Principalele mortare de subturnare pe care le oferim sunt:
1. V1 Pagel este un mortar pe
bazã de ciment care are urmãtoarele
proprietãþi:
z capacitate mare de curgere de
peste 120 de minute;
z creºtere de volum controlatã
care asigurã o legãturã strânsã între
utilaje ºi fundaþia din beton;
z rezistenþe iniþiale ºi finale mari;
z nu fisureazã chiar ºi la un raport
scãzut a/c=0,35;
z este admis ºi în instalaþii de apã
potabilã;
z este
autocompactant ºi nu
necesitã vibrare;

z este rezistent la îngheþ-dezgheþ
ºi la acþiunea sãrurilor de dezgheþ.
Dintre domeniile de utilizare ale
mortarului de subturnare V1 Pagel,
amintim:
z turbine, generatoare, compresoare,
motoare Diesel ºi alte instalaþii cu
vibraþii mari;
z subturnarea cuzineþilor de poduri;
z subturnarea cãilor de rulare ale
macaralelor;
z subturnarea stâlpilor metalici ºi
din beton;
z monolitizarea ºi pozarea prefabricatelor din beton;
z subturnarea
buloanelor de
ancorare, fixatori, plãci de fundaþie.

2. V14 Pagel este un mortar de
subturnare pe bazã de ciment care
are consistenþã plasticã ºi urmãtoarele proprietãþi:
z creºtere de volum controlatã;
z consistenþã plasticã; la o compactare bunã este stabil, impermeabil faþã de apã;
z nu conþine cloruri, cimenturi
aluminoase sau alte materiale care
sã favorizeze coroziunea;
z

nu are contracþii la uscare;

z

rezistenþe iniþiale ºi finale mari.
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Dintre domeniile de utilizare ale

rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi la

Mortarul reduce costurile datoritã

mortarului de subturnare V14 Pagel,

sãruri de dezgheþ, impermeabil

timpilor mai scurþi de lucru, este

amintim:

la apã.

impermeabil la apã, este autonive-

z

subturnare la construcþii de

oþel sau beton, fixatori, elemente
umplere de rosturi la elemente
poate fi folosit ºi ca mortar de

reparaþii pentru tavane ºi pereþi;
z

z

lant ºi nu necesitã vibrare.

turbine, generatoare, compre-

cu vibraþii mari;
z

prefabricate;
z

V2/40 Pagel poate fi utilizat la:
soare, motoare Diesel ºi alte instalaþii

prefabricate;
z

z

monolitizarea ºi pozarea pre-

fabricatelor din beton.
Mortarul poate fi completat cu
V14 S Pagel mortar rapid de subturnare cu consistenþã plasticã.

subturnarea

cuzineþilor

de

poduri;
z

monolitizarea ºi pozarea prefa-

bricatelor de beton;
z

subturnarea buloanelor de

ancorare, fixatori, plãci de fundaþie.
3. V2/40 Pagel este un mortar
4. VB3 Pagel este un mortar

ciment ºi are urmãtoarele proprietãþi:

ultrarapid pe bazã de ciment care

poate fi pus sub sarcinã dupã

atinge o rezistenþã la compresiune

0

2 ore chiar ºi la +5 C;
z

nu conþine cloruri;
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subturnarea capacelor de canal;

z

lucrãri mici de reparaþii la beton,

z

monolitizarea ºi pozarea prefa-

bricatelor din beton.
Gama de produse prezentate
poate fi completatã cu:
z

V40 Pagel mortar de reparaþii

betoane marca B35-B45;
z

V1A Pagel mortar de subtur-

nare cu fibre de oþel;

rapid de subturnare pe bazã de

z

z

subturnarea stâlpilor metalici ºi

de beton;
z

tarului VB3 Pagel sunt urmãtoarele:

borduri de trotuare, trepte;

subturnarea cãilor de rulare ale

macaralelor;
z

Domeniile de utilizare ale mor-

2

(8 N/mm dupã 30 minute) suficientã
pentru a putea fi pus sub sarcinã.

z

V14 UW Pagel mortar de tur-

nare sub apã;
z

VS Pagel mortar de umplere rosturi;

z

V15 Pagel mortar de subturnare

cu agregat bazaltic. 
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Deitermann, o soluþie durabilã ºi sigurã
pentru renovarea subsolurilor
Deitermann este producãtor de materiale de construcþii din anul 1895. Folosind
experienþa de 111 ani în construcþii ºi o tehnologie ultramodernã, laboratoarele de
cercetare ºi dezvoltare ale unitãþii de producþie din Germania au creat produse
speciale pentru renovarea durabilã ºi sigurã a zidãriei.
SISTEME DE RENOVARE A ZIDÃRIEI
Ceea ce înainte era în mod
uzual acceptat pentru proprietarii
de imobile sau pentru firmele de
construcþii de locuinþe, astãzi este
de neconceput. Pe atunci, subsolurile erau spaþii de depozitare
pentru combustibili ºi alimente
neperisabile. Umede ºi mucegãite –
aºa erau subsolurile în trecut.
Din cauza faptului cã spaþiile de
locuit sunt din ce în ce mai solicitate,
dar ºi datoritã dorinþei de a pãstra
construcþiile valoroase, în mod special casele vechi, renovarea subsolurilor prezintã o importanþã
deosebitã.
Transformarea acestei pãrþi a
imobilelor în spaþii optim utilizate are
o influenþã decisivã asupra menþinerii
valorii întregii construcþii.
Deitermann pune la dispoziþia
arhitecþilor, proiectanþilor ºi executanþilor un sistem modern, eficient,
durabil ºi sigur pentru renovarea zidãriei.
DIAGNOSTICAREA CORECTÃ –
BAZA RENOVÃRII DURABILE
Pentru a renova cu succes un
subsol, sunt foarte importante
inventarierea ºi analizarea prealabilã a deteriorãrilor zidãriei: umiditatea din pereþii interiori ºi exteriori,
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Foto 1: a. Zidãrie crãpatã, afectatã de sãruri ºi
umiditate; b. Tencuialã coºcovitã din cauza
presiunii de cristalizare; c. Ascensiunea apei
prin capilaritate; d. Diagnosticarea zidãriei la
faþa locului
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tipul ºi concentraþia sãrurilor (nitraþi,
cloruri, sulfaþi). Printre cele mai
importante verificãri se numãrã ºi
studierea zidãriei vechi din punctul
de vedere al tipului, grosimii ºi particularitãþilor ei (foto 1).
SISTEME PENTRU RENOVARE
În funcþie de utilizarea preconizatã, de condiþiile tehnice ºi, mai
ales, în funcþie de rezultatele diagnosticãrii, pentru renovarea cu succes a zidãriilor vã stau la dispoziþie
4 sisteme diferite:
Sistemul 1 (fig. 1)
Situaþie: apã cu presiunea redusã,
umiditatea din sol, acþiunea sãrurilor.
Renovare:
z hidroizolare la intersecþia cu
fundaþia: DEITERMANN HKS – mortar impermeabil cu întãrire rapidã –
ºi SUPERFLEX D1 sau D2 –
hidroizolaþii superflexibile pe bazã de
ciment;
z sistem pentru repararea zidãriei:
DEITERMANN AS FIX, DEITERMANN PG, DEITERMANN SP.
Avantajele sistemului 1:
z soluþie economicã;
z fãrã costuri mari;
z pereþi uscaþi;
z rezistenþã la sãruri.
Sistemele 2 ºi 3 (fig. 2 ºi 3)
Situaþie: apã stagnantã sau cu
presiune, acþiune corozivã a sãrurilor.
Renovare:
z hidroizolare interioarã durabilã,
pe toatã suprafaþa: DEITERMANN
HKS (mortar impermeabil cu întãrire
rapidã), SUPERFLEX D 1 sau D 2
(hidroizolaþii superflexibile pe bazã
de ciment);
z barierã orizontalã pe bazã de
microemulsii ADEXIN HS sau HS 2,
pentru zidãrie cu umiditate de pânã
la 95%;
z sistem pentru repararea zidãriei: DEITERMANN AS FIX,
DEITERMANN PG, DEITERMANN SP.
Avantajele sistemelor 2 ºi 3:
z hidroizolaþie interioarã eficientã; oprirea ascensiunii apei prin
capilaritate;

z faciliteazã utilizarea subsolului
pentru scopuri multiple;
z tencuialã de reparaþii cu conþinut
ridicat de aer, pentru preluarea umiditãþii datorate condensului;
z pereþi uscaþi.
Sistemul 4 (fig. 4)
Situaþie: hidroizolarea exterioarã
a structurii aflate în contact cu solul,
în condiþiile existenþei apei stagnante
sau cu presiune ºi ale acþiunii corozive
a sãrurilor.
Renovare:
z hidroizolaþia exterioarã cu
emulsie bituminoasã modificatã cu
polimeri SUPERFLEX MORE, eventual cu drenaj (vezi sistem 4) ºi/sau izolaþie termicã;
z barierã orizontalã (vezi sistem 2/3);
z hidroizolaþie la intersecþia cu
fundaþia (vezi sistem 1);
z sistem pentru repararea tencuielii (vezi sistem 2/3).
Avantajele sistemului 4:
z pereþii uscaþi ai subsolului permit realizarea unui climat locuibil;

Fig. 1

Fig. 2
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z este posibilã utilizarea optimã a
subsolului;
z rezistent la acþiunea sãrurilor;
z hidroizolaþie durabilã.
PRODUSE UTILIZATE
ADEXIN HS 2 – barierã orizontalã pe bazã de concentrat în
microemulsie.
z sistem testat oficial, cu certificat WTA, conform normei 4-4-04,
pentru zidãrie cu umiditate de pânã
la 95%;
z eficienþã extrem de mare, chiar
ºi pentru umiditãþi mari ºi zidãrii cu
grosimi mari;
z microemulsia pãtrunde în cele
mai fine capilare.
DEITERMANN SP (alb ºi gri)
z aplicare uºoarã (manual sau
mecanic);
z capacitate mare de stocare a
sãrurilor;
z prelucrare ulterioarã dupã scurt
timp (netezire, modelare);
z conform normei WTA 4-4-04.
SUPERFLEX D 2
z superflexibil;
z cu întãrire rapidã;
z se poate reacoperi rapid;
z aplicare uºoarã; consistenþã
pãstoasã;
z preia fisuri mai mari de 1 mm;
z rezistenþã la apã cu presiune.
DEITERMANN HKS
z mortar impermeabil fãrã contracþii;
z rezistent la sulfat;
z întãrire rapidã;
z aderenþã excelentã;
z armat cu fibre.
DEITERMANN WSP
z tencuialã pentru izolare (grosime
strat 10 – 25 mm);
z impermeabil;
z rezistent la sulfat;
z aderenþã foarte bunã;
z armat cu fibre.

TEHNOLOGIE DE APLICARE
1. Pregãtirea substratului
Pentru a renova durabil o suprafaþã din zidãrie, pregãtirea substratului este esenþialã:
z îndepãrtarea tencuielilor existente, >80 cm deasupra zonelor
deteriorate vizibil, a zugrãvelilor etc.;
z curãþarea temeinicã a substratului pânã ajungem la substrat sãnãtos;
z curãþarea rosturilor pe o adâncime de 2 cm.
2. Hidroizolarea interioarã
Se realizeazã în cazul solicitãrilor
la umezealã mare, pe substrat
pregãtit:
z etanºare scafe ºi rosturi între
cãrãmizi cu DEITERMANN HKS,
mortar de reparaþii impermeabil;
z hidroizolare cu mortare flexibile
pe bazã de ciment (SUPERFELX D 1
sau D 2);
z tencuialã aplicatã manual sau
prin pulverizare pe toatã suprafaþa.
3. Bariera orizontalã
Realizarea barierei chimice orizontale se face în funcþie de secþiunea transversalã a peretelui ºi de
nivelul maxim al apei subterane,
pânza freaticã.
Procedee adecvate: injecþii la presiune joasã, procedeu umed pe umed,
injecþii în mai multe etape, impregnare
prin metoda gravitaþionalã.
Indicaþii detaliate privind realizarea
barierelor orizontale cu ADEXIN HS,
respectiv HS 2 în combinaþie cu
CERINOL BSP pot fi gãsite în fiºele
tehnice ale produselor, pe site-ul
www.deitermann.ro.
4. Tencuieli de reparaþii
Sistemul de tencuialã constã în
amorsa aplicatã prin stropire, tencuialã ºi eventual material de finisare
a suprafeþei. Se poate aplica pe
hidroizolaþia interioarã refãcutã sau
pe suprafaþa pregãtitã în prealabil.
Pentru finisarea suprafeþei, puteþi
utiliza produse cu o capacitate ridicatã de difuzie a vaporilor de apã:
z DEITERMANN FP;
z EUROLAN SILICAT – vopsea
antifungi ºi antimucegai. 

Foto 2: a: îndepãrtarea tencuielii existente;
b: curãþarea substratului; c: deschiderea rosturilor;
d: DEITERMANN HKS; e: SUPERFLEX D2;
f: DEITERMANN AS FIX; g: DEITERMANN PG,
aplicat striat pentru creºterea aderenþei;
h: DEITERMANN SP ALB; i: injectare cu CERINOL
BSP; j: deschiderea canalului de injectare;
k: injectare ADEXIN HS 2.
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Grand Offices Marriott,
Calea 13 Septembrie nr. 90,
etaj 1, tronson 4, cam 1.15,
sector 5, Bucureºti
Telefon: 021/403.41.13-15;
Fax: 021/403.41.16;
E-mail: deitermann@b.astral.ro;
web: www.deitermann.ro
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Saint-Gobain Isover România
O NOUÃ LINIE DE PRODUCÞIE A VATEI MINERALE DE STICLÃ
Data de 27 ianuarie 2007 – când Saint–Gobain Isover România a sãrbãtorit aprinderea cuptorului
la noua linie de producþie a vatei minerale de sticlã – rãmâne un reper pentru fabrica din Ploieºti.

