
„Nu ne vindem þara“…
o distrugem!

Dacã înainte de 1989 sloganul mai
sus amintit reprezenta exagerarea spiri-
tului patriotic ºi era hulit de aºa-ziºii par-
tizani ai economiei de piaþã, dupã 1990
lucrurile s-au schimbat, putem spune,
radical, în sensul cã acum vindem tot.
România nu trebuie sã mai rãmânã
decât cu numele, ºi aceasta numai la
trecut, ºi nu o þarã de perspectivã cât de
cât demnã într-o uniune ce se vrea
europeanã ºi a cãrei membrã este.

Europeanã pentru profitorii externi,
dar, mai ales, interni, pentru cã ultimii
pornind de la ideea cã „ce a fost al nostru
al tuturor“ pânã acum 18 ani trebuie
vândut pentru burduºirea buzunarelor
„bãieþilor deºtepþi“ apãruþi ca ciupercile
dupã ploaie ºi care nu au mamã, nu au
tatã, atunci când pot, ºi pot, distrug totul
pentru interesele lor.

Aºa s-a ajuns la acest record nedorit
ca, în mai puþin de 20 de ani, economia
româneascã sã fie pulverizatã cu toate cã
printr-un efort minimal de modernizare
putea rãmâne suficient de competitivã.
Economia României de astãzi nu are în
componenþã decât mari ºi numeroase
clãdiri comerciale, bancare, hoteliere,
administrative, aparþinând, bineînþeles,
strãinilor, preponderente fiind importurile,
capacitãþile industriale restrângându-ºi
suprafeþele ºi producþiile.

Cei care s-au perindat pe la admi-
nistrarea treburilor þãrii n-au fãcut decât,
chipurile, sã condamne comunismul ºi
ceea ce a fãcut el, deci ºi industria ºi
agricultura care erau resursele de bazã
ale bugetelor þãrii noastre.

Astãzi depindem întru totul de alþii.
Vreþi exemple? ªtiþi ºi dumneavoastrã
destule.

Vorbind de sectorul construcþiilor,
aici treburile au un sens deosebit, un
sens unic dacã vreþi, impus de interese

strãine obscure, interese admise,
însuºite ºi mai ales realizate în cârdãºie
cu „patrioþii“ români, în special spaþii
comerciale, locative ºi administrative.

ªi n-ar fi nimic rãu în aceasta, pen-
tru cã încã existã ºi va exista nevoia de
asemenea spaþii.

Ce deranjeazã flagrant, însã, este sãl-
bãticia cu care se sacrificã o serie de
suprafeþe cu vegetaþie pentru a se implanta,
bineînþeles, construcþii aberante.

În Bucureºti, cel puþin, se poate afirma
cã oraºul va deveni prin noile construcþii
ceva de neînþeles.

Interesul financiar al dezvoltatorilor
imobiliari trece peste orice aºteptãri, cu
sprijinul direct al intermediarilor români.
Aceºtia mijlocesc ºi vând totul fãrã
scrupule în schimbul unei mite consistente.

Uitaþi-vã în Piaþa Presei Libere, unde
o zonã expoziþionalã de excepþie care nu
existã în Europa a fost complet anihilatã
ca valoare peisagisticã, expoziþionalã ºi
economicã pentru cã niºte „domni“ din
sferele înalte ale puterii politice ºi
administrative au concesionat un spaþiu
public pentru ridicarea în primã etapã a
douã blocuri turn de câte 16 etaje
fiecare. Nu este o adevãratã crimã sã
distrugi fãrã milã 106 arbori ºi 36 de
arbuºti ornamentali aflaþi în parcul care
reprezenta faþada complexului amintit? 

Dacã se fãcea ceva care sã înfru-
museþeze ceea ce exista era un lucru
lãudabil, dar ca sã sacrifici vegetaþia
pentru a planta doi mastodonþi destinaþi
birourilor este o adevãratã crimã. ªi
acesta este doar începutul pentru cã a
doua mutare vizeazã „punerea la
pãmânt“ a întregului complex Romexpo
pentru a face loc unui complex rezi-
denþial sau auto!? Cu gândul la ce s-a
petrecut în faþa Parcului Herãstrãu,
închipuiþi-vã ce va fi în acest nod rutier
al Pieþei Presei Libere.

Am sugera actualului primar general
al Capitalei sã extindã practica demo-
lãrilor ºi la aceste clãdiri care urâþesc
aºa-zisul „prim oraº al þãrii“.

Sigur cã este un act „delicat“ care ar
trebui totuºi rezolvat pentru cã autorii
acestei nesãbuinþe nu pot fi absolviþi de
rãspunderea moralã, pecuniarã ºi
socialã la care „au închis ochii“, încura-
jând ºi aprobând din interes lucrãri care
sunt total neavenite în spaþiul la care ne
referim.

Acest lucru este absolut necesar
pentru cã în perioada ultimilor patru ani,
pornind de la ideea cã afacerile se fac
pe piaþa liberã s-a produs un adevãrat
dezastru (autori edilii capitalei) în arhi-
tectura Bucureºtiului (vezi clãdirile din
zona Pieþei Victoriei, din vecinãtatea
catedralei Sf. Iosif, intersecþia Bulevardul
Carol cu strada Armand Cãlinescu
º.a.m.d.).

Cu atât mai mult, complexul expo-
ziþional ROMEXPO trebuie sã rãmânã
pe mai departe unul dintre simbolurile
economice reprezentative ale României
ºi nu ceva pus pe tejgheaua profitorilor
deja îmbuibaþi. De aceea vom pleda în
continuare pentru rezolvarea acestui caz
flagrant, cu speranþa cã se va corecta
eroarea care tinde sã se înalþe ºi sã dis-
trugã o zonã de tradiþie economicã.

Imediata demolare a celor douã
clãdiri neavenite ºi sancþionarea celor
vinovaþi, indiferent despre cine este
vorba, este prioritatea prioritãþilor
dacã vrem sã rãmânem în rândul lumii
civilizate.
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Adunarea Generalã bianualã
a Uniunii Europene a Promotorilor Constructori

(UEPC)

Uniunea Europeanã a Promo-

torilor Constructori (UEPC),

autoare a numeroase intervenþii ºi

propuneri cãtre Comisia Euro-

peanã are în spate 50 de ani de

activitate, reprezentând peste

30.000 de companii de construcþii,

afiliate la cele 13 federaþii membre

ale sale. Direct sau indirect, activi-

tatea acestor firme reprezintã 10%

din produsul naþional brut ºi din

locurile de muncã din Europa.

Împreunã, ele realizeazã anual

milioane de m2 de spaþii pentru

birouri, spaþii comerciale ºi peste

1.000.000 de noi locuinþe.

Dupã o perioadã în care a

avut rol de observator, de la

1 Ianuarie 2005 Patronatul Socie-

tãþilor din Construcþii este mem-

bru cu dreptu r i  dep l ine  a l

UEPC, deþinând 3 posturi în

comisiile de lucru specializate

ºi un post de vicepreºedinte.

Înfiinþatã în 1958, la un an dupã

constituirea Uniunii Europene,

UEPC sãrbãtoreºte anul acesta la

Bruxelles 50 de ani de activitate,

aniversarea fiind marcatã printr-o

serie de evenimente la care au

participat, alãturi de membri

UEPC, ºi reprezentanþi ai Comisiei

Europene.

UEPC a crescut, de fapt, odatã

cu Uniunea Europeanã: sediul ei a

fost întotdeauna la Bruxelles, iar

numãrul federaþiilor membre a

crescut de la 5 la 13, astãzi UEPC

adunând sub umbrela sa organi-

zaþii din: Austria, Belgia, Franþa,

Germania, Irlanda, Italia, Olanda,

Polonia, România, Spania, Turcia

ºi Marea Britanie.

În cei 50 de ani de activitate,

ºi-a constituit ºi consolidat o relaþie

puternicã cu diverse organizaþii la

nivel european, devenind de curând

membru al Intergrupei Locuinþe din

Parlamentul European. De anul

acesta este partener oficial al

EPBD Building Platform (Platforma

pentru Directiva eficienþei energe-

tice a clãdirilor).

UEPC are rol de observator pe

lângã Organizaþia Europeanã pen-

tru Agrementare Tehnicã (EOTA),

ºi, în acelaºi timp, este consultatã

de cãtre CEN (Comitetul European

pentru Standardizare) ºi SCC

(Comitetul pentru Construcþii).

De asemenea, UEPC este

membru al Forumului European

pentru construcþii, al FOCOPE

(Forumul pentru construcþii de pe

lângã parlamentul European), ºi

unul dintre membrii fondatori ai

Forumului European pentru

Locuinþe.

Uniunea a avut ºi are un cuvânt

important în elaborarea politicilor

UE referitoare la construcþia de

locuinþe, cu toate aspectele

conexe acestei teme.

Lucrãrile Adunãrii Generale a

Uniunii Europene a Promotorilor

Constructori, care se vor desfãºura

în octombrie la Bucureºti, vor trata

subiecte importante pentru România,

în contextul european al dezvoltãrii

noastre. Ordinea de zi va include,

printre altele, planul de acþiune

pentru eficienþa energeticã a

clãdirilor, locuinþele sociale ºi situ-

aþia economicã a pieþei imobiliare

din fiecare stat membru, criza

pieþei financiare ºi evaluarea

riscurilor curente.

În cadrul întâlnirilor anterioare

(Istambul, Bruxelles), UEPC a

aprobat propunerea Patronatului

Societãþilor din Construcþii de ela-

borare a unei poziþii comune referi-

toare la managementul riscului

seismic, prezentând un amplu

documentar despre necesitatea

creãrii unei poziþii comune a UEPC

pe aceastã temã, urmând ca mate-

rialul sã se definitiveze în cadrul

întâlnirilor de la Bucureºti. 

În perioada 23-25 octombrie 2008, Patronatul Societãþilor din Construcþii gãzduieºte în România
lucrãrile Adunãrii Generale bianuale a Uniunii Europene a Promotorilor Constructori.
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BAU – un târg european de excepþie (I)
12 - 17 ianuarie 2009

ARHITECTURÃ, MATERIALE ªI SISTEME DE CONSTRUCÞIE

Bau este cel mai mare târg din Europa în domeniul
arhitecturii, materialelor ºi sistemelor de construcþii;
manifestarea cuprinde întregul spectru de materiale ºi
are poziþie de lider în construcþiile industriale ºi comer-
ciale, clãdiri rezidenþiale ºi dotãri interioare.

Structura vizitatorilor târgului dupã domeniul de
provenienþã:

construcþii, amenajãri interioare: 44%;
proiectanþi, arhitecþi, ingineri constructori: 17%;
comerþ cu materiale de construcþii: 12%;
producãtori de materiale de construcþii: 10%;
furnizori de servicii, universitãþi, institute de

cercetãri: 11%;
construcþii de locuinþe, agenþii guvernamentale,

servicii publice: 6%.
În ultimii ani

reputaþia Bau a
crescut, în special
în rândul proiec-
tanþilor, arhitecþilor
ºi inginerilor con-
structori, al cãror
numãr s-a majorat
cu 38% în 2007,
când 35.538 vizita-
tori au venit din
birourile de arhitecþi
ºi proiectanþi; Bau
devine astfel cel
mai important eveniment expoziþional din Europa pentru
aceastã categorie de vizitatori.

În privinþa numãrului de expozanþi, tendinþa este de
asemenea pozitivã, acesta crescând în mod semnificativ
chiar ºi în anii de regres economic. În 2007 Bau a atras
un numãr record de expozanþi – 2.043 din 40 de þãri.
Primele trei þãri furnizoare de expozanþi, în afara
Germaniei, sunt aceleaºi care deþin primele locuri la
vizitatori: Austria – 104 expozanþi, Italia – 69 ºi Elveþia – 43.

Acestea au fost urmate de Belgia – 35 expozanþi,
China – 31, Franþa – 30, Spania – 24, Polonia – 24,
Olanda – 20, Turcia – 15, Canada – 15, Slovenia – 11.
În total, au fost 490 expozanþi proveniþi din 40 de þãri. 

De la lansarea în anii '60, numãrul vizitatorilor Bau
a crescut în mod constant. Chiar în ultimii zece ani,
când în Germania industria construcþiilor a întâmpinat
probleme grave, Bau ºi-a menþinut numãrul de vizita-
tori ºi expozanþi; pe anumite segmente a atras chiar
mai mulþi participanþi, ultima ediþie, cea din 2007 fiind
cea mai bunã din toate timpurile, cu 209.000 vizitatori
veniþi din 145 de þãri ale lumii, cu 18.183 mai mulþi
decât în 2005. În privinþa gradului de internaþionalitate,
Bau a înregistrat o creºtere de 21% a vizitatorilor
proveniþi din strãinãtate (de la 30.538 în 2005 la
36.908 în 2007), în timp ce numãrul vizitatorilor
germani a fost cu 7% mai mare. 

În anul 2009, Bau va ocupa întreaga suprafaþã de
expunere existentã la Noua Zonã Expoziþionalã
München, adicã 180.000 m2. Se aºteaptã prezenþa a
1.800 de expozanþi din 40 de þãri; numãrul acestora este
mai redus decât în 2007 ca urmare a faptului cã
suprafaþa medie ocupatã de fiecare expozant este mai
mare decât la ediþia anterioarã.

Ediþia Bau 2009 va avea loc între 12 ºi 17 ianuarie
2009 în Noua Zonã Expoziþionalã München .
În materie de vizitatori, organizatorii ºi-au fixat ca obiec-
tiv atragerea a 200.000 de persoane, din care o parte
substanþialã sã provinã din afara Germaniei.

Brandul Bau este caracterizat de calitate, internaþio-
nalitate, inovaþie ºi o abordare orientatã cãtre soluþii
practice. Calitatea se referã la expozanþi ºi vizitatori.

Bau îi atrage pe cei
cu responsabilitãþi
sau cu expertizã
specialã în dome-
niul proiectãri i ,
planificãrii urbane
sau al construcþiilor
la nivel naþional sau
internaþional. 

Bau cu o rãspân-
dire internaþionalã,
are audienþã în 145
de þãri din întreaga
lume, dar punctul sãu
central este Europa. 

Industria construcþiilor recunoaºte rolul Bau ca motor
al inovãrii, iar producãtorii îºi structureazã dezvoltarea
noilor produse pentru a le lansa la Bau. 

În toatã desfãºurarea sa, târgul întreþine o abordare
orientatã cãtre soluþii practice; modul în care este struc-
turat, prin îmbinarea tuturor categoriilor de materiale ºi
activitãþi, semnificã interacþiunea diverselor specia-
litãþi ale industriei construcþiilor, aºa cum se întâmplã
în viaþa realã.

Principalele grupe de vizitatori de la Bau sunt
reprezentate de:

proiectanþi – arhitecþi, specialiºti în amenajãri inte-
rioare, ingineri, structuriºti, 

arhitecþi peisagiºti, autoritãþi locale ºi centrale în
materie de autorizare  a construcþiilor.

investitori – construcþii de locuinþe, facility manageri,
administratori de fonduri, intermediari.

constructori – pardoseli, acoperiºuri, plãci, încãl-
zire, instalaþii, amenajãri de grãdini, cãrãmizi, prelu-
crarea metalului, lãcãtuºerie, dulgherie, vopsire, lãcuiri.

(continuare în numãrul viitor)
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Cu toate cã salutã multe dintre prevederile introduse
în Propunerea Comisiei Europene pentru formularea de
condiþii armonizate pentru introducerea pe piaþã a pro-
duselor pentru construcþii (COM(2008)311), Federaþia
Industriei Europene a Construcþiilor – FIEC îºi
exprimã regretul cã noua propunere a Comisiei aban-
doneazã scopul iniþial de „creºtere a credibilitãþii
performanþelor“  în favoarea „introducerii unor reguli
de certificare mai simple“.

Reducând drastic conþinutul declaraþiei obligatorii
privind performanþele produselor, contractorii ºi specifi-
caþiile produselor pentru construcþii vor avea în multe
cazuri informaþii insuficiente.

FIEC susþine uºurarea accesului pe piaþã a între-
prinderilor mici ºi microîntreprinderilor, dar doreºte sã se
asigure cã noua Lege a Produselor pentru Construcþii va
rãspunde în mod corect nevoilor tuturor firmelor care
activeazã în sectorul de construcþii. Chiar cifrele publi-
cate de Comisia Europeanã aratã cã 96% dintre între-
prinderile mici ºi microîntreprinderile implicate în
construcþii sunt contractori. În consecinþã, mãsurile pro-
puse pentru a uºura dificultãþile întreprinderilor mici ºi
microîntreprinderilor care fabricã produse pentru con-
strucþii nu ar trebui sã ducã la creºterea dificultãþilor pentru
imensa majoritate a întreprinderilor mici ºi microîntre-
prinderilor care utilizeazã aceste produse.

Deosebit de important: credibilitatea sistemului de
evaluare a conformitãþii ºi marcajul CE al produselor
pentru construcþii în scopul garantãrii sãnãtãþii ºi sigu-
ranþei, precum ºi a unui înalt nivel de protecþie a mediului,
trebuie sã rãmânã prioritatea esenþialã a factorilor de
decizie.

Solicitãrile contractorilor privind conþinutul noii legi
privind produsele pentru construcþii sunt urmãtoarele:

1. Credibilitatea „Declaraþiei de performanþã“
Declaraþia de performanþã ar trebui sã fie obligatorie

atunci când o caracteristicã esenþialã a produsului, în
relaþie cu cererile de bazã ale lucrãrii, este acoperitã în
specificaþiile tehnice armonizate. Altfel, un mare numãr
de produse pentru construcþii, fãrã sau cu foarte puþine
informaþii despre produs, vor fi plasate pe piaþa internã
fãrã a satisface nevoile contractorului cu privire la trans-
parenþã ºi credibilitate.

2. Informaþie detaliatã ºi de încredere asupra
produsului

Informaþia transparentã cu privire la utilizare genericã
a produsului de construcþii ar trebui sã fie menþinutã în
noua reglementare. Mai mult, astfel de informaþii asupra
performanþelor produselor nu ar trebui fãcute cunoscute
numai prin web site. Pentru a face posibilã încorporarea
produselor în lucrãri, contractorii ar trebui sã aibã la
îndemânã pe ºantier informaþia necesarã privind perfor-
manþa produselor.

3. Clarificarea scopului legii
Noua reglementare ar trebui sã clarifice deosebirea

dintre producãtori ºi contractori. Contractorii care produc
ºi pun în operã produsele nu sunt consideraþi producãtori
ºi nu ar trebui sã se supunã activitãþii de marcare CE.

4. Ajutarea IMM-urilor ºi microîntreprinderilor
prin standarde mai bune

Standardele armonizate pentru produse constituie o
bazã importantã pentru funcþionarea pieþei interne a pro-
duselor de construcþii ºi ar trebui sã satisfacã cererile
tuturor pãrþilor implicate în activitatea de construcþii, în
special a IMM-urilor. FIEC considerã ca principalã priori-
tate ar trebui sã fie crearea unor standarde mai bune.

CPR (legea privind produsele pentru construcþii) nu
ar trebui sã introducã proceduri simplificate pentru a
rezolva problemele de standardizare.

5. Evitarea utilizãrii abuzive a „Documentaþiei
Tehnice Specifice – DTS“

DTS propusã, care permite unor producãtori sã
scoatã o treime din numãrul de încercãri ale produselor,
nu ar trebui utilizatã când existã riscul de a introduce pe
piaþã produse nesigure. DTS nu ar trebui sã înlocuiascã
atestarea de conformitate cu o singurã verificare de
cãtre un organism de certificare a produselor care pre-
zintã o importanþã pentru sãnãtate ºi siguranþã.

6. Supravegherea pieþei/independenþa organis-
melor de notificare

FIEC salutã propunerile mai stricte pentru suprave-
gherea pieþei. În vederile FIEC identificarea din timp a
produselor nesigure sau cu performanþe mai reduse,
împreunã cu atestarea conformitãþii ºi independenþa
organismelor de notificare ar trebui sã fie prioritatea
absolutã în asigurarea aprovizionãrii pieþei numai cu
produse sigure. Dat fiind faptul cã produsele de con-
strucþie sunt încorporate rapid în lucrãri, supravegherea
pieþei nu poate înlocui un sistem efectiv al controlului
terþiar al acestor produse, cu mare importanþã pentru
siguranþã ºi securitate, înainte ca ele sã fie plasate pe
piaþã.

7. Informarea investitorilor privind Legea produselor
pentru construcþii

Cu toate eforturile industriei construcþiilor ºi statelor
membre, scopul Directivei existente ºi importanþa mar-
cãrii CE nu au fost interpretate corect, atât de producã-
tori, cât ºi de utilizatori. Ca urmare, reglementarea
propusã ar trebui sã conþinã mijloace de informare sem-
nificative pentru informarea tuturor pãrþilor implicate în
procesul de construcþie. 

Poziþia FIEC faþã de
noua lege a produselor pentru construcþii

propusã de Comisia Europeanã
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Izolarea fonicã a pereþilor de compartimentare
Pentru a obþine o izolare fonicã maximã în cazul

structurilor de pereþi de compartimentare cu gips carton,
trebuie respectate o serie de criterii, cele mai importante
fiind:

umplerea completã a cavitãþii cu vatã mineralã
utilizarea unui produs cu rezistivitate la flux de

aer R > 5KPa s/m2

Instalaþi benzi elastice de etanºare pe talpa tuturor
profilelor perimetrale. În acest fel asiguraþi atât
etanºarea structurii, cât ºi desolidarizarea elementelor
rigide, îmbunãtãþind izolarea fonicã totalã.

Nu montaþi fonoizolaþia în contact cu cabluri elec-
trice fãrã izolaþie electricã.

Nu executaþi deschiderile în plãcile de gips carton
(prize, ventilaþii) spate în spate. În acest fel se creazã
punþi acustice care vor reduce drastic performanþa acus-
ticã a pereþilor.

Performanþa totalã a pereþilor depinde atât de
structura lor, cât ºi de celelalte elemente componente
ale structurii: uºi sau geamuri. Dacã aceste elemente nu
sunt performante, comportamentul general al peretelui
va fi mult diminuat.

1. placare gips-carton 12,5 mm
2. vatã mineralã de sticlã ISOVER AKUSTO 75 – grosime 75 mm
3. profil metalic perimetral UW 75 mm
4. bandã elasticã de etanºare
5. profil metalic vertical CW 75

Produsele din familia Akusto sunt gata tãiate la
60 cm pentru a putea fi montate direct între profilele
verticale. În acest fel sunt evitate atât pierderile de mate-
rial, cât ºi formarea punþilor acustice ca urmare a
umplerii incomplete a spaþiului dintre cele douã profile.

Grosimile la care este disponibil produsul – 50 mm,
75 mm, 100 mm – sunt egale cu lãþimea profilelor
verticale permiþând alegerea variantei optime pentru
umplerea completã a cavitãþii dintre cele douã plãci de
gips-carton.

Produsul Akusto 5 Twin compus din douã pãturi de
5 cm poate fi folosit atât la gosimea de 10 cm, cât ºi ca
douã pãturi de 50 mm. 

Umpleþi complet cavitatea cu vatã mineralã pentru a
obþine cea mai bunã izolaþie fonicã. Utilizaþi grosimea
optimã în funcþie de grosimea profilului

profil de 50 mm - Akusto 50 mm
profil de 75 mm - Akusto 75 mm
profil de 100 mm - Akusto 100 mm

continuare în pagina 16
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Familia de produse Akusto a fost special dezvoltatã

de cãtre Saint-Gobain Isover Romania pentru izolarea

fonicã ºi termicã a pereþilor de compartimentare din

gips-carton.

Produsele sunt disponibile sub formã de saltele

rulate din vatã mineralã de sticlã.

Caracteristicile termo ºi fonoizolatoare ale produselor

derivã din însãºi tehnologia utilizatã la realizarea lor.

Filarea materialului la temperaturi de 900 0C în fibre

cu grosimi de câþiva microni, precum ºi utilizarea unor

lianþi speciali, permite obþinerea unui material cu o elas-

ticitate deosebitã, cu o rezistivitate la flux de aer

r > 5kPa s/m2 ºi cu un coeficient de conductivitate

termicã λ = 0,039 W/m*K.

Produsele Akusto sunt diponibile în grosimi identice

cu cele ale profilelor de racordare ale pereþilor de gips

carton, respectiv 50 mm, 75 mm ºi 100 mm. Acest lucru

permite alegerea soluþiei adecvate pentru o umplere

completã a interspaþiului dintre plãci ºi obþinerea unei

izolaþii fonice optime la zgomot aerian în raport cu cri-

teriul „gradul de umplere al interspaþiului“.

Având lãþimea standard de 600 mm egalã cu distanþa

la care trebuie montate profilele verticale, produsele din

familia Akusto pot fi foarte uºor instalate între montanþii

structurilor de compartimentare din gips carton, per-

miþând o izolare completã ºi uniformã a interspaþiului

existent între foile de gips carton. Datoritã acestei carac-

teristici a produsului este evitatã crearea de spaþii

incomplet izolate care ar putea reduce performanþa

finalã a structurii.

O altã caracteristicã importantã a produselor din

familia Akusto este rezistivitatea la trecerea aerului.

În cazul de faþã aceasta este mai mare decât valoarea

limitã de 5 kPa s/m2 asigurând un raport optim de izolare

în cazul structurilor de tip masã-resort-masã. Combinarea

rezistivitãþii la trecerea aerului cu un coeficient de elas-

ticitate dinamicã optim genereazã diminuarea frecvenþei

de rezonanþã a întregului sistem ºi scoaterea acesteia

în afara spectrului de audibilitate, rezultând o

îmbunãtãþire suplimentarã a izolaþiei fonice.

Gabriel GOLUMBEANU –

Brand & Comunication Manager

Isover AKUSTO
Izolare fonicã

la pereþi de compartimentare

urmare din pagina 14
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Knauf Insulation pe piaþa materialelor izolante din România

„Decizia de a intra pe piaþa din
România a fost una strategicã,
având în vedere potenþialul de
creºtere a pieþei construcþiilor ºi
nevoia de materiale izolante de bunã
calitate. La ora actualã, România
este una dintre þãrile europene care
deþine cele mai multe locuinþe cu
izolare termicã redusã. Mai mult,
75% din clãdiri au o vechime de
pânã la 55 de ani ºi o uzurã
avansatã a instalaþiilor, consumând
o cantitate dublã de energie faþã de
media Uniunii Europene. Evaluând
aceste date, deducem cã 60% dintre
blocuri necesitã reabilitare ºi moder-
nizare termotehnicã. În aceste
condiþii suntem pregãtiþi sã oferim
materiale izolante de calitate supe-
rioarã care respectã cele mai înalte
standarde privind reducerea con-
sumului de energie ºi asigurã con-
fortul necesar pentru fiecare tip de
aplicaþie“, a declarat Dominique
Bossan, Managing Director Knauf
Insulation Eastern Europe.

Knauf Insulation pune în egalã
mãsurã în activitatea sa un accent
deosebit pe auditarea energeticã a
clãdirilor, activitate susþinutã prin
Directiva Europeanã 2002/91/CE
privind Performanþa Energeticã a
Clãdirilor – care impune o reducere

de 20% pânã în 2020 a energiei con-
sumate la nivelul fondului construit
de clãdiri. 

În România, aceastã Directivã
Europanã va deveni obligatorie
începând cu anul 2010, fiind regle-
mentatã la nivel naþional prin Legea
nr. 372/2005. Conform acestei direc-
tive, la construirea, vânzarea sau
închirierea locuinþelor, va fi introdusã
obligativitatea prezentãrii unui certifi-
cat de performanþã energeticã care
sã ateste nivelul de eficienþã ener-
geticã a imobilului.

Pentru perioada urmãtoare Knauf
Insulation îºi propune extinderea
parteneriatelor locale ºi consoli-
darea poziþiei de lider în sistemele
de eficienþã energeticã, oferirea unor
produse uºor de instalat ºi manevrat
care sã satisfacã nevoile partenerilor
locali ºi, nu în ultimul rând, atragerea
atenþiei opiniei publice asupra eco-
nomiei substanþiale a energiei obþi-
nute prin izolare.

Ca parte a grupului Knauf, com-
pania Knauf Insulation produce o
gamã completã de materiale pentru
izolarea termicã, acusticã ºi pentru
protecþia la incendiu a tuturor
tipurilor de clãdiri: vatã de sticlã,
vatã bazalticã, polistiren extrudat,
polistiren expandat ºi plãci de lemn-
beton.

Produsele respectã cele mai

înalte standarde de calitate fiind

concepute astfel încât sã reducã

substanþial consumul de energie ºi

sã ofere, în acelaºi timp, confortul ºi

siguranþa necesare.

Ca producãtor de multiple tipuri de

produse de izolare, Knauf Insulation

este poziþionatã strategic, oferind soluþii

pentru toate tipurile de aplicaþii.

Knauf Insulation contribuie, de

asemenea, la protejarea ºi conser-

varea mediului înconjurãtor prin pro-

duse obþinute în mare parte din

materiale reciclabile. Compania uti-

lizeazã tehnologii avansate care

asigurã o calitate superioarã pro-

duselor ºi, în acelaºi timp, o redu-

cere substanþialã a emisiilor de CO2.

Modul de ambalare utilizat de

Knauf Insulation permite reducerea

perioadei de încãrcare/descãrcare,

micºorarea suprafeþei necesare pentru

transportarea ºi depozitarea pro-

duselor, precum ºi reducerea con-

sumului de combustibil necesar

pentru livrarea produselor cãtre

clienþi.

Toate produsele Knauf Insulation

sunt marcate CE. 

Þintind poziþia de lider în sistemele de eficienþã energeticã în clãdiri, prin susþinerea unei noi strategii
de business, Knauf Insulation oferã partenerilor produse izolante de înaltã calitate, care reprezintã cea mai
economicã ºi eficientã metodã de reducere a consumului de energie în clãdiri ºi, totodatã, de protecþie a
mediului înconjurãtor. 

Compania s-a lansat în septembrie a.c. pe piaþa construcþiilor din România, prin oferirea unor materiale
izolante care reduc substanþial consumul de energie.