În istoria nescrisã a grupului,
se spune cã, în toate cuptoarele
fabricilor Saint–Gobain, arde focul
primului cuptor construit în Franþa,
în anul 1665. Respectând tradiþia,
flacãra a fost adusa în România de
la fabrica de sticlã din Pisa, Italia.
Astfel, în septembrie 2006, a fost
aprins cuptorul de la fabrica de sticlã din Cãlãraºi, apoi cel al fabricii
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de vatã mineralã de sticlã din
Ploieºti, marcându-se continuitatea
activitãþii grupului. Inaugurarea
cuptorului reprezintã un moment
simbolic ºi marcheazã încã un pas
în consolidarea activitãþii Isover pe
piaþa româneascã, a declarat în
cadrul ceremoniei dl Rãzvan
ªtefãnescu – director general al
Saint-Gobain Isover România.
La eveniment au participat toþi
angajaþii SGIR, precum ºi
echipele de subcontractori, fiind
prin tradiþie, o sãrbãtoare a tuturor
celor implicaþi în proiect.
Lucrãrile la fabrica din Ploieºti
au început în urmã cu un an,
investiþia ridicându-se la peste
30 de milioane de euro. Au apãrut
astfel peste 100 de locuri de muncã.
Fabrica va avea o capacitate de
producþie anualã de 20.000 tone
de vatã mineralã de sticlã, 50% din
producþie urmând sã fie exportatã
în þãrile din sud-estul Europei.
Compania Saint–Gobain Isover,
lider mondial în domeniul izolaþiilor,
oferã toatã gama de produse
necesare izolãrii performante a
fiecãrei categorii de elemente:
pardoseli, pereþi interiori ºi exteriori, terase, mansarde, conducte,
rezervoare, utilaje etc. Acestea
sunt proiectate atât pentru piaþa
construcþiilor civile, cât ºi pentru
aplicaþii industriale, transport sau
aparaturã electrocasnicã.
La nivel mondial, concernul
Saint-Gobain include peste 1.200 de
companii, având un numãr de
182.800 de angajaþi, înregistrând o cifrã de afaceri de
41,6 miliarde de euro în anul 2006. 
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ThermoShield Exterior
Aplicarea de ThermoShield pe faþade este o soluþie care oferã avantaje deosebite. Ea serveºte nu numai
la îmbunãtãþirea aspectului exterior al clãdirii, ci ºi la sporirea semnificativã a eficienþei economice a acesteia.
PROTECÞIE DE DURATÃ
LA INTEMPERII PENTRU FAÞADA DVS.
Soarele ºi aerul cald ajutã dupã aplicarea
ThermoShield la asigurarea unei protecþii eficiente
împotriva pãtrunderii apei din precipitaþii. Umiditatea în
exces din zidãrie se evaporã rapid mulþumitã funcþiunii
de membranã a ThermoShield.
Micile sfere ceramice dense, rezistente, din
ThermoShield Exterior realizeazã deplasãri ºi evitã
pãtrunderea apei, ca ºi pielea umanã la baie sau la duº.
Rezistenþa ridicatã faþã de solicitãrile exercitate de
mediul înconjurãtor, cum ar fi: smogul, acizii, sãrurile,
ozonul, precum ºi radiaþiile UV, este asiguratã de elasticitatea sporitã care, în timp, împiedicã formarea de
fisuri din cauza rigidizãrii ºi îmbãtrânirii.
ThermoShield este rezistent la intemperii, la ploi în
aversã, grindinã ºi zãpadã. În plus, stratul protector
pãstreazã materialul de construcþie uscat ºi reduce
riscul unei „înverziri“ nedorite a faþadei, care apare adesea ca fenomen însoþitor al formãrii condensului. Prin
proporþia ridicatã de material ceramic ºi evitarea formãrii
umezelii pe suprafeþe, ThermoShield Exterior nu
creeazã solul fertil pentru ciuperci, licheni ºi muºchi.
În felul acesta, substanþele toxice pentru mediu ºi pentru
sãnãtate sunt complet suprimate. Se evitã daunele din
cauza putrezirii în interiorul zidãriei sau pe zidãrie,
deoarece acoperirea ceramicã asigurã echilibrarea
umiditãþii din zidãrie.
Înainte de aplicarea Thermoshield Exterior
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ThermoShield Exterior este astfel conceput încât
aceste funcþiuni sunt garantate pe durata mai multor ani.
Clima cu variaþiile ei naturale asigurã condiþiile marginale necesare, pentru ca aceste procese fizice cu
efectele lor benefice de economisire a energiei ºi de protecþie sã se poatã derula în mod repetat.
CASA ARE ªI EA NEVOIE DE AER
PENTRU A RESPIRA
Stratul de ThermoShield asigurã o suprafaþã mãritã
a pereþilor, asemãnãtoare pielii noastre, ºi permite
pãtrunderea unei cantitãþi suficiente de aer pentru ca sã
poatã respira.
„Respiraþia artificialã“ a clãdirii prin instalaþia de aer
condiþionat poate fi limitatã sau opritã complet.
Dupã aplicarea Thermoshield Exterior
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Aceasta economiseºte nu numai bani, dar reduce ºi
riscul pentru locatarii casei de a contracta o rãcealã în
timpul verii.
Stratul de ThermoShield mãreºte capacitatea de
izolare a zidãriei fãrã a o bloca însã total. Rezultã un
avantaj important faþã de alte mãsuri de reducere a
transferului de cãldurã care adesea blocheazã zidãria ºi
o sufocã (sau în cazul cel mai grav, o îneacã).
FAÞADELE ªI PEREÞII RÃMÂN CA NOI
CHIAR DUPÃ MAI MULÞI ANI
ThermoShield evitã încãrcarea electrostaticã a
suprafeþelor acoperite ºi slãbeºte legãtura chimicã cu
particule de murdãrie. Dacã dupã mai mulþi ani se
depune totuºi ceva murdãrie, combinaþia dintre sferele
ceramice ºi materialul suport deosebit de rezistent
permite, fãrã probleme, o curãþire cu apã sau chiar
cu aparate cu jet de apã sub presiune ridicatã.
ThermoShield Exterior asigurã astfel rezistenþa peste
medie a menþinerii culorilor ºi a strãlucirii acestora.
SUMAR AL AVANTAJELOR
THERMOSHIELD EXTERIOR
z Protecþie durabilã a faþadei faþã de influenþele
mediului ca: radiaþii UV, smog, murdãrie, acizi, sãruri ºi
apã de mare, precum ºi faþã de influenþele intemperiilor
ca: ploaie, zãpadã ºi grindinã;
z Evitã depunerea de alge, muºchi, ciuperci ºi putregai;
z Eficienþã energeticã în timpul iernii ºi al verii;
z Reducerea fisurilor;
z Rezistenþã îndelungatã a culorilor. 
În perioada 23-27 mai 2007, ne gãsiþi
la Construct Expo – Ambient,
în PAVILIONUL CENTRAL!

AplaHydroStop Solvent
O NOUÃ AMORSÃ BITUMINOASÃ APLA,
PE BAZÃ DE SOLVENT
Portofoliul de produse al Atlas Corporation este în permanentã creºtere ºi diversificare, cuprinzând
materiale de foarte bunã calitate pentru finisaje, hidro ºi termoizolaþii, toate dezvoltate sub marca
Apla – Atlas Professional Line Applications.
În domeniul hidroizolaþiilor, pe lângã gama variatã de membrane hidroizolatoare AplaBitustop,
armate cu poliesteri sau fibre de sticlã, amorsa bituminoasã la rece AplaHydroStop (pe bazã de apã)
este lider de piaþã, iar emulsia super elasticã AplaHydroRepairs este produsul unic pe piaþa
româneascã, care se foloseºte la repararea straturilor mai vechi de hidroizolaþii sau poate servi ca
amorsã pentru membranele bituminoase.
La începutul acestui an, Atlas Corporation
a îmbogãþit oferta de soluþii hidroizolatoare cu o nouã amorsã AplaHydroStop
Solvent, pe bazã de solvent, cu un spectru mai larg de utilizãri din punctul de
vedere al condiþiilor de mediu ce
condiþioneazã utilizarea produsului.
AplaHydroStop Solvent poate fi
aplicatã ºi în condiþii de mediu mai
dificile, cu umezealã sau temperaturi
mai joase, chiar ºi în sezonul rece, pentru
protecþia metalelor ºi a construcþiilor din
beton aflate în contact permanent cu apa,
chiar ºi cu apa de mare. Mai poate fi
folositã, de asemenea, pentru amorsarea
ºi fixarea membranelor bituminoase
AplaBitustop, în special pe suprafeþele verticale de beton. Este cel mai potrivit produs
pentru protecþia þevilor de canalizare ºi a
tuburilor de metal.
90
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AplaHydroStop Solvent este o soluþie monocomponentã hidroizolatoare pe bazã de bitum,
compusã din douã tipuri de asfalt – asfalt moale
80/100 ºi asfalt tare 85/25, diluabilã cu solvent ºi
consolidatã cu rãºini pe bazã de poliuretan ºi SBS
(Styrene-Butadiene-Styrene). Dupã aplicare, când
se usucã, formeazã o peliculã cu proprietãþi plastice ºi rezistenþã mecanicã mare.
Consumul depinde de puterea de absorbþie a
stratului suport. Pentru suprafeþe metalice, acesta
este de 0,5 – 0,6 kg/m2/strat, iar pentru suprafeþele
din beton de 1 kg/m2 în douã straturi. Dacã suprafaþa este rugoasã, se poate folosi AplaHydroStop
Solvent + 2 – 3 % ciment. În acest fel, se reduce
consumul soluþiei bituminoase.
Pregãtirea corespunzãtoare a suprafeþei pe care
se aplicã AplaHydroStop Solvent reprezintã 80 %
din succesul aplicãrii materialului. Se recomandã
ca suprafaþa sã fie în prealabil curãþatã de praf,
ulei, lubrifianþi ºi sã fie uscatã. Poate fi aplicat cu
pensula, cu trafaletul sau cu pulverizatorul. Timpul
de uscare este de 48 ore. În cazul în care este folositã fibra de sticlã sau pânza de sac drept armãturã
între douã straturi succesive de AplaHydroStop
Solvent, se obþine o suprafaþã asfalticã fãrã
îmbinãri sau rosturi.
Produsul este disponibil în ambalaje de 20 Lt.
Mai multe detalii la www.apla.ro. 

ªos. Pipera nr. 59, sector 2, Bucureºti
Tel.: 021/230.87.77-80
Fax: 021/230.87.60
www.apla.ro

Memorie ºi civilizaþie
dr. arh. Gheorghe Polizu
Pentru þara noastrã ultimii ani au fost deosebiþi din
punct de vedere economic fiind caracterizaþi de o
dezvoltare susþinutã. Dupã cum se ºtie, în 2006 ritmul de
creºtere a fost de peste 8%, iar PIB-ul s-a apropiat de
100 miliarde de euro.
Remarcabil mi se pare faptul cã, aºa cum se întâmplã
de multe ori, locomotiva economiei româneºti a fost
reprezentatã de sectorul construcþiilor.
E bine cã se construieºte mult, cã se construieºte modern.
Mai puþin bine este cã preocuparea pentru ceea ce construim se opreºte odatã cu finalizarea construcþiei, uitând
cã ºi localitãþile, la fel ca toate realizãrile umane, îmbãtrânesc. Bucureºtiul îmbãtrâneºte ºi el – din pãcate, urât ºi
repede – fiind afectat de caracteristicile amplasamentului,
de zona climaticã, dar mai ales de atitudinea necivilizatã a
locuitorilor ºi de nepriceperea edililor care sunt plãtiþi din
banii noºtri ca sã aibã grijã de el.
În lume, sunt multe localitãþi cu istorie milenarã, mult
mai vechi decât oraºul nostru, care se prezintã bine,
bucurându-se de grija eficientã a celor care le gospodãresc
cu competenþã. Mã gândesc la Roma, la Paris, la Damasc,
la Ierusalim, la Cairo sau la Madrid. Acestea ºi multe altele
au reuºit sã strãbatã veacurile, traversând perioade istorice
dificile cu pierderi minime, imediat refãcute. Toate se
bucurã de atenþia locuitorilor, mândri de istoria oraºului în
care trãiesc ºi de
priceperea celor
aleºi sã-l aibã în
grijã.
Este adevãrat
cã unele dintre
acestea
s-au
bucurat ºi de o
climã blândã cu
minime perioade
reci sau de îngheþ.
Sunt cunoscute ºi
oraºe a cãror istorie a fost afectatã
de mari dezastre
produse, în general, de rãzboaie
sau de schimbarea în timp a

unor amplasamente favorabile.
Exemplul clasic în
privinþa condiþiilor
de amplasament
este Bruges ºi,
poate, în þara
noastrã Histria.
Din cauza celui
de-al Doilea Rãzboi
Mondial, multe
localitãþi din Germania, Polonia,
Belgia, Italia au
suferit mari distrugeri, în fruntea
listei fiind Dresda.
Din „fericire“, dacã
putem spune aºa,
Bucureºtiul nu a fost afectat atât de distrugerile rãzboiului,
cât de „sistematizarea“ impusã de Ceauºescu.
Pe de altã parte, criteriile care au stat la bazã pentru
alegerea vetrei localitãþilor în urmã cu secole erau altele
decât cele la care ne gândim astãzi. Atunci, primul criteriu
era capacitatea amplasamentului de a apãra localitatea ºi
apoi urmau criteriile de naturã economicã. De aceea, unele
oraºe ºi-au început istoria în locuri greu accesibile (de
multe ori zone mlãºtinoase în care se amenajau puþine
accese, uºor de apãrat de localnici). Este cazul Parisului,
al Moscovei ºi, într-o oarecare mãsurã, al Bucureºtiului.
Dar ceea ce este caracteristic ºi important pentru localitãþile pe care le admirãm astãzi în alte pãrþi ale lumii este
preocuparea edililor ºi a cetãþenilor pentru a le îngriji, pentru
a le pune în valoare particularitãþile legate de istorie ºi
memorie: edificii simbol, ansambluri de clãdiri istorice, particularitãþi peisagistice sau de relief ºi ºtiinþa de a asigura
suportul financiar necesar pentru întreþinerea în timp.
Din pãcate, la noi grija pentru punerea în valoare a trecutului ºi „regenerarea“ zonelor aflate în declin încã nu au
atins cotele de preþuire din alte þãri. Veniþi de puþin timp în
oraº în perioada de „industrializare“, unii locuitori mai puþin
educaþi nu cunosc istoria localitãþii ºi nu o protejeazã.
continuare în pagina 94 ®

92

 Revista Construcþiilor  martie 2007

¬ urmare din pagina 92

Adicã se debaraseazã de obligaþiile scrise ºi nescrise
de cetãþeni ai urbei respective. La aceastã stare contribuie
lipsa de interes a oamenilor de culturã, a intelectualilor ºi –
de ce nu – a arhitecþilor care ar trebui sã-ºi exercite influenþa faþã de nou-veniþii cu gândul la chivernisealã cu orice
preþ.
La noi, toate acestea au fost potenþate în ultima jumãtate de secol de „ideologia“ care a cãutat sã anihileze „moftul“ privind proprietatea ºi moºtenirea acesteia, cultivând
ideea cã proprietatea are la bazã furtul ºi ideea nefericitã a
„luptei de clasã“. Aceasta a generat dispreþul inculþilor
potentaþi ai vremii, care s-au trezit beneficiari ai proprietãþii
altora de care se bucurã fãrã niciun merit, ba mai mult,
sfidându-i pe vechii deþinãtori.
În jumãtatea de secol ce a urmat, cei pãgubiþi direct au
dispãrut în mare mãsurã, iar urmaºii lor, acum, în lupta pentru repararea nedreptãþilor, s-au lovit de împotrivirea agresivã a celor care au profitat. S-a ºi teoretizat. Mai þineþi
minte lozinca „Nu cu o nouã nedreptate se reparã o nedreptate veche“. Adicã în 1949 putea fi aruncat din casã (de obicei direct în închisoare) proprietarul, iar în 1999 acest act
de retrocedare nu este corect ºi etic faþã de cel care a profitat, în mod nemeritat, de bunul altuia jumãtate de secol,
sau faþã de urmaºul acestuia…
Fapt este cã acum, în 2007, încã sunt probleme cu
repararea nedreptãþilor ºi restituirea proprietãþilor.
Au loc destule retrocedãri „deocheate“ în defavoarea
statului ºi nu este corect acest lucru. Sunt deja exemple în acest sens. În c az ul Bucureºtiului, locuitorii îºi
uitã istoria. Zone altãdatã înfloritoare, sunt azi într-o
stare precarã care se accentueazã pe zi ce trece. Este
pãcat, pentru cã dacã nu intervenim acum, mâine va fi prea
târziu. ªi în orice caz ne va costa mai mult.
Aþi vizitat în ultimul timp zona Lipscani? Teritoriul
respectiv se aflã la limita a ceea ce ne plãcea sã numim
„micul Paris“ ºi, deºi în urmã cu puþini ani a fost subiectul
unui rãsunãtor proiect de „regenerare“ urbanã, în urma atâtor promisiuni a rãmas „ca-n tren“. Din o sutã de motive ºi
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justificãri, nici pânã în prezent, nu s-a început nimic la
suprafaþã, fondul construit deteriorându-se în continuare cu
largul concurs al celor care îl locuiesc ilegal. În ultimul timp
se aude – dacã o fi adevãrat – cã se lucreazã „subteran“ cu
roboþi pentru infrastructura utilitarã.
Dar celebrul Corso de pe bulevardul care se numeºte
din nou Regina Elisabeta? Este vorba de zona cu cinematografe, altãdatã foarte animate, între strada Brezoianu ºi Cercul Militar. Aþi vãzut cã moare? Clãdiri
impozante cum este aceea în care funcþiona berãria Gambrinus sunt pãrãsite de mulþi ani. Oare nu plânge nimeni de
grija lor? Nu aparþin nimãnui?
Ce ziceþi de clãdirea fostului cinematograf Marna aflat
pe Calea Griviþei, colþ cu strada Buzeºti, distrusã pare-se
de locatari în timpul evenimentelor din 1989, crezând cã
noua putere le va da apartamente pe artera „Victoria
Socialismului”? Dar frumoasa casã boiereascã de pe
ºoseaua Kiseleff, acum într-o stare avansatã de comã, care
a aparþinut unei ramuri a familiei Rosetti? ªi ca o curiozitate
neanalizatã de sociologi ºi urbaniºti: încã de la bun început
pot fi create zone „moarte“ fãrã atracþie, care nu pot fi
fãcute viabile decât forþat. Mã refer la bulevardul numit
eufemistic „Victoria Socialismului“. Cel puþin partea
dreaptã de la Piaþa Unirii spre Casa Poporului, zonã care
nu trãieºte, nu are vad ºi se va deteriora dacã nu se face
ceva.
Este pãcat pentru cã fãrã istorie, uitând trecutul decãdem din calitatea de cetãþeni. Devenim populaþii fãrã
memorie, fãrã trecut sau care ºi-au uitat trecutul, trãind de
azi pe mâine.
Necunoscând propria noastrã istorie ºi nerespectând-o,
vom fi dominaþi de efemer, de manele în locul cântecelor
noastre, de palate cu turnuleþe de tinichea în locul caselor
bãtrâneºti pe care le lãsãm sã se distrugã.
Pentru situaþia în care ne aflãm suntem vinovaþi cu toþii.
Dar cel mai mult sunt vinovaþi cei cãrora le-am acordat
încredere, votându-i ºi alegându-i sã ne gospodãreascã
oraºul. Din pãcate, aceºtia se plimbã prin frumoasele oraºe
europene, dar e clar cã nu înþeleg ºi nu învaþã nimic din ce
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vãd pe acolo. Unde sunt programele ºi proiectele de
„regenerare“ a unor zone în decãdere, poate, chiar a celor
pe care le-am numit aici?
Evident cã pentru aceste „întineriri“ trebuie bani, ºi nu
puþini!
Citesc în „abc-ul fondurilor structurale“, editat de Ministerul Integrãrii, cã între obiectivele prioritare se vor înscrie
fondurile de convergenþã care au ca scop sprijinirea regiunilor rãmase în urmã din punctul de
vedere al dezvoltãrii economice, investiþii, i n o v a þ i i ,
p r o t e c þ i a m e d i u l u i , e f i c i e n þ a administrativã“.
Uniunea Europeanã este foarte generoas ã, alocâ n d
pentru septenalul 2007 – 2013 peste 250 miliarde de euro.
De fapt, ce ne trebuie pentru a începe proiecte de
regenerare a zonelor apropiate de istorie? Ne trebuie
oameni cu iniþiativã, manageri care sã investeascã idei în
noi funcþiuni urbane, care sã fie capabili sã formuleze
proiecte sustenabile pe plan naþional ºi european, sã
formeze echipe interdisciplinare de specialiºti capabili sã
implementeze drepturi de proprietate, reparând în acest fel,
acum, chiar dacã este foarte târziu, nedreptãþi de jumãtate
de secol.
Aceºtia trebuie sã aibã imaginaþie organizând parteneriate cu instituþiile ºi locuitorii care se considerã membri ai
cetãþii ºi preþuiesc istoria ºi memoria acesteia.
Dacã nu ºtim singuri sã facem proiecte pentru a ne
salva oraºul – ceea ce nu cred – ar trebui sã strigãm pentru
ajutor ºi sã apelãm la colegii arhitecþi ºi urbaniºti din Danemarca, din Suedia, din Portugalia! Sã apelãm la unele
expropieri atunci când reconstrucþia ºi modernizarea
reprezintã motive de utilitate publicã!
În luna noiembrie 2006, în cadrul unei importante acþiuni
organizate la Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism au
fost prezentate o serie de reuºite în acþiunea de regenerare
a mai multor localitãþi din nordul Europei.
Deci, în þarã, sunt informaþii ºi destule proiecte. Prin
acþiuni chibzuite se pot obþine fondurile necesare. Mai
trebuie voinþã. O avem? 

Activitate integratã pentru investiþii eficiente
CAM SERV SRL este o societate comercialã cu capital privat fondatã în 1994, având ca domeniu de activitate
construcþiile ºi instalaþiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel încât sã acopere
întreaga plajã de necesitãþi pentru fiecare firmã în parte ºi sã satisfacã toate cerinþele ºi exigenþele. Dupã 12 ani de
activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit.
CONSTRUCÞII – un colectiv
de profesioniºti care însumeazã
toate ramurile acestei activitãþi:
z Proiectare – managementul achiziþiei terenurilor, consiliere urbanisticã,
arhitecturã, structurã, instalaþii;
z Execuþie lucrãri de construcþii
civile, industriale ºi edilitare cu subdezvoltãri pe fiecare capitol – case,
grupuri de case, ansambluri rezidenþiale, hale industriale dedicate
(fabrici pentru industria alimentarã,
show-room, service auto), clãdiri de
birouri, spaþii comerciale;
z Antreprenoriat general;
INIÞIATOR ªI FINANÞATOR DE
INVESTIÞII – primul parc rezidenþial
în zona de sud a Bucureºtiului –
MAMINA-BERCENI.
VÂNZÃRI DE MATERIALE – deºi
este o activitate relativ nouã a 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 distribuitor 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
servicii pentru fierul beton pentru
construcþii
(îndreptare,
tãiere,
fasonare, transport).
TÂMPLÃRIE PVC–ALUMINIU –
desfãºuratã într-o halã modernã de
600 mp; este un domeniu de activitate 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 capacitatea 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 showroom Kia Motors de pe DN1, showroom-ul Kia Motors de p e
bulevardul Aviatorilor din

Bucureºti ºi hala proprie a SC
CAM SERV SRL.
DISTRIBUÞIE COMBUSTIBIL –
de 3 ani CAM SERV deþine o staþie
Petrom în francizã la intersecþia dintre
ªos. Berceni ºi ªos. de Centurã. Tot
de atunci, firma are licenþã de transport ºi distribuþie de combustibili,
deþinând 2 auto-cisterne, fiind astfel
distribuitor de produse petroliere 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, DOOSAN IMGB ROMÂNIA, Foria
România. 

CAMSERV – Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov
Tel./Fax: 021/468.09.24, 021/468.09.25
web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro
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EXCAVAÞII & PLATFORME
• Excavaþii cu evacuare subsoluri
ºi fundaþii blocuri, case, hale:
parc 10 excavatoare de mare capacitate
ºi 25 de autobasculante DAF - 18 mc
• Excavaþii speciale (sãpãturi sub sprijiniri)
• Decopertãri
• Umpluturi compactate
• Platforme balastate
DEMOLÃRI & EVACUÃRI
• Demolãri mecanizate cu picon
ºi foarfece pentru demolãri
Excavator Komatsu PC 240 (picon ºi foarfecã)
Excavator Liebherr R 924 (picon ºi foarfecã)
Excavator Liebherr R 902 (picon)
• Demolãri prin implozie
• Evacuare moloz

Proiectarea clãdirilor înalte
cu structurã metalicã (II)
STUDIU DE CAZ: CLÃDIREA BUCHAREST TOWER CENTER
prof. dr. ing. Dan DUBINÃ, º.l. dr. ing. Florea DINU,
º.l. dr. ing. Aurel STRATAN – Universitatea „Politehnica“ din Timiºoara, Facultatea de Construcþii,
prof. dr. ing Anatolie MARCU – Universitatea Tehnicã de Construcþii, Bucureºti,
ing. Dragoº MARCU, ing. Mãdãlin COMAN – Popp & Asociaþii SRL
Aºa cum v-am anunþat în numãrul trecut al Revistei Construcþiilor, vã prezentãm în cele ce urmeazã
obiectul proiectului „Bucharest Tower Center“ care, în prima etapã, îl constituie un corp de clãdire având
destinaþia de birouri. Structura este amplasatã în Bucureºti ºi are un regim de înãlþime de 3S+P+22E+3E
tehnic fiind, se pare, cea mai înaltã clãdire din estul Europei. La bazã, clãdirea are o dimensiune în plan de
42,0 x 24,8 m. Cota la nivelul superior al etajului 22 este + 94,3 m, iar la nivelul ultimului etaj tehnic +106,3 m.
În etapa a doua a investiþiei, adiacent clãdirii turn, se va construi o clãdire joasã, 4S+P+3E.
Proiectantul general al structurii este firma de arhitecturã SC Westfourth Architecture (ºef proiect arh.
Vladimir Arsene), iar beneficiarul lucrãrii SC Tower Center International. Proiectul tehnic al suprastructurii
metalice a fost realizat de SC Britt SRL, iar expertizarea infrastructurii existente ºi lucrãrile de beton de la
suprastructurã au fost executate de cãtre firma SC Popp&Asociaþii SRL. La realizarea lucrãrii, au mai
colaborat: Emanuel E. Necula PC pentru proiectul tehnic al infrastructurii, SC Topo-Cad Proiect SRL,
pentru releveul topo al infrastructurii existente la cota -3.20, UTCB – Catedra de Hidraulicã ºi Protecþia
Mediului, Laboratorul de Aerodinamicã ºi Ingineria Vântului, pentru studiul în tunelul de vânt. Execuþia confecþiei metalice, inclusiv documentaþia cu detaliile de execuþie (DDE), a fost fãcutã de firma Unger Steel Austria.
CONFORMAREA STRUCTURII
Conformarea de ansamblu a trebuit sã þinã seama de faptul cã infrastructura era deja realizatã la data
întocmirii proiectului tehnic al suprastructurii metalice, aceastã situaþie
impunând poziþia contravântuirilor
verticale. Conformarea structurii trebuia sa asigure rigiditãþi similare cu
cele luate în calcul la proiectarea
infrastructurii. Studiul preliminar a
luat în considerare mai multe variante de realizare a structurii metalice, la care au fost utilizate diferite
sisteme de preluare a forþelor orizontale din vânt ºi seism:
z contravântuiri centrice;
z diafragme din oþel;
z grinzi de cuplare.
În final, s-a adoptat o soluþie care
îndeplinea cerinþele de alcãtuire
structuralã menþionate mai sus,
asigurând în acelaºi timp o utilizare
eficientã a spaþiului disponibil. Structura aleasã este de tip cadru multietajat dual, fiind alcãtuitã din cadre
necontravântuite rigide ºi cadre contravântuite centric. Pentru sporirea
rigiditãþii la forþele orizontale, în special din acþiunea vântului, pe lângã
contravântuirile verticale dispuse pe
toatã înãlþimea structurii, au fost prevãzute douã centuri de contravântuiri dispuse perimetral, la mijlocul
înãlþimii ºi la ultimul nivel (fig. 1).
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Plan etaj curent