Knauf Insulation este unul dintre cei mai mari producãtori de materiale izolante din lume ºi distribuie în
România produse din vatã de sticlã, vatã bazalticã ºi plãci din lemn-beton, utilizate pentru izolarea termicã,
fonicã ºi pentru protecþia la incendiu.
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Meseriaºi bine-aþi venit, la…
Murexin - marca Baumit!

Sãrbãtoarea normalã de dumi-
nicã 31 august 2008 s-a transfor-
mat într-una specialã pentru
meseriaºii din domeniul placajelor
din zona Timiºoara ºi pentru famili-
ile lor (soþii, copii, fraþi-surori,
nepoþi etc.).

Într-o locaþie de vis – grãdina
Hotelului Club Senator – Baumit
România a oferit partenerilor din
Timiºoara un Festival Murexin de
excepþie.

Meritul aparþine în totalitate
echipei Baumit din zona 6 – Banat
Criºana, condusã de „Marele ªef“ -
Sevastian Susaru, echipã din care
au mai fãcut parte Mirela Jurcã,
Atilla Olah ºi Alex Opriºan, în
colaborare cu Distribuitorii din
zonã – firmele Primera, Scottio ºi
Velica-Mur. 

Pr imi i  care  au in t ra t  în
atmosfera festivalului au fost copiii,
care au primit încã de la intrare
rucsacuri Baumit-Murexin, pline cu
dulciuri ºi în plus eºarfe, tricouri,
ºepcuþe/ pãlãriuþe.

„Meserie… te respect !“

Rodica MÃRGÃRIT, Marketing Baumit - Murexin,
Mihalache PÃUN, Product manager Murexin - Baumit România 

Arena… confruntãrilor

Festivalul Murexin - oferit de Baumit România la Timiºoara. 

Expoziþie… ºcoalã!
Produsele Murexin pentru placare în sistem, 

în ambalaje vechi ºi noi

Masa cu premii pentru concursurile sportive
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Aici ,  n imeni n-are funcþ i i ,
suntem toþi… Tari în construcþii!

Desfãºurat  sub deviza
„Meserie… te respect!“, festivalul
ºi-a propus sã ne cunoaºtem mai
bine unii pe alþii, sã învãþãm mai
mult distrându-ne împreunã, sã
petrecem o zi frumoasã ca într-o
familie adevãratã. 

Dupã o scurtã trecere în revistã
a produselor Murexin – compo-
nente ale sistemului pentru
placare, expuse pe platforma de
„lucru“ – s-a derulat partea cea mai
aºteptatã a festivalului ºi anume,
concursurile pentru meseriaºi.

Premiile, anunþate în prealabil,
au fost foarte tentante: mixere
electrice performante, maºini de
tãiat gresie ºi faianþã, gletiere,
mistrii de diferite dimensiuni, rulete,
driºte etc., plus genþi Baumit, salo-
pete, tricouri, ºepcuþe Murexin etc.

Din pãcate, din cei 30 de mese-
riaºi care s-au înscris la concursuri,
n-au putut participa decât 16, prin
tragere la sorþi – câte 4 persoane
pentru fiecare din cele patru con-
cursuri organizate – specific meseriei,
unul mai interesant decât altul ºi
anume:

1. Sã faci din... cioburi un
întreg! 

2. Puzzle cu un pic de chin –
sigle „Baumit“ - „Murexin“!

3. Lipeºte ºi cu… ochii închiºi! 
4. Recunoaºteþi… adezivul!?
Concursurile au fost moderate

de Sevastian Susaru, juriul fiind
complet independent de partici-
panþi. Membrii familiei ºi prietenii
concurenþilor i-au încurajat fre-
netic pe aceºtia pe toatã durata
concursurilor. 

La lipirea plãcilor s-a folosit în
principal adezivul flexibil alb KWF 61,
un adeziv nou, de excepþie fabricat
ºi promovat de Baumit România în
aceasta perioadã. Meseriaºii au
avut astfel prilejul sã aprecieze
calitãþile noului adeziv: lucrabili-
tate, aderenþã deosebitã, open
time extins.

Pânã la urmã, fiecare a câºtigat
câte ceva, dar mai important este
ce-am învãþat împreunã din aceste
concursuri!?

Chiar dacã te crezi cel mai tare
ºi zici cã poþi sã montezi plãcile ºi
cu ochii închiºi, e recomandabil sã
deschizi bine ochii înainte de a te
apuca de treabã.

Grãbeºte-te încet, nu te repezi,
lãmureºte-te întâi ce ai de fãcut: ce
lipeºti, pe ce lipeºti, cum lipeºti, cu
ce lipeºti? Economiseºti, astfel, ºi
timp ºi bani.

Dacã eºti Meseriaº adevãrat, ºi
îþi respecþi meseria e bine sã faci o
treabã corectã. Aceasta este dovada
respectului faþã de Client ºi nu în
ultimul rând dovada cã te respecþi
pe tine însuþi. 

Deºi crezi cã le ºtii pe toate,
mereu mai ai ceva de învãþat:

sã lucrezi în sistem, sã recunoºti
produsele dupã noile denumiri ºi
culori, sã ºtii sã le alegi astfel încât
produsul potrivit sã fie pus la locul
potrivit, iar sistemul în ansamblu
sã funcþioneze!

Dar… pe lângã concursurile
specifice meseriei, au fost ºi con-
cursuri de amuzament. De exem-
plu, „Cel mai rapid bãutor de bere“
concursuri sportive de ping-pong ºi
biliard, iar între mici, bere, sucuri,
dulciuri, cafea ºi bineînþeles apã
ºi… multe poveºti de familie cu
diferite întâmplãri. Unele chiar cu
adezivi ºi chituri Murexin.

Pentru cã grãdina dispune de
multe chioºcuri amenajate partici-
panþii s-au grupat ºi pe familii mai
mici ºi intime: rude, prieteni, colegi
de serviciu etc. Toatã lumea era
veselã ºi destinsã, vãzându-se clar
cã toþi se simþeau  bine, iar organi-
zatorii aveau de ce sã fie mulþumiþi. 

Vedeþi cã se poate? Se poate
trãi ºi frumos!

Totu-i simplu ºi uºor, cu...
Idei cu viitor!

Produsele Baumit ºi Murexin
sunt concepute ºi cu gândul la cei
care le aplicã – adicã la meseriaºi.
Ele trebuie sã fie în primul rând
simplu ºi uºor de pus în operã.

Din întâlnirile directe cu mese-
riaºii, noi învãþãm permanent ºi
încercãm sã luãm în considerare la
optimizarea produselor, observa-
þiile directe ale celor care lucreazã
efectiv cu ele. Numai aºa ideile au
viitor.

Festivalul Murexin, oferit de
Baumit România continuã în acest
an ºi în alte oraºe: Arad, Oradea,
Bucureºti, Satu-Mare, Bacãu.

Dacã sunteþi pe acolo, vã
aºteptãm cu plãcere! 

Aspect din timpul desfãºurãrii concursului –
tu cu cine þii?

A fost greu, dar pânã la urmã… tot am reuºit!

Domnul Ichim – „Bunicul” locul 1
la concursul 1, primind premiul

ªi copiii au câºtigat!…
la concursul de ping-pong
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Alarmã climaticã
ÎNCÃLZIREA GLOBALÃ ªI CONSTRUCÞIILE

dr. arh. Gheorghe POLIZU – preºedinte PSC

De mai mulþi ani omenirea asistã
la importante schimbãri climatice.
Trecerea de la un anotimp la altul
începe sã fie perceputã doar ca varã
toridã ºi iarnã asprã. 

În România, aflatã la 450 latitu-
dine nordicã, asistãm mai ales dupã
lungi perioade aride la furtuni care
prezintã caracteristici de taifun sau
uragan. În plus, în fiecare an, dupã
astfel de ploi devastatoare localitãþi
întregi sunt afectate de inundaþii,
râurile ies din matcã, iar lucrãrile de
protecþie – neîntreþinute – cedeazã.
Înregistrãm pagube considerabile,
iar familiile cãrora apele le-au luat
casele suferã ºi acuzã administraþia.
Parþial, au dreptate. Nu au dreptate
atunci când vor sã-ºi reclãdeascã
locuinþele luate de apã pe aceleaºi
amplasamente. De asemenea, nu
au dreptate dacã îºi reconstruiesc
locuinþa din materiale perisabile, fãrã
fundaþii din beton sau piatrã liatã cu
ciment, irosind practic materialele
obþinute ca ajutor.

Administraþia este ºi ea vinovatã
pentru lipsa de grijã în ceea ce
priveºte lucrãrile de apãrare (diguri)
a localitãþilor, pentru amânarea, din
lipsa banilor, a unor amenajãri rezul-
tate ca necesare din învãþãmintele
care au fost trase în urma eveni-
mentelor catastrofale din perioada
anterioarã.

Conducãtorii din ultimele douã
decenii nu au folosit priceperea pro-
fesionalã a specialiºtilor pentru
proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de
infrastructurã ºi protecþie ºi pentru
întreþinerea celor aflate în funcþiune.
Mai mult, nu au acþionat ferm pentru
împiedicarea defriºãrilor sãlbatice ºi
sancþionarea exemplarã, prin lege, a
crimelor ecologice.

Dar, se pare cã rãul este mult mai
profund. Este mult mai profund pen-
tru cã nu se referã numai la þara

noastrã, ci la întreaga planetã, cu
precãdere la þãrile sãrace, în curs de
dezvoltare. ªi nu se limiteazã numai
la defriºãri ºi lucrãri de infrastructurã
hidrotehnicã. Este vorba, în esenþã
de modul în care este orientatã
evoluþia proceselor industriale care
au adus bunãstare în þãrile dez-
voltate. Dacã la orizontul secolului
XIX motorul termic a condus la civi-
lizaþie ºi bunãstare, acum constatãm
cã acesta are douã mari hibe: con-
sumã resurse, mai ales neregenera-
bile ºi produce efectul de serã.

S-a ajuns astfel într-un moment
critic. Dacã nu se adoptã mãsuri
urgente, civilizaþia se poate prãbuºi,
iar costurile financiare ºi social-eco-
logice pentru corecþie vor fi de nesu-
portat. Sã nu uitãm cheltuielile
imense fãcute de Anglia – mare
putere economicã – pentru a împie-
dica inundarea Londrei de mareele
ce ridicã nivelul Tamisei. Sau cos-
turile deosebite care urmeazã a fi
suportate de Italia pentru protejarea
Veneþiei. De asemenea, cheltuielile
pe care le fac olandezii pentru prote-
jarea zonelor de teren cucerite din
mare. Ca imagine metaforicã, sun-
tem în faþa unor „cancere locale“
care tind sã se generalizeze într-o
„metastazã globalã“.

Situaþia criticã la care s-a ajuns
poate fi caracterizatã, pe scurt, de:

creºterea poluãrii atmosferice,
care afecteazã sãnãtatea locuitorilor
din marile oraºe;

schimbãri climatice care nu pot
fi þinute sub control;

încãlzirea globalã ºi afectarea
zonelor costiere;

deºertificare, inclusiv prin exploa-
tarea nechibzuitã a terenurilor;

mãrirea gãurii în stratul de
ozon care protejeazã Terra de radi-
aþiile cosmice;

depopularea unor zone, începutã
în þãrile dezvoltate, în paralel cu
explozia demograficã din zonele
sãrace.

De mai multã vreme, sistemul
organizaþiilor internaþionale, alãturi
de un grup de savanþi (Clubul de la
Roma) ºi futurologi din America ºi
Europa de vest (limitele creºterii) au
cãutat sã atragã atenþia asupra peri-
colului pe care îl reprezintã conti-
nuarea aceleiaºi linii de dezvoltare.
Au fost organizate reuniuni inter-
naþionale (ca cea de la Kyoto) care
au propus o serie întreagã de
mãsuri. Din pãcate, lipsa de unitate
a marilor state ale lumii împiedicã
dezvoltarea ºi generalizarea unei noi
mentalitãþi caracterizate de logo-ul
dezvoltãrii durabile. Este vorba de a
înþelege cã am greºit când am
crezut cã omul trebuie sã înfrunte
natura ºi sã o cucereascã cu orice
preþ, rupând echilibre ºi irosind în
puþini ani resurse formate în naturã
în milenii sau milioane de ani.
Acþionând aºa, ne tãiem craca de
sub picioare. Trebuie sã înþelegem
natura ºi sã nu-i depãºim capaci-
tatea de refacere. În acest scop sunt
organizate la diverse niveluri acþiuni
ºtiinþifice. Aº face referire la mai
multe asemenea evenimente recente:
una în România ºi douã la nivelul
Uniunii Europene.

La noi în þarã, acþiuni ºtiinþifice pe
o asemenea temã au avut loc la con-
ferinþa de presã din 27 august, orga-
nizatã la hotelul „Athénée Palace“ cu
tema „Civilizaþia în crizã – sursele
noi ºi regenerabile de energie –
o soluþie de salvare“, ºi la des-
chiderea Expoziþiei de echipamente
electrice ºi automatizãri (2-5 sep-
tembrie 2008, Palatul Parlamentului).
Cu acest prilej, au fost prezentate
mai multe mesaje din partea Comite-
tului Naþional Român ºi a Consiliului

continuare în pagina 28
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Naþional al Energiei, al Patronatului
Societãþilor de Construcþii, al Asoci-
aþiei Patronale „Surse noi de energie
SunE“ ºi Asociaþiei Auditori lor
Energetici pentru Clãdiri.

Menþionez câteva idei care subli-
niazã gravitatea situaþiei la care mã
refer:

Statele lumii devin conºtiente
de pericolul deteriorãrii necontrolate
a naturii ºi încep sã impunã restricþii
pentru limitarea dezastrelor;

Rezerva de timp pentru reme-
dierea sau stabilizarea situaþiei se
epuizeazã;

Conceptul dezvoltãrii durabile
– noi tehnologii de producþie, refa-
cerea siturilor afectate, utilizarea
raþionalã a resurselor de toate cate-
goriile, dezvoltarea surselor rege-
nerabile de energie;

Energia fotovoltaicã ºi sisteme
moderne de gestionare a energiei;
participarea micilor producãtori de
energie la furnizarea comunã a
energiei;

Angajamentele la nivel UE ºi
mondial privind reducerea emisiilor
poluante la orizontul anilor 2012 ºi
2020, sunt imperative;

Implicarea bãncilor ºi adminis-
traþiei în finanþarea reabilitãrii ter-
mice a clãdirilor este necesarã ºi în
unele cazuri prezentã;

Rezistenþa la schimbarea obiº-
nuinþelor, noi standarde comporta-
mentale, explicabile într-o oarecare
mãsurã, trebuie depãºite;

Pe plan internaþional, ca dovadã
a seriozitãþii situaþiei, la Patronatul
Societãþilor din Construcþii s-a primit
în septembrie a.c. FLASH 2008/26
„changement climaterique: commission
lance une consultation publique sur
l’après 2012“.

Este vorba de un text amplu prin
care se urmãreºte o consultare pu-
blicã asupra datelor unui acord inter-
naþional care sã încadreze lupta
contra schimbãrilor climatice începând
din 2012, atunci când obiectivele
protocolului de la Kyoto îºi înceteazã
valabilitatea.

Consultarea se face ca urmare a
textului comisiei intitulat „Limita de
încãlzire a planetei la 2 0C: cãi de urmat
la orizontul anului 2020 ºi dupã“.

Pãrþile implicate sunt invitate
sã-ºi exprime punctul de vedere

asupra diferitelor elemente ce com-
pun „foaia de parcurs Bali“. Între
acestea, se urmãreºte constituirea
unei viziuni comune a þãrilor dez-
voltate privind obiectivele intermedi-
are, o colaborare mai solidarã în
vederea reducerii emisiilor poluante
ºi adaptãrile pentru a face faþã schim-
bãrilor climatice prin noi tehnologii ºi
mijloace financiare.

Consultarea s-a desfãºurat pânã
la 29 septembrie 2008, pãrþile intere-
sate fiind invitate sã completeze un
chestionar.

Cu aceastã ocazie a fost lansat ºi
textul „Spre un acord global ºi
ambiþios pentru schimbãrile cli-
matice dupã 2012“.

Toate acestea sunt o urmare a
sesiunii din 2007 a Conferinþei
Cadru a Naþiunilor Unite asupra
schimbãrilor climatice (CCNUCC)
care a adoptat FOAIA DE PARCURS
BALI.

Prin aceastã foaie de parcurs se
urmãreºte convenirea unui nou
acord global pânã la conferinþa
Pãrþilor (CdP) care se va desfãºura
la Copenhaga în 2009. Se doreºte
ca acest acord sã conducã la o vizi-
une comunã privind noile angaja-
mente ale þãrilor dezvoltate pentru
atenuarea schimbãrilor climatice pe
termen mediu ºi lung; de asemenea,
sprijinirea financiarã ºi tehnologicã a
þãrilor în curs de dezvoltare pentru
încadrarea emisiilor produse la
nivelul cerinþelor.

La baza întregului demers stã
Comunicatul Comisiei Europene
„limitaþi încãlzirea planetei la 2 0C
faþã de era preindustrialã – cãi de
urmat la orizontul anului 2020 ºi
mai departe“ ºi concluziile Consiliului
European de Primãvarã ce a avut
loc în martie 2007. Cu acest prilej,
au fost examinate avizele detaliate
ale celor implicaþi, privind fiecare din
elementele esenþiale ale foii de par-
curs Bali, care precizeazã atât
responsabilitatea comunã, cât ºi
diferenþierile în funcþie de capaci-
tãþile respective. În acest document
þãrile dezvoltate sunt considerate
exemple ºi avangardã privind con-
tribuþia lor la reducerile aºteptate
pânã în 2020. În acelaºi timp, se
solicitã eforturi ºi din partea þãrilor în
curs de dezvoltare, mai ales a
acelora cu economii emergente.
Acestea trebuie sã-ºi schimbe în

mãsurã semnificativã scenariile
privind emisiile de gaze cu efect de
serã, beneficiind de susþinere prin
piaþa globalã de CO2 ºi prin alte
mãsuri de încetare pozitivã, ca ºi
prin sprijinul acordat prin accesul la
noi tehnologii ºi resurse financiare.

Acordul global privind climatul va
cuprinde mãsurile convenite pentru
reducerea emisiilor poluante din
transportul internaþional (auto, aerian
ºi maritim), despãduriri defriºãri ºi
degradarea pãdurilor. Au fost emise
scenarii care aratã cã nerealizarea
nivelurilor prescrise vor face nece-
sare eforturi financiare ºi tehnolo-
gice deosebite pentru corectare.

Scopul consultãrii iniþiate de CE
este acela de a conºtientiza factorii
interesaþi ºi de a culege opinii ºi
puncte de vedere asupra chestiu-
nilor esenþiale, eventual pentru a
oferi lãmuriri, înaintea acordului
global post 2012, asupra schim-
bãrilor climatice.

Rãspunsuri sau întrebãri pentru
clarificarea problemelor din ches-
tionar trebuie adresate la: env-climate-
changepost2012@ec.europa.eu.

În cadrul consultãrii au fost for-
mulate 14 întrebãri care se referã la
identitatea respondenþilor, modul
cum vãd aceºtia schimbãrile clima-
tice pentru instituirea unei viziunii
comune asupra dezvoltãrii în secolul
XXI, despre nivelul de reducere a
emisiilor poluante ale þãrilor dez-
voltate ºi în curs de dezvoltare,
depre piaþa de dioxid de carbon, idei
pentru reducerea emisiilor în diverse
sectoare, despre cooperare în
domeniile tehnologice, financiare ºi
investiþii, despre efortul necesar în
execuþia unui acord ºi alte sugestii.

Consultarea nu se ocupã în mod
distinct de construcþii, dar poziþia
acestora în rândul sectoarelor cu
implicaþii în consumurile energetice
ºi al emisiilor poluante este notabil.

Sã nu uitãm cã, practic, toate
materialele pentru construcþii se pro-
duc ca urmare a unor procese de
ardere ºi mãcinare care implicã con-
sumuri energetice cu emisii de gaze
de ardere ºi praf. Materialele pentru
construcþii, odatã produse, trebuie
transportate pe ºantiere. Distanþele
de transport cresc, volumele materi-
alelor sunt importante, de circa
1,3-2 tone/m2 construit desfãºurat,

urmare din pagina 26
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sau au ºi gabarite ori dimensiuni
agabaritice. Pe ºantiere se consumã
energie pentru funcþionarea utilajelor.
S-a calculat cã pentru realizarea
unei locuinþe cu suprafaþã de 100 m2

sunt înglobate în materialele de con-
strucþii ºi în activitatea din ºantier
între 25 ºi 40 tone combustibil con-
venþional. Transformând aceastã energie
în kilowaþi, rezultã valori cuprinse
între 150,5 MW, respectiv 240,8 MW
pentru clãdirea de locuit de 100 m2.

Dar, odatã realizatã locuinþa, ea
este exploatatã de beneficiari.
Aceºtia doresc condiþii de confort,
care înseamnã apã caldã pentru
igienã ºi utilizãri menajere, încãlzire
ºi luminã, inclusiv energie pentru
aparatele casnice, ºi – în cazul lati-
tudinii þãrii noastre – climatizare în
timpul verii.

În România existã, de multã vreme,
reglementãri tehnice care se referã
la acþiunile ce trebuie întreprinse în
perioada de exploatare, fãrã a afecta
confortul beneficiarilor (poate doar a
celui financiar). Este vorba de o
Ordonanþã a guvernului din anul
29/2000 aprobatã prin legea 325/2002
privind reabilitarea termicã a fon-
dului construit existent, de legea
199/2000 privind utilizarea eficientã
a energiei, mai multe hotãrâri de
guvern ºi o serie de reglementãri.
Între acestea aº distinge seria de
normative C107/2005 care se referã
la calculul coeficientului global de
izolare termicã la clãdirile noi de
locuit ºi cu altã destinaþie, calculul
termotehnic al elementelor de con-
strucþii, proiectarea ºi executarea
lucrãrilor termice, calculul ter-
motehnic al elementelor de con-
strucþii în contact cu solul, toate
adresându-se clãdirilor noi ºi seria
de normative NP047 care se referã
la realizarea regimului energetic al
clãdirilor ºi instalaþiilor de încãlzire ºi
preparare a apei calde de consum
aferent acestora, NP048 care au ca
obiect expertizarea termicã ºi ener-
geticã a clãdirilor existente ºi a insta-
laþiilor de încãlzire ºi prepararea apei
calde de consum aferente acestora
ºi NP049 referitor la elaborarea ºi
acordarea certificatului energetic al
clãdirilor existente, la care se
adaugã mai multe ghiduri de
proiectare.

Deci, reglementãri existã din
belºug. Din pãcate, ele nu se aplicã
ºi, în consecinþã, nu sunt cunoscute.

Limitându-ne la NP049, pentru
certificatul energetic, sunt stabilite
10 trepte notate cu „A“ – pentru cele
mai bine conformate din punct de
vedere termotehnic, respectiv „F“
pentru cele mai deficiente, pe o
scalã la care clasa energeticã „A“
reprezintã culoarea verde ºi clasa
„F“ culoarea roºie. Grafic, aceeaºi
notare o gãsim ºi la aparatele elec-
trocasnice – frigidere, maºini de
spãlat, aparate de climatizare etc.

Revenind la locuinþa de 100 m2,
necesarul energetic pentru clasa „A”
este, pentru încãlzire ºi apã caldã
menajerã de 105 KWh/m2/an, iar
pentru clasa „F“, 1000K Wh/m2/an.
Diferenþa de 895 KWh/m2/an este
importantã atât pentru deþinãtorul
locuinþei, cât ºi pentru surplusul de
poluare pe care îl determinã la furni-
zorul de energie. Este greu de pre-
cizat care este starea energeticã a
clãdirilor încãlzite din þara noastrã.
Probabil cã le putem aprecia în
clasa D-E-F, adicã, solicitând în jur
de 800 KWh/m2/an, care ar trebui
multiplicat cu milioane de suprafeþe
de 100 m2 reprezentate de aceste
clãdiri.

Economiile ar fi deosebite ºi
emisiile poluante mult scãzute. În
alte þãri existã programe privind
realizarea unor locuinþe care, de
exemplu, necesitã pentru încãlzire
numai 15 KWh/m2/an sau clãdiri de
locuit echipate cu sisteme foto-
voltaice care îºi asigurã indepen-
denþa energeticã, iar surplusul de
energie îl livreazã în reþea.
Specialiºtii susþin cã în Germania
instalaþiile fotovoltaice care echipeazã
locuinþele asigurã o putere compara-
bilã cu aceea furnizatã de centrala
de la Cernavodã.

Dacã vrem sã facem economie
de energie ºi sã reducem emisiile
poluante trebuie sã se declanºeze
urgent programul de reabilitare care
presupune cheltuieli de 30 ÷ 120
euro/m2 de clãdire, din care – dupã
cum se cunoaºte – numai 33% este
în sarcina deþinãtorului de locuinþã.
Lucrãrile de reabilitare ºi reducere a
emisiilor poluante presupun un
ansamblu de acþiuni coordonate
care se adreseazã atât clãdirilor, cât
ºi activitãþilor legate de producerea
ºi transportul energiei de la producã-
tor la consumatorul final. Acestea
trebuie susþinute pe plan financiar ºi

politic. Pe ansamblu, acþiunile pot fi
urmãrite pe mai multe cãi. Prima
cale, cea generalã, se referã la cer-
cetarea, instalarea ºi generalizarea
noilor tehnologii pentru producerea
energiei în instalaþii de mare putere
sau microinstalaþii care minimizeazã
emisiile poluante ale gazelor de
ardere, poluarea solului ºi a apei,
organizarea ºi echiparea teritoriului,
refacerea siturilor afectate prin
defriºãri, reabilitarea zonelor miniere,
a siturilor industriale dezafectate etc.

A doua cale se referã la mãrirea
protecþiei termice a locuinþelor ºi a
tuturor clãdirilor încãlzite, acþionând
pentru:

pereþi opaci cu înalte perfor-
manþe termotehnice;

pereþi transparenþi eficienþi;
stocarea cãldurii;
ventilare dublu flux cu recupe-

rarea cãldurii;
utilizarea sistemelor de încãlzire

cu fluide având temperaturã redusã.
A treia cale o constituie dez-

voltarea surselor regenerabile de
energie:

luminã diurnã ºi soare;
ape curgãtoare, valuri, vânt,

maree;
surse geotermale ºi pompe de

cãldurã;
recuperarea ºi folosirea fluide-

lor calde deºeu:
biogaz, bioenergie, biocom-

bustibili;
valorificarea deºeurilor.

Sã nu uitãm cã alarma climaticã
pentru evitarea încãlzirii globale nu
se limiteazã la graniþele statelor.
Logo-ul „suntem toþi într-o barcã”
este mai adevãrat ca oricând. Nu
vom putea obþine nimic fãrã a depãºi
mentalitatea celui care plãteºte ºi
face ce vrea, adicã poate polua.

La fel, toate bunele intenþii ale
tehnicienilor rãmân în stadiul de
intenþii dacã nu sunt susþinute finan-
ciar ºi tehnologic pe plan inter-
naþional. De altfel, acesta este rolul
demersului fãcut de Comisia UE
pentru un nou acord global ºi a foii
de parcurs Bali. 

Sper sã ne dea Dumnezeu
înþelepciunea de a reuºi în acþiunile
ce se întreprind pentru stãpânirea
fenomenelor climatice. 

urmare din pagina 28
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Macaralele POTAIN la… înãlþime!
Potrivit Institutului Naþional de Sta-

tisticã (INS), faþã de aceeaºi perioadã
a anului trecut, 2008 a adus cca 11%
mai multe autorizaþii de construcþii,
respectiv 35.233, numai pentru clãdiri
imobiliare rezidenþiale. Construcþii
impunãtoare, dezvoltate din ce în ce
mai mult pe înãlþime, drumuri ºi pasaje
supraterane, toate necesitã utilaje
specializate. Indispensabile sunt maca-
ralele care, odatã cu dezvoltarea pieþei
construcþiilor, s-au specializat ºi moder-
nizat în concordanþã cu nevoile clienþilor.
Fie cã este vorba de macarale modu-
lare, mobile sau automacarale, aceastã
gamã de utilaje de construcþii încor-
poreazã o serie specializatã de
tehnologii care au menirea de a efici-
entiza ºi uºura activitatea operatorilor.

La Ansamblul Vivenda Residencias
(executant: Virom International) din zona
Vergului a capitalei, care va ocupa în
final o suprafaþã de 6 hectare, cuprin-
zând nouã blocuri cu regimuri de
înãlþime între 11 ºi 14 etaje lucreazã
trei macarale POTAIN, urmând ca în
douã sãptãmâni sã fie instalatã ºi cea
de a patra. Astfel, în acest proiect
sunt antrenate: o macara MCT 88
POTAIN cu sarcinã maximã de 5 t ºi
o lungime maximã a braþului de 52 m,
urmând sã mai fie instalatã încã una
de acelaºi fel ºi alãturi de ele, maca-
raua turn MCT 78 POTAIN cu aceeaºi
sarcinã maximã de 5 t ºi o lungime a
braþului de 51 m ºi o MDT 98 macara
turn modularã Topless, cu sarcina de 6 t
ºi lungimea maximã a braþului de 55 m.

Gama de macarale MCT (cu sarcini
maxime de 3 pânã la 5 t) este gânditã
în aºa fel încât sã maximizeze produc-
tivitatea investiþiei clientului, fãrã sã
neglijeze siguranþa operatorului atunci
când sunt în funcþiune, în timpul
întreþinerilor, al montãrii/demontãrii ºi
chiar în timpul transportãrii lor între
ºantiere. 