Fig. 1: Secþiuni caracteristice structurii BTC
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Stâlpii au secþiunea sub forma de
„cruce de Malta“ ºi sunt realizaþi din
profile laminate. Aceastã secþiune a
permis obþinerea unei bune rigiditãþi
cu un consum relativ redus de oþel,
precum ºi simplificarea îmbinãrilor
riglã-stâlp. În zona cadrelor necontravântuite, stâlpii au dimensiunea
curentã la bazã de 800 x 800 mm.
Prin înglobarea parþialã în beton, cu
armãturi ºi conectori în zona
nodurilor, se realizeazã o secþiune
mixtã (vezi fig. 5a ºi b), care asigurã
atât creºterea capacitãþii portante,
cât ºi a rigiditãþii. Secþiunea stâlpilor
variazã pe înãlþime astfel: primul
tronson de jos este realizat din douã
profile HEM 800, tronsonul intermediar din 2 profile HEB800, iar tronsonul superior din 2 profile HEA800.
În zonele contravântuite în X, stâlpii
sunt dezvoltaþi dupã direcþia contravântuirilor ºi au dimensiunea
curentã la bazã de 1000 x 500 mm.
Secþiunea stâlpilor variazã pe
înãlþime astfel: tronsonul inferior
este realizat dintr-un profil HEB 1000
ºi un profil HEM 500, iar tronsonul
superior dintr-un profil HEB 1000 ºi
un profil HEB 500. Grinzile principale
de cadru ºi cele secundare de
planºeu sunt realizate din profile
laminate. Conectorii dispuºi pe grinzi
au rolul de a împiedica flambajul prin
încovoiere-rãsucire, în cazul grinzilor
principale ºi asigurarea conlucrãrii
cu planºeul de beton armat, în cazul
grinzilor secundare. Contravântuirile
centrice verticale sunt de douã tipuri,
în X ºi în V inversat ºi sunt realizate
din profile laminate a cãror secþiune
variazã pe înãlþime, de la HEM 450

la HEB 400 pentru contravântuirile în
V întors ºi de la HEB 450 la HEB 360
pentru contravântuirile în X. S-a optat
pentru contravântuiri în V inversat
datoritã capacitãþii de a asigura o
rigiditate sporitã a sistemului, ceea
ce constituie o cerinþã esenþialã în
acest caz, atât pentru acþiunea seismului, cât ºi a vântului. Pentru a
reduce nivelul de solicitare în elementele adiacente, contravântuirile
sunt realizate dintr-un oþel mai slab
faþã de celelalte elemente (OL37
faþã de OL52). Planºeele au fost
realizate dintr-o placã de beton cu
grosimea de 12 cm rezematã pe
grinzi secundare.
CALCULUL ªI PROIECTAREA
STRUCTURII METALICE
Calculul static ºi dinamic s-a realizat printr-un calcul spaþial cu ajutorul programului de calcul ETABS.
Pentru dimensionarea structurii de
rezistenþã s-au utilizat prevederile
din normele româneºti de calcul în
vigoare la data proiectãrii structurii
(STAS 10108/0-78, P100/92), dar ºi
noul normativ P100/2004. În plus,
pentru situaþiile în care nu existã
prevederi de calcul în normele
romaneºti, au fost folosite prevederi
din alte norme, îndeosebi cele
europene (EN 1993-1.8, EN1994-1).
Încãrcarea seismicã orizontalã
determinatã conform normativului
P100/92 (fig. 2) s-a fãcut în baza
urmãtoarelor valori:
z α = 1,2 (clasa de importanþã II –
construcþii de importanþã deosebitã);
z ks = 0,2 (Zona C, Tc = 1,5 sec);
z βr = 2,5-1,0;
z ψ = 0,25 (cadre duale);

Fig. 2: Coeficientul de amplificare β - P100/92
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z εr = 1,0 (coeficient de echivalenþã a sistemului structural cu un
sistem cu un singur grad de libertate).
Încãrcarea seismicã orizontalã
determinatã conform normativului
P100/2004 s-a fãcut în baza urmãtoarelor valori:
z γl = 1,2 (clasa de importanþã II –
construcþii de importanþã deosebitã);
z ag = 0,24 g (Bucureºti);
z q = 4 (cadre duale);
z TB = 0,16 s; TC = 1,6 s; TD = 2,0 s;
z β0 = 2,75.
Pentru structuri duale, alcãtuite
din cadre necontravântuite ºi cadre
contravântuite centric, P 100-2004
prevede utilizarea unei valori
maxime a factorului de comportare q
egalã cu 5. În cazul de faþã, valoarea
s-a limitat la 4 (fig. 3).
Încãrcarea seismicã verticalã
determinatã conform normativului
P100/2004 s-a fãcut pe baza valorilor urmãtoare:
z agv = 0,7ag;
z qv = 1,5;
z TCv = 0,45TC; TBv = 0,1TCv; TDv = TD;
z β0v = 3,0.
Masele structurii s-au considerat
concentrate la nivelul planºeelor din
b.a., fiind utilizate pentru calculul
spectral al încãrcãrilor seismice
acþionând dupã direcþiile urmãtoare:
z Seism longitudinal conform P100/92;
z Seism transversal conform P 100/92;
z Seism la 45 de grade conform
P 100/92;
z Seism din componentele orizontale X ºi Y, conform P 100/2004;
z Seism din componentele orizontale ºi verticale, conform P 100/2004.
continuare în pagina 100 ®

Fig. 3: Spectrul de rãspuns elastic
pentru componentele orizontale ale
acceleraþiei terenului, P 100-2004
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Fig. 4: Vederi spaþiale ale modelului structurii

Dimensionarea elementelor
ºi îmbinãrilor
Dimensionarea s-a fãcut pe baza
înfãºurãtorii cerinþelor maxime exprimate în cele douã normative de calcul seismic, P100/92 ºi P100/2004.
Datoritã încadrãrii structurii în cerinþele de regularitate, s-a folosit
metoda de proiectare curentã
bazatã pe calculul modal cu spectre
de rãspuns.
Pentru calculul spectral, au fost
considerate primele 26 de moduri

proprii de vibraþie, determinate
printr-o analizã cu vectori de tip Ritz.
Valorile perioadelor proprii de
vibraþie ºi ale maselor modale efective au fost determinate atât pentru
modelul cu diagonalele întinse ºi
comprimate active (I) si pentru modelul doar cu diagonalele întinse
active (II) (vezi tabelul 1). Primul
mod de vibraþie este preponderent
pe direcþia transversalã (Y), modul 2
este preponderent dupã direcþia
continuare în pagina 102 ®

Tabelul 1: Caracteristicile dinamice ale structurii

Fig. 5: Detalii de îmbinãri: secþiune stâlp în zona
de nod (a), secþiune curentã stâlp (b), îmbinare
de continuitate stâlpi (c), îmbinare grindã-stâlp
la cadre necontravântuite (d), îmbinare
contravântuire în V - grindã (e)
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longitudinalã (X), iar modul 3 este
preponderent de torsiune.
Stâlpii au fost realizaþi continuu
pe înãlþimea a douã etaje, îmbinãrile
de continuitate realizându-se cu
ºuruburi ºi eclise pe inimi ºi tãlpi
(fig. 5c) în secþiuni amplasate la 1/3
din înãlþimea nivelului. Pentru asigurarea formãrii articulaþiilor plastice în
grinzile cadrelor necontravântuite,
îmbinãrilor grindã-stâlp cu placã de
capãt ºi ºuruburi li s-a asigurat o
suprarezistenþã faþã de elementul
îmbinat. Suprarezistenþa rezultatã
din calcul nu a putut fi însã asiguratã
decât prin realizarea unor vute la
cele douã extremitãþi ale grinzilor
(fig. 5d).

Grinzile aflate la intersecþia contravântuirilor în V inversat au fost
dimensionate la eforturile neechilibrate aplicate grinzii de cãtre contravântuiri, dupã flambajul
diagonalei comprimate, în conformitate cu prevederile din P 100-2004.
Prinderile contravântuirilor în V s-au
realizat cu ºuruburi ºi eclise pe inimã
ºi tãlpi (fig. 5e).
Pentru asigurarea unei rezistenþe
suficiente, grinzile au fost calculate
ºi alcãtuite în variantã mixtã oþelbeton. Trebuie menþionat cã acest
mod de calcul conduce la gabarite
foarte mari pentru aceste grinzi.
Pentru preluarea sarcinilor orizontale din vânt, contravântuirile în X au

Fig. 6: Deplasãrile relative de nivel ºi limitele admise: a) P 100-92; b) P 100-2004
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fost considerate active atât la întindere, cât ºi la compresiune, iar pentru gruparea excepþionalã (seism) au
fost luate în considerare doar diagonalele întinse, în conformitate cu
prevederile din P 100-2004. Întrucât
proiectarea stâlpilor, în cazul
cadrelor necontravântuite, respectiv
a stâlpilor ºi grinzilor în cazul celor
contravântuite centric, se face pe baza
eforturilor majorate cu factorul Ω,
este recomandabil sã se obþinã valori
cât mai reduse ale acestui factor.
Pentru cadrele necontravântuite,
reducerea factorului Ω s-a obþinut
prin reducerea suprarezistenþei
grinzilor. În cazul cadrelor contravântuite, având în vedere faptul
cã sistemul de contravântuiri are ºi
rol în preluarea sarcinilor orizontale
din vânt, reducerea factorului Ω
este, în cele mai multe cazuri, destul
de greu de îndeplinit. Soluþia adoptatã în cazul clãdirii TCI a constat în
utilizarea unui oþel cu limita de
curgere mai redusã în contravântuiri
(conducând astfel la reducerea
factorului Ω N pentru sistemul de
contravântuiri, dar nu ºi a rigiditãþii
acestuia).
Calculul deplasãrilor laterale
Calculul deplasãrilor s-a fãcut pe
baza prevederilor din ambele normative. În fig. 6 sunt prezentate
valorile maxime ale deplasãrilor relative de nivel dupã direcþie transversalã, comparativ cu limitele admise.
Se poate observa cã, în cazul normativului P 100-92, se înregistreazã
o uºoarã depãºire la etajele superioare, în timp ce în cazul normativului P 100-2004 deplasãrile maxime
sunt sub limita prevãzutã. Acest
lucru se explicã prin faptul cã, deºi
P 100-2004 conduce la încãrcãri
seismice mai ridicate decât P 100-92,
verificarea deplasãrilor se face la
cutremurul corespunzãtor stãrii limitã
ultime în cazul P100-92, în timp ce
verificarea dupã P 100-2004 se face
la cutremurul de serviciu, redus faþã
de cel corespunzãtor stãrii limitã
ultime.
(continuare în numãrul viitor)
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Produse pentru exigenþe europene (III)
Domeniul PKT – Tehnica lipirii pardoselilor calde/Parkett und Klebetechnik
ing. Mihalache PÃUN – Product Manager Murexin, Baumit România
În numerele anterioare ale revistei au fost prezentate sistemele Murexin din domeniile denumite
Tehnica/tehnologia construcþiilor (BAT) ºi Tehnica montãrii placajelor (FLT).
În acest numãr, prezentarea continuã cu Tehnica lipirii pardoselilor calde (PKT).
ªi în acest domeniu, consecventã ideii de sistem, firma Murexin
AG produce ºi furnizeazã produse
„la pachet“, astfel încât Constructorul/Meseriaºul sã poatã gãsi
soluþia cea mai bunã pentru
rezolvarea completã a problemei în
condiþii de calitate care sã satisfacã
exigenþele Beneficiarului.
Ca ºi în cazul placajelor (dacã vã
mai amintiþi), pentru a alege sistemul
care sã corespundã cel mai bine
situaþiei în cauzã, trebuie sã rãspunzi cât mai clar la întrebãri simple:
ce, de ce, unde, cum, când, cine etc.
Sistemele sunt alcãtuite, în principal, din:
 Produse pentru pregãtirea
suportului:
z ºape autonivelante pe bazã de
ciment, anhidrit sau ºape speciale;
alegerea lor se face în funcþie de
natura ºi starea ºapei-suport;
z amorse pentru suporturi absorbante ºi neabsorbante, pe bazã de
rãºini în dispersie, cu solvenþi sau
rãºini poliuretanice, corespunzãtoare tipului de adeziv folosit;
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 Produse pentru lipire – adezivi,
într-o gamã completã ºi variatã care
sã acopere multitudinea de situaþii
ce se pot întâlni în practicã, în
funcþie de:
z tipul de parchet sau covor ce
trebuie lipit;
z natura ºi starea suportului pe
care urmeazã sã se lipeascã;
z intensitatea solicitãrilor la care
este supusã pardoseala: solicitãri
uºoare, medii, intense.
În funcþie de rãºina de bazã,
adezivii sunt:
z adezivi în dispersie;
z adezivi cu conþinut de solvenþi;
z adezivi pe bazã de rãºinã poliuretanicã bi sau monocomponentã;
z adezivi pe bazã de rãºini speciale, obþinuþi prin tehnologii moderne.
Datã fiind preocuparea din ce în
ce mai mare pentru protecþia
sãnãtãþii omului ºi a mediului înconjurãtor, produsele cu solvenþi vor
dispãrea în curând, locul lor fiind
luat de produse cât mai ecologice,
cu un conþinut redus de emisii –
clasa EC1.

 Profile pentru montaj, de diferite
tipuri, din diferite materiale ºi culori,
specifice pentru parchet ºi covoare;
 Produse pentru finisarea ºi
protecþia parchetului – chituri,
grunduri, lacuri;
 Produse pentru curãþire ºi
întreþinere.
Foarte importante sunt însã
modul de tratare a suportului,
alegerea adezivului ºi lipirea corectã
a parchetului sau covorului.
Tabelele 1 ºi 2 reprezintã un ghid
rapid care ne ajutã sã ne orientãm
atât asupra produselor de pregãtire
a suportului, dar ºi a adezivilor recomandaþi, în funcþie de tipul de parchet sau de tipul de covoare de
pardosealã.
Dar, mai mult despre produse,
despre condiþiile pe care trebuie sã
le îndeplineascã suportul ºi despre
ce este important sã ºtie ºi sã facã
meseriaºul pentru a realiza o lucrare
de foarte bunã calitate, vom vorbi
într-unul din numerele viitoare.
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Tehnica lipirii pardoselilor calde
Tabelul 1: Produse pentru pregãtirea suportului

Tabelul 2: Produse pentru lipire

z Recomandat cu precãdere  Utilizabil, cu încercãri prealabile
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Un vis urât…
… Se fãcea cã odatã, nu de mult –
17 ani poate – treziþi în urma unui seism
zis revoluþionar, românii – mereu cu
speranþa de mai bine în sinea lor – ºi-au
fãcut instantaneu tot felul de vise, unul
mai deosebit decât altul, crezând cã, în
sfârºit, dupã 50-60 de ani le-a pus
Dumnezeu mâna pe cap, fericindu-i.
Ce amãgire însã, dupã ce lovindu-se
de perete ºi trezindu-se, chiar dacã s-au
frecat la ochi au constatat cã visul lor a zburat fãrã a lãsa nimic de care sã se bucure.
Asta în contrast cu cei care nu …
viseazã, dar se trezesc peste noapte cu
averi la care n-au gândit vreodatã.
ªi n-ar fi rãu un asemenea lucru dacã
el ar fi cât de cât cinstit ºi cu urmãri faste,
adicã ale unei vieþi decente pentru cei pe
spatele cãrora se dobândesc respectivele
averi. Din pãcate cinstea – cea a politicienilor cu precãdere ºi a celor din umbra lor
care se înavuþesc din „senin“ ºi care au
condus ºi conduc destinele þãrii – cinstea
deci nu este altceva decât o vorbã
împrãºtiatã cu dezinvolturã în perioadele
electorale. Fenomenul la care ne referim
se manifestã începând din sãlile Parlamentului, unde se duc acerbe lupte
politice sterile în locul unei dispute civilizate, cu consecinþe administrativ-economice benefice pentru oameni ºi þarã.
La aceasta se adaugã un aspect neîntâlnit în lumea democraþiei moderne (doar la
noi în ultimii doi ani), unde membrii unei
aºa-zise Alianþe (DA, parcã) se luptã la
scenã deschisã pentru a-ºi afirma fiecare
în parte grozãviile de care este capabil,
trecând peste orice interes general. ªi câte
ºi mai câte sunt de fãcut azi ºi în perspectivã în cadrul acestui interes general.
Numai în domeniul construcþiilor
întâlnim un teren mereu virgin, fie ºi
dacã ne gândim la soarta necãjitã în
care se aflã infrastructura rutierã, feroviarã, edilitarã ºi de utilitãþi, ca sã nu mai
vorbim despre lucrãrile cele mai urgente
din sectorul rural.