ªi la Pasajul Suprateran Basarab
lucreazã o macara POTAIN MD 125 B,
ridicatã pânã la 90m, întrecând astfel în
înãlþime toate celelalte macarale din
zona capitalei. Construcþia porneºte din
intersecþia Bulevardului Nicolae Titulescu
cu str. Al. I. Cuza, coborând la nivelul
solului pe ªos. Grozãveºti. Proiectul ai
cãrui executanþi sunt Astaldi (Italia) ºi
FCC (Spania) cuprinde 3 zone princi-
pale: podul peste Dâmboviþa de la
Grozãveºti, viaductul de legãturã
Orhideelor ºi podul principal peste liniile
de cale feratã. Pentru traversarea cãilor
ferate, soluþia este un pod suspendat cu
cabluri înclinate asimetric având un sin-
gur pilon de susþinere ºi un tablier de
222 m lungime totalã. Pilonul de susþinere
în formã de H are o înãlþime de 80 m ºi
este realizat cu macaraua POTAIN MD
125 B, care pânã la final va fi ridicatã la
95 m la cârlig. Lungimea totalã a pasa-
jului va fi de 1900 m, urmând sã fluidi-
zeze circulaþia din zona Gãrii de Nord.

Tot într-o zonã foarte aglomeratã a
capitalei, pe Bulevardul Timiºoara, se

ridicã proiectul creat de B Design
Architecture ºi construit de cãtre Serrom
Construction International. 

Anchor Plaza Metropol se întinde
pe o suprafaþã de 55.000 mp. Cele
12 etaje ale  construcþiei beneficiazã
de cele mai moderne tehnologii ºi uti-
laje de construcþii. Douã macarale
POTAIN MDT 178 cu braþul întins
pânã la 60 m ºi cu o sarcinã maximã
de 8 t lucreazã continuu, optimizând
spaþiul ºi timpul de construcþie.

O caracteristicã foarte importantã a
întregii game de macarale POTAIN o
constituie motoarele electrice de ultimã
generaþie, dotate cu variatoare de
frecvenþã care permit recunoaºterea
sarcinii manipulate, reglarea automatã
a vitezei maxime posibile de acþionare
în funcþie de sarcinã ºi reglarea senzi-
tivitãþii de acþionare la joy-stick în funcþie
de dorinþa operatorului.

POTAIN este singurul producãtor
pe plan mondial care doteazã mode-
lele de macarale cu aceastã tehnolo-
gie modernã.

MARCOM – Distribuitor Autorizat
în România pentru macaralele POTAIN,
(POTAIN împreunã cu GROVE –
automacarale fac parte din concernul
Manitowoc Crane Group), este alãturi
de clienþii sãi de pe întreg teritoriul
României cu cele mai bune echipa-
mente industriale ºi cu asistenþã
tehnicã de excepþie pe toatã durata de
viaþã a echipamentelor. 





...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

15 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România
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Consolidarea clãdirilor
prin metoda izolãrii bazei
Adrian IORDÃCHESCU, Eugeniu IORDÃCHESCU, Mihnea CRIHAN, Dragoº MOCANU

Prin Expertiza Tehnicã elaboratã
de cãtre S.C. PROESCOM SRL ºi
E.B.C. SRL s-au evidenþiat urmãtoa-
rele valori ale gradului de asigurare
seismicã, în cazul utilizãrii metodei
static echivalente:

direcþia x:

direcþia y:

Potrivit Normativului P100/1992 cu
modificãrile ºi completãrile din 1996
referitoare la capitolele 11 ºi 12, din
punctul de vedere al riscului seismic, în
sensul efectelor probabile ale unor
cutremure caracteristice amplasamen-
tului, clãdirea „Victor Slãvescu“ se
încadreazã în clasa RsII.

Pentru reducerea corespunzãtoare
a eforturilor în elementele structurale,
ca ºi pentru reducerea valorilor
deplasãrilor relative de nivel, s-a optat
pentru utilizarea a 80 de reazeme
elastomerice SEP – USA, cu dimensi-
uni de 700 x 700 x 375 mm, capabile sã
asigure deplasãri laterale de 600 mm,
precum ºi a 18 amortizori seismici
Taylor Devices USA care pot furniza o
forþã maximã de 1500 kN, cursa lor fiind
de ± 500 mm. Reducerea eforturilor
este de aproximativ 3 ori, atât pentru
direcþia de acþiune seismicã paralelã
cu Calea Griviþei, cât ºi pentru direcþia
de acþiune seismicã perpendicularã pe
Calea Griviþei. Distribuþia deplasãrilor
relative de nivel pe verticalã aratã o
miºcare generalã de solid-rigid, cu o
deplasare generalã la nivelul inter-
feþei izolate de 15 cm pe direcþia
paralelã cu Calea Griviþei, respectiv
de 20 cm pentru direcþia de acþiune

seismicã perpendicularã pe Calea
Griviþei, în condiþiile montãrii de dis-
pozitive mecanice cu rol de disipare
energeticã – amortizori seismici.

Izolarea seismicã este un concept
de proiectare bazat pe premiza cã o
structurã poate fi în mod substanþial
decuplatã de miºcãrile seismice cu
potenþial distrugãtor. 

Unul dintre proiectele de consoli-
dare pentru clãdiri înalte, care uti-
lizeazã metoda izolãrii bazei este cel
aferent Oakland City Hall (foto 1),

realizat de cãtre VBN Architects, fina-
lizat în 1992.

Pentru izolarea seismicã a
Oakland City Hall, grav avariatã de
cutremurul Loma Prieta din 1989,
s-au folosit 110 reazeme cu diametre
între 737 mm si 940 mm, pentru un
nivel al acþiunii seismice de 0,48 g.

Imobilul „Victor Slãvescu“ este clasat
ca monument istoric, înregistrat în
Lista Monumentelor Istorice cu codul
B-II-m-B-18837 clãdirea fiind constru-
itã în anul 1905 (foto 2).

Odatã cu trecerea timpului se pune tot mai stringent problema recuperãrii, modernizãrii ºi redãrii funcþiona-
litãþii clãdirilor construite cu ani în urmã. Conservarea ºi prelungirea existenþei lor preocupã specialiºtii în
domeniu, cu prioritate arhitecþii ºi proiectanþii care vor sã repunã în valoare construcþiile care definesc evoluþia
ºi specificul autohton. O primã etapã din aceastã tentativã o reprezintã asigurarea rezistenþei structurii pe care
este clãditã construcþia respectivã.

Vã prezentãm un studiu concret reuºit în capitalã. Un exemplu care nu trebuie sã rãmânã unicat, nici ca
soluþie, nici ca realizare. Concret, soluþia adoptatã pentru consolidarea clãdirii „Victor SLÃVESCU“ a A.S.E. –
Calea GRIVIÞEI Nr. 2-2A, Bucureºti, pleacã de la principiul izolãrii seismice a structurilor prin modificarea perioadei
proprii de vibraþie a clãdirii (în sensul mãririi), astfel încât aceasta sã fie plasatã în afara zonei de amplitudine
maximã a spectrului de rãspuns pentru amplasamentul dat. Datoritã relaþiei directe între spectrul de amplasament
ºi perioada proprie de vibraþie a structurii, proiectarea sistemului de izolare seismicã pentru o clãdire are un
caracter de unicat.

Foto 1 Foto 2
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Clãdirea „Victor Slãvescu“ a A.S.E.
Bucureºti, compusã din subsol,
parter, douã etaje ºi mansardã, este
aliniatã la frontul Cãii Griviþei ºi pre-
zintã douã accese directe din stradã,
precum ºi un acces secundar prin
curtea de serviciu situatã în zona din
spatele parcelei. Construcþia este for-
matã dintr-un volum compact,
monobloc, articulat printr-o retragere
cu clãdirea învecinatã a Muzeului
Colecþiilor (extinderea Casei Romanit)
ºi separat printr-o alee de acces de
clãdirea Spitalului Carol Davila.

Clãdirea studiatã este realizatã din
zidãrie de cãrãmidã cu acoperiº tip
ºarpantã ºi învelitoare din tablã.
Planºeul peste subsol este realizat în
soluþie de bolþiºoare de cãrãmidã pe
profile metalice, sistem des întâlnit la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
începutul secolului XX pentru spaþiile
cu destinaþie utilitarã din subsoluri sau
demisoluri.

Exterioarele sunt finisate cu ten-
cuieli simple, la care se adaugã deco-
raþii din ipsos ºi tencuialã. 

SOLUÞIA DE CONSOLIDARE
PRIN METODA IZOLÃRII BAZEI

Pentru studierea comportãrii spaþi-
ale, de ansamblu, a clãdirii s-a uti-
lizat un program de calcul de ultimã
generaþie, bazat pe metoda elementu-
lui finit, ºi anume ETABS NON-LINEAR
v.8.4.5. (licenþa PROESCOM SRL nr.
7915/2005), pentru care s-au stabilit
urmãtorii parametri de calcul:

Modelul structurii a luat în con-
siderare întreg ansamblul structural,

dezvoltat atât în plan, cât ºi pe
înalþimea clãdirii (subsol, parter ºi cele
douã etaje cu pereþi structurali din
zidãrie de cãrãmidã).

Nivelul subsolului a fost modelat
prin împãrþirea acestuia în douã – cu
înãlþimi diferite, pe verticalã, astfel
încât sã se respecte situaþia realã a
cotei trotuarului, intermediarã între
cota fundaþiilor ºi cea a planºeului de
peste subsol.

Planºeele au fost modelate în
soluþia cu bolþiºoare de cãrãmidã cu
descãrcare unidirecþionalã pe profile
metalice, pentru respectarea cât mai
fidelã a alcãtuirii structurale existente.

Din punct de vedere al pereþilor
structurali, aceºtia au fost modelaþi
respectând dimensiunile din releveele
structurale ºi considerând urmã-
toarele caracteristici pentru zidãria
de cãrãmidã: zidãrie de cãrãmidã cu
C50 ºi M10.

Calculul automat s-a realizat
considerând gruparea acþiunilor atât în
gruparea fundamentalã, cât ºi în
grupãrile speciale; de asemenea,
considerând acþiunea seismicã pe
direcþiile principale, pe ambele sensuri
pentru fiecare direcþie în parte.

Din analiza modalã dezvoltatã a
structurii de rezistenþã prin luarea în
considerare a primelor 6 moduri proprii
de vibraþie, s-au selectat urmãtoarele
valori semnificative pentru perioadele
proprii de vibraþie:

T1 = 0,79 sec (preponderent
translaþie paralelã cu Calea Griviþei
însoþitã de torsiune generalã - fig. 1);

T2 = 0,64 sec (preponderent
translaþie perpendicularã pe Calea Griviþei
însoþitã de torsiune generalã – fig. 2);

T3 = 0,50 sec (preponderent tor-
siune generalã – fig. 3);

T4 = 0,20 sec (translaþie paralelã
cu Calea Griviþei, cu un punct de
inflexiune);

T5 = 0,15 sec (translaþie perpen-
dicularã pe Calea Griviþei, cu un punct
de inflexiune); 

T6 = 0,08 sec (translaþie paralelã
cu Calea Griviþei, cu douã puncte de
inflexiune).

Analiza modalã a evidenþiat flexibi-
litatea structurii în planuri orizontale,
lipsa de rigiditate datoritã sistemului
structural al planºeelor, precum ºi pon-
derea mare a miºcãrii de torsiune
generalã în modul 1 ºi 2 de vibraþie,
rezultatã ca urmare a diferenþelor de
rigiditate pe cele douã direcþii princi-
pale (dispunere inegalã de elemente
verticale de rezistenþã).

Pentru reducerea corespunzãtoare
a eforturilor în elementele structurale,
ca ºi pentru reducerea valorilor
deplasãrilor relative de nivel, au fost
considerate pe rând, mai multe vari-
ante pentru valoarea rigiditãþii efective
a sistemului izolator, obþinându-se
perioade corespunzãtoare ale clãdirii
izolate cuprinse între Tizolat = 2,5 sec ÷
3 sec, iar pentru reducerea deplasãrilor
generale de solid-rigid s-au considerat
diverse dispuneri de elemente meca-
nice cu rol de disipare energeticã.

În final, s-a optat pentru utilizarea a
80 de reazeme elastomerice SEP –
USA, cu dimensiuni de 700 x 700 x
375 mm, capabile sã asigure deplasãri
laterale de 600 mm, precum ºi a 18
amortizori seismici Taylor Devices
USA care pot furniza o forþã maximã
de 1500 kN, cursa lor fiind de ± 500 mm
(foto 3).

Soluþia de consolidare a fost deter-
minatã de doi factori:

Clãdirea este monument istoric
ºi de arhitecturã;

Se doreºte asigurarea funcþiona-
litãþii clãdirii pe perioada lucrãrilor de
consolidare.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3 Foto 3
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Asigurarea consolidãrii clãdirii în
condiþiile prevãzute de normativele
tehnice în vigoare, se realizeazã în
prezent prin aplicarea unei tehnologii
moderne utilizatã ºi în alte þãri cu seis-
micitate ridicatã. Avantajul soluþiei con-
stã în faptul cã efectuarea lucrãrilor de
consolidare nu necesitã evacuarea
clãdirii.

Principiul izolãrii seismice a struc-
turilor este de a modifica perioada pro-
prie de vibraþie a clãdirii (în sensul
mãririi), astfel încât aceasta sã fie
plasatã în afara zonei de amplitudine
maximã a spectrului de rãspuns pen-
tru amplasamentul dat. Datoritã
relaþiei directe între spectrul de
amplasament ºi perioada proprie de
vibraþie a structurii, proiectarea sis-
temului de izolare seismicã pentru o
clãdire are un caracter de unicat.

Metoda izolãrii pasive a bazei intro-
duce o soluþie suplimentarã de pro-
tecþie a structurii, prin decuplarea
suprastructurii de fundaþie. Interfaþa
suprastructurã izolatã – infrastructurã
rigidã este alcãtuitã din centura supe-
rioarã de susþinere a suprastructurii,
din sistemul izolator propriu-zis
(reazeme izolatoare), ºi din centura
inferioarã pe care reazemã sistemul
izolator ºi suprastructura. În acest
plan, miºcarea de lunecare este cvasi-
liberã în plan orizontal al clãdirii.

Conceptul folosit la realizarea „izo-
latorului seismic“ îl reprezintã asigu-
rarea unei rigiditãþi minime la
forfecare, simultan cu o rigiditate
maximã la solicitãri axiale. Izolatorul
seismic este alcãtuit dintr-un cilindru
natural vulcanizat, armat cu tole meta-
lice orizontale. Astfel, deformaþia din
forfecare este în funcþie de caracteris-
ticile mecanice ale elastomerului, iar
deformaþia transversalã sub încãrcãri
axiale este împiedicatã prin aderenþa
straturilor de elastomer la tolele meta-
lice interioare. Izolatorul este prevãzut
cu plãci metalice necesare solidarizãrii
cu elementele structurale inferioare,
respectiv superioare.

În proiectarea antiseismicã obiec-
tivul predominant este reprezentat de

relaþia care existã între forþele seis-
mice impuse structurii ºi modalitatea
de a le prelua. Într-o proiectare raþio-
nalã, capacitãþile de rezistenþã ºi de
deformaþie pentru o structurã trebuie
sã fie mai mari decât cerinþele impuse
de acþiunea seismicã.

Prin decuplarea structurii de
vibraþiile terenului, izolarea seismicã
reduce nivelul rãspunsului în structura
de la nivelul care, altfel, ar putea sã
aparã într-o structurã cu baza fixatã
convenþional, oferind astfel avantajul
proiectãrii la un nivel redus al încãr-
cãrii seismice, atingându-se acelaºi
grad de protecþie antiseismicã ca ºi
pentru o structurã cu baza fixatã
convenþional.

CALCULUL CADRULUI PURTÃTOR
ªI TEHNOLOGIA IZOLÃRII BAZEI
Pentru construcþiile existente, sepa-

rarea suprastructurii construcþiei de
legaturã cu terenul trebuie sã îndepli-
neascã mai multe condiþii:

nedeformabilitatea practicã a
suprastructurii construcþiei, sau mai
exact pãstrarea deformabilitãþii în
limite acceptabile;

menþinerea secþiunii orizontale
de la baza construcþiei, în toate fazele
de lucru, într-un plan orizontal.

Pentru îndeplinirea primei condiþii
de nedeformabilitate a structurii, se
realizeazã dupã o tehnologie specialã,
un element nou din beton armat în

zona în care se taie legãtura con-
strucþiei cu fundaþia, denumit „cadru
purtãtor“ ºi care de fapt reprezintã o
reþea de grinzi plane solicitate la încãr-
cãri normale pe planul lor (foto 4).

Alegerea soluþiei pentru alcãtuirea
cadrului purtãtor a depins de doi factori:

modul de conformare ºi natura
materialelor din care este alcãtuitã
suprastructura clãdirii;

modul de rezemare a con-
strucþiei prin intermediul cadrului
purtãtor pe elementele izolatoare
(fig. 4).

În vederea determinãrii eforturilor
în cadrul purtãtor, s-au stabilit douã
ipoteze de transmitere a încãrcãrilor:

cadrul purtãtor solicitat de încãr-
carea staticã provenitã din suprastruc-
tura clãdirii, rezematã rigid;

cadrul purtãtor solicitat de
aceeaºi încãrcare, în ipoteza reze-
mãrii elastice pe izolatori seismici;

Ipotezele de calcul pentru deter-
minarea eforturilor în cadrul purtãtor
sunt:

cadrul purtãtor rezemat pe toþi
izolatorii seismici – elastic;

cadrul purtãtor rezemat cu
ipoteze de avarie:

- cedarea unui izolator seismic;
- cedarea a doi izolatori seismici,

succesivi;
- alte ipoteze de avarie în funcþie

de încãrcãri ºi de modul de confor-
mare a cadrului purtãtor (fig. 5).

Fig. 4: Plan amplasare izolatori seismici

Fig. 5Foto 4
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CONCLUZII
Prin Expertiza Tehnicã elaboratã

de cãtre S.C. PROESCOM SRL ºi
E.B.C. SRL s-au evidenþiat urmã-
toarele valori ale gradului de asigurare
seismicã, în cazul utilizãrii metodei
static echivalente:

direcþia x:

direcþia y:

Potrivit Normativului P100/1992 cu
modificãrile ºi completãrile din 1996
referitoare la capitolele 11 ºi 12, din
punctul de vedere al riscului seismic,
în sensul efectelor probabile ale unor
cutremure caracteristice amplasamen-
tului, clãdirea Victor Slãvescu se
încadreazã în clasa RsII.

Clasa de risc seismic RsII cores-
punde construcþiilor la care probabi-
litatea de prabuºire este redusã dar la
care sunt aºteptate degradãri struc-
turale majore la incidenþa cutremu-
rului de proiectare.

Soluþia adoptatã pentru consoli-
dare pleacã de la principiul izolãrii
seismice a structurilor pentru modifi-
carea perioadei proprii de vibraþie a
clãdirii (în sensul mãririi), astfel încât
aceasta sã fie plasatã în afara zonei
de amplitudine maximã a spectrului de
rãspuns pentru amplasamentul dat.
Datoritã relaþiei directe între spectrul
de amplasament ºi perioada proprie
de vibraþie a structurii, proiectarea sis-
temului de izolare seismicã pentru o
clãdire are un caracter de unicat.

Pentru reducerea corespunzã-
toare a eforturilor în elementele struc-
turale, ca ºi pentru reducerea valorilor
deplasãrilor relative de nivel, în cazul
clãdirii Victor Slãvescu au fost efectu-
ate numeroase calcule considerând
pe rând, mai multe variante pentru
valoarea rigiditãþii efective a sis-
temului izolator, obþinându-se astfel
perioadele corespunzãtoare ale
clãdirii izolate cuprinse între

Tizolat = 2,5 sec ÷ 3 sec, clãdirea
ieºind din zona perioadelor predomi-
nante ale terenului pe amplasament

Tpredominant = 1,4 sec ÷ 1,6 sec.
Calculul cadrului purtãtor s-a

realizat cu un program de calcul per-
formant: ETABS 8.4.5. Pe baza
acestui program s-au calculat starea
de eforturi (momente încovoietoare,
momente de torsiune, forþe tãietoare),
starea de deformaþii ºi intensitatea
reacþiunilor pe izolatorii seismici,
precum ºi tasarea reazemelor.
Pentru fiecare ipotezã de rezemare
s-au calculat mai multe variante ºi s-au
exclus variantele care au condus la
valori mult prea diferenþiate pentru
reacþiuni sau pentru eforturile din bare.

La construcþiile existente este
necesarã o proiectare specialã pentru
realizarea cadrului superior (Cs) ºi a
cadrului inferior (Ci) în scopul sepa-
rãrii celor douã corpuri, necesitând stu-
dierea mai multor variante deoarece
trebuie avute în vedere condiþiile par-
ticulare ale clãdirii existente. 

Procedeul a fost brevetat sub
nr. 120009/2005, autor conf. dr. ing. Adrian
IORDÃCHESCU.

Analiza clãdirii izolate a implicat
desfãºurarea de calcule dinamic
liniare, respectiv ne-liniare de tip time-
history, cu integrarea directã a ecuaþi-
ilor diferenþiale de miºcare, pe baza
unor accelerograme înregistrate pe
amplasamentul INCERC la cutremu-
rele din 1977, 1986 ºi 1990, cu acce-
leraþia maximã scalatã astfel încât sã
respecte valoarea ag = 0,24 g în
amplasament.

Reducerea eforturilor este de 2,4 ori
pentru direcþia de acþiune seismicã
paralelã cu Calea Griviþei, respectiv de
aproximativ 2,5 ori pentru direcþia de
acþiune seismicã perpendicularã pe
Calea Griviþei, în condiþiile unei
perioade de vibraþie izolatã T = 2,8 sec
putându-se considera creºterea valo-
rilor gradului de asigurare de la 

Rtransv = 0,34 la 0,86 pe direcþie
transversalã, respectiv de la 

Rlong = 0,30 la 0,72 pe direcþie
longitudinalã.

Valorile deplasãrilor relative de
nivel scad aproximativ de 3,5 ori la
nivelul etajelor, respectiv de 2,5 ori la
nivelul parterului, atât pentru direcþia
de acþiune seismicã paralelã cu Calea
Griviþei, cât ºi pentru direcþia de acþi-
une seismicã perpendicularã pe Calea
Griviþei, în condiþiile unei perioade de
vibraþie izolatã T = 2,8 sec, ajungând
sã se înscrie în limitele prevãzute de
Normativul P100/92. Valorile menþionate
sunt obþinute prin utilizarea a 80 de
reazeme elastomerice SEP – USA, cu
dimensiuni de 700 x 700 x 375 mm,
capabile sã asigure deplasãri laterale
de 600 mm, precum ºi a 18 amortizori
seismici Taylor Devices USA care pot
furniza o forþã maximã de 1500 kN,
cursa lor fiind de ±500 mm. 

Distribuþia deplasãrilor relative de
nivel pe verticalã aratã o miºcare ge-
neralã de solid-rigid, cu o deplasare
generalã la nivelul interfeþei izolate de
aproximativ 15 cm pe direcþia paralelã
cu Calea Griviþei, respectiv de 20 cm
pentru direcþia de acþiune seismicã
perpendicularã pe Calea Griviþei, în
condiþiile montãrii de dispozitive
mecanice cu rol de disipare energeticã
– amortizori seismici.

Soluþ ia de consolidare prin

„Metoda Izolãrii Bazei“ prezintã o serie

de avantaje importante faþã de vari-

anta de consolidare clasicã, printre

care:

instituþia nu-ºi întrerupe activi-

tatea cu publicul, deoarece lucrãrile se

desfãºoarã de la cota terenului în jos,

în subsolul clãdirii;

pãstrarea configuraþiei arhitec-

turale iniþiale, privind plastica faþadelor

ºi volumetria ei (fãrã schimbarea

dimensiunilor elementelor structurale,

implicit a construcþiei în ansamblu),

clãdirea fiind declaratã monument

istoric ºi de arhitecturã;

durata de execuþie a lucrãrilor de

consolidare este mult redusã deoarece

constructorul îºi poate desfãºura

activitatea în subsolul clãdirii fãrã a

avea dificultãþi din partea beneficiarului

cu eliberarea frontului de lucru.
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ARACO a semnalat prin mass-media ºi autoritãþile competente în domeniu (MFP, ANRMAP), faptul cã în
acest an au apãrut o serie de dificultãþi în derularea unor contracte de execuþie la lucrãri, generate de
creºterea semnificativã a preþurilor la anumite materiale de construcþii, cum ar fi: oþelul beton, þeava de
cupru, componente de tâmplãrie (Al., PVC, lemn), ciment, energie, combustibil, precum ºi la manoperã ºi
transporturi.

Dificultatea cu care se confruntã societãþile de construcþii constã în faptul cã Autoritãþile contractante
sunt acelea care decid când un contract de lucrãri se încheie cu preþuri ferme sau revizuibile, existând
tendinþa acestora ca, prin documentaþiile de participare la licitaþii publice, în special pentru lucrãri cu
durate de pânã la 12 luni, sã se impunã contractarea la preþ ferm (Programe SAPARD, PHARE s.a.).

Prevederile legale româneºti care reglementeazã problema revizuirii preþurilor pe parcursul derulãrii con-
tractelor de achiziþii publice sunt cuprinse în OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie
publicã, HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea con-
tractelor de achiziþie publicã ºi Ordinul comun 915/465/415 din aprilie 2008 al Ministerului Economiei ºi
Finanþelor, Ministerul Transporturilor ºi Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþei pentru apro-
barea condiþiilor contractuale generale ºi speciale la încheierea contractelor de lucrãri (model FIDIC, ediþia 1999).

Cu toate cã nu existã nici o dispoziþie legalã care sã
impunã autoritãþilor contractante includerea în contracte
a unor clauze de menþinere a preþului la un nivel neactu-
alizat în primele 12 luni de derulare, Autoritãþile contrac-
tate pot sã decidã, înainte de iniþierea procedurii de
atribuire, dacã preþul contractului urmeazã sã fie revizuit
sau nu.

De aceea, considerãm oportunã pentru societãþile de
construcþii, introducerea în contractele care urmeazã sã
fie încheiate a unor clauze specifice, în care sã se pre-
vadã posibilitatea de revizuire a preþurilor în funcþie de
evoluþia unor indici de preþ relevanþi. În acest scop, se
poate aplica formula din Condiþiile generale de con-
tractare, model FIDIC – ediþia 1999, condiþionat ca în
contracte sã se prevadã clauza de actualizare a
preþurilor ºi sã se anexeze contractului tabelul datelor de
actualizare (resurse cu preþuri revizuibile ca materiale
semnificative, tarifele de manoperã, preþul carburanþilor
ºi preþul energiei electrice).

Actualizarea care urmeazã a fi aplicatã valorii
plãtibile Antreprenorului, dupã cum este evaluatã în con-
formitate cu Lista corespunzãtoare ºi aprobatã în Certifi-
catele de Platã, va fi determinatã, conform formulelor,
pentru fiecare monedã în care se plãteºte Preþul Con-
tractului. Nu se va aplica nici o actualizare la lucrãrile
evaluate pe baza Costului sau a preþurilor curente. 

Formularele vor fi de urmãtorul tip:
Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + e Tn/To …
unde:
– „Pn“ - este coeficientul de actualizare care

urmeazã a fi aplicat valorii de contract estimate în mo-
neda relevantã pentru lucrarea realizatã în perioada
„n“, aceastã perioadã fiind o lunã, în afarã de cazul în
care în Anexa la Ofertã este prevãzut altfel.

– „a“ - este un coeficient fix, explicitat în tabelul
datelor de actualizare, reprezentând ponderea profitului
neactualizabilã din plãþile contractuale;

– „b“, „c“, „d“, „e“ - sunt coeficienþii care reprezintã
ponderea estimatã a fiecãrui element relevant de cost în
execuþia Lucrãrilor, aºa cum este stabilit în tabelul
datelor de actualizare; astfel de elemente de cost
înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi
forþa de muncã, utilaje, materiale ºi transporturi:

Coeficienþii „b“, „c“, „d“, „e“ se stabilesc pentru
fiecare situaþie de lucrãri prin raportarea valorii materiale,
manoperã, utilaje ºi transport, la valoarea totalã a situ-
aþiei de lucrãri, majoraþi cu cota de cheltuieli indirecte.

Coeficienþii de pondere se rotunjesc la douã zecimale
ºi se verificã cu ecuaþia de control: a+b+c+d+e=1.

Coeficienþii de pondere sunt diferiþi de la o situaþie de
lucrãri la alta, chiar ºi pentru aceeaºi categorie de lucrãri.

– „Ln“, „En“, „Mn“, „Tn“ - sunt indicii curenþi de
preþ sau preþurile de referinþã pentru perioada „n“, expri-
maþi în moneda relevantã de platã, care se aplicã
fiecãrui element relevant de cost din tabel (n reprezintã
luna în care s-au executat lucrãrile transcrise în situaþia
de lucrãri).

– „Lo“, „Eo“, „Mo“, „To“ - sunt indicii de preþ de
bazã sau preþurile de referinþã, exprimaþi în moneda
relevantã de platã, care corespund fiecãrui element rele-
vant de cost, la Data de Bazã (încheierea contractului
sau depunerea ofertei).

Considerãm cã în conjunctura economicã actualã,
influenþatã puternic de criza energeticã, criza forþei de
muncã calificate, dinamica ascendentã a preþurilor pro-
duselor pentru construcþii, contractele de lucrãri cu preþ
ferm nu mai pot fi acceptate de cãtre antreprizele de
construcþii, ceea ce impune promovarea unor soluþii atât
la nivel naþional, cât ºi la nivel comunitar.

Una din principalele soluþii care se impune este aceea
ca autoritãþile contractante sã se alinieze la conjunctura
pieþei interne ºi europene a construcþiilor, respectiv prin
acte normative sã se prevadã condiþia de acceptare a
revizuirii preþurilor la contractele de lucrãri, indiferent de
durata acestora, pentru a nu se produce blocaje ºi/sau
prejudicierea uneia dintre pãrþile contractului. 

Clauzele de revizuire a preþurilor 
în contractele lucrãrilor de construcþii
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PRIMII 10 ANI DE SUCCES
HeidelbergCement în România

Grupul HeidelbergCement a
investit prima oarã în România în
urmã cu 10 ani, când a achiziþionat
fabrica de ciment Moldocim S.A.
Bicaz. În anii urmãtori s-au achi-
ziþionat fabricile de ciment Casial
Deva ºi Romcif Fieni. 