Dar de ce sã ne gândim la aºa ceva
când ne place „hârjoana“ între „personalitãþi“ sau administraþii? Pe acest teren
au loc mai toate preocupãrile ºi interesele personale ºi de grup, oferind suficiente materiale pentru o justiþie care ar
trebui sã fie justiþie.
Din pãcate, cu toate injuriile afirmate,
lucrurile rãmân ca în… tren, cum se
spune, pentru cã pânã în prezent mai
nimeni dintre cei dovediþi infractori n-a
suferit ºi, precis, nu va suferi vreo consecinþã juridicã. Mai mult, unii dintre ei nici
nu apucã bine sã se familiarizeze cu noile
domicilii ºi se trezesc eliberaþi pentru…
bunã purtare. Sã nu-mi ziceþi mie cuþu,
dacã foarte curând, justiþiarii noºtri nu-ºi
vor cere ºi scuze cã i-au condamnat.
Exemple recente confirmã acest
lucru, unora dintre ei restituindu-li-se
ceea ce, prin procesele anterioare, erau
dovedite ºi condamnate ca ilicite.
ªi-atunci, unde-s justiþia ºi reprezentanþii ei? Atâta vreme cât juriºti cu aceleaºi studii, unii condamnã, alþii
elibereazã, cine sunt cei vinovaþi? Cei
din boxã sau cei în robã?
În construcþii, ce sã mai vorbim, sunt
permanente discuþii despre interesele de
grup care acapareazã sume colosale pe
baza influenþei politice, fãrã a confirma
prin calitate ºi fiabilitate cã îºi meritã
banii respectivi.
Cine a mers recent pe „autostrada“
Bucureºti – Piteºti „renovatã“ poate sã-ºi
gãseascã o confirmare cã totul este fãcut
de mântuialã, iar odatã banii luaþi este ca
în zicala „mortul de la groapã nu se mai
întoarce“. De ce spun acest lucru? În
accepþiunea ei internaþionalã, o autostradã
reprezintã un complex de lucrãri care trebuie sã asigure fluenþã, siguranþã ºi confort
celor care o strãbat. Autostrada Bucureºti
– Piteºti este doar o ºosea fãrã prea multe

gropi, cãreia îi lipsesc gardurile laterale
protectoare, spaþiile de oprire, telefoanele,
ca sã nu mai vorbim despre curãþenia care
ar trebui asiguratã prin servicii speciale ºi
permanente.
Banii care se cheltuiesc pentru asemenea lucrãri sunt ai statului, ai unor bãnci
sau veniþi de la UE. De ce oare nu vine
nimeni sã vadã dacã au fost cheltuiþi
potrivit proiectelor prezentate ca justificare?
Alþi bani, altã distracþie!
Nu, nu-i vorba despre o ofertã, ci
despre altceva, la care stai ºi te minunezi.
N-au trecut nici trei luni de când în
Cartierul Aviaþiei din Bucureºti au fost executate lucrãri de refacere, modernizare ºi
asfaltare a unor strãzi. ªi dupã asfaltare,
ce credeþi cã a urmat? A venit RADET-ul ºi
a început sãparea unor ºanþuri pentru
amplasarea conductelor sale.
Þara lui Papurã Vodã, dacã administraþia sectorului 1 din capitalã dã o
asemenea aprobare! Nu se ºtia acest
lucru în urmã cu 3–4 luni? ªi dacã da, de
ce nu rãspunde nimeni de irosirea
banului public? Sat fãrã câini!
Un sat, nu cu câini, ci unul de sãrbãtoare – cu produse, utilaje ºi instalaþii
pentru construcþii – este pus la dispoziþia
celor interesaþi pe platformele ºi în pavilioanele SC Romexpo din Bucureºti,
unde are loc o nouã ediþie a manifestãrii
expoziþionale Construct Expo – 2007.
Este un prilej sã se convingã tot omul de
bogata ofertã destinatã constructorilor
pentru a realiza o productivitate competitivã, o calitate ºi o eficienþã care sã
asigure succesul în afaceri. Un vis frumos ce poate fi realizat în comparaþie cu
„un vis urât” de care aminteam la
început.
Ciprian ENACHE

Conferinþa Internaþionalã „CONTEL 2007“
06 – 08 iunie 2007
LABORATOARE, TEHNOLOGII ªI ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCÞII
„Problematica aderãrii României la Uniunea Europeanã”
Aflatã la a doua ediþie, manifestarea are
menirea sã reuneascã în domeniul construcþiilor cei mai buni specialiºti din þarã ºi strãinãtate, atât prin comunicãrile tematice în cadrul
sesiunii plenare, cât ºi prin dezbaterile de
specialitate în cadrul secþiunilor.
Lucrãrile conferinþei vor avea loc la Hotelul
„Internaþional“ din Sinaia.
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TEMATICA
z Laboratoare în construcþii;
z Sistemul calitãþii în construcþii:
- certificarea produselor;
- certificarea sistemelor de management;
- inspecþia de terþã parte în construcþii
pentru monitorizarea calitãþii lucrãrilor;
z Materiale ºi tehnologii pentru lucrãri de construcþii;
z Echipamente tehnologice. 
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Program Operaþional Sectorial (II)
„CREªTEREA COMPETITIVITÃÞII ECONOMICE“

2007–2013
PROIECT

(Continuare din numãrul anterior)
AXA PRIORITARÃ 2 – CERCETARE, DEZVOLTARE
TEHNOLOGICÃ ªI INOVARE PENTRU COMPETITIVITATE
Domeniul major de intervenþie 2. 1 – Parteneriat de
C&D între universitãþi/institute de cercetare ºi întreprinderi în vederea obþinerii de rezultate aplicabile în
economie
Operaþiunea 2.1.a: Proiecte de C&D comune între
universitãþi/institute de cercetare ºi întreprinderi
Operaþiunea 2.1.b: Proiecte complexe de C&D cu
participarea specialiºtilor de înalt nivel internaþional
Beneficiari
Universitãþi, instituþii C&D, întreprinderi, ONG-uri ºi
alte instituþii cu activitate de C&D.
Organism intermediar
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii – Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS).
Tipuri de proiecte
2.1.a: Proiecte de C&D comune între universitãþi/
institute de cercetare ºi întreprinderi
Activitãþi eligibile:
z Activitãþi de cercetare industrialã/aplicatã ºi/sau
activitãþi de dezvoltare precompetitivã/experimentalã
generatoare de rezultate de interes economic;
z Transfer de cunoºtinþe ºi diseminarea informaþiilor;
z Înregistrare brevete (pentru instituþii publice ºi IMM-uri).
2.1.b: Proiecte complexe de cercetare cu participarea experþilor internaþionali de înalt nivel
Activitãþi eligibile:
z Activitãþi de cercetare-industrialã ºi/sau precompetitivã generatoare de rezultate de interes economic;
z Transfer de cunoºtinþe ºi diseminarea informaþiilor;
z Înregistrare brevete (pentru instituþii publice ºi IMM-uri).
Valoarea grant-ului
Între 200.000 euro ºi 1.000.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
Organizaþii de cercetare ºi universitãþi (pentru activitãþi de altã naturã decât economice): 100% din costurile
eligibile.
Alþi subiecþi, inclusiv întreprinderi/instituþii de C&D
organizate ca firme, procentele din totalul costurilor eligibile sunt dupã cum urmeazã:
Pentru cercetare industrialã:
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mici: 70% din totalul costurilor eligibile;
Pentru dezvoltare experimentalã:
Întreprinderi mari: 25% din totalul costurilor eligibile;
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Întreprinderi mijlocii: 35% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mici: 45% din totalul costurilor eligibile;
În cazul colaborãrii între întreprinderi mari cu cel
puþin o IMM sau al colaborãrii cu o instituþie publicã de
C&D sau, numai în cazul cercetãrii industriale, valoarea
maximã a finanþãrii este majoratã cu 15% atât în cazul
cercetãrii industriale, cât ºi al activitãþilor de dezvoltare
experimentalã (dar sã nu depãºeascã 80%).
Axa prioritarã 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologicã ºi inovare pentru competitivitate
Domeniul major de intervenþie 2.2 – Investiþii în infrastructura de CDI
Operaþiunea 2.2.a: Dezvoltarea infrastructurii
existente de C&D ºi crearea de noi infrastructuri
Beneficiari
Instituþii publice de C&D ºi universitãþi.
Organismul intermediar
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii – Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS).
Tipuri de proiecte
z Dezvoltarea infrastructurii existente de C&D ºi
crearea unor noi infrastructuri (proiecte mici, mari ºi
speciale).
Activitãþi eligibile:
z Achiziþionarea de noi instrumente ºi echipamente
pentru proiectele de cercetare;
z Modernizarea echipamentelor existente de C&D;
z Achiziþionarea de hardware ºi aplicaþii software
pentru activitatea de C&D;
z Achiziþionarea de bunuri intangibile (licenþe,
patente, know-how etc.);
z Renovarea ºi/sau modernizarea locaþiilor de C&D;
z Crearea de noi facilitãþi de C&D (institute/centre/
laboratoare de C&D), inclusiv investiþia iniþialã în clãdiri noi;
z Acreditarea laboratoarelor de testare, mãsurare etc.;
z Angajarea de personal tehnic pentru proiectele mai
sus menþionate.
Valoarea grant-ului
Proiecte mici: 300.000 – 3.000.000 euro.
Proiecte mari: 3.000.000 – 10.000.000 euro.
Proiecte speciale (ex. Institute de C&D noi):
10.000.000 – 20.000.000 euro.
Valoarea maximã a finanþãrii
100% din totalul costurilor eligibile.
Operaþiunea 2.2. b: Dezvoltarea polilor de excelenþã
Beneficiari
Instituþii de C&D, universitãþi, ONG-uri cu activitate
de C&D, centre de instruire, entitãþi TTI, întreprinderi ºi
autoritãþi locale.
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Organism intermediar
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii – Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS).
Tipuri de proiecte
z Elaborarea unei strategii de dezvoltare pe termen
lung a polului de excelenþã.
z Proiecte globale pentru crearea polilor de excelenþã (proiectul global va susþine crearea ºi animarea
polului de excelenþã ºi va finanþa proiectele comune
propuse).
Activitãþi eligibile
z Activitãþi de C&D;
z Investiþie iniþialã (clãdiri, echipamente);
z Investiþia în bunuri intangibile (rezultate CD,
licenþe, know-how etc.);
z Înregistrarea brevetelor (pentru instituþiile publice ºi
IMM-uri);
z Servicii de consultanþã pentru IMM-uri;
z Transfer tehnologic ºi inovare;
z Animarea polilor de excelenþã;
Valoarea maximã a grant-ului
20.000.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
Activitãþi de C&D ºi brevetare
Organizaþii de cercetare ºi universitãþi (pentru activitãþi de altã naturã decât cele economice): 100% din
totalul costurilor eligibile.
Alþi subiecþi, inclusiv întreprinderi/instituþii de C&D
organizate ca firme, procentajele din totalul costurilor eligibile sunt dupã cum urmeazã:
Pentru cercetare industrialã:
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mici: 70% din totalul costurilor eligibile;
Pentru dezvoltare experimentalã:
Întreprinderi mari: 25% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mijlocii: 35% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mici: 45% din totalul costurilor eligibile;
Bonusurile sunt aplicabile conform cadrului de ajutor
de stat pentru C&D.
Servicii de consultanþã pentru IMM-uri (consultanþã
de inovare ºi servicii de suport): max. 200.000 euro
pentru 3 ani.
Transfer tehnologic: 50% din totalul costurilor eligibile
(pânã la maximum 5 ani).
Inovare: (inovare organizaþionalã ºi de proces):
Întreprinderi mari: 15% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mijlocii: 25% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mici: 35% din totalul costurilor eligibile;
Animarea polului: 50% din totalul costurilor eligibile
(pânã la maximum 5 ani, ºi numai pentru entitatea care
gestioneazã polul).
Investiþia iniþialã:
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile
(40% pentru investiþiile localizate în Bucureºti – Ilfov);
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile
(50% pentru investiþiile localizate în Bucureºti – Ilfov);
Întreprinderi mici: 70% din totalul costurilor eligibile
(60% pentru investiþiile localizate în Bucureºti – Ilfov).
Operaþiunea 2.2.c: Dezvoltarea reþelelor de centre
de C&D, coordonate la nivel naþional ºi racordate la
reþelele europene ºi internaþionale de profil (de tip
GRID, GEANT)