În anul 2004 s-a format
Carpatcement Holding SA prin
fuziunea celor trei fabrici de ciment,
iar managementul companiei a
devenit în totalitate local, format din
specialiºti cu excelentã experienþã în
domeniu. Tot 2004 este ºi anul care
marcheazã momentul în care com-
pania a devenit lider al pieþei de profil.

În toþi cei 10 ani de prezenþã pe
piaþa din România, în calitatea sa de
lider incontestabil pe piaþa cimen-
tului, Carpatcement Holding a con-
tribuit constant la promovarea
sectorului de construcþii, dezvoltând
o comunitate puternicã de specialiºti,
aplicând cele mai noi tehnologii ºi
practici în acest domeniu, un exem-
plu elocvent în acest sens fiind
prima linie automatizatã pentru
arderea combustibililor alternativi din
þara noastrã. 

Implicarea companiei în România
a depãºit cu mult domeniul aface-
rilor, aceasta ghidându-ºi cu stricteþe
practicile dupã principiile dezvoltãrii

durabile. Latura socialã a ocupat în
permanenþã o poziþie prioritarã
printre preocupãrile companiei, care
a dezvoltat programe complexe de
responsabilitate socialã. 

Programul „Bucureºtiul Respirã“,
care vizeazã protecþia mediului prin
reconstrucþia centurii verzi a capi-
talei, a ajuns în acest an la cea de-a
treia ediþie ºi reprezintã un proiect
de suflet al companiei, pânã în
prezent plantându-se peste 5.000 de
arbori ºi arbuºti.

„Sãrbãtorim prezenþa de 10 ani a
HeidelbergCement pe piaþa din
România - o cifrã cu atât mai impor-
tantã dacã privim în urmã rezultatele
extraordinare adunate în toþi aceºti
ani, rezultate pe care am reuºit sã le
obþinem numai cu ajutorul anga-
jaþilor ºi partenerilor noºtri. Le mulþu-
mesc cã au fãcut posibil acest lucru
prin dedicarea ºi prin pasiunea cu
care ºi-au fãcut datoria în fiecare zi.
Împreunã am reuºit în toþi aceºti ani
sã construim „bazele solide“ ale
companiei, cu speranþa cã ºi de
acum înainte tot ce vom face împre-
unã sã fie clãdit cu responsabilitate,
respect ºi cu foarte mult suflet!“,
a declarat dl Mihai Rohan, preºedinte
ºi director general Carpatcement
Holding.

Din 1998 ºi pânã în prezent,
grupul german HeidelbergCement
a investit în România peste 350 mili-
oane Euro, din care în protecþia
mediului peste 25 milioane de Euro. 

Carpatcement Holding SA a
ocupat ºi în 2007 primul loc pe piaþa
de profil, având o cifrã de afaceri de
363 milioane Euro, cu 30% în
creºtere faþã de 2006.

„România reprezintã un pilon
extrem de important al grupului
HeidelbergCement, fiind una dintre
cele mai dinamice pieþe din Europa;
acest fapt se datoreazã unei puter-
nice creºteri economice care se
reflectã ºi asupra consumului de
ciment, ca rezultat al investiþiilor în
infrastructurã ºi construcþii. Într-o
economie extrem de activã cum este
cea din România, menþinerea pozi-
þiei de lider reprezintã o încununare
a eforturilor susþinute de-a lungul
celor 10 ani de existenþã pe aceastã
piaþã. Suntem foarte mândri ºi mul-
tumiþi de echipa noastrã din România,
a cãrei dedicare ºi pasiune este de
apreciat, de lãudat, dar ºi de urmat,
ºi le dorim mult succes ºi în urmãtorii
zece ani!”, a declarat Andreas Kern,
membru al Consiliului de Admi-
nistraþie ºi CEO HeidelbergCement
Europa Centralã & Asia Centralã. 

Se poate spune fãrã a greºi, credem, cã ritmurile dezvoltãrii sectorului de construcþii din România se
datoreazã în mare mãsurã ºi firmelor de profil din strãinãtate care ºi-au adjudecat la licitaþii principalele
capacitãþi de producþie existente în þara noastrã.

Este vorba în primul rând de fabricile de ciment, furnizoarele uneia dintre cele mai necesare ºi folosite
materii prime pe ºantierele de construcþii.Situaþia la preluarea lor nu era dintre cele mai bune, fapt care i-a
determinat pe investitorii strãini sã aloce sume deloc de neglijat pentru modernizarea ºi aducerea lor la
parametrii internaþionali de competenþã pe o piaþã concurenþialã acerbã.

Una dintre firmele care a reuºit în scurt timp sã ajungã ºi în România la standarde internaþionale este
CarpatCement Holding S.A. cu cele trei componente ale sale: ciment, betoane ºi agregate, companie
care în septembrie a.c. ºi-a aniversat primii 10 ani de succese în þara noastrã.

Produsele sale sunt încorporate de acum în mai toate lucrãrile de infrastructurã, construcþii edilitare,
obiective industriale, agrare hidrotehnice etc.
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Turnarea betoanelor
pe timp de iarnã

Atunci când temperaturile exterioare ajung sub 5 0C
metodele uzuale de turnare a betonului nu mai pot fi
aplicate. Temperaturile scãzute împiedicã procesul de
hidratare a betonului ºi, în consecinþã, împiedicã
întãrirea betonului. Mai mult, îngheþarea apei din
amestecul de beton proaspãt duce la mãrirea volumului
acestuia ºi la apariþia fisurilor în structurile de beton.

De aceea, atunci când temperaturile scad sub 5 0C,
este necesar sã se foloseascã metode speciale de
preparare ºi turnare a betoanelor. Acest lucru implicã o
serie de mãsuri cum ar fi:

Încãlzirea unuia sau a tuturor componentelor
amestecului de beton (apã, agregate, ciment);

Protejarea cu o izolaþie termicã sau cu o metodã de
încãlzire (abur) a suprafeþelor sau secþiunilor turnate;

Folosirea la prepararea betonului a aditivilor
antiîngheþ.

Pentru rezolvarea ultimei condiþii, ADING produce ºi
livreazã clienþilor sãi un compus lichid antiîngheþ, având
denumirea comercialã HIDROZIM T ºi care poate fi
folosit la turnãri pânã la temperaturi exterioare de –20 0C.

Principalele proprietãþi ale HIDROZIM T:
Lichid antiîngheþ pe bazã de nitraþi;
Densitate: 1,32 ± 0,3 g/cm3;

Lichid de culoare maro;
pH: 7,0±1;
Nu conþine cloruri.

Foarte important la stabilirea dozajului – atunci când
se foloseºte HIDROZIM T este ca acesta sã fie corelat
cu temperatura mediului ambiant. Este vorba atât  de
temperatura din timpul punerii în operã a betonului, cât
ºi de cea care se aºteaptã peste noapte sau pe perioada
începerii procesului de întãrire a betonului.

ADING recomandã urmãtoarele dozaje ale
HIDROZIM T corelate cu temperaturile mediului ambiant:

Pentru temperaturi cuprinse între +5 0C ºi -10 0C
dozajul recomandat este de 1% din cantitatea de ciment;

Pentru temperaturi cuprinse între -10 0C ºi -20 0C
dozajul recomandat este de 1,5% din cantitatea de
ciment.

Temperatura betonului proaspãt trebuie sã fie peste
+5 0C, iar turnarea trebuie sã aibã loc cât mai repede
posibil. 

Cum acest lucru (turnarea cât mai rapidã) este un
deziderat dificil de atins, foarte important este sã se
þinã cont de câteva recomandãri privind corelaþiile
dintre temperatura amestecului de beton ºi condiþiile
atmosferice specifice.

Unele produse folosite în construcþii deþin un rol important în ceea ce priveºte asigurarea productivitãþii,
durabilitãþii ºi calitãþii lucrãrilor, toate însemnând eficienþã pentru investitor.

Firme strãine ºi autohtone se „rãzboiesc“ pe piaþa româneascã pentru a oferi produse de o înaltã
competitivitate. Între ele se aflã ºi ADING reprezentatã în România de Kralex Com Bucureºti.

În cele ce urmeazã va fi vorba despre un compus lichid antiîngheþ denumit HIDROZIM T care asigurã o
turnare performantã a betoanelor la temperaturi exterioare de pânã la -20 0C.

Tabelul 1



Temperatura minimã a amestecului de beton corelatã
cu secþiunea structurii care se toarnã:

pentru structuri cu secþiuni foarte mici: 10 0C;
pentru structuri cu secþiuni mici: 7 0C;
pentru structuri cu secþiuni normale sau masive: 5 0C.

Temperatura minimã a amestecului de beton corelatã
cu temperatura mediului ambiant ºi timpul  sau distanþa
de transport:

5 0C pentru amestecul de beton, când tempera-
turile exterioare sunt cuprinse între -1 0C ºi -15 0C;

8 0C pentru amestecul de beton când temperaturile
exterioare sunt mai mici de  -15 0C.

Temperaturi maxime pentru încãlzirea componentelor
amestecului de beton:

Apã: 100 0C;
Agregate: 65 0C;
Ciment: 50 0C.

În tabelul 1 este prezentatã o sintezã a corelaþiilor
între temperatura mediului ambiant, dozajul de
HIDROZIM T ºi a mãsurilor de protecþie a betonului
proaspãt turnat recomandate pentru turnãrile pe timp de
iarnã.

Este necesar ca, la prepararea amestecului în staþie,
sã se utilizeze HIDROZIM T în combinaþie cu un plastifi-
ant sau un superplastifiant reducãtor de apã din cate-
goria FLUIDING sau SUPERFLUID pentru a se obþine
reducerea de apã prevãzutã de proiectantul reþetei de
beton în vederea îmbunãtãþirii lucrabilitãþii ºi asigurarea
clasei de rezistenþã.

De asemenea, atunci când existã pericolul apariþiei
fenomenelor de contractare a betonului sau când
mãsurile de protejare adecvatã a suprafeþelor turnate
sunt dificil de luat este recomandatã folosirea unui
accelerator de prizã de tipul INGUNIT.

În concluzie, turnarea pe timp de iarnã trebuie fãcutã
cu atenþie, cu respectarea strictã a condiþiilor specifice
de preparare ºi turnare a betonului, folosirea produselor
antiîngheþ ºi a aditivilor plastifianþi sau superplastifianþi
fiind imperativã, dacã se doreºte respectarea condiþiilor
de calitate. 

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

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

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

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

Nu ezitaþi sã contactaþi specialiºtii Kralex!
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Cum se ridicã pardoseala surpatã

Cauza surpãrilor este în majori-
tatea cazurilor generatã de faptul cã
terenul de sub sistemul de par-
dosealã a fost ineficient prelucrat-
densificat de constructor, iar o altã
problemã destul de frecventã este
spargerea unor þevi. Apa care se
scurge din aceastã cauzã spalã
particulele de sol de sub pardo-
sealã, degradând-o.

În ambele cazuri, o metodã
foarte eficientã de remediere este
tehnologia URETEK pe bazã de
rãºini sintetice. Avantajul principal al
acesteia constã în faptul cã oferã
posibilitatea de aplicare fãrã a fi
necesarã vreo operaþie de des-
facere a podelei. Nu se produce
murdãrie ºi zgomot în încãpere, ci
se fac doar perforãri de 12-18 mm
diametru. Toatã operaþia necesitã
doar câteva zile.

Prin procedura URETEK, rãºina
sinteticã este injectatã direct în
terenul de sub construcþie. 

Procesul de întãrire are loc sub
pardosealã, într-o porþiune de cca
50 cm, în care þevile pentru injectare
sunt plasate pe un singur nivel. Prin
injectarea în solul afectat, se reabi-
liteazã capacitatea de rezistenþã la
greutate a terenului, între sol ºi
pardosealã. Ca urmare a reacþiei
chimice, materialul injectat începe
sã se întindã cu o forþã mare,
umplând spaþiile macroscopice create
prin surpare, ºi ridicã fundamentul
de beton de sub pardosealã la
nivelul dorit. 

Totul este evaluat de un aparat
de mãsurat nivelul. Astfel, degra-
dãrile solului de sub pardosealã sunt
remediate prin ridicarea nivelului de
normalizare în urma densificãrii
solului, aspect deloc de neglijat.
Dacã pe aceastã porþiune se aflã ºi
un perete despãrþitor – operaþiunea
de densificare ºi ridicare a pardoselii
poate fi la fel de bine efectuatã. 

Cu acest procedeu pot fi sal-
vate orice fel de construcþii de pe

sau din interiorul solului. Ele pot fi
readuse în starea iniþialã ºi evitate
pagubele. Rezistenþa la presiune a
rãºinii artificiale este de 30 t/m2, sufi-
cientã chiar ºi în cazul bazelor de sol
pe care se monteazã aparaturã sau
la depozitele înalte. Aceastã proce-
durã a fost folositã cu succes, în
ultimii 25 de ani, de peste zece mii
de ori, în treizeci de þãri.

Tehnologia de injectare URETEK
se poate aplica începând de la case
familiale pânã la centre logistice de
dimensiuni mari, drumuri publice,
aeroporturi.

Printre cei mai importanþi clienþi ai
acestei soluþii se numãrã: Benetton,
Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nokia, Metro,
aeroportul din Los Angeles, reþeaua
de drumuri Texas ºi California.

Reprezentant exclusiv în
România: URETEK RO SRL.

Prospectarea prealabilã a
terenului se face gratis.

Surparea pardoselii este unul dintre cele mai neplãcute fenomene care pot afecta o casã familialã sau
parterul oricãrei alte clãdiri multietajate. La început, este într-adevãr mai greu de evaluat cât de mare este
paguba, dacã problema este doar localã sau dacã fenomenul pune în pericol stabilitatea întregii clãdiri. 

Este dificil, de asemenea, de apreciat  perioada de remediere (câte sãptãmâni sau luni vor fi
necesare pentru reparare) nemaivorbind de gradul de deranj ºi dezordine creat.

Foto 2: Înainte de injectare

Foto 3: Dupã injectareFoto 1: Perete de despãrþire surpat din cauza pardoselii scufundate
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Planºee în sistem AMVIC

SISTEMUL DE PLANªEU AMVIC
Sistemul de planºeu AMVIC este

modular, din forme cu greutate
redusã, realizate din neopor (polisti-
ren expandat, ignifugat), care rãmân
înglobate în planºeu ºi care sunt
folosite la realizarea podelelor ºi a
tavanelor din beton. Când este
proiectat ºi instalat corect, sistemul
are o forþã structuralã datã de beto-
nul armat ºi o izolaþie termicã ºi
fonicã asiguratã de neoporul expan-
dat, ignifugat. 

Cofrajul pentru realizarea planºe-
ului AMVIC utilizeazã popi, grinzi,
scânduri ºi plãci de OSB ori plãci tip
cofraj, protejate cu folie de poli-
etilenã pentru a nu fi afectate de
eventualele scurgeri de lapte de
ciment. Cofrajul, astfel realizat, va
susþine sarcinile temporare ale con-
strucþiei pânã când betonul capãtã
rezistenþa necesarã ºi elemen-
tele de polistiren devin o suprafaþã
continuã pe care se pot realiza fini-
sãrile interioare. 

Acest sistem completeazã per-
fect structura dumneavoastrã din
cofraje înglobate din neopor expan-
dat ignifugat, ºi împreunã, furnizeazã
o „anvelopã corectã a clãdirii“, com-
pletã structural ºi protectoare termic
ºi fonic.

TRÃSÃTURI UNICE
Sistemul de planºeu AMVIC

foloseºte capacitatea de rezistenþã a
planºeului cu grinzi dese din beton
armat, turnat în cofrajul generat cu
elemente din polistiren expandat
ignifugat. Grinzile ºi planºeul sunt
realizate în structurã monobloc într-o
singurã etapã de turnare. 

Golul realizat între elementele din
polistiren, genereazã cofrajul pentru
turnarea grinzilor ºi a planºeului.
Aceastã variantã economiseºte mult
material lemnos ºi manoperã.
Calculul de rezistenþã va fi fãcut de
cãtre un inginer autorizat care va
þine cont de deschiderea planºeului
ºi sarcinile aplicate acestuia.

TOTAL ADAPTABILE
Elementele de planºeu AMVIC

sunt uºor de adaptat la orice confi-
guraþie de planºeu ºi pot fi aºezate
în oricare fel, ceea ce reduce timpul
de muncã ºi risipa pe ºantier.

ELEMENTE MICI/COMPACTE 
Faþã de alte produse, sistemul de

planºeu AMVIC are elemente adapta-
bile, de greutate redusã ºi modulare.
Aceasta înseamnã cã sistemul este
mult mai uºor de folosit ºi manevrat
odatã ce piesele au ajuns pe ºantier.
În plus nu trebuie precomandate,
dimensiunile necesare se pot ajusta
pentru a se potrivi necesitãþilor
dimensiunilor proiectului dumnea-
voastrã ºi formele rãmase pot fi
folosite pentru alte operaþiuni sau
proiecte.

OFERÃ PROTECÞIE 
Când este folositã pentru placa

peste ultimul nivel sau acoperiº, se

Fig.1: Planºeu în sistem AMVIC Fig. 2: Soluþie AMVIC pentru planºeu

Construcþiile în sistem AMVIC se pot realiza cu toate tipurile de planºee ºi plãci. 
Placa de cotã zero se poate realiza fie în soluþia clasicã cu armãturã din bare de oþel beton sau plasã

STNB, fie în soluþia modernã folosind fibrele metalice sau polimerice. Sistemul de placã cu fibre poate fi
folosit numai la plãcile care se sprijinã pe sol compactat, aceasta nu din motive de rezistenþã, ci datoritã
faptului cã în standardele ºi regulamentele care privesc aceste fibre se specificã cã ele pot sã înlocuiascã
total sau parþial armãtura din oþel beton; reglementãrile din construcþii din România nu permit realizarea
structurilor din beton fãrã armare cu bare din oþel beton.



va realiza o foarte bunã protecþie ter-
micã ºi fonicã. O evaluare a rezis-
tenþei la foc aratã cã acest sistem
protejeazã la flacãrã deschisã pânã
la 1,5 ore, iar cu mãsuri suplimentare
se poate ajunge pânã la 3 ore.

10 PAªI
PENTRU O INSTALARE UªOARÃ
1. Montaþi cofrajul pentru planºeu

format din popi ºi panourile pe care
se vor sprijini elementele din neopor
expandat ignifugat;

2. Instalaþi elementele din polisti-
ren conform proiectului, pentru for-
marea cofrajului unde vor fi turnate
grinzile ºi planºeul;

3. Aºezaþi armãtura din oþel beton
transversalã pentru armarea grinzilor;

4. Aºezaþi armãtura din oþel beton
longitudinalã pentru armarea grinzilor;

5. Aºezaþi distanþierele pentru
poziþionarea armãturii orizontale
pentru placã;

6. Poziþionaþi armãtura orizontalã
pentru placã;

7. Turnaþi betonul în cofrajele ast-
fel formate pornind de pe o laturã
spre latura cealaltã;

8. Urmãriþi cu un vibrator creion
sau cu o riglã vibratoare pentru
vibrarea adecvatã a betonului;

9. Neteziþi betonul pentru a crea
o suprafaþã planã;

10. Lãsaþi betonul sã se întã-
reascã ºi continuaþi cu etapele ulte-
rioare ale construcþiei.

AVANTAJE
Timp de execuþie mic (3-5 zile).

Economie de material lemnos

(materialul lemnos folosit pentru

cofrare nu intrã în contact cu betonul

ºi poate fi refolosit).

Economie de cuie, scoabe,

sârmã etc.

Manopera este mult redusã,

deoarece forma de turnare a grin-

zilor ºi a planºeului se genereazã

pr in aºezarea panour i lor  d in

polistiren. 

Fig. 3: Montare planºeu AMVIC Fig. 4: Detaliu sistem planºeu AMVIC Fig. 5: Turnarea betonului pe formele asamblate
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INTRODUCEREA PE PIAÞA EUROPEANÃ
A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCÞII

Conform HG nr 622/2004, prin care sunt adoptate
prevederile Directivei CEE nr 106/89 privind armo-
nizarea legilor, reglementãrilor tehnice ºi a prevederilor
administrative ale Statelor Membre, referitoare la pro-
dusele destinate construcþiilor, se admite introducerea
pe piaþa europeanã a produselor pentru construcþii
numai dacã acestea sunt adecvate utilizãrii preconizate
ºi pot satisface cerinþele esenþiale aplicabile construcþiei,
care pot influenþa caracteristicile produsului.   

Atestarea conformitãþii produselor pentru construcþii
constã într-un sistem procedural prin care este evaluatã
ºi stabilitã conformitatea acestora cu specificaþiile
tehnice referenþiale, în vederea aplicãrii marcajului euro-
pean de conformitate CE.

Acest sistem procedural prevede, conform Directivei
Produselor pentru Construcþii, urmãtoarele condiþii
cadru:

un sistem de specificaþii tehnice europene armo-
nizate;

un sistem prestabilit de atestare a conformitãþii
pentru fiecare familie de produse;

un cadru organizatoric pentru organismele
notificate;

marcajul CE la produsele pentru construcþii. 
Specificaþiile tehnice armonizate pot fi:

standarde româneºti care adoptã standarde
europene armonizate, publicate în Jurnalul oficial al
Uniunii Europene – Seria C;

agremente tehnice europene;
standarde naþionale recunoscute de Comisia Euro-

peanã ºi de statele membre ca fiind conforme cu
cerinþele esenþiale.

Directiva CEE nr. 106/89 armonizeazã metodele de
încercare, metodele de declarare a valorilor perfor-
manþei produsului ºi metodele de atestare a confor-
mitãþii, ea neavând drept scop uniformizarea
reglementãrilor pentru construcþii. 

Alegerea valorilor impuse pentru o anumitã utilizare
preconizatã revine autoritãþilor de reglementare din
fiecare Stat Membru.

Dupã încheierea perioadei de coexistenþã a stan-
dardelor europene armonizate, perioadã care este sta-
bilitã distinct în fiecare specificaþie tehnicã, toate
standardele naþionale în contradicþie îºi înceteazã vala-
bilitatea.

Se eliminã astfel confuzia în alegerea unui referenþial
pentru atestarea conformitãþii produsului. Certificarea
conformitãþii produsului cu un standard naþional este vo-
luntarã, pe când certificarea conformitãþii cu un standard
armonizat devine obligatorie, dupã încetarea perioadei
de coexistenþã, iar producãtorul este obligat sã aplice pe
produs marcajul de conformitate CE.

SISTEME DE ATESTARE A CONFORMITÃÞII PRODUSELOR
DESTINATE CONSTRUCÞIILOR

Sistemele de atestare a conformitãþii sunt definite în
funcþie de repartizarea sarcinilor între producãtor ºi
organisme notificate, în ceea ce priveºte realizarea
încercãrilor iniþiale de tip ºi controlul producþiei în fabricã.

Încercãrile iniþiale de tip - ITT constau într-un ºir
complet de încercãri sau de alte proceduri, prin care se
stabileºte performanþa unui eºantion, reprezentativ pen-
tru tipul produsului.

Cerinþele privind efectuarea ITT sunt stabilite în Capi-
tolul „Evalurea conformitãþii“ ºi în Anexa ZA a fiecãrui
standard armonizat.

Rezultatele ITT reprezintã performanþa produsului ºi
trebuie sã fie implementate în sistemul controlului pro-
ducþiei în fabricã.

Aceste rezultate rãmân valabile numai dacã nu au
apãrut modificãri susceptibile de a influenþa caracteristi-
cile produsului, cum ar fi schimbarea materiilor prime
sau a condiþiilor tehnologice. 

Controlul producþiei în fabricã reprezintã con-
trolul intern permanent al producþiei, exercitat de pro-
ducãtor ca modalitate de a asigura cã produsele
eliberate pe piaþã sunt conforme cu specificaþiile tehnice
ºi cu performanþa iniþialã a produsului, declaratã de
producãtor.

În funcþie de repartiþia sarcinilor între producãtor ºi
organismele notificate, se definesc 6 sisteme de
atestare a conformitãþii: sistemul 1+; sistemul 1; sistemul 2;
sistemul 2+; sistemul 3 ºi sistemul 4.

Atestarea conformitãþii produselor de construcþii
în sistem 2 ºi 2+

ÎMPÃRÞIREA SARCINILOR ÎNTRE PRODUCÃTOR ªI ORGANISMUL NOTIFICAT

continuare în pagina 64
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ORGANISME DESEMNATE ªI NOTIFICATE
Organisme de certificare care realizeazã certificarea:

- conformitãþii produselor pentru sistemele 1+ ºi 1;
- conformitãþii controlului producþiei în fabrica pentru

sistemele 2 ºi 2+;
Organisme de inspecþie care efectueazã activitãþi

de inspecþie la solicitarea producãtorului;
Laborator de încercãri care efectueazã încercãri în

regim de laborator notificat pentru sistemul 3;
Menþionãm cã pentru sistemul 4 toate sarcinile revin

producãtorului. 
Marcajul de conformitate CE reprezintã conformi-

tatea produsului cu specificaþia tehnicã armonizatã. 
Pentru produsele de construcþii marcajul CE trebuie

sã fie însoþit de informaþii suplimentare, cum sunt valorile
caracteristicilor produsului, declarate de producãtor.

SRAC ESTE ORGANISM NOTIFICAT (NB 2003)
PENTRU CERTIFICAREA CONFORMITÃÞII CONTROLULUI

PRODUCÞIEI ÎN FABRICÃ ÎN SISTEMUL DE ATESTARE 2 ºI 2+
Pentru obþinerea certificãrii conformitãþii controlului

producþiei în fabricã a produselor pentru construcþii în
sistemul de atestare 2 ºi 2+, trebuie acoperite urmã-
toarele sarcini: 

Sarcinile producãtorului:
sã stabileascã referenþialul care stã la baza reali-

zãrii produsului;
sã elaboreze ºi sã menþinã documentaþia care

defineºte controlul producþiei în fabricã, pe care o aplicã
la fabricarea produsului. Aceastã documentaþie trebuie
sã fie adecvatã cu produsul ºi cu procesul de producþie,
astfel încât sistemul controlului producþiei în fabricã sã
atingã un nivel adecvat de încredere în conformitatea
produsului.

Structura sistemului CPF este alcãtuitã din urmã-
toarele elemente:

- Organizaþie ºi responsabilitãþi care se referã la
structura organizatoricã, reprezentantul CPF ºi analiza
de management;

- Procese generale privind: controlul documentelor ºi
al înregistrãrilor, mentenanþa echipamentelor de pro-
ducþie, verificarea/calibrarea DMM-urilor, controlul pro-
dusului neconform ºi acþiunile corective, instruirea ºi
competenþa personalului;

- Procese directe privind controlul producþiei ºi al pro-
dusului: eºantionarea, monitorizarea materiilor prime ºi
a materialelor, managementul producþiei, monitorizarea
produsului finit.

Planurile de inspecþii ºi încercãri trebuie sã respecte
prevederile din Anexa ZA a fiecãrui standard european
armonizat. În funcþie de natura tehnologiei produsului,
încercãrile pot fi efectuate atât pe fluxul tehnologic, cât ºi
la final sau numai într-unul dintre aceste cazuri.

sã preleveze eºantioane reprezentative ºi sã
efectueze încercãrile iniþiale de tip conform cerinþelor
standardului referenþial; 

sã preleveze eºantioane reprezentative ºi sã
efectueze încercãri ale produsului dupã un plan de
încercãri prestabilit;

sã realizeze produsele la nivelul cerinþelor;
sã retragã de pe piaþã produsele neconforme;
sã ia mãsuri de corectare a neconformitãþilor pro-

dusului ºi, dupã rezolvarea neconformitãþii, sã repete
încercãrile produsului;

sã emitã declaraþie de conformitate cu cerinþele
specificate;

sã aplice marcajul CE;
sã comunice organismului notificat orice modificare

în sistemul CPF certificat, care ar putea afecta caracte-
risticile produsului; 

Sarcini ale SRAC:
efectuarea inspecþiei iniþiale a locului de producþie

ºi a controlului producþiei în fabrica ºi culegerea
dovezilor privind conformitatea sistemului CPF cu
prevederile standardului referenþial. 

Se pune accent pe culegerea dovezilor privind:
- respectarea Planului de inspecþii/încercãri ºi evalu-

area rezultatelor acestor încercãri faþã de criteriile de
acceptare prestabilite;

- verificarea adecvanþei frecvenþei de inspecþii/încercãri;
- verificarea performanþei produsului faþã de valorile

stabilite la încercarea inþialã de tip;
- tratarea neconformitãþilor constatate; repetarea

încercãrilor dupã rezolvarea  neconformitãþilor.
acordarea certificãrii conformitãþii CPF se realizeazã

numai dacã nu sunt constatate neconformitãþi.
Dacã produsul este deja certificat, iar la supravegheri

sau în urma unor reclamaþii de pe piaþã se constatã
neconformitãþi, certificarea conformitãþii se suspendã
pânã la rezolvarea acestora. 

Neconformitatea necesitã efectuarea unui audit de
urmãrire a unei pãrþi sau a întregului sistem CPF. 

supravegherea continuã (valabilã numai pentru sis-
temul de atestare 2+) asigurã menþinerea conformiatãþii
rezultatelor sistemului CPF cu caracteristicile declarate
ale produsului. Se urmãreºte, în special, dacã între timp
nu au apãrut modificãri în sistem (de exemplu înlocuirea
materiilor prime, tehnologiei) care pot afecta perfor-
manþa produsului.

În concluzie, producãtorul are obligaþia de a identifica
referenþialul dupã care realizeazã produsul, ºi sistemul de
atestare a conformitãþii aplicabil acestuia, de a îndeplini
sarcinile care îi revin ºi de a contacta un organism notificat.

Dupã încetarea perioadei de coexistenþã a standar-
dului referenþial, se pot introduce pe piaþa europeanã
numai produse cu marca CE, ca o dovadã a certificãrii
conformitãþii acestora. 

urmare din pagina 62
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Continuãm seria articolelor informative despre plãcile din policarbonat celular, de data aceasta
oprindu-ne asupra domeniilor de utilizare. Considerãm cã piaþa româneascã nu cunoaºte încã suficient
performanþele ºi scara largã de aplicare a unor asemenea materiale de construcþii moderne.