Beneficiari
Universitãþi, instituþii de C&D, întreprinderi cu activitate de C&D, ONG-uri cu activitate C&D.
Organism intermediar
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii – Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS).
Tipuri de proiecte
z Proiecte pentru conectarea centrelor de C&D la
reþelele europene ºi internaþionale susþinute prin platforme electronice de GRID;
z Proiecte pentru creºterea capacitãþii reþelei de
cercetare ºi educaþie ROEDUNET apropiate de standardele GEANT.
Activitãþi eligibile:
z Achiziþionarea de servere, computere ºi alte componente hardware ºi echipamente;
z Achiziþionarea licenþelor de software necesare;
z Renovarea ºi/sau modernizarea locaþiilor de C&D
pentru asigurarea condiþiilor corespunzãtoare de
funcþionare a echipamentului achiziþionat (condiþii ambientale, surse de curent etc.);
z Angajarea de personal tehnic pe durata proiectului
(organizaþiile publice de cercetare non-profit).
Valoarea maximã a grant-ului
500.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
Achiziþia de activitãþi C&D
Organizaþii de cercetare ºi universitãþi (pentru activitãþi de altã naturã decât cea economicã): 100% din
totalul costurilor eligibile.
Alþi subiecþi, inclusiv întreprinderi/instituþii de C&D
organizate ca firme, procentajele din totalul costurilor eligibile sunt dupã cum urmeazã:
Pentru cercetare industrialã:
Întreprinderi mari: 50%;
Întreprinderi mijlocii: 60%;
Întreprinderi mici: 70%;
Pentru dezvoltare experimentalã:
Întreprinderi mari: 25%;
Întreprinderi mijlocii: 35%;
Întreprinderi mici: 45 %.
Investiþia iniþialã:
Întreprinderi mari: 50% (40% pentru proiectele localizate în Bucureºti – Ilfov);
Întreprinderi mijlocii: 60% (50% pentru proiectele
localizate în Bucureºti – Ilfov);
Întreprinderi mici: 70% (60% pentru proiectele localizate în Bucureºti – Ilfov).
Axa prioritarã 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologicã
ºi inovare pentru competitivitate
Domeniul major de intervenþie 2.3 – Sprijin CDI
pentru întreprinderi (în special pentru IMM-uri)
Operaþiunea 2.3.a: Sprijin pentru start-up-uri ºi
spin-off-uri de înaltã tehnologie
Beneficiari
Întreprinderi start-up ºi spin-off de înaltã tehnologie
cu activitate inovativã sau de C&D.
Organism intermediar
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii – Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS).
Tipuri de proiecte
Proiecte de inovare pentru firme start-up ºi spin-off.
Activitãþi eligibile:
z Activitãþi independente de C&D;
z Adaptarea ºi dezvoltarea rezultatelor C&D pentru
aplicarea acestora în producþie;
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z Achiziþia de bunuri intangibile (rezultate de C&D,
know-how, brevete, licenþe);
z Înregistrarea de brevete;
z Dezvoltare de prototipuri;
z Achiziþionarea de servicii de C&D;
z Achiziþionarea de servicii de consultanþã inovativã
ºi servicii suport.
Valoarea maximã a grant-ului
200.000 euro pentru 3 ani (ajutor De minims) sau
1.000.000 euro pentru „întreprinderi inovatoare nou-înfiinþate“, dupã cum este definit în Regulamentul CE
privind ajutorul de stat pentru C&D.
Nivelul maxim al finanþãrii
80% din totalul costurilor eligibile.
100% din totalul costurilor eligibile pentru „firme inovatoare nou-înfiinþate”, dupã cum este definit în Regulamentul CE privind ajutorul de stat pentru C&D.
Operaþiunea 2.3.b: Dezvoltarea infrastructurilor
de C&D în întreprinderi ºi crearea de noi locuri de
muncã în C&D
Beneficiari
Întreprinderi mari, mijlocii ºi mici cu activitate de C&D.
Organism intermediar
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii – Autoritatea Naþionalã
pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS).
Tipuri de proiecte
Proiecte de investiþii, care sã dezvolte infrastructura
de C&D în întreprinderi care vor contribui la crearea de
noi locuri de muncã în C&D.
Valoarea grant-ului
Proiecte mici: 300.000 – 3.000.000 euro.
Proiecte mari: 3.000.000 – 10.000.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile
(40% pentru investiþii localizate în Bucureºti – Ilfov).
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile (50% pentru investiþii localizate în Bucureºti – Ilfov).
Întreprinderi mici: 70% din totalul costurilor eligibile
(60% pentru investiþii localizate în Bucureºti – Ilfov).
Operaþiunea 2.3.c: Promovarea inovãrii în
întreprinderi
Beneficiari
Întreprinderi mici, mijlocii ºi mari.
Organism intermediar
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii – Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS).
Tipuri de proiecte
Proiecte de promovare a inovãrii în întreprinderi.
Activitãþi eligibile:
z Achiziþionarea ºi adaptarea drepturilor de aplicare a
rezultatelor de C&D la condiþiile specifice ale întreprinderii;
z Activitãþi de C&D (cercetare industrialã/aplicatã ºi
dezvoltare pre-competitivã/dezvoltare experimentalã);
independente sau achiziþionate de la institute de C&D,
universitãþi, alte instituþii/întreprinderi cu activitate R&D;
z Dezvoltarea independentã a tehnologiilor, serviciilor ºi a implementãrii acestora în producþie;
z Inovarea organizaþionalã ºi de proces în servicii;
z Achiziþionarea de utilaje necesare pentru ciclul de
producþie, dimensionate la volumul real de producþie;
z Servicii de consultanþã pentru IMM-uri (servicii inovative ºi servicii suport);
z Înregistrare de brevete (numai pentru IMM-uri).
Valoarea maximã a grant-ului
1.000.000 euro.

Nivelul maxim al finanþãrii
Activitãþi de C&D ºi înregistrare de brevete
Pentru cercetare industrialã:
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mici: 70% din totalul costurilor eligibile;
Pentru dezvoltare experimentalã:
Întreprinderi mari: 25% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mijlocii: 35% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mici: 45% din totalul costurilor eligibile;
Servicii de consultanþã pentru IMM-uri (servicii inovative
ºi servicii suport): max. 200.000 euro pentru 3 ani.
Inovare organizaþionalã ºi de proces:
Întreprinderi mari: 15% din totalul costurilor eligibile.
Întreprinderi mijlocii: 25% din totalul costurilor eligibile.
Întreprinderi mici: 35% din totalul costurilor eligibile.
Investiþia iniþialã
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile
(40% pentru proiecte localizate în Bucureºti – Ilfov).
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile
(40% pentru proiecte localizate în Bucureºti – Ilfov).
Întreprinderi mici: 70% din totalul costurilor eligibile (40%
pentru proiecte localizate în Bucureºti - Ilfov).
AXA PRIORITARÃ 3 – TI&C PENTRU SECTOARELE
PUBLIC ªI PRIVAT
Domeniul major de intervenþie 3.1 – Susþinerea
utilizãrii Tehnologiei Informaþiei
Operaþiunea 3.1.a: Susþinerea accesului la internet
ºi la serviciile conexe
Beneficiari
Întreprinderi mici ºi mijlocii ºi micro-întreprinderi,
ONG-uri – asociaþii ºi fundaþii.
Organism intermediar
Organism intermediar pentru promovarea societãþii
de informare din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Susþinerea accesului la internet ºi la serviciile
conexe.
Valoarea maximã a grant-ului
100.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile (50% pentru investiþiile localizate în Bucureºti – Ilfov);
Întreprinderi mici ºi micro-întreprinderi: 70% din
totalul costurilor eligibile (60% pentru investiþiile localizate în Bucureºti - Ilfov).
ONG-uri: 95% din totalul costurilor eligibile.
Operaþiunea 3.1.b: Susþinerea autoritãþilor
locale/furnizorilor de comunicaþii electronice pentru
construirea reþelelor de bandã largã, în special în
zonele de eºec ale pieþei
Beneficiari
Autoritãþile locale ºi furnizorii de reþea electronicã de
comunicaþii.
Organism intermediar
Organismul intermediar pentru promovarea societãþii
de informare din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Construirea de reþele de bandã largã
Valoarea maximã a grant-ului
1.000.000 euro.
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Nivelul maxim al finanþãrii
Autoritãþi locale: 98% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile
(50% pentru investiþiile localizate în Bucureºti – Ilfov);
Întreprinderi mici ºi micro-întreprinderi: 70% din
totalul costurilor eligibile (60% pentru investiþiile localizate în Bucureºti - Ilfov).
Operaþiunea 3.1.c: Susþinerea autoritãþilor
locale/IMM-urilor pentru înfiinþarea unor puncte de
acces public prin conexiuni în bandã largã
Beneficiari
Autoritãþi locale ºi asociaþiile acestora, întreprinderi
mici ºi mijlocii.
Organism intermediar
Organismul intermediar pentru promovarea societãþii
de informare din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Înfiinþarea de puncte publice de acces la internet.
Valoarea maximã a grant-ului
100.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
Autoritãþi locale: 98% din totalul costurilor eligibile;
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile
(50% pentru investiþiile localizate în Bucureºti – Ilfov);
Întreprinderi mici ºi micro-întreprinderi: 70% din
totalul costurilor eligibile (60% pentru investiþiile localizate în Bucureºti – Ilfov).
Axa prioritarã 3 – TI&C pentru sectoarele privat ºi
public
Domeniul major de intervenþie 3.2 – Dezvoltarea ºi
eficientizarea serviciilor publice electronice
Operaþiunea 3.2.a: Susþinerea realizãrii aplicaþiilor e-guvernare ºi a conexiunilor la internet prin
bandã largã, acolo unde este necesar
Beneficiari
Administraþii publice ºi parteneriate între acestea.
Organism intermediar
Organism intermediar pentru promovarea societãþii
informatice din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Proiecte e-guvernare pentru implementarea aplicaþiilor ºi a conexiunilor la internet, acolo unde este necesar.
Valoarea maximã a grant-ului
5.000.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
Administraþia localã: 98% din totalul costurilor eligibile.
Administraþia centralã: 100% din totalul costurilor eligibile.
Operaþiunea 3.2.b: Sisteme TIC pentru creºterea
interoperabilitãþii sistemelor informaþionale
Beneficiari
Administraþiile publice ºi parteneriatul dintre acestea.
Organism intermediar
Organism intermediar pentru promovarea societãþii
informatice din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Implementarea sistemelor TIC pentru creºterea interoperabilitãþii sistemelor informaþionale.
Valoarea maximã a grant-ului
2.000.000 euro
Nivelul maxim al finanþãrii
Administraþia localã: 98% din totalul costurilor eligibile.
Administraþia centralã: 100% din totalul costurilor eligibile.

Operaþiunea 3.2.c: Susþinerea creãrii unui portal
pentru informarea cetãþenilor în legãturã cu locurile
de muncã disponibile prin intermediul unor puncte
publice de acces
Beneficiari
Administraþii publice centrale.
Organism intermediar
Organism intermediar pentru promovarea societãþii
informaþionale din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Realizarea unui portal pentru informarea cetãþenilor
în legãturã cu locurile de muncã disponibile prin intermediul unor puncte publice de acces.
Valoarea maximã a grant-ului
2.000.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
100% din totalul costurilor eligibile.
Operaþiunea 3.2.d: Susþinerea înfiinþãrii serviciilor medicale electronice, aplicaþii ºi mijloace
Beneficiari
Instituþiile de sãnãtate publicã ºi parteneriatele dintre
acestea.
Organism intermediar
Organismul Intermediar pentru promovarea societãþii
informaþionale din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Servicii medicale electronice, aplicaþii ºi mijloace.
Valoarea maximã a grant-ului
2.000.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
98% din totalul costurilor eligibile.
Operaþiunea 3.2.e: Susþinerea conexiunilor prin
bandã largã pentru ºcoli
Beneficiari
Inspectorate ºcolare judeþene.
Organism intermediar
Organismul Intermediar pentru promovarea societãþii
informaþionale din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Conectarea ºcolilor la reþele de bandã largã.
Valoarea maximã a grant-ului
1.500.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
100% din totalul costurilor eligibile.
Operaþiunea 3.2.f: Aplicaþii e-learning
Beneficiari
Administraþiile publice.
Organism intermediar
Organismul intermediar pentru promovarea societãþii
informaþionale din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Aplicaþii e-learning.
Valoarea maximã a grant-ului
1.500.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
100% din totalul costurilor eligibile.
Axa prioritarã 3 – TI&C pentru sectoarele public
ºi privat
Domeniul major de intervenþie 3.3 – Susþinerea e-economiei
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QUALITY CERT

SA

Bucureºti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51,
e-mail: qualitycert@zappmobile.com

ORGANISM DE CERTIFICARE
SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCÞII ªI MATERIALE DE CONSTRUCÞII ªI DOMENIUL VOLUNTAR
Organism de certificare
produse recunoscut de MTCT

ORGANISM ACREDITAT RENAR
• Certificarea sistemelor de
management al calitãþii
conform SR EN ISO 9001:2001;
• Certificarea conformitãþii
produselor în domeniul reglementat
ºi voluntar.

ORGANISM
ÎN CURS DE ACREDITARE RENAR
• Certificarea sistemelor
de management de mediu;
• Inspecþie.

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

PROCEDURA DE CERTIFICARE
ESTE DERULATÃ CU UTILIZAREA DE:
• 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.

Organism agreat MTCT
• Certificarea sistemelor
de management al calitãþii;
• Certificarea sistemelor
de management de mediu;
• Calificarea profesionalã
a întreprinderilor;
• Inspecþie;
• Audit.

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
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Operaþiunea 3.3.a: Suport pentru sisteme integrate de afaceri
Operaþiunea 3.3.b: Susþinerea aplicaþiilor electronice
pentru afaceri
Operaþiunea 3.3.c: Asigurarea securitãþii tranzacþiilor electronice
Beneficiari
Întreprinderi mici ºi mijlocii ºi micro-întreprinderi, individual sau în consorþiu.
Organism intermediar
Organism intermediar pentru promovarea societãþii
de informare din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiilor.
Proiecte eligibile
Operaþiunea 3.3.a: Suport pentru sisteme integrate
de afaceri
z Introducerea sau extinderea sistemelor ERP
(Enterprise Resource Planning).
z Introducerea de sisteme pentru CRM (Customer
Relationship Management);
z Introducerea de sisteme software de proiectare/
fabricare pentru îmbunãtãþirea managementului ciclului
de viaþã al produsului;
z Introducerea sau dezvoltarea sistemelor inteligente
pentru managementul afacerilor ºi informaþiilor.
Operaþiunea 3.3.b: Susþinerea aplicaþiilor electronice
pentru afaceri
z Introducerea sistemelor pentru e-comerþ;
z Introducerea sistemelor de tip „business to business“.
z Introducerea sistemelor pentru licitaþii electronice.
Operaþiunea 3.3.c: Asigurarea securitãþii tranzacþiilor
electronice
z Introducerea sistemelor pentru tranzacþii electronice securizate.
Valoarea maximã a grant-ului
Operaþiunea 3.3.a: 200.000 euro.
Operaþiunile 3.3.b, 3.3.c: 500.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile (50% pentru investiþiile din Bucureºti - Ilfov);
Întreprinderi mici ºi micro-întreprinderi: 70% din
totalul costurilor eligibile (60% pentru investiþiile din
Bucureºti – Ilfov).
AXA PRIORITARÃ 4 - CREªTEREA EFICIENÞEI ENERGETICE
ªI DEZVOLTAREA DURABILÃ A SISTEMULUI ENERGETIC
Domeniul major de intervenþie 4.1 – Creºterea eficienþei
energetice
Operaþiunea 4.1.a: Sprijinirea investiþiilor în renovarea, modernizarea ºi reabilitarea capacitãþilor
energetice ºi termice, existente în scopul creºterii
eficienþei energetice
Beneficiari
Întreprinderi mici, mijlocii ºi mari din sectorul energetic.
Organism intermediar
Organismul intermediar pentru energie din cadrul
Direcþiei Generale pentru Politica Energeticã, MEC.
Proiecte eligibile
Renovarea, modernizarea ºi reabilitarea capacitãþilor
energetice ºi termice existente (centrale energetice/unitãþi
pentru producþia energeticã ºi termicã, centrale/unitãþi de
co-generare, echipamente cu turbinã).
Valoarea grant-ului
Minim 300.000 euro ºi maxim 30.000.000 euro
(70.000.000 pentru proiecte majore).