Aceste produse sunt materiale termoplastice care combinã proprietãþi mecanice avansate ºi caracteristici
optice ºi termice deosebite. 

SUCCESUL ARE ACUM UN NOU NUME:  Carboplak

Caracterul multifuncþional al
plãcilor din policarbonat celular face
posibilã utilizarea acestora într-o
serie largã de aplicaþii industriale ºi
civile. 

Proprietãþile optice, termice ºi
rezistenþa la impact fac din plãcile de
policarbonat CARBOPLAK materi-
alul ideal pentru aplicaþii de tip
acoperiri sau închideri  transparente
ºi flexibile.

Utilizarea policarbonatului celular
cunoaºte în ultimii ani un trend
ascendent accelerat, cererea pentru
acest produs crescând de la an la an
cu aproximativ 15-20%.

Succesele comerciale ale poli-
carbonatului sunt date de combinaþia
dintre transparenþã, compatibilitatea
cu marea majoritate a polimerilor ºi
rezistenþa deosebitã la torsiune.

Datoritã calitãþilor sale, policar-
bonatul este un plastic cu înalte per-
formanþe care se regãseºte în multe
aplicaþii: 

Copertine, diverse structuri ºi
copertine de intrare pentru super-
market-uri, hiper-market-uri, indus-
tria hotelierã etc.;

luminatoare simple, curbate,
pe structurã metalicã, cu sistem de
închidere manual sau automat etc.;

tunele de trecere;
panouri solare pentru asigu-

rarea efectului de SERÃ;
placare verticalã pentru centre

comerciale, depozite, pavilioane –
pereþi cortinã mult mai elastici ºi mai
ieftini în comparaþie cu sticla;

acoperiri de suprafeþe pentru
asigurarea izolãrii termice ºi a lumi-
nozitãþii (ex. pieþe agricole, sãli de
sport, stadioane, staþii de  benzinã etc.)
policarbonatul înlocuind cu mult
succes în aceste aplicaþii cãrãmida
de sticlã;

compartimentãri de tip balcoane,
în special pentru industria hotelierã;

închideri: ferestre ºi uºi tip
termopan;

„expo dual sistem“ – sistem
modern pentru placãri, comparti-
mentãri ºi închideri exterioare;

panouri fonoizolante pentru
traficul rutier;

grãdini de iarnã;
înlocuirea unor materiale meca-

nice de tip metal (ex: aluminiu);
parapeþi funcþionali, pereþi

despãrþitori;
design interior, construcþii mobilier

de birou;
reclame vizuale.

Toate produsele din gama
CARBOPLAK sunt garantate timp
de 10 ani împotriva decolorãrii ºi îngãl-
benirii, a pierderii coeficientului de
transmisie a luminii ºi a rezistenþelor
mecanice ca urmare a expunerii la
radiaþii ultraviolete ºi intemperii.

Garanþia este asiguratã atât de
utilizarea materiilor prime de la cei
mai importanþi producãtori mondiali,
cât ºi de linia de producþie modernã,
care înglobeazã cele mai noi echipa-
mente de coextrudare.

Plãcile CARBOPLAK sunt agre-
mentate INCERC, agrement tehnic
nr. 001-02/927-2007. 

Avantajele asigurate
de folosirea policarbonatului

lumina naturalã;
aspect economic;
termoizolare conform normelor 
WSVO;
asigurarea caracterului de 
siguranþã;
respectarea normelor moderne 
de protecþie a muncii ºi mediului;
asigurã o durabilitate mare;
design modern;
sistem facil ºi modular de 
montare ºi reamenajare ulterioarã.
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Închideri ºi acoperiri cu policarbonat
Material uºor, cu proprietãþi deosebite – policarbonatul

a câºtigat, în ultimii ani, maratonul calitãþii devansând
sticla ºi alte materiale acrilice.

Nu ne mirãm, deci, sã-l vedem la tot pasul, în diverse
locuri ºi sub multiple utilizãri.

Ridicãm privirea în marile malluri ºi-l descoperim sus,
la cupolã, într-o luptã continuã cu radiaþiile UV; achitãm
costurile pentru utilitãþi la bancã ºi-l zãrim între ghiºee,
perete despãrþitor care ne asigurã confidenþialitatea;
mergem pe aleile dintre vile ºi-l vedem ridicat în struc-
tura gardurilor.

Dacã ne continuãm periplul prin oraº, îl întâlnim din
nou: copertinã a hotelurilor, închizãtor de balcoane,
acoperiº al piscinelor unde ne relaxãm, ba chiar
luminator în service-ul auto, montat între panouri
termoizolante.

Pentru cei ce-l cunosc ºi au lucrat deja cu el, dar ºi
pentru cei dornici sã-i testeze proprietãþile, am adus pe
piaþa noastrã calitatea elveþianã a panourilor Politec, ca
sã vã putem oferi cele mai performante soluþii. 

Tabelul 1

Fig. 1: Panoul MODULIT – alegerea nr. 1 pentru închideri laterale Fig. 2: Panoul BDL – pentru acoperiri plane sau curbe

Tabelul 2
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Case pe structurã de lemn (II)
ing. Daniel PAªCU – director general

Din cauza deosebirilor între
normele specifice fiecãrei þãri sau
zone ale globului, structurile reali-
zate în sistemul framing conduc la
apariþia unor diferenþe în construcþia
structurii ºi învelitorilor. Elementele
principale ale structurii casei sunt,
însã, aceleaºi în toate zonele. Dife-
renþele apar la tipul de lemn utilizat,
la secþiuni, la placãri ale structurii
orizontale ºi verticale, la învelitori ºi
la finisaje.

Secþiunea materialului folosit la
realizarea panourilor de pereþi, a
planºeelor ºi a ºarpantelor este
diferitã în funcþie de zona ºi de mate-
rialul folosit. De asemenea, distan-
þele dintre dulapi sunt diferite ºi,
implicit, consumul de material. 

O casã cu structurã din lemn
realizatã în România în sistemul
framing se compune din urmã-
toarele elemente:

TALPA CASEI
Este un element de bazã al con-

strucþiei, prin care se executã tra-
sarea ºi prinderea pereþilor structurii
de rezistenþã de fundaþia clãdirii. 

Este constituitã dintr-un dulap de
lemn, cu dimensiunile de 48 mm x
150 mm sau 45 mm x 120 mm,
având aceeaºi lãþime cu a peretelui
ce reazemã pe aceasta. Talpa casei
se aºeazã pe un strat de hidroizo-
laþie ºi se fixeazã provizoriu, în
prima fazã prin cuie sau holtzºu-
ruburi. Dupã montarea pereþilor de la

parter se solidarizeazã cu aceºtia
prin conexpanduri sau agrafele din
oþel beton existente în fundaþie.

PEREÞII
Reprezintã principalele elemente

de rezistenþã ºi stabilitate ale con-
strucþiei. Pereþii asigurã preluarea
sarcinilor verticale din greutatea
planºeelor ºi a ºarpantei, precum ºi a
sarcinilor orizontale din seism ºi vânt
ºi transmit aceste încãrcãri fundaþiei. 

Un mod de configurare poate fi
cel alãturat: pereþii sunt alcãtuiþi din
dulapi de lemn de rãºinoase, cu dimen-
siunile secþiunii de 48 mm x 90 mm,
48 mm x 120 mm sau 48 mm x 150 mm,
spaþiaþi în plan la distanþe de
400…600 mm. Uzual, pereþii exteri-
ori se executã cu grosimea de 120 mm
sau 150 mm iar cei interiori cu gro-
simi de 90 mm ºi 120 mm. Aceste
valori sunt impuse, în principal, de
grosimea stratului termoizolator care
este mai mare la exterior. 

Elementele verticale de rezis-
tenþã ale pereþilor (montanþi) sunt

În acest numãr al Revistei Construcþiilor revenim cu mai multe informaþii despre structurile de lemn
– în special cele realizate în „sistem framing“ (american).

PASCONMAT CONSTRUCT SRL

Fig. 1: Panouri pentru parter realizate cu programul MiTek 2020 – vedere 3D 

Fig. 2: Panouri pentru mansardã realizate cu programul MiTek 2020



solidarizate de tãlpile orizontale ale
panourilor prin cuie ºi colþare meta-
lice galvanizate. 

Panourile pereþilor exteriori sunt
placate, de regulã, cu plãci de OSB
de 10 mm, care asigurã rigidizarea ºi
conlucrarea montanþilor în plan lateral.
Se realizeazã, astfel, o comportare de
ºaibã rigidã a peretelui în planul sãu.
Panourile pereþilor interiori sunt con-
travântuite prin rigle dispuse orizontal
ºi înclinat între montanþi.

Placarea pereþilor exteriori ºi inte-
riori se executã pe ambele feþe într-o
mare varietate de modalitãþi. Astfel,
se pot utiliza lambriuri din lemn, siding,
asterealã cu caroiaj de ºipci pentru
tencuialã, plãci de OSB cu termosis-
tem, plãci de gips carton etc.

Termoizolaþia este alcãtuitã din
saltele de vatã mineralã cu grosimi
de 50, 100, 150 mm care sunt dis-
puse între montanþii structurii de
rezistenþã.
Pereþii sunt hidroizolaþi la exterior cu
strat de membranã bitumatã, iar la
partea interioarã au dispuse bariere
de vapori. 

(Continuare în numãrul viitor)

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5: Detaliu panou de lemn mansardã realizat cu programul MiTek 2020
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EUROSTEEL 2008 Graz
prof. univ. dr. ing. Carmen BUCUR, dr. ing. Mircea Victor BUCUR –

Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti

Oraºul Graz este un centru uni-
versitar de renume mondial, având
circa 37.000 de studenþi anual care
studiazã în cele patru Universitãþi
(foto 1).

Cea mai veche Universitate – Karl
Franz – a fost înfiinþatã în 1585.
Universitatea Tehnicã a fost înfiinþatã
în 1811, iar Universitatea de Muzicã
ºi Artã dramaticã are cel mai vechi
departament de jazz din Europa.

Lucrãrile Conferinþei s-au desfã-
ºurat în cele douã ansambluri de
clãdiri ale Universitãþii Tehnice (foto 2).

S-au susþinut 4 prelegeri pe teme
generale în plen la ºedinþa de
deschidere (foto 3), 285 de lucrãri
au fost prezentate oral în 55 de
sesiuni paralele ºi 20 de postere au
fost susþinute în douã sesiuni spe-
cializate. Lucrãrile admise – în
numãr de 314 – sunt tipãrite în douã
volume care însumeazã 1902
pagini. Dintre autorii acestor lucrãri
103 sunt „tineri cercetãtori“ cu vârsta
sub 35 de ani, iar Comitetul ºtiinþific
al Conferinþei a premiat trei dintre ei.

În cadrul conferinþei s-au propus
trei mari direcþii ºtiinþifice: Practica ºi
Eurocode, Materiale noi, Cercetare.
Din aceste trei direcþii au fost dez-
voltate circa 23 de domenii din care
spicuim: ferme ºi poduri metalice,

conexiuni, secþiuni formate la rece,
seism, Eurocodes, stabilitate, dina-
micã, rezistenþã, obosealã, plãci,
construcþii ºi poduri compuse, oþel
de înaltã rezistenþã, sticla, focul,
practica, reabilitarea etc.

Teme ca Eurocode-urile, Seismul,
Focul, au rãmas ºi la aceastã a V-a
Conferinþã preferatele specialiºtilor,
dar s-a constatat cã noi direcþii de
cercetare prind contur, între ele cea
a Prãbuºirii progresive este una
dintre cele mai incitante ºi controver-
sate (foto 4). 

Menþionãm cã autorii prezentului
articol au participat la Conferinþã
(foto 5), ca urmare a faptului cã sunt
membri în colectivul de realizare a
unui studiu pe aceastã temã într-un
Grant CNCSIS intitulat „Prãbuºirea
progresivã“.

România a fost reprezentatã la
toate nivelurile:

în  Comi te tu l  º t i in þ i f i c  –
prof. Dan Dubinã ºi prof. Radu Bãncilã;

în Comitetul de organizare –
prof. Dan Dubinã;

conducãtori de sesiuni ºtiinþi-
fice – prof. Dan Dubinã, prof. Radu
Bãncilã, prof. Valeriu Stoian, prof.
Florea Dinu;

12 lucrãri cu 33 de autori;
14 participanþi.

La ºedinþa de deschidere a fost
prezentat primul numãr al unei noi
reviste intitulatã „Steel Construction
– Design and Research“ editatã
de Ernst & Sohn (www.ernst-und-
sohn.de/steelconstruction).

Pentru cea de a VI-a Conferinþã din
2011 a fost ales oraºul Budapesta. 

Cea de a V-a Conferinþã – EUROSTEEL 2008 Graz a urmat celor din 1995 de la Atena, din 1999 de la
Praga, din 2002 de la  Coimbra ºi din 2005 de la Maastricht. Toate aceste manifestãri ºtiinþifice au adunat un
numãr mare de specialiºti, temele propuse fiind de actualitate, iar dezbaterile de o înaltã þinutã ºtiinþificã.

Conferinþa de la Graz a fost organizatã de trei mari Universitãþi (douã din Austria ºi una din Slovenia):
Universitatea Tehnicã din Viena, Universitatea Tehnicã din Graz ºi Universitatea din Ljubljana. S-a convenit ca
locul de desfãºurare sã fie Graz-ul care se aflã, din punct de vedere geografic, între celelalte douã oraºe.

Foto 1: Universitatea din Graz – clãdirea veche Foto 2:  Holul Universitãþii Tehnice
amenajat pentru expoziþii

Foto 3:  Prezidiul ºedinþei de deschidere Foto 4: Profesor David Nethercot prezintã în
plen tema de interes a „Prãbuºirii progresive“

Foto 5: Profesor Carmen Bucur –
prezintã lucrarea „Practicã“
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ISOPAN EST mereu lângã tine

Isopan Est, urmând politica Grupului

Manni, grup din care face parte, a pus

satisfacerea clienþilor pe primul plan al

strategiei sale de dezvoltare.

Organizarea unei reþele de agenþi în

toatã România a creat premisele unei

activitãþi de vânzare ºi postvânzare inter-

active ºi apropiate de nevoile clienþilor.

Unul dintre agenþii noºtri este întot-

deauna în vecinãtatea clientului, punând

la dispoziþia acestuia toatã experienþa

noastrã cu privire la construcþia ºi proiectarea de edificii folosind panourile tip

sandwich ISOPAN.

Pornind de la alegerea diverselor tipuri

de panouri pânã la sfaturi privind cea mai

bunã grosime de tablã sau cea mai

potrivitã culoare, agenþii noºtri sunt gata

sã consilieze pe oricare dintre clienþi.

Activitatea postvânzare nu se rezumã

doar la verificarea termenelor de livrare, ea

prelungindu-se ºi în domeniul consilierii

privind eventualele probleme apãrute ulte-

rior livrãrii produselor, precum ºi la even-

tuale sfaturi practice pentru utilizarea

optimã a panourilor produse de Isopan Est.
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Satisfacerea clientului ºi apropierea de

acesta nu este în cadrul Isopan Est doar

un obiectiv de calitate, ci ºi o componentã

palpabilã a activitãþii noastre zilnice.

Toatã gama de informaþii necesare

alegerii în cunoºtinþã de cauzã a

soluþiei celei mai avantajoase pentru

client este doar la un „click“ distanþã de

acesta prin intermediul site-ului nostru

www.isopan.com.

Aici clientul poate gãsi rãspuns la

orice problemã în legãturã cu activi-

tatea noastrã ºi poate contacta imediat

o persoanã capabilã sã rãspundã între-

bãrilor sale.

O echipã tânãrã ºi eficientã este

mereu gata sã rãspundã în cel mai scurt

timp posibil oricãrei cerinþe a clienþilor

noºtri.

Fiind mereu aproape de beneficiarii

noºtri prin intermediul serviciului clienþi,

putem soluþiona toatã gama de probleme

care pot apãrea în relaþiile cu aceºtia. 

Suntem mereu aproape de client ori-

unde se aflã acesta pe teritoriul României

ºi mereu gata sã transmitem sfaturile

noastre bazate pe experienþa proprie,

precum ºi pe experienþa îndelungatã a

specialiºtilor noºtri din cadrul grupului. 
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Sisteme de construcþii pe structuri metalice

Elias Gaza: În ultima perioadã în
România se construiesc din ce în
ce mai multe clãdiri pe bazã de
structuri metalice. Care este rolul ºi
locul Remco în susþinerea unor
asemenea proiecte?
Ciprian Nanu: Sistemele de con-

strucþii din structuri metalice îmbinã
calitãþile metalelor ºi ansamblelor din
care sunt confecþionate cu rapiditatea
ºi flexibilitatea conferite de manufac-
turarea ºi montajul lor. Într-o lume în
care viteza de realizare a unor investiþii
de tip greenfield este din ce în ce mai
mare, noi credem cã sistemele de con-
strucþii din structuri metalice prefabri-
cate pot asigura o creºtere a eficienþei
în domeniile în care sunt aplicate, în
principal la spaþiile de logisticã ºi dis-
tribuþie, la relocarea de clãdiri indus-
triale în afara oraºelor, la proiecte
greenfield de manufacturare în orice
industrie.

Sistemul de construcþii Remco
Building System îmbinã calitãþile
durabile ale materialelor componente,
cu folosirea minimã a cantitãþii de oþel
pe metrul pãtrat construit, cu proiectarea
ºi livrarea produsului în cel mai scurt
timp, totul integrat într-un singur servi-
ciu, de înaltã calitate. Sistemul de con-
strucþii Remco, în special cel folosit
pentru clãdiri industriale cu deschideri
de peste 24 de metri, este recunoscut
ca fiind cel mai eficient pentru
proiectele greenfield de dimensiuni
medii ºi mari, cu timpi mici de manu-
facturare ºi montaj rapid. La toate
aceste avantaje din timpul derulãrii
investiþiei, trebuie adãugat ºi unul
major care va apãrea dupã finalizarea
ei, ºi anume, costurile de exploatare
foarte mici pe care le impune o clãdire
construitã în sistemul Remco, precum
ºi garanþiile ºi serviciile post-livrare
oferite de firma Remco România.

E.G.: Oferta de structuri metalice
este destul de bogatã. Cum se
descurcã Remco pe aceastã piaþã?
C.N.: Când vorbim de oferta de

structuri metalice ne referim în gene-
ral, la PRODUCÞIA de materiale meta-
lice din table tãiate ºi sudate, cu o
anumitã conformaþie ºi de o anumitã
calitate. Piaþa româneascã produce o
anumitã cantitate de confecþii meta-
lice, cu diferite aplicaþii, dar aceste
materiale ºi structuri sunt de calitate
medie. Ele nu corespund cerinþelor
clienþilor noºtri în ceea ce priveºte cali-
tatea europeanã a serviciilor de
proiectare, producþie ºi montaj în
acelaºi pachet.

Sunt destul de puþine firme ce pot
îngloba confecþiile metalice într-un sis-
tem de construcþii, care  poate fi livrat,
flexibil ºi robust, diferiþilor clienþi, în
funcþie de solicitãrile lor de dezvoltare,
solicitãri care sunt, vã rog sã mã cre-
deþi, foarte variate.

Remco România, prin echipa de
specialiºti pe care o deþine, poate
asigura într-un singur pas, servicile de
care are nevoie orice client, în orice
domeniu de activitate industrialã, prin
proiectarea, producerea ºi montarea
întregii clãdiri industriale noi, nemaifiind
necesarã relaþia clientului cu alte firme,
în diferite stadii ale dezvoltãrii.

E.G.: În ce mod încurajaþi folosirea
structurilor metalice pentru realizarea
unor proiecte cât mai diversificate?
C.N.: Produsul nostru industrial,

fiind de calitate ºi la un preþ competitiv
pentru piaþa româneascã, rãmâne sin-
gurul capabil sã satisfacã cerinþele
dezvoltãrii proiectelor de tip greenfield,
în timp foarte scurt, cu garanþii finan-
ciare ºi tehnice deosebite. De aceea,
nu vom înceta sã promovãm acest

produs încã nou pe o piaþã tradiþio-
nalã, aºa cum este consideratã cea a
României.

E.G.: Vã gândiþi ca printr-o politicã
de preþuri atractivã faþã de alte sis-
teme de construcþii sã atrageþi cât
mai mulþi adepþi spre folosirirea
structurilor metalice?
C N: Politica de preþuri pe care o

avem este numai o parte din strategia
pe care o propunem unui client, la
începutul colaborãrii noastre. Este un
avantaj major faptul cã avem preþuri
foarte bune, dar aº atrage atenþia
asupra faptului cã preþul este numai o
componentã în stabilirea unei investiþii.
Rapiditatea execuþiei ºi montajului (noi
lucrând ºi pe timpul iernii, contrar
majoritãþii constructorilor din România),
calitatea serviciilor ºi produselor oferite,
durabilitatea materialelor ºi subsis-
temelor folosite, pot fi alte componente
care atârnã greu în luarea deciziei
privind o investiþie.

E G: Ce lucrãri de referinþã unde
s-au folosit produsele Remco vã
recomandã din punct de vedere al
productivitãþii, calitãþii ºi eficienþei?
C N: Pentru noi este mulþumitor sã

vezi, cã la doar 10 ani de la intrarea pe
piaþa românescã, Remco România a
contractat peste 85 de clãdiri industri-
ale, cu o suprafaþã ce atinge 350.000
de metri pãtraþi. Multe clãdiri, show-
room-uri sau depozite pe lângã care
treceþi sunt executate de noi, chiar dacã
acum ele poartã sigla clientului. De
exemplu, depozitele Arabesque sau
Aquila, clãdirile Unilever, Conectronics,
Monsena, Lutz Center, Pantelimon
Logistic Park sunt numai câteva din
cele realizate în ultima vreme.

Pentru viitor, proiecte mari cum
sunt Nord East Logistic Center din nor-
dul Bucureºtiului sau fabrica de acce-
sorii de mobilã de la Luduº a firmei
multinaþionale VitaFoam, vor fi lucrãri
de referinþã pentru Remco. 

Se ºtie cã în lume existã, în momentul de faþã, diverse sisteme pe baza cãrora sunt puse în operã construcþii
dintre cele mai diverse. Ele se ridicã pe baza unor structuri bine determinate în raport direct cu elementele de
funcþionalitate, durabilitate ºi eficienþã pentru care sunt destinate.

Dintre acestea, sistemele de construcþii pe baza structurilor metalice devin din ce în ce mai folosite ºi în
România unde firme specializate oferã tehnici, tehnologii, produse ºi servicii care rãspund eficient intereselor
investitorilor.

Una dintre societãþile furnizoare de asemenea sisteme este REMCO România, iar dl. Ciprian Nanu – director
de dezvoltare, ne face câteva precizãri de ultim moment. 
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Domeniile de competenþã ale
produselor ESSMANN sunt multiple.
Dintre acestea amintesc:

Cupole de luminã;
Luminatoare tip arcadã ºi pira-

midale simple sau cu trape de fum
ºi/sau de aerisire încorporate;

Sisteme de ventilare ºi aerare;
Sisteme de extracþie a fumului

ºi cãldurii;
Sisteme electronice de control

ºi interconectare;
Sisteme de drenaj pentru acope-

riºuri plane;
Sisteme de reabilitare, reparaþii,

renovãri pentru acoperiºuri vechi;
Service ESSMANN care include

un pachet complet cu proiectare,
asamblare, suport tehnic în ºantier ºi
întreþinere.

SCENARIU DE INCENDIU
PENTRU CLÃDIRILE ÎNALTE

FÃRÃ SISTEME DE PROTECÞIE
Clãdirile înalte au un comporta-

ment atipic la incendiu, ceea ce
conduce la o tratare specialã a
problematicii propagãrii fumului ºi,
implicit, a metodelor de protecþie.

Se observã în fig. 1 fazele propa-
gãrii unui incendiu într-o clãdire în
care sistemele de protecþie lipsesc
în totalitate.

Declanºarea incendiului alarmeazã
persoanele din imediata vecinãtate,
care încearcã sã pãrãseascã locul
afectat, utilizând cãile de evacuare
prestabilite (uºile de acces spre
casa scãrii ºi culoarele aferente),
deschizând astfel calea propagãrii
fumului în zonele amintite. Fumul ºi
gazele toxice invadeazã casa scãrii
ºi spaþiile adiacente obturând vizibili-
tatea, astfel încât ele nu reprezintã
cãi sigure de evacuare a personalului.
În cele din urmã, vizibilitatea devine
zero, fãcând imposibilã acþiunea
echipelor de intervenþie.

SCÃRILE PRESURIZATE -
UN SISTEM COMPLEX DE PROTECÞIE

ÎMPOTRIVA FUMULUI
Definiþie: un tip de sistem de

control al fumului, în care scãrile
sunt presurizate mecanic, cu
respectarea scenariului de incendiu,
cu uºi de exterior care opresc

contaminarea cu fum a spaþiilor
protejate (NFPA 92A – standardul
pentru unitãþile de control a fumului
utilizând bariere de diferenþe de
presiune).

Scenariul de incendiu pentru
un sistem de protecþie conform
standardului amintit implicã acþio-
narea în 4 faze a sistemelor de
protecþie.

În faza 1, sursa de foc produce
fum ºi cãldurã ceea ce determinã
persoanele din imediata apropiere
sã evacueze zona afectatã, precum
ºi activarea alarmelor sistemului
integrat. Fumul invadeazã pentru
moment casa scãrii ºi spaþiile
învecinate.

În faza 2, fumul este detectat, iar
semnalul de alarmã este transmis
cãtre BMS (building management
system) care activeazã alarmele
sonore ºi vizuale. În acelaºi timp,
BMS-ul dã uºii electrice cele mai
apropiate de sursa de foc comanda
„ÎNCHIDE“, concomitent cu trapa de
fum din acoperiº, care se deschide
la maxim.

Utilizarea sistemelor de protecþie
împotriva incendiilor pentru clãdiri înalte
Lumina, aerul ºi securitatea sunt elementele centrale ale unei configuraþii moderne de clãdiri cu care ne

întâlnim în fiecare zi. Acest lucru este garantat de mai multe decenii de numele ESSMANN, care încearcã
sã utilizeze aceste trei elemente în favoarea dumneavoastrã.

ing. Cãtãlin MARAN - project manager

Fig 1: Fazele propagãrii unui incendiu într-o clãdire în care sistemele de protecþie lipsesc în totalitate



În faza 3, ventilatoarele aduc aer
curat, care împinge fumul cãtre
trapã. În acest fel, fumul elibereazã
casa scãrii, iar aerul redevine curat.

În faza 4, dupã evacuarea cu
succes a fumului, începe presuri-
zarea casei scãrilor, care poate fi
folositã în siguranþã de cei prezenþi
în clãdire. În acest moment,
deschiderea unei uºi duce la
scãderea presiunii în casa scãrii, dar
acest lucru este compensat de trapa
de fum, care îºi modificã unghiul de
deschidere pentru pãstrarea con-
stantã a presiunii între 15-50 Pa.

Astfel se previne rãspândirea
nedoritã a fumului (fig. 2).

Sistemul de protecþie oferit de
ESSMANN în  Român ia  p r in
SC ISOPAN SRL þine cont de confi-
guraþia fiecãrei clãdiri ºi cerinþele
specifice ale acesteia, în conformi-
tate cu standardele europene ºi
naþionale. Acestea sunt, în principal,
compuse din: detectori automaþi de
fum, butoane de urgenþã montate la
fiecare nivel, conducte de ventilare
confecþionate E90, ventilatoare,
regulator de presiune ºi senzor dife-
renþial de presiune, motor electric

de acþionare ºi închizãtor electric de
uºã (tip amortizor), elemente de
avertizare (audio ºi optice). Toate
aceste elemente sunt comandate de
o centralã, care este dotatã întot-
deauna cu un sistem back-up de
baterii, ce asigurã funcþionarea com-
pletã a sistemului pentru 30-90 de
minute.

Cãile de evacuare Presurizate
reprezintã singurul mod de protecþie
real ce reuºeºte sã asigure în situaþii
critice o evacuare de urgenþã a
personalului, în siguranþã, precum ºi
accesul echipelor de intervenþie. 

Fig 2: Scãrile presurizate – un sistem complex de protecþie împotriva fumului
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Programarea lucrãrilor topografice inginereºti
la execuþia construcþiilor civile

cu structura din beton armat
conf. dr. ing. Gabriela PROCA, drd. ing. Mihaela PROCA

ETAPELE TRASÃRII CONSTRUCÞIILOR
CU STRUCTURÃ DIN BETON ARMAT

Trasarea construcþiilor se face
folosind planurile de amplasament ºi
trasare existente în proiectul de exe-
cuþie în care poate fi menþionatã ºi
reþeaua geodezicã de sprijin ce
poate fi una existentã sau o reþea
geodezicã de sprijin, nouã, de ordin
inferior, prezentând în detaliu fazele
trasãrii unei construcþii cu structura
de rezistenþã din beton armat. 

Trasarea pe teren
Trasarea pe teren cuprinde douã

faze ºi anume fixarea poziþiei con-
strucþiilor pe amplasamentele proiec-
tate, urmatã de trasarea lucrãrilor de
detaliu ale fiecãrei construcþii.

Trasarea lucrãrilor de terasamente
pentru fundaþii face parte din trasarea
lucrãrilor de detaliu ºi se efectueazã
pe baza planului de trasare, dupã
fixarea poziþiei construcþiei pe
amplasamentul proiectat folosind
metode topografice inginereºti.

În cazul construcþiilor cu formã
regulatã în plan, cu trama (l x L) pe
cele douã direcþii mai mare de 6,00 m,
în special în cazul construcþiilor cu
structura din elemente prefabricate,
procesul de execuþie impune
trasarea suplimentarã a unor axe
longitudinale ºi transversale (axe
principale). Trasarea axelor se face
în raport cu reperele de trasare a
poziþiei de amplasare a construc-
þiilor prin metoda coordonatelor

rectangulare folosind teodolite pen-
tru trasarea direcþiilor ºi ruletele sau
panglicile de oþel pentru mãsurarea
lungimilor.

Marcarea axelor se face fie prin
amplasarea de borne vizibile pe
toatã durata execuþiei construcþiei, fie
prin materializarea de puncte ce
aparþin axelor pe împrejmuirile
proiectate ºi executate în acest scop. 

Împrejmuirea se face paralel cu
laturile construcþiei, la o distanþã
suficient de mare pentru a nu se afla
în zona lucrãrilor de terasamente.
Poate fi continuã/discontinuã, ori-
zontalã/în trepte, apoi se marcheazã
axele pe împrejmuire (cuie sau
crestãturi în jurul cãrora se dese-
neazã un cerc cu vopsea ºi se scrie
numãrul axei).

Trasarea
lucrãrilor de terasamente

La trasarea perimetrului lucrãrilor
de suprafaþã se poate utiliza împrej-
muirea anterioarã. Dacã aceasta nu
a fost executatã, se realizeazã în
mod special o împrejmuire, utili-
zându-se profile de colþ amplasate la
intersecþiile laturilor perimetrului ºi
profile amplasate de-a lungul laturilor
între profilele de colþ.

Marcarea poziþiilor reperelor de
referinþã ale perimetrului real al
suprafeþei, pe profile, se executã în
raport cu bornele de referinþã ale
bazei construcþiei.

Limitele de bazã ale perimetrului
real al construcþiilor, precum ºi ale
colþurilor, se executã în raport cu
sârmele întinse, cu ajutorul firului cu
plumb.

Cotele de nivel ale suprafeþei
finite de excavare se transmit în
raport cu cota de nivel a profilelor
(de colþ sau auxiliare) cu ajutorul
jaloanelor de referinþã ºi a jaloanelor
mobile în formã de „T“. Jaloanele de
referinþã se amplaseazã de-a lungul
perimetrului real al suprafeþei de
excavare, în interiorul acestuia; pe
ele se materializeazã o cotã de nivel
unicã. În general, aceasta este cu
1,00 m mai mare decât cota nivelului
final de excavare. Cota este numitã
cota de reperare; transmiterea aces-
teia de la cota de nivel a pofilelor se
executã cu ajutorul furtunului de
nivel sau a instrumentelor optice.

Trasarea lucrãrilor de fundaþii
Trasarea poziþiei cofrajelor pen-

tru turnarea fundaþiilor continue din
beton se realizeazã de-a lungul
sârmelor întinse între reperele mate-
rializate în acest scop, pe profilele
de colþ sau intermediare, care au servit
la trasarea lucrãrilor de sãpãturi.

Pentru fundaþii izolate, trasarea
poziþiei cofrajelor se face în raport cu
axele trasate pe împrejmuirea din
jurul gropii de fundare, de-a lungul
unor sârme întinse în cele douã
direcþii, fixate pe împrejmuire.
Folosind un sistem de intersecþie
repetatã, se traseazã toate detaliile

La execuþia construcþiilor civile desfãºurarea lucrãrilor topografice se adapteazã specificului
acestora. Se constatã alternanþa activitãþilor desfãºurate de geodez ºi constructor cu existenþa unor
condiþionãri impuse tehnologic de procesul de producþie în construcþii. Dacã la lucrãrile tipice de
topografie ºi geodezie factorul timp nu se regãseºte decât în durata lucrãrilor, la lucrãrile topografice
inginereºti acesta se regãseºte în condiþionãrile tehnologice.

Lucrarea de faþã aratã condiþionãrile legate de factorul timp în cazul execuþiei lucrãrilor topografice
inginereºti la o construcþie civilã cu structura din beton armat precum ºi metode de programare a
execuþiei proceselor complexe specifice.

continuare în pagina 84
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de plan ale fundaþiei. Transmiterea
pe verticalã a punctelor rezultate din
intersecþia sârmelor se face cu aju-
torul firului cu plumb.

Pentru trasarea nivelului de
aºezare a stâlpilor, în cazul funda-
þiilor de tip pahar, se foloseºte nivel-
mentul geometric.

Trasarea ºi poziþionarea
elementelor în plan orizontal

Lucrãrile au drept scop pozi-
þionarea în plan conform proiectului
a cofrajelor sau a elementelor pre-
fabricate ºi comportã urmãtoarele
etape: trasarea ºi materializarea
poziþiei ºi poziþionarea elementelor
în raport cu reperele materializate.

Trasarea ºi materializarea pozi-
þiei se face în raport cu reperele
bazei construcþiei ºi cuprinde trasãri
ºi materializãri de linii de referinþã ºi
intersecþii de linii ºi mãsurãtori în
raport cu liniile materializate, folo-
sind instrumente optice de pre-
cizie (teodolite).

Liniile principale de referinþã se
raporteazã la reperele bazei con-
strucþiei ºi se materializeazã într-o
primã fazã, fie pe soclul clãdirii, fie
pe planºeul de la cota ± 0,00.

Pe faþa superioarã a fundaþiilor
se traseazã extremitãþile liniilor prin-
cipale de referinþã (se marcheazã cu
vopsea pentru a fi mai uºor reperate).

La nivelul plãcii, de la cota ± 0,00
precum ºi la celelalte niveluri, mate-
rializarea liniilor principale se face
prin cherneruirea plãcii metalice
înglobate în beton.

Materializarea poziþiei elemen-
telor auxiliare necesare execuþiei
(cofraje) sau direct a prefabricatelor
se face cu ajutorul liniilor de pozi-
þionare ajutãtoare, deplasate în
paralel faþã de liniile principale care
reprezintã axele de poziþie ale ele-
mentelor respective.

Materializarea axelor de pozi-
þionare se face prin marcarea cu

cretã/vopsea, în cazul elementelor
liniare (cofraje de pereþi, panouri
mari) sau cu ajutorul buloanelor ºi
penelor în cazul poziþionãrii stâlpilor
prefabricaþi.

Trasarea cotelor de nivel
ºi poziþionarea pe verticalã

a elementelor de construcþie
Trasarea cotei de nivel a

oricãrui component al construcþiei se
face în raport cu un reper care
materializeazã cota ± 0,00 sau o altã
cotã convenþionalã. Reperul se exe-
cutã astfel încât sã reziste pe toatã
durata de execuþie. Trasarea cotei la
cofrajele de la primul nivel se exe-
cutã cu teodolite ºi se materializeazã
prin însemnare cu vopsea în câteva
puncte ale cofrajului. (În dreptul
semnelor se scrie ºi cota nivelului
respectiv). În raport cu aceste mar-
caje se traseazã prin mãsurare
directã ºi se materializeazã nivelul
superior al cofrajului sau nivelul de
turnare a betonului.

Transmiterea cotelor pe cofraje
la etajele superioare se poate face
fie direct, prin mãsurare cu ajutorul
ruletei sau a panglicii de oþel, fie indi-
rect, cu ajutorul nivelei ºi a mirei,
prin transmiterea succesivã a cotelor
diferitelor niveluri.

Verificarea verticalitãþii cofra-
jelor pentru elementele din beton
armat monolit cu înãlþime mare se
face cu ajutorul teodolitului. 
CONDIÞIONÃRI TEHNOLOGICE PE FAZE 
ALE TRASÃRII ªI VERIFICÃRII EXECUÞIEI

În tabelul 1 se prezintã o cen-
tralizare a condiþionãrilor pe faze de
execuþie a construcþiei în funcþie de
structura acesteia.

Se observã, în paralel cu condiþiile
tehnice necesare execuþiei lucrãrilor
topografice inginereºti, se respectã
ºi condiþionãrile proceselor tehnolo-
gice ale producþiei de bazã, respec-
tiv, de construcþii-montaj.

Alãturi de factorul timp intervin ºi
condiþionarea execuþiei în raport de
condiþiile meteorologice, ºi anume
temperaturã de lucru în mediul
ambiant de peste +5 0C la lucrãri de
betoane la elemente monolite sau
prefabricate, precum ºi factorul

Tabelul 1
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viteza vântului (necesarã a fi mai
micã de 10 m/s), în condiþiile lucrului
la înãlþime, acolo unde se folosesc
macarale pentru transportul pe verti-
calã al materialelor sau produselor
finite.

PROGRAMAREA ACTIVITÃÞILOR
TOPOGRAFICE INGINEREªTI

Particularitãþile activitãþilor topo-
grafice inginereºti efectuate la lucrãri
de construcþii cu structura din beton
sunt dupã cum urmeazã:

a) Procesul productiv este mobil,
activitãþile desfãºurându-se pe teren,
programarea executãrii lucrãrilor va
þine cont de condiþiile atmosferice ºi
de condiþionãrile tehnologice impuse
de realizarea structurii construcþiei.

b) Caracterul de unicat al pro-
ducþiei genereazã probleme speci-
fice care implicã analiza fiecãrui tip
de construcþie în funcþie de tipul de
structurã ºi gradul de precizie aferent.

c) Lucrãrile topografice inginereºti
se desfãºoarã în aer liber, fapt ce
influenþeazã programarea desfãºu-
rãrii lucrãrilor, durata de execuþie ºi
preþul lucrãrilor.

METODE DE PROGRAMARE
A LUCRÃRILOR

TOPOGRAFICE INGINEREªTI
Principiile de bazã pentru progra-

marea ºi organizarea execuþiei
lucrãrilor topografice inginereºti sunt
cele general valabile ºi în cazul
execuþiei construcþiilor ºi anume:
continuitate, uniformitate, ritmicitate,
sincronizare. 

Parametrii utilizaþi la programa-
rea ºi organizarea proceselor sunt
menþionaþi în cursul de organizarea
lucrãrilor de cadastru fiind de tipurile:
organizatorici cantitativi (volumul de
lucrãri, volumul de muncã, numãrul
de muncitori), de desfãºurare în
spaþiu (zona de lucru, frontul de
lucru, locul de lucru) ºi de desfã-
ºurare în timp (ritmul de lucru).

Procesul complex caracterizeazã
lucrãrile de topografie inginereascã
fiind alcãtuit din douã sau mai multe
procese simple legate tehnic ºi orga-
nizatoric (v. 1a-e). La organizarea
execuþiei se au în vedere: numãrul
de procese, eventual numãrul de
sectoare, ritmul de execuþie pe
obiect sau sector ºi, dupã caz, ritmul
de execuþie. 

Metodele de programare a exe-
cuþiei lucrãrilor utilizate de firmele de
construcþii sunt planificarea calen-
daristicã (grafice Gantt) ºi metoda
drumului critic – variantã aleasã în
funcþie de criterii diferite (duratã,
cost). Dintre programele moderne
de calcul folosite menþionãm
Microsoft Project ºi Primavera.

Indiferent de metoda de progra-
mare folositã sunt evidenþiate toate
tipurile de condiþionãri, cu întreru-
perile tehnologice care se impun.

Activitãþile topografice se desfã-
ºoarã concomitent cu lucrãrile de
construcþii. Timpul de lucru al for-
maþiei specializate se valorificã în
totalitate atunci când firma are un
numãr mai mare de lucrãri în deru-
lare, în acelaºi teritoriu geografic.
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Sisteme de hidroizolaþii
destinate teraselor ºi fundaþiilor

Sistemul TERANAP JS este un

sistem de hidroizolaþie monostrat

destinat realizãrii teraselor circula-

bile ºi necirculabile. Sistemul are la

bazã o membranã bituminoasã din

bitum modificat cu SBS care îi con-

ferã proprietãþi elastomerice. Mai

mult, membrana având o grosime

de 4,5 mm este armatã cu neþesut

de poliester de densitate 250 g/m2

care o face extrem de rezistentã ºi îi

conferã o rezistenþã la rupere ºi

strãpungere extrem de ridicatã.

Sistemul se compune din:

O barierã de vapori aplicatã în

aderenþã totalã pe placa de beton

dupã aplicarea în prealabil a unui

strat de amorsã bituminoasã pe bazã

de xilen în proporþie de 300 g/m2.

Termoizolaþia din Polistiren expandat

de 25 Kg/m3 sau din poliuretan se

fixeazã pe bariera de vapori cu aju-

torul cleiului special ICOPAL PUR

GLUE.

Membrana TERANAP JS se

aºeazã deasupra termoizolaþiei,

dupã aºternerea în prealabil a unui

strat de împâsliturã de fibrã de sticlã

de densitate 100g/m2, Verecran 100. 

Rosturile membranei TERANAP

JS sunt autoadezive la rece, pentru

a evita eventuala ardere a termoizo-

laþiei ºi a împâsliturii de fibrã de sti-

clã aflate sub membranã.

Pentru asigurarea unei etanºe-

itãþi perfecte, deasupra rosturilor

membranei TERANAP JS, se termo-

sudeazã o bandã latã de 20 cm din

bitum SBS, Banda COUVRE JOINT.

De peste 50 de ani, SIPLAST este un lider mondial de necontestat în domeniul inovaþiei sistemelor de

hidroizolaþii destinate teraselor ºi fundaþiilor. Fie cã este vorba de inventarea în 1968 a bitumului modificat

cu SBS care conferã membranelor bituminoase proprietãþi elastomerice fãcându-le sã reziste la amplitudini

termice importante sau de punere la punct în 1997 a membranei monostrat cu lipire la rece prin benzi

auto-adezive, SIPLAST s-a remarcat atât prin capacitatea sa novatoare, cât ºi prin fiabilitatea ºi durabili-

tatea sistemelor concepute. Membrã a grupului danez ICOPAL, lider mondial în domeniul hidroizolaþiilor,

SIPLAST concentreazã în prezent întreaga activitate de cercetare ºi dezvoltare a acestuia.

În România, SIPLAST este prezent încã din 1995 când a furnizat materiale pentru modernizarea Hotelului

Athénée Palace Hilton. De atunci ºi pânã în prezent au urmat numeroase realizãri în domeniul construcþiilor

halelor metalice, hotelurilor ºi Mall-urilor. De remarcat este faptul cã principala aºteptare a clienþilor soci-

etãþii este longevitatea ºi fiabilitatea sistemelor SIPLAST, acestea fiind garantate 10 ani de cãtre firma de

asigurãri AXA ºi au o duratã de viaþã confirmatã cuprinsã între 30 ºi 40 de ani.

SISTEMUL TERANAP JS – o soluþie constructivã modernã
pentru realizarea teraselor circulabile ºi necirculabile în sistem monostrat
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Deasupra membranei TERANAP

JS se pot aºeza dale din lemn sau

ciment pe suporþi mobili în cazul

teraselor circulabile sau geotextil ºi

un strat de 30 cm de pietriº în cazul

teraselor necirculabile.

Membrana poate fi folositã ºi în

sistem de terasã inversatã.

Sistemul TERANAP JS poate

înlocui cu succes un sistem bi-strat,

fiind mai economic ºi mai rapid de

instalat.

În vederea realizãrii unei terase

circulabile, se poate recurge la

montarea suporþilor reglabili PLOT

ZOOM, suporþi speciali concepuþi

pentru a repartiza uniform sarcina pe

o suprafaþã cât mai mare, evitându-se

astfel riscul de poansonare (gãurire)

a membranei care asigurã hidroizo-

laþia. PLOT ZOOM dispune de un

sistem de filet ce permite reglarea

fiecãrui suport pe înãlþime. Suporþii

PLOT ZOOM sunt disponibili în mai

multe dimensiuni, de la 40 la 220 mm.

Suporþii PLOT ZOOM, pot fi montaþi

pe o terasã având panta cuprinsã

între 0% ºi 5%.

Dalele DALLE BOISE sunt un

element de finisare confecþionat din

lemn de pin sau de teck tratate cu

substanþe împotriva putrezirii. Ele au

latura de 50 cm ºi sunt prevãzute cu

un sistem de fixare cu clavetã, care

le asigurã o fixare stabilã pe suporþii

PLOT ZOOM.

Sistemul TERANAP JS, care

cuprinde inclusiv suporþii PLOT

ZOOM ºi dalele DALLE BOISE este

garantat 10 ani dar, de fapt, are o

duratã de viaþã cuprinsã între 30 ºi

40 de ani. 

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

• Þigle metalice cu acoperire de rocã naturalã
• Folii anticondens
• Sisteme pluviale metalice cu acoperire de HBP
• Membrane bituminoase SBS, APP ºi bitum oxidat
• Membrane PVC
• ªindrile bituminoase
• Pelicule hidroizolante lichide
• Luminatoare ºi trape de fum
• Terase circulabile
• Terase vegetalizate
• Termoizolaþii din perlit expandat
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Primul concurs naþional
al montatorilor de pardoseli

„Au fost multe erori cauzate de
lipsa cunoºtinþelor, cunoºtinþe care se
dobândesc în ºcolile de meserii“, a
spus dl. Jörg Schulein, arbitru ger-
man ºi examinator atestat.

Marius Filipaºcu, directorul de
proiect care a organizat concursul a
arãtat la rândul sãu cã: „lipsa
pregãtirii profesionale din ºcolile de
meserii din România este generatã în
primul rând de refuzul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii de a include în
sistemul de învãþãmânt ºi pregãtirea
ucenicilor, pregãtire care, în urmã cu
decenii, era posibilã“.

Din pãcate Ministerul a „nãscut“ o
struþo-cãmilã, numitã „ªcoala de Arte
ºi Meserii“ în care elevii nu învaþã mai
nimic – ºi în orice caz nu învaþã
meserie –, fiindu-le predate o grãmadã
de ore de matematicã, fizicã, biolo-
gie, chimie etc. Materiile teoretice
rãmân ºi ele prea puþin asimilate,
elevii acestor ºcoli neavând, în general,
înclinare pentru aºa ceva. 

În plus, dotãrile specifice, necesare
activitãþilor practice pentru dobândirea
unei meserii sunt inexistente sau
insuficiente.

Un absolvent din 2004 al clasei de
dulgheri-tâmplari-parchetari, al unei
ªcoli de arte ºi meserii din Bucureºti,
menþiona cã în timpul ºcolii a raºchetat
cu ciobul (de sticlã) – iar maºinile profe-
sionale nu le-a vãzut nici mãcar în pozã.

Poate or face la ºcoalã „Artã“, dar
atunci este sigur una foarte abstractã,
... absconsã ºi ... absurdã.

Pânã la concursul din 2009, pro-
babil în luna iunie, vom inaugura ºi
prima clasã pentru pregãtirea profe-
sionalã a montatorilor de pardoseli.

Clasa va face parte dintr-o
viitoare ºcoalã pe care Fundaþia Dr. Iuga
de Sãliºte intenþioneazã sã o înteme-
ieze, pas cu pas, pentru a contribui la
pregãtirea profesionalã a meseriaºilor,
meseriaºi care, în fapt ºi indubitabil sunt
la baza oricãrei economii“.

Festivitatea de premiere a fost con-
dusã de dl. Heinz Brehm, preºedin-
tele EUFA P+F (Asociaþia europeanã
pentru promovarea pregãtirii profe-
sionale a montatorilor de parchet ºi
pardoseli).

Locul I a fost adjudecat de prima
echipã a firmei „Karina R“ – Bucureºti,
care a participat cu douã formaþii.

Câºtigãtorii vor reprezenta România la
Concursul european al montatorilor de
pardoseli de la Hanovra (Germania), în
ianuarie 2009 ºi va fi prima echipã
româneascã prezentã la campionatul
european amintit.

Locul al II-lea a revenit firmei
„Evesicran“ – Suceava, premiatã de „Epa
Floor“ – Bucureºti cu câte o trusã
profesionalã de scule de mânã pentru
fiecare membru.

Pe locul al III-lea s-a clasat a doua
echipã a societãþii „Karina R“ – Bucureºti,
echipã premiatã de „Menatwork“ –
Bucureºti cu câte o salopetã profe-
sionalã pentru fiecare membru.

Confruntarea de la Constanþa ºi-a
dovedit necesitatea ºi va însemna ºi
mesajul continuãrii ei în anii urmãtori,
probabil ºi pentru alte meserii, în spe-
ranþa cã asemenea acþiuni pot „debloca“
un impas apãrut dupã 1990 în sectorul
construcþiilor în ceea ce priveºte
pregãtirea profesionalã competitivã a
meseriaºilor din acest sector. 

De multe ori am menþionat în Revista Construcþiilor faptul cã, pe mãsurã ce trece vremea, ºi în sectorul
construcþiilor apar ºi se dezvoltã tehnici ºi tehnologii care asigurã productivitate, calitate ºi eficienþã la toate
genurile de lucrãri.

În acest sens s-au organizat concursuri ºi activitãþi practice de învãþare ºi perfecþionare în mai toate meseriile
specifice.

Un ultim exemplu îl constituie primul concurs naþional al montatorilor de pardoseli, desfãºurat la Constanþa,
în organizarea Fundaþiei dr. Iuga de Sãliºte ºi gãzduit de Colegiul Naþional de Arte Regina Maria, prilej cu care,
pentru prima datã în România, participanþii au putut sã-ºi compare cunoºtinþele ºi priceperea, în aceleaºi condiþii
de lucru, folosind aceleaºi materiale ºi executând montaje cu un grad ridicat de complexitate.



Hidro-termoizolaþii competitive
VEDAG TURBO ROOF

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

Sistemul Vedag Turbo Roof are o
mare rezistenþã la îmbãtrânire, la rupere
ºi la foc. Are de asemenea un grad de
versatilitate deosebit de ridicat ºi benefi-
ciazã de garanþii reale de pânã la 15 ani.

TERASA VERDE
Vedag produce ºi comercializeazã o

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

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

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

Sistemul de terasã verde Vedag, oferã
foarte multe avantaje ale unul dintre aces-
tea fiind aspectul ecologic ºi tehnica de
construcþie. În acest mod, se poate
returna mediului înconjurãtor un fragment
din naturã. 

Sistemele Vedag de terase verzi
(înierbare) conferã siguranþã absolutã ºi
sunt garantate pentru o duratã de viaþã
extrem de mare. 
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Produse pentru înlãturarea umiditãþii

DRY BETON SUPER
Tencuialã de înlãturare a umiditãþii,

pentru pereþi din cãrãmidã
cu salinitate ºi umiditate foarte mare

DRY BETON SUPER este o ten-
cuialã preamestecatã uscat, pe bazã
de lianþi hidraulici, nisipuri selecþio-
nate, minerale uºoare, fibre sintetice
ºi aditivi speciali. Adãugând doar
apã curatã se formeazã un amestec
uºor de lucrat, tixotropic, care se
foloseºte ca atare pentru tencuieli de
asanare, fãrã a mai fi nevoie de
tratamente suplimentare ale supra-
feþei cu alte produse.

Mortarul întãrit are o structurã
macroporoasã cu eficacitate deose-
bitã, atât în ceea ce priveºte sãrurile
prezente (cãrora le provoacã cris-
talizarea în interiorul propriei
mase), cât ºi împotriva umiditãþii prin
capilaritate (cãreia îi provoacã difuzia
cãtre exterior).

DRY BETON SUPER se utili-
zeazã pentru:

asanarea zidurilor umede care
prezintã probleme de umiditate prin
capilaritate, atât în interior cât ºi în
exterior;

înlãturarea umiditãþii din zidurile
aflate în medii cu mari concentraþii
de sare (zone lagunare, marine),
chiar ºi din cele deteriorate de
exfolierile saline;

asanarea subsolurilor (demisoluri),
cu condiþia sã nu existe infiltraþii de
apã din exterior.

Avantajele DRY BETON SUPER:
este un produs multifuncþional

care permite prin aplicarea lui obþi-
nerea aceloraºi rezultate care în
mod normal se ating ca urmare a
unor cicluri complexe, realizate cu
mai multe produse;

deþine ridicate caracteristici
hidrofuge, care anuleazã efectele
negative ale apelor pluviale asupra
tencuielilor de înlãturare a umiditãþii;

posedã excepþionale calitãþi
termice anticondens ºi e perfect
compatibil cu tencuielile pe bazã de
silicaþi sau var.

NORDRY 100 BASE
Soluþie hidrofugã, pe bazã de apã,

pentru injectãri
NORDRY 100 BASE este un pro-

dus concentrat alcãtuit din compuºi
hidrofugi cu modificãri funcþionale.
Diluat corespunzãtor cu apã ºi apoi
injectat în pereþi, produsul are
capacitatea de a-i face pe aceºtia

hidrofugi chiar ºi în profunzime,
efectuând o saturare a microporilor
materialului tratat ºi reducând în
acelaºi timp tensiunea superficialã
în pereþii macroporilor (capilarelor).
Produsul poate fi folosit pentru
impermeabilizarea prin imersie a
materialelor de construcþie (cãrãmizi,
þigle etc.).

Modul de aplicare
Perforarea. Se realizeazã în

perete, la o înãlþime între 15 ºi
25 cm de la pardosealã, cu ajutorul
burghiului electric sau a carotierei
(maºinã de foraj), o serie de gãuri de
dimensiuni adecvate tipului de injec-
tare ales (prin gravitaþie, cu presiune
scãzutã între 0,5 – 1 bar, sau cu pre-
siune medie 5 – 7 bari).

În funcþie de porozitatea materi-
alului care trebuie tratat, aceste
gãuri pot sã aibã o distanþã a
deschiderii faþã de pardosealã

Nige Impex SRL din Cluj-Napoca este o societate mixtã cu capital româno-italian, înfiinþatã în anul
1994. Firma pune la dispoziþia clienþilor o gamã largã de produse pentru tratarea ºi protecþia diverselor
tipuri de suprafeþe, produse afirmate pe piaþã datoritã calitãþii lor deosebite ºi procedeelor moderne de
aplicare.

Filozofia noastrã este de a lucra în strânsã legãturã cu clienþii pentru a le putea oferi soluþii ºi servicii
care sã satisfacã orice exigenþã. Vizitaþi-ne magazinele pentru a vã convinge cã doar alãturi de noi
descoperiþi calitatea!

În acest numãr al revistei, Nige Impex SRL reprezentantul în România al firmei Nord Resine SpA Italia
are plãcerea de a vã prezenta o parte din gama de produse pentru înlãturarea umiditãþii.



cuprinsã între 15 cm ºi 20 cm (o
porozitate ridicatã permite o mãrire a
distanþei dintre gãuri), iar adâncimea
lor trebuie sã fie egalã cu 2/3 din
grosimea peretelui.

Gãurile care se fac în perete tre-
buie sã aibã o uºoarã înclinare (circa
150) începând de sus în jos ºi din-
spre partea exterioarã spre cea inte-
rioarã a peretelui.

Sistemul ideal prevede realizarea
a douã serii orizontale de gãuri, pe
douã ºiruri, la o distanþã de 15 cm
unul de altul.

Injectarea prin presiune
Aceastã metodã este preferatã

datoritã faptului cã reduce timpul de
lucru ºi garanteazã o mai bunã
penetrare a suportului. Se reali-
zeazã conectând injectorii specifici
autoblocanþi din gãuri la o pompã cu
membranã. În funcþie de materialul
care trebuie injectat, presiunea
exercitatã poate sã varieze de la 0,5
bari (presiune joasã) la 7 bari (pre-
siune medie). În mod normal, un
material cu macroporozitate (pori cu
diametru mare) presupune o injec-
tare cu presiune redusã, în timp ce
un suport cu pori reduºi (microporo-
zitate) impune o presiune de
injectare mai mare.

NORDCEM
Produs impermeabilizant osmotic

pe bazã de ciment
NORDCEM este un ciment

special de tip osmotic ºi de naturã
anorganicã care are proprietatea de
a pãtrunde sub formã de soluþie în
capilaritãþile suportului. Reacþionând
chimic cu suportul, fixeazã hidroxidul
de calciu ºi grãbeºte transformarea
ireversibilã a acestuia în micro-
cristale insolubile care închid porii
(aºa – numitul fenomen de imperme-
abilizare chimica internã). Concomi-
tent, NORDCEM formeazã pe
suprafaþã un strat din ciment fãrã
pori, impermeabil, capabil sã reziste

la contrapresiunea apei (fenomenul
de impermeabilizare externã). 

Natura anorganicã ºi chimicã a
stratului de NORDCEM permite
suportului sã transpire, menþinându-i
astfel efectul de impermeabilizare
pentru o lungã perioadã de timp.

NORDCEM este utilizat pentru:
impermeabilizarea structurilor

supuse unor presiuni continue a apei
(pozitive sau negative) ca: subsoluri,
fundaþii, pereþi de fundaþie, turnuri de
ascensor, piscine, bazine, canale ºi
coridoare (pasaje).

mai este utilizat ºi pentru imper-
meabilizarea bazinelor destinate
depozitãrii de apã potabilã conform
DPR 236/88. Dupã aplicarea pro-
dusului ºi înainte de utilizare,
suprafaþa tratatã se spalã de douã
ori cu jet de apã cu presiune
scãzutã.

NORDCEM:
este un finisaj non – toxic;
nu altereazã potabilitatea chi-

micã a apei cu care intrã în contact;
permite intervenþii în cazul unor

substraturi îmbibate cu apã;
uºurinþã ºi rapiditate în aplicare. 
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Sisteme din aluminiu pentru faþade

Sistemele de aluminiu furnizate
de cãtre compania ALUPROF SYSTEM
ROMANIA SRL Bucureºti sunt de
departe unele dintre cele mai moder-
ne, de o calitate ireproºabilã, acope-
rind o gamã foarte variatã de lucrãri:
de la închideri de balcoane, compar-
timentãri interioare, lucrãri cu supra-
feþe mici, pânã la pereþi cortinã,
lucrãri de mii de metri pãtraþi, de o
complexitate sporitã ºi o perso-
nalizare deosebitã a esteticii clãdirii.

Compania ALUPROF SYSTEM
ROMANIA pune la dispoziþia clienþilor
sãi, printre alte tipuri ºi serii de sis-
teme din aluminiu, un sistem modern
ºi complex pentru pereþi cortinã struc-
turali ºi anume MB SR-50.

Acest sistem oferã multiple posi-
bilitãþi de rezolvare a cerinþelor arhi-
tecturale actuale, oferind atât
arhitecþilor, cât ºi clienþilor finali posi-
bilitatea de a fi creativi ºi extra-
vaganþi, de a avea idei îndrãzneþe,
dar ºi de a oferi simplitate ºi ele-
ganþã lucrãrilor construite.

O construcþie îndrãzneaþã ºi ele-
gantã care se executã cu sistemul
pentru faþade, MB SR-50, se aflã pe
strada Buzeºti, în apropiere de Piaþa
Victoriei.