Nivelul maxim al finanþãrii
În cazul unei scheme de ajutor regional:
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile
(40% pentru investiþiile din Bucureºti – Ilfov).
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile (50% pentru investiþiile din Bucureºti – Ilfov).
Întreprinderi mici: 70% din totalul costurilor eligibile
(60% pentru investiþiile din Bucureºti – Ilfov).
Operaþiunea 4.1.b: Sprijinirea investiþiilor în
instalaþii ºi echipamente pentru întreprinderi în vederea creºterii eficienþei energetice
Beneficiari
Întreprinderi mici, mijlocii ºi mari.
Organism intermediar
Organismul intermediar pentru energie din cadrul
Direcþiei Generale pentru Politica Energeticã, MEC.
Proiecte eligibile
Operaþiunea are ca obiectiv favorizarea eficienþei
energetice la utilizatori prin sprijinirea investiþiilor în
instalaþii ºi echipamente care sã conducã la economii
energetice.
Aceastã operaþiune va fi detaliatã în Programul
Complement.
Operaþiunea 4.1.c: Susþinerea investiþiilor pentru
extinderea ºi modernizarea reþelelor de transport
ºi distribuþie/furnizare a energiei electrice, gazelor
naturale ºi petrolului
Beneficiari
Operatori economici din sectorul energetic.
Organism intermediar
Organismul intermediar pentru energie din cadrul
Direcþiei Generale pentru Politica Energeticã, MEC.
Proiecte eligibile
Extinderea ºi promovarea reþelelor de transport ºi
distribuþie a energiei electrice, petrolului ºi gazului.
Valoarea grant-ului
Între 250.000 euro ºi 6.000.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
50% din totalul costurilor eligibile (40% pentru
Bucureºti – Ilfov).
Operaþiunea 4.1.d: Susþinerea investiþiilor pentru
interconectarea reþelelor naþionale de transport a
energiei electrice, petrolului ºi gazelor naturale cu
reþelele europene
Beneficiari
Operatori economici mari din sectorul energetic.
Organism intermediar
Organismul intermediar pentru energie din cadrul
Direcþiei Generale pentru Politica Energeticã, MEC.
Proiecte eligibile
Interconectarea reþelelor naþionale de transport a
energiei electrice, petrolului ºi gazelor naturale cu
reþelele europene.
Valoarea grant-ului
Între 300.000 euro ºi 50.000.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
50% din totalul costurilor eligibile (40% pentru
Bucureºti - Ilfov).
Axa prioritarã 4 – Îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi dezvoltarea durabilã a sistemului energetic
Domeniul major de intervenþie 4.2 – Valorificarea
resurselor regenerabile de energie
continuare în pagina 122 ®
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Operaþiunea 4.2.a: Investiþii pentru modernizarea,
reabilitarea ºi construirea de noi capacitãþi de producþie a energiei electrice ºi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie
Beneficiari
Autoritãþi publice locale ºi întreprinderi mici, mijlocii ºi mari.
Organism intermediar
Organismul intermediar pentru energie din cadrul
Direcþiei Generale pentru Politica Energeticã, MEC.
Proiecte eligibile
Modernizarea ºi realizarea de noi capacitãþi de producere a energiei electrice ºi termice prin valorificarea
resurselor regenerabile de energie, ca: eoliene,
hidroenergetice (de micã capacitate), solare, biomasã,
biocombustibili, geotermale ºi altele.
Valoarea grant-ului
Între 250.000 euro ºi 9.000.000 euro.
Nivelul maxim al finanþãrii
În cazul regulilor de ajutor de stat regional:
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile
(40% pentru investiþii în Bucureºti - Ilfov).
Întreprinderi mijlocii: 60% din totalul costurilor eligibile (50% pentru investiþii în Bucureºti - Ilfov).
Întreprinderi mici: 70% din totalul costurilor eligibile
(60% pentru investiþii în Bucureºti - Ilfov).
Autoritãþi publice locale: 98% din totalul costurilor eligibile.
Axa prioritarã 4 – Îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi dezvoltarea durabilã a sistemului energetic
Domeniul major de intervenþie 4.3 – Reducerea
impactului negativ asupra mediului al funcþionãrii sistemului energetic
Operaþiunea 4.3.a: Investiþii în instalaþii de desulfurare a gazelor de ardere, arzãtoare cu conþinut de
NOx redus ºi filtre pentru instalaþii mari de ardere
Beneficiari
Întreprinderi mijlocii ºi mari.
Organism intermediar
Organismul intermediar pentru energie din cadrul
Direcþiei Generale pentru Politica Energeticã, MEC.
Proiecte eligibile
z Dotarea capacitãþilor de producþie a energiei electrice ºi termice cu instalaþii de desulfurare a gazelor de
ardere;
z Instalarea de electrofiltre pentru reducerea pulberilor;
z Montarea arzãtoarelor cu NOx redus.
Valoarea grant-ului
Între 300.000 euro ºi 25.000.000 euro (70.000.000 euro
pentru proiecte majore).
Nivelul maxim al finanþãrii
În cazul aplicãrii regulilor de ajutor de stat regional:
Întreprinderi medii: 60% din totalul costurilor eligibile
(50% pentru investiþii localizate în Bucureºti – Ilfov).
Întreprinderi mari: 50% din totalul costurilor eligibile
(40% pentru investiþii localizate în Bucureºti – Ilfov).
Axa prioritarã 5 – România, o destinaþie atractivã
pentru turism ºi afaceri
Domeniul major de intervenþie 5.1 – Promovarea
potenþialului turistic românesc
Operaþiunea 5.1.a: Crearea unei imagini pozitive a
României ca destinaþie turisticã prin definirea ºi promovarea brandului turistic naþional
Operaþiunea 5.1.b: Dezvoltarea ºi consolidarea
turismului intern prin susþinerea promovãrii produselor turistice ºi a activitãþilor de marketing specifice

Beneficiari
Operaþiunea 5.1.a: Direcþia relevantã din cadrul
Autoritãþii Naþionale pentru Turism.
Operaþiunea 5.1.b: ONG-uri cu activitãþi turistice sau
parteneriatele între acestea.
Organism intermediar
Organismul intermediar din cadrul Autoritãþii
Naþionale a Turismului.
Proiecte eligibile
Operaþiunea 5.1.a: Crearea unei imagini a României
ca destinaþie turisticã prin definirea ºi promovarea brandului turistic naþional
z Crearea ºi actualizarea brandului turistic naþional;
z Implementarea campaniilor de promovare a brandului turistic naþional
Operaþiunea 5.1.b: Dezvoltarea ºi consolidarea turismului intern prin susþinerea promovãrii produselor turistice ºi a activitãþilor de marketing specifice.
z Promovarea produselor turistice specifice;
z Activitãþi specifice de marketing.
Valoarea grant-ului
Nu este aplicabil.
Nivelul maxim al finanþãrii
Operaþiunea 5.1.a: 100% din totalul costurilor eligibile.
Operaþiunea 5.1.b: 98% din totalul costurilor eligibile.
Axa prioritarã 5 – România, o destinaþie atractivã
pentru turism ºi afaceri
Domeniul major de intervenþie 5.2 – Dezvoltarea
reþelei naþionale de centre de informare ºi promovare
turisticã
Operaþiunea 5.2.a. Investiþii pentru înfiinþarea
reþelei naþionale de centre de informare ºi promovare turisticã (CIPT)
Operaþiunea 5.2.b. Implementarea unei baze de
date naþionale cu informaþii turistice
Operaþiunea 5.2.c. Realizarea unui sistem
naþional integrat pentru colectarea ºi distribuirea de
informaþii turistice
Beneficiari
Direcþia relevantã din cadrul Autoritãþii Naþionale pentru
Turism.
Organism intermediar
Organismul intermediar din cadrul Autoritãþii
Naþionale pentru Turism.
Proiecte eligibile
Operaþiunea 5.2.a
z Investiþii in reabilitarea sau înfiinþarea reþelei
naþionale de CIPT.
Operaþiunea 5.2.b
z Implementarea unei baze de date naþionale cu
informaþii turistice.
Operaþiunea 5.2.c
z Implementarea unui sistem naþional integrat, cu
acces online, pentru colectarea ºi distribuirea de informaþii turistice.
Valoarea grant-ului
Nu este aplicabil.
Nivelul maxim al finanþãrii
100% din totalul costurilor eligibile.
Axa prioritarã 6 – Asistenþa tehnicã
Domeniul major de intervenþie 6.1 – Sprijin pentru
managementul, implementarea, monitorizarea ºi controlul POS CCE
continuare în pagina 124 ®
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Operaþiunea 6.1.a: Management ºi implementare
Operaþiunea 6.1.b: Monitorizare
Operaþiunea 6.1.c: Control
Beneficiar
Autoritatea de Management pentru POS CCE (Ministerul Economiei ºi Comerþului).
Organismele intermediare.
Autoritatea de implementare a operaþiunii
Autoritatea de Management pentru POS CCE (Ministerul Economiei ºi Comerþului).
Proiecte eligibile
Operaþiunea 6.1.a
z Cercetãri, studii, statistici etc.;
z Utilizarea experþilor externi ºi a personalului
contractual;
z Instruire specificã pentru personal; vizite de studiu,
cursuri etc.;
z Organizarea de seminarii, instruiri;
z Asistenþa tehnicã în implementarea POS;
z Costuri logistice (de birou, vehicule etc.);
z Remuneraþia personalului;
Operaþiunea 6.1.b
z Servicii tehnice acordate secretariatului pentru
Comitetul de Monitorizare ºi a altor grupuri/subcomitete;
z Instruirea membrilor Comitetului de Monitorizare;
z Colectarea de date;
Operaþiunea 6.1.c
z Asistenþa tehnicã pentru sistemul de control ºi
managementul riscului la Organismele Intermediare;
z Realizarea de audit extern de auditori independenþi;
z Realizarea de verificãri pe teren.
Valoarea grant-ului
Nu este aplicabil.
Nivelul maxim al finanþãrii
100% din totalul costurilor eligibile.
Axa prioritarã 6 – Asistenþa tehnicã
Domeniul major de intervenþie 6.2 - Sprijin pentru
comunicare, evaluare ºi tehnologia informaþiei
Operaþiunea 6.2.a: Comunicare
Operaþiunea 6.2.b: Evaluare
Operaþiunea 6.2.c: Dezvoltare ºi echipamente IT
Beneficiar
Autoritatea de Management pentru POS CCE (Ministerul Economiei ºi Comerþului).
Organisme intermediare.
Autoritatea de implementare a operaþiunii
Autoritatea de Management pentru POS CCE (Ministerul
Economiei ºi Comerþului).
Proiecte eligibile
Operaþiunea 6.2.a
z Materiale de informare, promovare ºi conºtientizare (publicaþii, ghiduri etc.);
z Organizarea de conferinþe, seminarii, instruiri;
z Instruirea personalului implicat în comunicare;
z Instituirea unui sistem de schimb de informaþii pentru beneficiari ºi instituþii prin media, pagini de internet,
broºuri etc.;
Operaþiunea 6.2.b
z Costurile evaluatorilor externi, inclusiv costurile de
traducere;
z Asistenþa experþilor, inclusiv analize, studii etc.;
z Costuri administrative (excluzând salariile).
Operaþiunea 6.2.c
z Achiziþionarea de computere;
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Achiziþionarea de echipament de biroticã;
Întreþinerea sistemului de monitorizare;
z Achiziþionarea de software pentru procesele de
management, monitorizare, control ºi evaluare;
Valoarea grant-ului
Nu este aplicabil.
Nivelul maxim al finanþãrii
100% din totalul costurilor eligibile.
z
z

DATE DE CONTACT
Autoritatea de Management pentru POS CCE
Ministerul Economiei ºi Comerþului
Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Sectorial „Creºterea Competitivitãþii Economice“
Calea Victoriei, nr. 152
sector 1, Bucureºti, cod 010096
Tel.: 021-20.25.271
Fax: 021-20.25.275
www.minind.ro
Organisme Intermediare (OI) pentru POS CCE
Agenþia Naþionalã pentru IMM ºi Cooperaþie
Adresa: Str. Poteraºi, nr. 11, sector 4, Bucureºti
Tel.: 021-335.26.20, 021-335.26.32
Fax: 021-336.18.43
www.animmc.ro
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii – Autoritatea Naþionalã
pentru Cercetare ªtiinþificã
Adresa: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureºti
Tel.: 021-318.30.68
Fax: 021-318.30.60
www.mct.ro
Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiilor
Adresa: Str. Libertãþii, nr. 14, sector 3, Bucureºti
Tel.: 021-311.41.51; 021-312.00.17
Fax: 021-311.41.41
www.mcti.ro
Ministerul Economiei ºi Comerþului – Direcþia Generalã
pentru Politica Energeticã
Adresa: Calea Victoriei 152, Bucureºti 1
Tel.: (021) 202.53.84; (021) 202.53.87
Fax: (021) 202.53.92
www.minind.ro
Autoritatea Naþionalã pentru Turism
Adresa: Str. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureºti1
Tel.: (021) 313.38.13
Fax: (021) 313.38.13
www.mturism.ro
Aceastã broºurã a fost realizatã în cadrul Proiectului
de Înfrãþire Instituþionalã „Sprijin pentru Ministerul
Economiei ºi Comerþului în vederea creºterii capacitãþii
privind coordonarea ºi administrarea politicii industriale
ºi a Fondurilor Structurale UE pentru îmbunãtãþirea
competitivitãþii economice” între Ministerul italian al Dezvoltãrii Economice - Departamentul de Politici de Coeziune ºi Dezvoltare (Departamentul a fost înfiinþat în
cadrul Ministerului italian al Economiei ºi Finanþelor) ºi
Ministerul Economiei ºi Comerþului din România.
S.C. Pegasus Prepress Center S.R.L.
Noiembrie 2006
„Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar
poziþia oficialã a Uniunii Europene.“ 
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Reabilitarea structuralã
a unei hale industriale
Nicolae FLOREA, Petru MIHAI, Emilia NEAGU –
Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” Iaºi

În ultima perioadã, a crescut numãrul solicitãrilor privind efectuarea unor analize tehnice în vederea
evaluãrii posibilitãþilor de schimbare a destinaþiei unor clãdiri industriale, în construcþii de utilitate publicã.
Intenþiile proprietarilor se manifestã, cu precãdere, în direcþia edificãrii unor spaþii cu caracter administrativ
(birouri, bãnci, sedii de firme), comercial (magazine, depozite, pieþe agroalimentare) sau cu diverse alte
destinaþii (sãli de sport, ateliere de producþie, abatoare, unitãþi de creºtere a animalelor).
Este firesc ca asemenea iniþiative sã ridice o serie de probleme nu numai experþilor ºi proiectanþilor, ci
mai ales managerilor, cãrora le revine misiunea de a alege soluþia cea mai judicioasã, în funcþie de specificul
ºi dificultãþile lucrãrilor pe care le implicã fiecare variantã propusã de specialiºti.
Multitudinea ºi complexitatea
aspectelor ce trebuie luate în considerare atunci când se schimbã destinaþia
unor hale industriale sporesc
considerabil în cazul în care se
impune extinderea spaþiilor utile pe
verticalã, cu ajutorul unor planºee
intermediare destinate sã asigure o
nouã compartimentare.
Misiunea experþilor ºi a proiectanþilor este îngreunatã de existenþa
unor factori obiectivi, cum ar fi:
z lipsa documentaþiei tehnice
privind particularitãþile de alcãtuire
iniþialã a clãdirii ºi, mai ales, a informaþiilor concludente privind modificãrile structurale ºi/sau funcþionale
suferite pe parcurs;
z lipsa de cooperare sau indiferenþa unor factori interesaþi, în privinþa efectuãrii unor investigaþii

specifice, referitoare la caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor
constituente, a proprietãþilor geotehnice ale terenului de fundare sau a
tipului ºi stãrii în care se gãseºte
infrastructura;
z lipsa unor prevederi legislative,
care sã stabileascã cadrul ºi limitele
admisibile pentru efectuarea unor
transformãri funcþionale;
z lipsa unor documentãri prealabile privind particularitãþile ºi posibilitãþile clãdirii de a satisface
exigenþele temei de proiectare,
propusã de beneficiar.
Dificultãþile care apar în cadrul
procesului de analizã a stãrii tehnice
a unei clãdiri, în vederea stabilirii
celei mai raþionale soluþii de
schimbare a funcþionalului, sunt

Foto 1: Faþada principalã

Foto 2: Faþada posterioarã
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evidenþiate cu claritate sub forma
unui studiu de caz.
În cele ce urmeazã, se prezintã
în detaliu aspectele esenþiale ivite,
atunci când s-a intenþionat transformarea unei hale industriale cu pod
rulant, în sediu de firmã.
PARTICULARITÃÞI STRUCTURALE
ALE CLÃDIRII
Construcþia analizatã în cazul de
faþã a fost realizatã ºi datã în funcþiune în deceniul patru al secolului trecut, folosind materiale ºi tehnici
specifice perioadei respective, când
în þara noastrã nu se aplicau norme
de proiectare antiseismicã.
Imobilul este amplasat pe un
teren plan, care prezintã stabilitate
geotehnicã ºi un nivel destul de ridicat al apelor subterane.
Clãdirea face parte din clasa II de
importanþã ºi este situatã în zona
seismicã „C“, caracterizatã prin
valoarea ks=0,20 ºi perioada de colþ
Tc=1,0 sec.
Stilul ºi formele arhitecturale ale
clãdirii prezintã elemente cu specific local, conþinând motive variate
de încadrare a suprafeþelor vitrate
(foto 1 ºi 2).
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Datã fiind vechimea imobilului,
faptul cã în decursul timpului acesta
a îndeplinit diferite funcþiuni ºi cã la
arhivã n-au putut fi gãsite decât
douã planuri de arhitecturã, a fost
necesar sã se recurgã la relevarea
clãdirii ºi efectuarea a numeroase
fotografii. De asemenea, din cercetarea fãcutã în teren nu s-au putut
obþine informaþii veridice privind
modificãrile structurale intervenite
pe durata exploatãrii, care au constat, în special, din transformarea
halei industriale în clãdire administrativã ceea ce a presupus adãugarea unui nou planºeu la corpul
S+P+1E. Vechea halã industrialã
poate fi identificatã prin existenþa
stâlpilor cu console necesari podului
rulant, chiar dacã, din motive arhitecturale, s-a încercat ascunderea
consolelor.
Obiectivul analizat se extinde pe
douã corpuri de clãdire, primul
având 5 niveluri (S+P+3E), iar al
doilea, 3 niveluri (S+P+1E).
Corpul principal este situat între
axele 1 – 6 ºi A – C ºi are constituþia
specificã unei hale industriale, fiind
prevãzut în faza iniþialã cu pod
rulant.
Structura de rezistenþã este alcãtuitã din cadre monolite tip portal din
beton armat cu deschiderea de
17,0 m ºi distanþa între ele la 3,0 m.
Stâlpii au secþiunea variabilã în
trepte fiind prevãzuþi cu console pentru susþinerea grinzilor de rulare.
Porþiunea de sub consolã prezintã o
reducere uºoarã a secþiunii transversale spre bazã, astfel încât aceasta
are în plan vertical o secþiune trapezoidalã cu latura micã situatã în
apropierea fundaþiei.
Elementele de închidere sunt
realizate din zidãrie de cãrãmidã,
care prezintã fisuri orizontale pronunþate în unele zone.
Din cauza defectãrii în timp a
unor utilitãþi din subsol, au existat
perioade când acesta a fost inundat,
apa infiltrându-se în elementele

structurale ºi nestructurale. Prin
evaporarea apei, s-au produs
exfolieri ºi decopertãri ale tencuielii.
Acoperiºul are pe întreg perimetrul o reþea corespunzãtoare de
jgheaburi ºi burlane din tablã galvanizatã, care servesc la colectarea ºi
îndepãrtarea promptã ºi eficientã a
apelor pluviale. În marea lor majoritate, acestea sunt corect executate,
dispuse corespunzãtor ºi în numãr
suficient.
La aspectele de ordin general
menþionate mai sus, se pot adãuga
elemente agravante, cauzate de
unele particularitãþi ale obiectivului
analizat, cum ar fi lipsa hidroizolaþiei
dintre elevaþie ºi pereþi, precum ºi
gradul ridicat de umiditate al solului.
În aceste condiþii, din cauza porozitãþii betonului, are loc iniþial
absorbþia ºi, ulterior, migrarea lentã,
dar constantã, a excesului de umiditate din sol. Drept urmare, se produc
dilatãri ale masei materialului, care
conduc la diminuarea caracteristicilor mecanice, prin crearea unor stãri
de tensiune exagerate. Suplimentar,
apa infiltratã pe diverse cãi în structura materialului îngheaþã în sezonul
rece ºi, datoritã creºterii volumului
(în medie cu 10-15%), contribuie la
dezagregarea treptatã a materialului.
Prin umezire se înrãutãþeºte calitatea materialelor, atât din punctul
de vedere al durabilitãþii, cât ºi al
conductibilitãþii termice. Zidurile
umede conduc mai uºor cãldura
cãtre exterior ºi creeazã condiþii
insalubre de locuit.
În plus, la degradãrile menþionate, lente, dar constante în timp ºi
însoþite de cumularea efectelor dupã
legi care nu sunt încã stãpânite,
trebuie adãugat faptul cã, la data
realizãrii obiectivului analizat, se
foloseau materiale de construcþie de
calitate inferioarã, având rezistenþe
mecanice mult reduse în comparaþie
cu valorile minime admise în
prezent.

Rezultatele încercãrilor nedistructive efectuate asupra materialelor care compun cadrele din
beton armat permit încadrarea
betonului în clasa C 6/7,5.
Referitor la armãturile utilizate,
se poate face observaþia cã limita
de curgere a acestora este de
1.400 daN/cm2, mult inferioarã limitei
de curgere acceptate pentru oþelurile
folosite în prezent.
Diametrele utilizate au fost: φ25,
φ22 pentru stâlpii de la corpul 1,
respectiv 2 ºi φ16, φ22 pentru grinzi.
Stâlpii sunt armaþi cu trei bare pe o
direcþie ºi douã bare pe cealaltã
direcþie, pe secþiunea unui stâlp
toate barele având acelaºi diametru.
Grinzile sunt armate cu douã bare,
distanþa dintre etrieri fiind de
25 cm – 30 cm.
PREZENTAREA SOLUÞIILOR
CONSTRUCTIVE CAPABILE SÃ
ASIGURE REFUNCÞIONALIZAREA
CLÃDIRII ÎN CONDIÞII
DE EFICIENÞÃ MAXIMÃ
Schimbarea destinaþiei unei
clãdiri concepute iniþial ºi funcþionând un timp ca halã industrialã, în
construcþie de utilitate publicã, sub
forma unui sediu de firmã, este
firesc sã ridice o serie de probleme
tehnice ºi economice.
Multitudinea ºi complexitatea
acestora sporesc considerabil, atunci
când refuncþionalizarea incintei
urmeazã sã se facã prin extinderea
spaþiilor utile pe verticalã cu ajutorul
unor planºee intermediare, destinate
sã conducã la o nouã compartimentare a spaþiului util.
În cazul de faþã, aceastã acþiune
a fost demaratã cu câteva decenii în
urmã ºi a constat din realizarea a
douã planºee monolite din beton
armat, constituite din grinzi ºi plãci,
fiecare având condiþii de rezemare
(implicit, de transmitere a încãrcãrilor ce le reveneau la teren) ºi de
solicitare a structurii clãdirii mult
diferite.
continuare în pagina 128 ®
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Prin mãsurile întreprinse a rezultat un subsol total nefuncþional, un
prim nivel a cãrui compartimentare
nu mai satisface exigenþele actuale
(mai ales cele viitoare ale beneficiarului) ºi un al doilea nivel, de asemenea, nefuncþional.
Pentru identificarea posibilitãþilor
tehnice, s-a efectuat expertizarea
construcþiei existente.
Luând în considerare totalitatea
problemelor menþionate, corelate cu
implicaþiile economice care decurg
din adoptarea unei anumite modalitãþi de a satisface solicitãrile beneficiarului, considerãm cã, în cazul de
faþã, se contureazã urmãtoarele
perspective:
a) dezafectarea totalã a construcþiei existente ºi edificarea pe
acelaºi amplasament a unei clãdiri
noi, capabile sã satisfacã exigenþele
actuale;
b) dezafectarea acoperiºului
actual (grinzile cadrelor ºi ºaiba de
beton de la partea superioarã a
clãdirii), impropriu amenajãrii ultimului nivel din cauza înclinãrii mari a
riglelor, realizarea unor grinzi orizontale din beton armat sau din beton
precomprimat ºi a unui acoperiº sub
formã de terasã sau ºarpantã;
c) menþinerea halei în forma
actualã de alcãtuire cu deficienþele
menþionate ºi cu funcþiile ce-i sunt
atribuite ºi executarea unui nou corp
de clãdire, situat în faþa pavilionului
administrativ actual la o distanþã
convenabilã; cu ajutorul noii construcþii, beneficiarului i se poate
asigura surplusul de spaþiu solicitat.
CONCLUZII
Soluþiile recomandate anterior,
posibil a fi adoptate în cazul de faþã
pentru a oferi un rãspuns favorabil
solicitãrii beneficiarului de a refuncþionaliza clãdirea, prezintã fiecare
avantaje ºi dezavantaje, unele evidente, altele previzibil a se manifesta în viitorul apropiat.
Dacã ne referim numai la dezavantaje, care sunt mai interesante
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din punct de vedere practic, situaþia
se prezintã în modul urmãtor:
a) Demolarea unei clãdiri cu
structura de rezistenþã din elemente
monolite de beton armat, mai ales
dupã ce aceasta a suferit douã intervenþii majore prin executarea a douã
planºee intermediare, la momente
diferite, iar la subsol au fost construite douã camere blindate (buncãre),
umplute parþial cu beton ºi moloz,
ridicã probleme tehnice deosebite,
consumuri sporite de materiale ºi
forþã de muncã, precum ºi un angajament financiar deloc neglijabil din
partea proprietarului, angajament
dificil de estimat în aceastã fazã.
Prezenþa a trei obiective construite
care sunt lipite de clãdire face, de
fapt, puþin probabilã acceptarea unei
astfel de soluþii. Ridicarea pe
amplasament a unei noi construcþii
implicã îndepãrtarea nu numai a
pereþilor buncãrelor din subsol, ci ºi a
materialelor de umpluturã din subsol.
Dacã la aceastã acþiune deosebit de
dificil de dus la bun sfârºit se mai
adaugã necesitatea dezafectãrii
actualei infrastructuri a halei, ne
situãm destul de aproape de imaginea unor lucrãri faraonice, care ar
trebui nu numai demarate, ci ºi finalizate într-un timp strict limitat.
b) Dezafectarea numai a elementelor de acoperiº ºi realizarea
unui nou subansamblu structural orizontal, chiar dacã se recurge la
soluþia prefabricatã ºi sunt antrenate
resurse materiale ºi umane diminuate comparativ cu cele ce ar fi fost
folosite în cazul aplicãrii soluþiei
specificate la punctul a), genereazã
totuºi suficient de multã rezervã ºi
nu poate fi acceptatã cu uºurinþã.
Faptul cã operaþiile urmeazã sã se
desfãºoare la înãlþime, folosind mijloace
ºi procedee tehnice complicate,
reprezintã argumente temeinice
care descurajeazã adoptarea unei
astfel de soluþii. În plus, este necesar sã se realizeze consolidarea

prin cãmãºuire a stâlpilor ºi fundaþiilor aferente, pe toatã înãlþimea
construcþiei. Este uºor de intuit cã
nici aceastã soluþie nu este deosebit
de atractivã, þinând cont atât de
cheltuielile implicate, cât ºi de durata
mare a lucrãrilor.
c) În faþa corpului de clãdire
administrativ existând suficient spaþiu
pentru a realiza, la o distanþã convenabilã, un nou imobil, prin care
poate fi completat necesarul de
spaþiu solicitat de cãtre beneficiar, se
apreciazã cã, în condiþiile date,
aceasta reprezintã soluþia cea mai
raþionalã, atât sub aspect tehnicoeconomic, cât ºi al duratei de timp
necesare intrãrii în funcþiune.
Dintre mãsurile de intervenþie
recomandate în cadrul expertizei,
beneficiarul ºi proiectantul lucrãrii
vor alege soluþia cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnic ºi
economic.
Aceasta va fi detaliatã sub forma
unui proiect de execuþie de cãtre o
instituþie specializatã în astfel de
lucrãri, documentaþie care va fi
supusã aprobãrii expertului, potrivit
legislaþiei în vigoare.
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