Clãdirea se realizeazã cu ele-
mente de tip clasic ºi structural,
având suprafaþa totalã cumulatã de
peste 2.500 mp.

Pentru realizarea imobilului, com-
pania ALUPROF SYSTEM ROMANIA
pune la dispoziþia executantului sis-
temul complet de perete cortinã, dar
ºi sistemele pentru compartimen-
tãrile interioare ºi tâmplãria rezistentã
la foc.

Execuþia acestui obiectiv deosebit
se bazeazã pe sistemul riglã-mon-
tant MB-SR50 care rezolvã cerinþele
legate de izolaþia termicã a con-
strucþiei ºi rãspunde, totodatã,
aºteptãrilor referitoare la estetica
lucrãrii executate.

Sistemul din aluminiu MB-SR50
este destinat pentru construirea ºi
realizarea pereþilor uºori de protecþie

doctorand ing. Mihai Alexandru BURCEA, director general ALUPROF SYSTEM ROMANIA

Proiecte moderne cu destinaþii multiple, cu suprafeþe vitrate de diferite dimensiuni, sunt realizate în
ultimii ani cu ajutorul sistemelor din aluminiu pentru faþade.

Specialiºtii din domeniul construcþiilor recomandã utilizarea sistemelor din aluminiu, pe de o parte
pentru cã oferã siguranþã în exploatare ºi durabilitate în timp construcþiei, iar pe de altã parte pentru cã
asigurã o iluminare naturalã corespunzãtoare în interiorul clãdirilor.

În general, sistemele din aluminiu pentru faþade sunt utilizate la construirea elevaþiilor ºi anvelopelor
din sticlã pentru numeroase lucrãri: bãnci, hoteluri, birouri, saloane automobilistice, sãli sportive etc.



RReevviissttaa  Construcþiilor octombrie 2008 95

– de formã platã, de tip montabil sau
de umplere, precum ºi a acope-
riºurilor, luminatoarelor, serelor etc.

De asemenea, permite realizarea
obiectivelor în diferite variante de
execuþie: cea de bazã, sau variaþii
ale acesteia. De exemplu: având linii
verticale sau orizontale MB-SR50PL,
cu faþada „semi-structuralã“ MB-
SR50 EFEKT, varianta „Industrial“,
sau sistemul cu eclise MB-SR50A,
care se utilizeazã la construcþiile por-
tante din lemn sau din profile de oþel.

Elementul care rigidizeazã con-
strucþia poate fi o placã de sticlã de o
anumitã grosime. Pe aceastã idee
se bazeazã soluþia MB-SR 50A
„montant de sticlã“, soluþie care
oferã o esteticã specialã plinã de
eleganþã.

Sistemul MB-SR50 oferã pentru
elementele care se deschid (uºi ºi
ferestre) mai multe soluþii, cum sunt
ferestrele cu deschidere cãtre exte-
rior, precum ºi ferestrele foarte este-
tice ºi funcþionale pentru acoperiº.
Sistemul riglã-montant este, de
asemenea, baza construcþiilor anti-
efracþie, permiþând dezvoltarea unor
forme noi, proiectate individual, pen-
tru plinte sau stâlpi.

Pentru a conferi clãdirilor un ca-
racter reprezentativ ºi un aspect
deosebit poate fi utilizatã varianta de
faþadã semistructuralã MB-SG50 SEMI.

Oferta noastrã include ºi soluþii
individuale pentru realizarea faþa-
delor obiectivelor, adicã sisteme
proiectate conform unor criterii
ferme, în colaborare cu proiectanþii
clãdirilor. Întotdeauna aceste sis-
teme trebuie sã îndeplineascã anu-
mite cerinþe specifice proiectului
respectiv, legate de parametrii
tehnici ºi esteticã.

Forma stâlpilor ºi a riglelor per-
mite construirea unor faþade estetice
cu linii zvelte de separare, vizibile,
care asigurã în acelaºi timp rezis-
tenþã ºi durabilitate lucrãrii. Adiþional,
profilele au colþurile exterioare
rotunjite, ceea ce oferã posibilitatea
creãrii efectului „soft-line“ în concor-
danþã cu cerinþele ºi exigenþele
clienþilor noºtri.

Numãrul mare de stâlpi ºi rigle
disponibile în sistem garanteazã
consumul optim de material.
Creºterea rezistenþei stâlpilor, în
cazul solicitãrilor foarte mari, se
poate efectua prin întãrirea acestora
la interior cu profile din aluminiu. 

Prelucrarea foarte uºoarã a pro-
filelor micºoreazã timpul de pre-
gãtire, eliminând orice fel de tãieturi
în suprafeþele laterale ale stâlpilor.

Prin utilizarea barierei termice
continue, precum ºi a garniturilor
profilate adiacente sticlei geamurilor,
poate fi realizatã o foarte bunã izo-
lare termicã de o anumitã clasã, a
pãrþilor transparente, conform DIN 4108.

Datoritã construcþiei stratificate a
zonelor de parapet de sub ferestre,
în care nu s-au utilizat materiale
inflamabile, ci vatã mineralã, sau plãci
din gips-carton, produsul a primit
calificativul de protecþie la foc în
funcþie de construcþie F0,25(EI15)NRO,
F0,5(EI45)NRO.

Accesoriile livrate împreunã cu
sistemul, consolele ºi elementele de
îmbinare din aluminiu, care fixeazã
peretele pe construcþia clãdirii, sunt
realizate din aliaj de aluminiu
AlMgSi0,5F22.

Pentru toate aceste variante de
faþade, în afara elementelor care se
deschid la modul standard, pot fi uti-
lizate ºi ferestrele de mansardã sau
cele rabatabile care se bazeazã pe
sistemul de perete structural MB-SG50.

Din a doua jumãtate a lunii
decembrie 2007, compania a des-
chis un depozit în Popeºti Leordeni,
Str. Taberei, nr. 1 A, din care poate
livra profile ºi accesorii pentru
toate sistemele din oferta noastrã.

Toate soluþiile de sisteme din
aluminiu pentru faþade, propuse de
compania ALUPROF SYSTEM
ROMANIA, permit realizarea celor
mai îndrãzneþe idei în domeniul con-
strucþiilor, rãspunzând totodatã
cerinþelor arhitecturale moderne, ºi
oferind posibilitatea dezvoltatorilor
de a se mândri cu realizãrile lor. 



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

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

cuvântul cheie al companiei. 

Activitatea de producþie a societãþii se desfãºoarã într-o halã de pro-

ducþie de 700 mp, iar cea de comerþ prin depozitul cu o suprafaþã de 2.300 mp.

Societatea are în prezent 20 de angajaþi cu o înaltã calificare. 

În relaþiile cu clienþii, agenþii comerciali bine pregãtiþi profesional vã

ajutã în alegerea materialului adecvat proiectelor dumneavoastrã. Ei asi-

gurã preluarea comenzilor dumneavoastrã ºi toate operaþiunile ulterioare

pânã când intraþi în posesia produselor.

La dispoziþia beneficiarilor existã o

gamã variatã de produse, cum ar fi PAL

melaminat (marca Egger ºi Ther-

mopal), MDF brut, OSB3, HDF brut ºi

lãcuit, plexiglas, axpet, forex, policar-

bonat, melacart-HPL (Resopal), fronturi de uºi din HDF, foi de uºi

pentru interior.

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

melaminã compactã conform normelor europene.

Promovarea pe piaþa româneascã a

materialelor de înaltã calitate la preþuri

accesibile, importate direct de la

producãtori renumiþi în Europa,

asigurã succesul în afaceri pentru

societate ºi beneficiari.

De reþinut cã, în funcþie

de cerinþele cumpãrã-

torilor, materialelor livrate

li se asigurã debitarea la

dimensiunile ºi la forma solicitatã, operaþiune fãcutã cu uti-

laje moderne, la centrul de prelucrare de ultimã generaþie.

În viitor, firma are ca scop dezvoltarea reþelelor de dis-

tribuþie pe plan naþional ºi internaþional.

De asemenea, se are în vedere lansarea producþiei de

mobilier pentru birou, sãli de conferinþe, mobilier informatic, cabinete medicale, laboratoare, spaþii comer-

ciale, mobilier pentru hoteluri ºi pensiuni, mobilier de uz didactic pentru ºcoli ºi alte instituþii de

învãþãmânt. 

Cabine WC

Resopal

Plexiglas

Policarbonat
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Ofertã generoasã – lucrãri de calitate

Grup Primacons din Slatina deþine
o puternicã bazã de producþie, care
poate asigura o gamã largã de pro-
duse ºi prestãri de servicii necesare
ºantierelor de construcþii:

staþie de betoane tip Liebherr –
50 mc/h;

atelier confecþii metalice;
atelier confecþionare armãturi;
atelier tâmplãrie aluminiu ºi PVC;
gater pentru confecþionat lemn

ecarisat ºi cherestea;
atelier reparaþii auto ºi utilaje

de construcþii;

balastierã amplasatã pe râul Olt;
staþie de sortare proprie autorizatã;
laborator de încercãri betoane

ºi mortare gradul III autorizat;
parc auto ºi utilaje specifice

lucrãrilor de construcþii.
Printre lucrãrile executate, în ultima

vreme, de cãtre Grup Primacons
Slatina, menþionãm:

sediul Vama Slatina;
centrul operaþional Hidroelectrica

Slatina;
Administraþia Financiarã –

Trezoreria Caracal;

Trezoreria Corabia, judeþul Olt;
sãli de sport ºcolare cu 50 locuri,

Program CNI – 9 sãli;
reabilitarea atelierelor ºcolare,

Program PHARE – Ministerul Integrãrii
Europene, în judeþele: Argeº, Dâmboviþa,
Hunedoara, Mehedinþi, Dolj, Gorj, Vâlcea,
Olt, Cãlãraºi – 39 locaþii;

drumuri comunale betonate,
Program SAPARD – 5 drumuri;

reparaþia capitalã a Pavilionului
Principal Cazarma Sinaia;

terminal de pasageri în portul
Orºova. 

Afirmarea în timp a prestigiului unei firme de construcþii are loc pe baza unor lucrãri de referinþã
apreciate de cãtre beneficiari.

Dupã 1990, ofertanþii pentru asemenea prestãri de servicii au fost suficient de mulþi, dar ei s-au „triat“
în funcþie de îndeplinirea sau nu a cerinþelor beneficiarilor. Aºa au ajuns unele firme (printre ele Grup
Primacons din Slatina) sã-ºi consolideze poziþia prin competenþã ºi seriozitate în tot ceea ce fac.

Cifra de afaceri a societãþii de construcþii din Slatina, lucrãrile sale de referinþã, respectarea termenelor
de punere în funcþiune a obiectivelor la care a lucrat, precum ºi calitatea serviciilor prestate sunt tot atâtea
argumente care au consacrat-o pe plan investiþional, devenind o firmã cu o bunã carte de vizitã.
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Varul – soluþia naturalã
pentru stabilizarea solurilor

Stabilizarea solului prin ameste-
carea ºi compactarea cu var are
ca scop creºterea stabilitãþii ºi a
capacitãþii portante, corectarea com-
pactibilitãþii solului utilizat ºi pãstra-
rea acestora în timp.

Tratamentul solurilor cu var se
împarte în douã etape în funcþie de
efectele dorite:

1. MODIFICAREA CU VAR
Beneficii pe termen scurt ºi

imediate:
usucã solul;
reduce plasticitatea – îl face

mai puþin cleios;
reduce umflarea când solul se

umezeºte;
îmbunãtãþeºte compactarea –

compact ºi rezistent;
platformã de lucru solidã;
pe aproape orice tip de sol.

Datoritã efectului de uscare:
varul reduce mãrimea bulelor de apã
din jurul particulelor de argilã, solul
odatã plastic, devine un material
uscat, sfãrâmicios, uºor prelucrabil
ºi compactibil.

Datoritã modificãrilor în struc-
turã ºi a proceselor de stabilizare:
rezistenþa la solicitare a solului com-
pactat este în continuã creºtere, ºi
rezistã o perioadã mai îndelungatã.

Acest proces reprezintã o funda-
þie stabilã ºi evitã striparea ºi deteri-
orarea ulterioarã a pavajului.

Va fi rezistent la ciclurile de
îngheþ-dezgheþ.

2. STABILIZAREA CU VAR
Beneficii pe termen lung:

capacitate crescutã de rezis-
tenþã la solicitare;

reducerea absorbþiei umiditãþii;
rezistenþã la cicluri de îngheþ-

dezgheþ;
reacþiile continue cu siliciul ºi

aluminiul disponibil în sol formeazã
materiale complex stabilizate (efectul
puzzolanic).

Creºterea rezistenþei la solici-
tãri dupã tratarea cu var: dupã
2 ore, cu un conþinut iniþial de apã de
14%, indexul CBR a crescut de la
9 la 30 (cu 0,5% adãugare de var) ºi
respectiv la 70 (cu 3% adãugare de
var) (fig. 1).

Stabilizarea solului cu ajutorul
varului este deosebit de importantã
deoarece face posibilã utilizarea
avantajoasã a materialelor locale în
zone unde anterior, se utilizau mate-
riale provenite din cariere de piatrã
sau balastiere. Stabilizarea solurilor
cu caracteristici defavorabile nu
numai cã înlocuieºte straturile de
piatrã spartã sau pietriº, dar repre-
zintã ºi avantaje tehnice cum ar fi:
lipsa compactãrii ulterioare, capaci-
tate portantã mai mare etc. În acest
mod utilizatorul poate realiza nu
numai avantaje economice, dar ºi de
organizare a construcþiei.

Domenii de aplicare
Stabilizarea cu var poate fi utili-

zatã cu cea mai mare încredere la
construcþia de:

autostrãzi;
drumuri principale ºi secundare;

piste de aeroport;
parcãri;
hale;
centre comerciale, centre

logistice.
Pe lângã acestea se utilizeazã

des la:
drumuri agricole;
drumuri forestiere;
drumuri provizorii;
stabilizarea pantelor;
construcþia cãilor ferate;
în toate cazurile în care efectul

de uscare a varului face utilizabil solul.
În comparaþie cu metodele tradi-

þionale de construcþie, stabilizarea cu
var este un procedeu ce poate fi apli-
cat simplu ºi rapid. Este o metodã de
încredere din punct de vedere tehnic
ºi economic, o metodã care dispune
de referinþe bogate în cazul solurilor
care nu pot fi utilizate la construcþie.

Fig. 1: Creºterea rezistenþei la solicitãri
dupã tratarea cu var

Foto 1:  Dozare var Foto 2: Mixare – amestecare Foto 3: Compactare
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Creºterea continuã a volumului

traficului rutier, în special al

vehiculelor de mare tonaj, cu încãr-

cãturi sporite, ale cãror roþi supun

straturile de uzurã ale drumurilor la

presiuni din ce în ce mai mari, se

manifestã în primul rând prin for-

marea fãgaºelor.

Cercetãrile fãcute de-a lungul

timpului pentru a gãsi soluþia reali-

zãrii unui strat de uzurã rezistent au

condus la apariþia mixturilor bitumi-

noase stabilizate cu fibre.

Îmbrãcãminþile bituminoase cilin-

drate, 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 este acela de a

asigura un strat de uzurã rezistent la

traficul intens. 

Datoritã caracteristicilor deose-

bite, mixturile SMA, la care ne vom

referi în continuare, sub denumirea

româneascã (MASF) au fost folosite

cu succes în toatã lumea, indife-

rent de condiþiile 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 con-

casaj de minimum 15% din masa

amestecului ºi 9-10% filer de calcar.

Fibrele de celulozã, având rol de

stabilizator, sunt adãugate în mix-

turã, urmãrindu-se realizarea, prin

malaxare uscatã, a 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:

Îmbunãtãþirea caracteristicilor

de suprafaþã prin sporirea rezistenþei

la lunecare, reducerea zgomotului în

timpul rulãrii, îmbunãtãþirea vizibi-

litãþii pe timp de ploaie datoritã

reducerii efectului de orbire prin

reflexie, evacuarea mai rapidã a

apelor ºi diminuarea efectului de

aquaplanare;

Sporirea durabilitãþii îmbrã-

cãminþilor bituminoase prin creºterea

rezistenþei la obosealã ºi îmbãtrânire,

precum ºi îmbunãtãþirea caracteris-

ticilor de stabilitate;

Sporirea stabilitãþii la deformaþii

permanente ºi împiedicarea apariþiei

fãgaºelor.

Îmbrãcãminþile bituminoase de

tipul MASF se aplicã în straturi mai

Fibrele celulozice în masticurile asfaltice

Inocell FG3000 – microgranule Inocell F3000 – fibre
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subþiri decât mixturile convenþionale;

astfel, punerea în operã este atât

rapidã, cât ºi eficientã.

Datoritã folosirii unei cantitãþi

mai mari de bitum, a unor agregate

superioare, cât ºi a fibrelor de celu-

lozã, costurile iniþiale în cazul folosirii

MASF, sunt mai mari, însã, prin

rezistenþele sporite obþinute se

asigurã o duratã de viaþã sporitã a

drumului.

Reducerea costur i lor  de

întreþinere datoritã scãderii duratei

de întrerupere temporarã a circu-

laþiei pentru efectuarea reparaþiilor,

executarea unor straturi cu grosimi

mai reduse, dezvoltarea de rezis-

tenþe sporite ºi extinderea duratei de

viaþã recomandã atât tehnic, cât ºi

economic folosirea mixturilor asfaltice

de tipul MASF.

SC Iridex Group Plastic, comer-

cializeazã prin Departamentul Mate-

riale Speciale de Construcþii, fibrele

celulozice Innocell produse de cãtre

Ruthmann GmbH.

Datoritã structurii tridimen-

sionale, fibrele din celulozã Innocell

menþin o vâscozitate ridicatã a

liantului bituminos, prevenind

scurgerea acestuia ºi segregarea

în mixturile asfaltice depozitate,

transportate ºi puse în operã la

temperaturi ridicate. De asemenea,

fibrele de celulozã asigurã o

acoperire mai bunã 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

mult mai bine decât alte tehnologii

convenþionale. Principalul avantaj al

noului proces tehnologic constã în

reducerea conþinutului de praf, pre-

cum ºi un nivel ridicat de uniformi-

tate a fibrelor.

Fibrele Innocell se gãsesc ºi sub

formã de microgranule. Forma

microgranularã oferã avantajul unei

distribuiri mai rapide în amestec în

timpul malaxãrii uscate. Microgranu-

lele se desfac, sigur ºi uºor, în fibre

de celulozã, asigurând astfel o efi-

cienþã ridicatã, precum ºi o calitate

îmbunãtãþitã a producþiei. Micro-

granulele Innocell, fiind mai uºor de

transportat ºi de introdus în amestec,

sunt perfect adaptate dozajului

automat în staþiile de mixturi

asfaltice.

Innocell fibre sau microgranule

se mixeazã uscat împreunã cu agre-

gatele minerale t imp de aproxi-

mativ 5-15 secunde, pânã când

fibrele sunt complet dispersate în

amestec. Este recomandatã efectu-

area de teste ale amestecului

uscat la intervale regulate pentru a

optimiza atât timpul de amestecare,

cât ºi calitatea mixturii asfaltice.

Beneficiile folosirii fibrelor celu-

lozice Innocell se pot traduce prin

urmãtoarele:

O cantitate sporitã de fibre

datoratã conþinutului redus de praf;

Siguranþa ºi eficienþa sporitã

datoritã distribuþiei optimizate a

fibrelor;

Forma microgranularã acce-

lereazã distribuþia ºi dispersia

fibrelor în mixtura asfalticã;

Datoritã prezentãrii sub douã

forme, fibrele Innocell pot fi dozate

cu succes atât manual, cât ºi în mod

automat.

SC Iridex Group Plastic vã stã

la dispoziþie prin intermediul

Departamentului Materiale Speciale

de Construcþii, oferindu-vã con-

sultanþã ºi o gamã largã de

produse.
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CARPATCEMENT® CEM II/A-S 32.5 N-LH
Soluþie pentru sistemele de decantare/canalizare ºi staþii de epurare

ATACUL SULFATIC AL BETONULUI

În general sãrurile solide nu

atacã betonul, dar când sunt

prezente în soluþie pot reacþiona cu

cimentul hidratat. În afara sulfatului

de calciu (solubilitate redusã) apele

subterane conþin ºi sulfaþi de potasiu

ºi magneziu care reacþioneazã cu

diferiþi produºi de hidratare ai cimen-

tului nu numai cu Ca(OH)2. Sulfaþii

din apele subterane pot conþine sul-

fat de amoniu (provenit din fertiliza-

tori) care atacã cimentul hidratat cu

formare de gips.

Sulfatul de calciu atacã numai

hidroaluminatul de calciu C3A, for-

mând hidrosulfoaluminat de calciu

cunoscut sub denumirea de etringit

cu o creºtere în volum de peste

200% având drept consecinþã dezin-

tegrarea treptatã a betonului. Pe de

altã parte sulfatul de magneziu atacã

hidrosilicaþii de calciu precum ºi

hidroaluminatul de calciu. În anumite

situaþii atacul sulfatului de magneziu

este mai puternic decât al altor silicaþi.

În cazul reacþiei între sulfatul de cal-

ciu ºi Ca(OH)2 din cauza diferenþelor

de solubilitate între C3A ºi gips, la

suprafaþa particulelor de C3A se

formeazã cristale de etringit acicu-

lare, orientate, având ca efect o

creºtere localã de volum (124%)

ºi în acelaºi timp o creºtere a

porozitãþii. Consecinþele atacului sul-

fatic includ nu numai expandarea

distructivã ºi fisurarea, dar ºi pierderea

de rezistenþã a betonului din cauza

diminuãrii coeziunii din piatra de

ciment ºi adeziunii dintre aceasta ºi

particulele de agregat.

Atacul are loc numai când con-

centraþia sulfaþilor depãºeºte un

anumit prag; peste acesta, viteza

atacului sulfatic creºte în paralel cu

creºterea duritãþii soluþiei.

FACTORI CARE ATENUEAZÃ

ATACUL SULFATIC

Scopul clasificãrii gradului de

agresivitate al expunerii la atac

sulfatic – redat în tabelul 2 al NE

012-1/2007 – (Tabelul 1) este de a

sugera mãsuri pentru reducerea

riscului de degradare a betonului. 

Mecanismul „blocãrii porilor“ din pasta de ciment preparatã cu CEM I ºi cu CEM II, în timpul procesului de întãrire (dupã Bakker)

CEM III/B 32,5 N-S (min. 66% zgurã) ºi beton clasa 30/37
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În acest sens existã douã soluþii: 

1) utilizarea unui ciment cu conþinut

redus de C3Aaºa cum este cazul cimen-

tului hidrotehnic CARPATCEMENT®

CEM II/A-S 32.5 N-LH.

2) reducerea cantitãþii de Ca(OH)2

din cimentul hidratat prin utilizarea

de cimenturi conþinând zguri de furnal

(CEM III B).

Mãsurile menþionate mai sus

sunt de ajutor ºi pot fi completate de

realizarea unui beton dens cu o per-
meabilitate micã.

În ceea ce priveºte alegerea tipu-
lui de ciment pentru o expunere
moderatã se recomandã utilizarea
unui ciment din prima categorie, iar
pentru o expunere severã este reco-
mandatã categoria a II-a.

Condiþiile de încãrcare cu
poluanþi a apelor uzate, industri-
ale ºi orãºeneºti, la evacuarea în
reþelele de canalizare sau direct

în staþiile de epurare conform

Hotãrârii Guvernului nr. 188/2002,

anexa 2 (NTPA- 002/2002):

Condiþiile impuse privind sta-

bilirea limitelor de încãrcare cu polu-

anþi a apelor uzate industriale ºi

orãºeneºti la evacuarea în reþelele

de canalizare sau direct în staþiile de

epurare se regãsesc în anexa 2

(NTPA-002/2002) a Hotãrârii Guver-

nului nr. 188/2002 pentru aprobarea

unor norme privind condiþiile de

descãrcare în mediul acvatic a

apelor uzate ºi HOTÃRÂREA nr. 352

din 21 aprilie 2005 privind modifi-

carea ºi completarea Hotãrârii

Guvernului nr. 188/2002. Conform

acestei anexe indicatorii de calitate

ai apelor uzate evacuate în reþelele

de canalizare a localitãþilor trebuie

sã îndeplineascã valorile maxime

conform tabelului 2.

Limitarea conþinutului de C3A a

cimentului CARPATCEMENT® CEM

II/A-S 32.5 N-LH la maxim 6% îi per-

mite acestuia sã poatã fi folosit în

clasa de expunere XA2 ceea ce

depãºeºte cu mult valorile maxime

admise ale agresivitãþii apelor uzate

industriale ºi orãºeneºti la eva-

cuarea în reþelele de canalizare.

În concluzie, acest tip de ciment -

CARPATCEMENT® CEM II/A-S 32.5

N-LH – poate fi folosit în sisteme ºi

reþele de evacuare a apelor uzate,

bazine de decantare, în fundaþii ºi

medii agresive unde nu se

depãºesc valorile din XA2, tabelul 2

al NE 012-1/2007. 

Tabelul 2

Tabelul 1: Condiþii impuse prin NE 012-1/2007 referitor la atacul chimic

HEIDELBERGCEMENT Group, producãtor de ciment, betoane ºi agregate este lider mondial în domeniul mate-
rialelor de construcþie ºi unul dintre cei mai importanþi investitori germani din România. Prin diviziile sale
CARPATCEMENT HOLDING, CARPAT BETON ºi CARPAT AGREGATE, grupul pune la dispoziþia clienþilor sãi
materiale de construcþii la un standard de calitate recunoscut la nivel internaþional. Grupul acoperã întreaga gamã de
cerinþe ale clienþilor, de la consultanþã în domeniul de aplicare, pânã la oferirea de soluþii eficiente de finalizare a
proiectelor.
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Protecþia mediului
STRUCTURI DE APÃRARE A MALURILOR RÂURILOR

ing. Teodor BOGLUÞ – membru CNCisC – expert,
arh. Octavian BOGLUÞ – membru al Ordinului Arhitecþilor din România

O NOUÃ ORIENTARE ÎN

PROIECTAREA, EXECUÞIA ªI EXPLOATAREA

CONSTRUCÞIILOR HIDROTEHNICE

Fãrã refacerea ºi conservarea

echilibrului hidrologic nu sunt de con-

ceput nici apãrarea sigurã ºi perma-

nentã a obiectivelor periclitate ºi nici

reintegrarea eficientã ºi competitivã

sub raport economic a terenurilor

afectate de degradãri ºi inundaþii.

Toate construcþiile, cãi de comu-
nicaþii, diguri de apãrare contra inun-
daþiilor, regularizarea râurilor, baraje
pentru stingerea torenþilor etc. sunt
în  legãturã strânsã, organicã, cu
mediul înconjurãtor, cu peisajele adi-
acente, cu natura vie, fiind expuse la
acþiunile atmosferice, la efectul
miºcãrii apelor de suprafaþã, de
adâncime ºi la miºcãrile tectonice.
Construcþiile trebuie privite nu numai
ca structuri în sine, ci ºi în strânsã
legãturã cu natura vie, deci cu
mediul înconjurãtor.

Temperatura în schimbare per-
manentã, precipitaþiile, dezagrega-
rea fizico-chimicã, apa de suprafaþã

ºi subteranã în stare staticã sau
dinamicã, îngheþul, sunt cele mai
importante efecte care pericliteazã
stabilitatea construcþiilor.

Dacã nu cunoaºtem acele forþe
ale naturii care formeazã tabloul vast
al mediului înconjurãtor, dacã în
timpul proiectãrii, al execuþiei ºi
exploatãrii nu þinem cont de aceste
elemente, construcþia inginereascã
va acþiona în mod distrugãtor, pro-
ducând pagube importante în
economie, stricând ºi estetica zonei
în cauzã.

Important este ca acele acþiuni
ale omului care pot provoca deteri-
orãri ale mediului înconjurãtor sã fie
însoþite de mãsuri care sã limiteze
amploarea acestor dereglãri, iar

„Pãmântul este leagãnul ºi sursa de existenþã a vieþii noastre. În mod paradoxal, în numele civilizaþiei ºi
al prosperitãþii l-am uitat degradându-l, pustiindu-l, poluându-l.

Dacã omul distruge pãmântul din care a fost creat ºi care-l hrãneºte, înseamnã cã doreºte sã se
sinucidã, ori adevãrurile pe care le deþine despre sine ºi naturã sunt false.“

Fig. 1: Consolidare de mal în condiþii
urbanistice discutabile, pe râul Criºul Repede

amonte pod Dacia, Oradea

Fig. 1/1: Peree din dale de beton prefabricate
pe taluze 

Fig. 2: Consolidare de mal stâng pe râul Criºul
Alb, oraºul Ineu, jud. Arad realizatã cu gabioane
montate pe saltele de fascine ºi taluz pereat cu

piatrã brutã în cleionaje Fig. 2/1: Cleionaje

continuare în pagina 106
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atunci când modificãrile antropice au
depãºit un anumit prag sau când
evenimentele naturale au avut un
efect catastrofal, omul trebuie sã
conceapã ºi sã aplice cele mai adec-
vate mãsuri ºi lucrãri cu caracter
reparator.

Se ºtie cã, în aproape toate
cazurile, lucrãrile de reabilitare a
mediului sunt foarte costisitoare, iar
în unele cazuri (în special când nu
sunt bine fundamentate ºtiinþific ºi
tehnic) provoacã ele însele efecte de
ordin secundar, care pot altera cali-
tatea mediului înconjurãtor.

Oraºul ºi apa sunt doi termeni ai
unei ecuaþii al cãrei rezultat este
marele salt al societãþii omeneºti.
Apa este un element apreciat ºi pen-
tru valorile decorative ale diferitelor
sale ipostaze. Astfel, frumuseþea
legendarã a multor oraºe strãbãtute
de ape se datoreazã deopotrivã arhi-
tecturii ºi apei sau mai precis
fericitei lor simbioze. Elementul
lichid dubleazã prin reflexie splen-
doarea acelor edificii, prezenþa apei
modificând radical peisajul. Imagi-
nea construcþiilor rãsfrânte în apã
spiritualizeazã peisajul urban, înno-
bilându-l.

În trecut, odatã cu începutul
perioadei industriale, malurile apelor
au fost considerate margini lucrative
ale oraºelor. În prezent nu mai existã
nici o raþiune pentru care industria sã
ocupe terenuri valoroase de-a lungul
malurilor.

STRUCTURI DE APÃRARE A MALURILOR
CONFORME CERINÞELOR

PROTECÞIEI MEDIULUI (SCM)
Oriunde pe planeta noastrã, deci

ºi în oraºul Oradea la care ne vom
referi, metodele ºi acþiunile practice

concrete în domeniul construcþiilor
se înscriu pe linia celor mai auten-
tice preocupãri de refacere ºi pro-
tecþie a mediului înconjurãtor.

Nu gãsim alte construcþii ingine-
reºti – cum sunt cele din pãmânt –
care sã fie în legãturã atât de strânsã
cu natura. Chiar din acest motiv,
proiectantul, executantul, cât ºi cel
care urmãreºte comportarea – in situ –
a construcþiilor ar trebui sã cunoascã
tot mai bine regulile multiple ale naturii,
ale mediului înconjurãtor.

Dupã IASS (International Associ-
ation for Shells and Spatial Struc-
tures), armonizarea abilitãþii inginerului
cu forþele biologice ale naturii este în
fond scopul ingineriei biologice în
activitatea de elaborare a structurilor
conforme cerinþelor protecþiei mediului
– SCM (ECS – Enviromentaly Com-
patible Structures). 

Realizarea în zilele de azi a SCM
reprezintã o necesitate pentru omenire
ºi o deosebitã actualitate pentru
inginerii constructori ºi arhitecþi.
Concepþia de construcþii de structuri
ale viitorului – pe lângã prescripþiile
curente – trebuie sã urmãreascã, în
primul rând, aspectele privind pro-
tecþia mediului. Apare astfel ca o
primã necesitate perfecþionarea,
dezvoltarea SCM, introducerea în
practicã a cunoºtinþelor dobândite
pânã în prezent, cât ºi elaborarea
clarã a direcþiilor de dezvoltare a
ideilor ºi teoriilor în domeniu.

Cele subliniate ºi afirmate mai sus
sunt cu atât mai necesare cu cât o
nouã orientare în gândirea ingine-
reascã este o condiþie de bazã pentru
proiectarea, executarea ºi exploa-
tarea noilor structuri ecologice.

Fig. 2/4: Montarea manualã a corpului gabionului
propriu-zis

Fig. 2/3: Tipuri de ochiuri ale sârmei la gabioane

Fig. 2/5: Aºezarea cu mâna a pietrelor în gabion
este o condiþie de bazã 

Fig. 2/6: Operaþia de închidere a sârmelor la
plasele montate

Fig. 2/8: Aºezarea gabioanelor la consolidarea
malului

Fig. 2/2: Aºezarea gabioanelor

urmare din pagina 104

continuare în pagina 108
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O soluþie discutabilã atât din

punct de vedere urbanistic, cât ºi al

protecþiei mediului a fost semnalatã

în cartea apãrutã în decembrie 2006

intitulatã „Mecanica pãmânturilor în

practica de consolidare a terasamen-

telor“ (vezi fig.1/1, respectiv pag. 305). 

Pereul din dale de beton prefabri-

cate pe taluze se reazemã pe o

grindã uriaºã din beton fundatã sub

nivelul apei la adâncimi variabile.

Ca urmare a atenþionãrilor fãcute

ºi cu largul concurs al organelor de

specialitate din Oradea, al opiniei

publice, care s-au manifestat prompt

ºi eficient, a fost STOPATÃ execuþia

lucrãrii dupã soluþia din fig.1,

urmând ca, în aval de podul Dacia

pânã la ieºirea din Oradea, sã fie

realizatã o soluþie de tip SCM.

În anul 1975 autorul a propus ºi a

executat în calitate de constructor –

ºef de ºantier o variantã a con-

solidãrii Criºului Alb în oraºul Ineu,

jud. Arad (vezi fig. 2, respectiv

pag. 303: taluz pereat cu piatrã

brutã în cleionaje, fig. 2/1, care se

reazemã pe o grindã longitudinalã

din gabioane, montate pe saltele din

fascine ºi anrocamente piatrã brutã,

(vezi fig. 2/2 – 2/8 cu detalii ale

soluþiei realizate).

O altã variantã propusã este cea

din fig. 3 respectiv, pag. 304 în

cartea menþionatã. Grinda longitudi-

nalã este realizatã (vezi fig. 3/1) din

elemente prefabricate de beton

armat, umplute cu piatrã brutã.

Soluþia este o premierã naþionalã.

Cele douã lucrãri de „secþiuni

elastice“ de tip SCM, descrise mai

sus, ºi-au demonstrat fiabilitatea în

timp.

În acelaºi mod, aplicând ele-

mentele prefabricate (vezi fig. 3/1)

am executat în 1975 lucrarea „Dig

de apãrare al Balastierei Sântion pe

Criºul Repede“ (vezi fig. 4 – Elemente

tip MIHAND, autor dr. ing. A. Mihalik,

foarte detaliat prezentate în cartea

menþionatã mai înainte).

În numerele viitoare ale „Revistei

Construcþiilor“, ne propunem sã vã

prezentãm alte soluþii ºi lucrãri afe-

rente acestei teme atât de impor-

tante ºi atât de actuale.

CONCLUZII
Apa, ca factor de vitalitate, deþine

rolul de motor al dezvoltãrii ºi, prin

aceasta, de suport al calitãþii vieþii.

Frontul ºi zona activã a apei fac

parte din silueta oraºului.

Întoarcerea omului pe malurile

apelor este legatã de folosinþã,

beneficii, gradul de accesibilitate ºi

modul de realizare propriu a acce-

sului la zona apei. 

Malul trebuie sã rãmânã un

spaþiu de interes public ºi sã

cumuleze cât mai multe funcþii;

traseele trebuie sã aibã continu-

itate, scara spaþiilor trebuie sã fie

umanã, ea aparþinând pietonului ºi

nu automobilului.

Pe baza acestor considerente
putem sublinia cã în activitatea
generalã a inginerului este o gre-
ºealã inadmisibilã orientarea numai
cãtre normative tehnice, în proiec-
tarea rigidã a liniilor geometrice.
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society, Washington – USA, 2007;

3. PETRUCCIOLI, Attilio – „Enviro-
mental Design: Water and Architec-
ture“, IED Research Centre, 1985. 

Fig. 3: Consolidare de mal cu gabioane
amplasate în zona de curbã a râului

Fig. 5: Dig longitudinal de dirijare a curentului,
din elemente prefabricate de beton armat ,

Criºul Repede (1975) 

Fig. 3/1: Consolidare de mal cu structuri
din elemente prefabricate din beton armat

Fig. 4: Elemente prefabricate din beton armat
realizate dupã principiile sistemelor de sprijinire
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(Urmare din numãrul anterior)
În procesul de promovare a investiþiilor sunt, în

general, trei parteneri principali implicaþi:
INVESTITORUL (Clientul), (Beneficiarul) care

este promotor al lucrãrii, rolul sãu fiind determinant în
promovarea ºi realizarea investiþiei.

INGINERUL CONSULTANT, care este autorul
pãrþii de concepþie, supraveghere sau conducãtor al
investiþiei.

ANTREPRENORUL, cel care executã lucrarea ºi
care poate fi uneori ºi proiectant sau conducãtor al
investiþiei.

Investitorul poate fi din sectorul public sau privat.
Ca promotor al investiþiei are un rol important în dina-
mica economicã a unei þãri.

El investeºte profitul obþinut anterior sau obþine cre-
dite de la bãnci ºi riscã aceºti bani într-o nouã investiþie
în scopul obþinerii unui profit suplimentar în viitor.

În scopul realizãrii noii investiþii, suplimentar asi-
gurãrii fondurilor, investitorul îºi asumã ºi o serie de
responsabilitãþi în concepþia ºi realizarea lucrãrilor.

Defineºte ºi concepe scopul viitorului proiect
Sunt unele diferenþe între tipurile de proiecte care

sunt promovate de sectorul public ºi de cel privat.
Sectorul public, de regulã, se implicã în promo-

varea unor lucrãri care vizeazã nevoile de dezvoltare ale
societãþii, ale drumurilor, ale alimentãrii cu apã, irigaþii,
energie, telecomunicaþii, construcþii social-culturale º.a.

Sectorul privat, de regulã, promoveazã investiþii
care rãspund utilitãþii unor persoane sau societãþi,
(locuinþe, birouri, hoteluri, fabrici, ferme, etc.), majori-
tatea cu scopul obþinerii unui profit.

Ambele categorii de investitori trebuie sã se implice
ca oameni de afaceri, astfel încât lucrãrile în care
investesc sã fie utile, sigure, de calitate, sã coste cât mai
puþin ºi sã producã profitul scontat atunci când investiþia
este cu profil productiv.

Nici un beneficiar nu are resurse nelimitate pentru a
investi. În afarã de aceasta investitorul public trebuie sã
justifice – cu transparenþã – fiecare bãnuþ cheltuit din fon-
durile publice, iar investitorul privat în faþa familiei sau a
partenerilor de afaceri.

Implicarea investitorului public sau privat într-o
investiþie, se face în primul rând printr-o analizã prelimi-
narã de COST-BENEFICIU, prin care se demonstreazã
VIABILITATEA investiþiei ºi cu aceastã ocazie se
analizeazã toate implicaþiile de folosire cu prudenþã a
resurselor, de aspecte legale, sociale ºi economice.

Sunt multe idei care se lanseazã în diverse ocazii.
Foarte puþine din acestea rezistã în faþa unei analize
atente cost-beneficiu.

Acele idei care rezistã analizei preliminare cost-
beneficiu însoþite de voinþa investitorului, clarviziunea ºi
puterea de a înfrunta riscurile, vor putea avansa spre o
abordare mai aprofundatã.

În sectorul public, analizele preliminare sunt supuse
unor critici ºi comentarii publice prin mediile de infor-
mare, chiar dacã investiþiile sunt în programul de
guvernare. Din aceastã cauzã analizele trebuie întocmite
cu ºi mai mare atenþie.

În timp ce promotorii investiþiilor în domeniul public se
strãduiesc sã slujeascã „BINELUI PUBLIC“, investitorii
din domeniul privat trebuie sã rãspundã cerinþelor pieþei,
cerinþe care pot asigura un PROFIT.

Deci, în ambele cazuri – sector public sau privat –
investiþia se abordeazã de pe poziþia „omului de afaceri“,
atunci când se fac analizele de investire printr-o justifi-
care atentã, solicitând rapoarte ºi analize preliminare ºi
în primul rând analiza COST-BENEFICIU.

Defineºte funcþiunile investiþiei
O idee bunã trebuie însoþitã de precizarea scopurilor

ºi obiectivelor viitoarei investiþii, dar ºi de estimarea
corectã a perspectivelor de viitor.

În acelaºi timp trebuiesc definite cât mai clar funcþiu-
nile ºi parametrii tehnici ai materiilor prime, ai produselor
sau funcþiunilor, astfel încât acestea sã rãspundã unor
standarde de calitate necesare.

Aceste precizãri sunt necesare pentru a putea trece
la o analizã superioarã – respectiv – elaborarea unei
„documentaþii preliminare“.

Solicitã unui consultant specializat o documentaþie
preliminarã ºi o analizã COST-BENEFICIU,

(studii de prefezabilitate ºi fezabilitate)
Aceastã documentaþie preliminarã poate avea o

formã simplã adicã un „plan de afaceri“, dar poate avea
ºi forme diverse de complexitate ºi de studiu în profun-
zime, în funcþie de interesele ºi cerinþele investitorului .

Cu cât o investiþie este mai complexã ºi mai scumpã,
cu atât eforturile de întocmire a unor studii de prefezabi-
litate ºi apoi a unui studiu de fezabilitate amãnunþit,
trebuie sã fie mai mari.

Printr-un studiu de fezabilitate se face o evaluare
detaliatã a investiþiei, în care sunt dezvoltate soluþiile
inginereºti în mai multe variante, amplasarea, suprafe-
þele, funcþiunile, utilajele ºi echipamentele, ºi toate cos-
turile de realizare, costurile ºi veniturile din exploatare,
profitul anual, perioada de recuperare a investiþiei ºi alþi
parametri de rentabilitate ºi viabilitate.

Un studiu de fezabilitate bine întocmit poate deter-
mina guvernul sau alþi finanþatori sã acorde finanþare sau
credite, cu condiþia ca studiul sã îndeplineascã cerinþele
finanþatorului.

Consultanþa
în investiþii-construcþii (VIII)

ROLUL INVESTITORULUI CA PROMOTOR AL INVESTIÞIILOR

ing. Petre IONIÞÃ

continuare în pagina 112
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Hotãrãºte prioritatea de a investi
în raport cu alte nevoi sau cerinþe

Orice investitor - public sau privat – dispune de surse
limitate de a investi. Fiecare leu investit trebuie sã pro-
ducã maximum de profit. Dacã analizele preliminare
demonstreazã cã profitul este mic în comparaþie cu alte
afaceri în care s-ar putea folosi resursele, atunci
înseamnã cã ideea trebuie revizuitã sau abandonatã.

Este evident cã trebuie fãcutã o diferenþã între
interesele unui investitor privat ºi un investitor public.
O investiþie publicã rãspunde unor nevoi publice ºi o
analizã în acest sector înseamnã a demonstra care este
cea mai bunã soluþie pentru a rãspunde nevoii – bunului
public – folosind cel mai eficient banii publici, respectiv
angajând costurile cele mai reduse.

Nu sunt rãspunsuri clare cu privire la modul de
selecþionare a prioritãþilor, dar ca principiu, analizele tre-
buie sã estimeze – aproximativ sau mai exact – viabili-
tatea unui proiect faþã de altul sau prioritatea satisfacerii
unei nevoi faþã de alta.

Decide promovarea (realizarea) investiþiei
Dupã ce analizele preliminare, studiu de prefezabili-

tate ºi în final, studiul de fezabilitate demonstreazã suc-
cesiv viabilitatea (profitabilitatea) investiþiei ºi cã aceasta
este superioarã altor variante de folosire a resurselor,
investitorul este bucuros ºi ia „decizia de investire“.

Aceastã decizie înseamnã cã s-a hotãrât sã se
treacã la realizarea investiþiei, etapã în care se
întocmesc documentaþiile, se stabileºte modalitatea de
conducere, se selecþioneazã antreprenorul, se numeºte
supraveghetorul de lucrãri, se negociazã ºi se sem-
neazã contractele, se întocmesc graficele de execuþie,
de finanþare ºi de plãþi, ºi alte acþiuni care au ca scop
final execuþia ºi recepþia lucrãrilor.

Obþine avizele ºi autorizaþiile necesare
Respectarea legilor, a regulamentelor de urbanism,

de mediu, de siguranþã, a standardelor ºi normativelor
din domeniul construcþiilor este o condiþie esenþialã în
succesul unei investiþii.

Realizarea unei investiþii este condiþionatã de obþi-
nerea a numeroase avize, a Certificatului de Urbanism
(C.U.) ºi a Autorizaþiei de Construire (A.C.). Acestea se
obþin pe baza unor documentaþii care, de regulã, se
întocmesc de cãtre consultanþi specializaþi, cunoscãtori
ai regulilor ºi condiþiilor legale care trebuie respectate.

Orice omisiune sau ocolire a regulilor de avizare ºi
autorizare poate produce dificultãþi majore investiþiei ºi
uneori poate provoca chiar oprirea lucrãrilor.

Pe de altã parte, în contractul cu antreprenorul sunt
prevederi contractuale care stipuleazã cã una din obliga-
þiile investitorului este de a asigura toate avizele ºi
autorizaþiile legale necesare execuþiei lucrãrilor, pentru
care antreprenorul este îndreptãþit sã cearã compensaþii
substanþiale.

Suplimentar acestor avize ºi autorizaþii, investitorul,
împreunã cu consultanþii sãi, trebuie sã stabileascã ºi sã
înlãture riscurile cu privire la atingerea drepturilor unor
proprietãþi învecinate amplasamentului ca: terenuri,
clãdiri, culturi, pãduri,  protecþia mediului etc., precum ºi
a unor bunuri publice – drumuri, strãzi, reþele  etc., prin
murdãrire, degradare sau blocare.

Asemenea omisiuni, greºeli, lipsa de atenþie sau
prevedere, pot provoca pagube importante, întreruperi
ale procesului de execuþie, compromiterea termenelor ºi
în final reflectarea în costuri. La rândul lor, acestea pot
provoca reducerea sau anularea profitului scontat ºi
uneori falimentul prin consumarea resurselor fãrã
finalizarea investiþiei.

Asigurã finanþarea investiþiei ºi întocmeºte graficul
de plãþi, în conformitate cu costurile angajate

Contractele cu consultanþii ºi antreprenorii au prevederi
care stipuleazã modalitãþile de platã ale serviciilor ºi
lucrãrilor. Investitorul trebuie sã onoreze aceste plãþi con-
form programelor de regulã în plãþi lunare în funcþie de
lucrãrile executate.

Înainte de începerea lucrãrilor, investitorul plãteºte ºi
un avans antreprenorului, care, de asemenea, trebuie
onorat la timp.

Investitorul întocmeºte împreunã cu consultanþii sãi
un grafic de plãþi, care corespunde cu graficul de exe-
cuþie, luând în consideraþie avansurile prevãzute în con-
tractele de execuþie, sumele de platã anticipatã pentru
livrãri de materiale, utilaje, echipamente ºi alte comenzi
anticipate dotãrii investiþiei, precum ºi o sumã pentru
diverse ºi neprevãzute.

În aceastã fazã investitorul are la dispoziþie un „buget
al proiectului“ estimat.

Practica în investiþii a demonstrat cã aproape întotdeauna
apar situaþii neprevãzute, dispoziþii de schimbare, unele
scumpiri neestimate, care conduc la depãºirea bugetului.

Aceste depãºiri – pe baze statistice – se situeazã
între 5% ºi 20% din valoarea estimatã iniþial, dar sunt ºi
unele proiecte care au produs economii importante.

Investitorul avizat, este pregãtit sã înfrunte aceste
depãºiri pentru a nu opri lucrãrile din lipsã de fonduri,
întreruperi care ar provoca pierderi ºi mai mari.

Procentele de depãºire apar de regulã atunci când
etapa preliminarã ºi etapa de fundamentare nu sunt bine
pregãtite de consultanþi specializaþi, atunci când proiec-
tul este incomplet, cu omisiuni sau greºeli din cauza
angajãrii unui proiectant slab, sau când antreprenorul
este de slabã calitate.

Printr-un management bine organizat aceste depãºiri
de costuri pot fi reduse la minimum sau eliminate, punând
accent pe selecþionarea consultanþilor ºi antreprenorilor ºi
pe un control permanent al lucrãrilor ºi costurilor.
Anticipeazã ºi estimeazã cât mai corect viitoarele costuri
de exploatare ºi asigurã fondurile necesare funcþionãrii

Bugetul estimat pentru execuþia investiþiei se încheie
în ziua preluãrii acesteia de cãtre utilizatori.

Urmeazã o perioadã de cheltuieli de producþie –
cheltuieli cu materialele ºi materiile prime, cu energia,
cu utilitãþile, cu manopera etc., pânã când produsele
sau serviciile sunt plãtite de cãtre cumpãrãtori sau
utilizatori.

În sectorul public, lipsa fondurilor pentru perioada
începutului de utilizare este frecventã, deoarece – de
regulã – investitorul ºi utilizatorul sunt organisme
diferite.

Investitorii prudenþi, prevãd în studiile de fezabilitate ºi
fondurile necesare pentru punerea în funcþiune, pentru
probe tehnologice, pentru instruirea personalului, pentru
dotãri cu materii prime, materiale etc., ºi fonduri de rulment,
necesare funcþionãrii.

urmare din pagina 110



Plãteºte consultanþii ºi antreprenorii
pe mãsura derulãrii lucrãrilor

O investiþie reuºeºte atunci când participanþii –
managerii, antreprenorii, supraveghetorii, furnizorii º.a.,
sunt plãtiþi corect ºi la timp, în conformitate cu prevede-
rile contractuale ºi cu lucrãrile executate.

Orice defecþiune în sistemul de plãþi genereazã
nemulþumiri cu reflectare directã în calitatea ºi termenele
lucrãrilor.

De o importanþã deosebitã este controlul permanent
al execuþiei obligaþiilor contractuale ale participanþilor,
prin managerul de proiect ºi supraveghetorii execuþiei.

Se vor plãti la timp ºi corect, numai acele lucrãri care
corespund planurilor, specificaþiilor ºi normelor de cali-
tate. Acele lucrãri greºite sau de slabã calitate, se vor
reface de executanþi pe cheltuiala lor, iar dacã sunt
întârzieri faþã de program se vor aplica penalizãri con-
form prevederilor contractuale.

Urmãrirea în timp a investiþiei
Dupã preluarea investiþiei de cãtre utilizatori, investi-

torul îºi pãstreazã interesul faþã de investiþie cel puþin
pânã la expirarea perioadei de garanþie, dar ºi în conti-
nuare, în perioada de exploatare pentru a urmãri com-
portarea tehnicã ºi rezultatele economice, în scopul de a
trage învãþãminte pentru viitor.

Va urmãri critic comportarea investiþiei în exploatare,
în comparaþie cu estimãrile privind:

comportarea în timp a construcþiilor;
comportarea în timp a utilajelor, echipamentelor,

liniilor tehnologice ;
producþia ºi productivitatea;
consumurile de manoperã;
consumurile de energie ºi utilitãþi;
aspectele de mediu;
nivelul cheltuielilor, veniturilor ºi productivitatea;
condiþiile de muncã.

Monitorizarea are scopul de a învãþa din greºelile
investiþiei încheiate. Întotdeauna pot fi aduse îmbunãtã-
þiri proiectelor viitoare din învãþãmintele proiectelor tre-
cute ºi multe greºeli pot fi cuantificate dupã câþiva ani de
funcþionare.

Greºelile pot fi însuºite ca lecþii ºi de participanþi –
consultanþi, proiectanþi, antreprenori ºi supraveghetori –
care, odatã avizaþi, nu vor mai face aceleaºi greºeli la
viitoarele lucrãri.

CONCLUZII
Având în vedere cele prezentate, rolul investitorului

în promovarea ºi realizarea investiþiei este determinant.
Totuºi, remarcãm, în plus, importanþa analizelor ºi

studiilor ce trebuiesc întreprinse în etapa preliminarã ºi
etapa de fundamentare, unde se vor gândi ºi cântãri
toate aspectele, în mod clar ºi concret, înainte de tre-
cerea la etapa de execuþie.

Erorile ºi omisiunile din etapele de pregãtire îl vor
costa mai târziu mult mai scump pe investitor.

Timpul ºi banii cheltuiþi în faza de pregãtire:
definirea funcþiunilor, analizele cost-beneficiu, definirea
prioritãþilor, studiile de prefezabilitate ºi de fezabilitate,
obþinerea completã a avizelor ºi a autorizaþiilor, asigu-
rarea finanþãrii ºi selecþionarea cu grijã a unor partici-
panþi capabili, sunt aspecte care vor genera timp ºi bani
cheltuiþi cu folos.

(Continuare în numãrul viitor)
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AMF SOUNDMOSAIC (I)

AMF SOUNDMOSAIC
Componenta esenþialã a sis-

temului este M0DULUL DE SUNET,
care, în acelaºi timp, reprezintã, ca
sursã de oscilaþii, elementul cel mai
important al unitãþii constructive.
Pentru a optimiza efectul reflexiei
sunetului pe suprafaþa plafonului se
cupleazã plãcile învecinate cu cea
de suport a modulului, cu ajutorul
unor agrafe/pene de presiune
uzuale pentru profile - „T“.

DESCRIEREA MONTAJULUI
Manipularea sistemului SOUND-

MOSAIC se efectueazã ca la orice
placã obiºnuitã din fibrã mineralã –
AMF. Pentru a se realiza un montaj
corect (montajul clasic) se face trimi-
tere la instrucþiunile de montaj
privind sistemul de montaj „C“ de la
AMF. O redare optimã a sunetului se
obþine evitându-se montarea modu-
lului pe o placã de la marginea pla-
fonului sau pe perimetrul acestuia.
Amplasarea modulului trebuie sã se
realizeze la o distanþã minimã de
perete, pe al doilea (optim – pe al
treilea) ºir de plãci.

A se evita aºezarea liberã a
cablului pe partea din spate a plã-
cilor. Acest lucru poate sã conducã
la vibraþii nedorite. Plãcile plafonului
se vor conecta între ele prin inter-
mediul unor pene de presiune, care

încalecã profilele – „T“ ºi preseazã
plãcile respective pe structura meta-
licã (pentru fiecare laturã de placã
se vor utiliza minim douã pene).
Astfel, se cupleazã între ele nouã
plãci – AMF din cadrul plafonului.
Lângã placa dispusã central, pe care
se monteazã MODULUL DE SUNET,
se vor fixa alte opt plãci ce încon-
joarã placa centralã. Numãrul de
pene de presiune necesare pentru
fiecare AMF-SOUNDMOSAIC este
de minimum 24 de bucãþi.

GRADUL DE PERCEPÞIE PE
FRECVENÞA VOCALÃ

Gradul de percepþie a vocii are o
influenþã esenþialã asupra aºezãrii,
dispunerii ºi a numãrului de difu-
zoare necesare. Scopul este de a
obþine o percepþie uniformã/pro-
porþionalã a sunetelor ºi silabelor,
chiar ºi pe o distanþã mai mare.
Criteriul decisiv îl reprezintã aºa-
numitul index-STI.

STI (Speech Transmission Index)
reprezintã mãsura pentru gradul de
percepþie pe frecvenþa vocalã a sila-
belor, cuvintelor ºi a frazelor complete.
Ar trebui sã se atingã o valoare minimã
a indicelui STI > 0,45.

Diferenþe evidente se percep în
mod categoric între val. 0,4 ºi 0,5.

Datoritã reflectãrii sunetului pe o
suprafaþã întinsã a plafonului, AMF-
SOUNDMOSAIC oferã atât o redare
optimã cât ºi o calitate ridicatã a

sunetului, chiar ºi pe distanþe mai
mari. Deºi difuzoarele cu membranã
conicã asigurã pe zona din vecinã-
tatea directã valori mai mari (în com-
binaþie cu un nivel de zgomot mai
ridicat), totuºi raportat la suprafaþa
de bazã ce se iradiazã acustic, difu-
zorul cu membranã de mare supra-
faþã oferã mai multe avantaje
esenþiale. Iar, datoritã reflexiei uni-
forme a sunetului, numãrul necesar
de difuzoare, în cazul unei radieri
acustice uniforme, se reduce în mod
considerabil.

NIVELUL DE ZGOMOT
Procedeul uzual pentru mãsura-

rea nivelului de zgomot (1 W la 1 m
distanþã) este indicat pentru difu-
zorul cu membranã conicã, însã nu
se potriveºte în cazul difuzorului cu
membranã de mare suprafaþã.
Datoritã modului de funcþionare
diferit, o comparaþie legatã de o sin-
gurã valoare ar reprezenta doar o
înregistrare de moment ºi nu ar
oglindi în nici un fel situaþia realã.

Ca mãsurã pentru transformarea
efectivã a semnalelor electrice în

Sistemul nou dezvoltat – AMF SOUNDMOSAIC este un difuzor cu membrane de mare suprafaþã,
în formatul raster al plafonului casetat ºi care lucreazã dupã principiul unui transformator de unde oscila-
torii (unde transversale). Astfel, placa din fibrã mineralã lucreazã, în sine, ca un difuzor, impulsul (oscilaþia)
realizându-se prin intermediul MODULULUI DE SUNET aplicat în spatele plãcii ºi nu se diferenþiazã, ca
atare, de restul plafonului – AMF. Prin urmare, sistemul AMF SOUNDMOSAIC este disponibil în toate
tipurile de suprafeþe – THERMATEX.

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2

continuare în pagina 116
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unde sonore este valabilã sensibili-
tatea sistemului (gradul de reacþie al
sistemului). În cazul reflectãrii sune-
tului pe o suprafaþã întinsã a plafonu-
lui rezultã, în mod evident, diferenþe
faþã de difuzoarele cu membranã
conicã, ce îºi concentreazã energia
pe o zonã mult mai micã.

Valoarea aparent mai micã de
71 dB (pentru un Watt) este relativã,
dacã avem în vedere o distanþã mai
mare.

În comparaþie cu un difuzor con-
venþional, care se monteazã într-un

plafon suspendat (difuzor cu mem-
branã conicã), sistemul AMF
SOUNDMOSAIC poate fi acþionat cu
aproximativ 10 dB mai încet, pentru
a sonoriza aceeaºi suprafaþã (de
bazã), la acelaºi nivel de sonorizare.
Eventuale vârfuri de nivel sonor
ale sursei de sunet sunt evitate în
acest caz.

Mãsurãtoarea alãturatã, privind
performanþele produselor, se referã
la o situaþie de montaj existentã a
sistemului AMF SOUNDMOSAIC,
cât ºi a unui difuzor cu membranã
conicã. În aceastã situaþie s-au
reglat ambele sisteme astfel încât, ºi
în cazul unei distanþe mai mari, sã
predomine un nivel de zgomot sufi-
cient de mare, necesar unei sono-
rizãri principale.

Dupã cum rezultã, pentru sis-
temul AMF SOUNDMOSAIC este
suficient un nivel de ieºire de cca 80 dB,
pentru a menþine încã 70 dB, la o
depãrtare de 8 m.

Comparativ, un difuzor convenþio-
nal necesitã pentru aceeaºi suprafaþã
de sonorizare un nivel de zgomot la
ieºire de aproximativ 90 dB.

Fãrã a lua în considerare datele
tehnice, acesta este perceput de
cãtre auditor, în funcþie de pozi-
þionare, ca prea tare în apropierea
difuzorului respectiv ºi ca prea încet,
la o anumitã distanþã.

Scãderi, respectiv amplificãri ale
unor frecvenþe singulare, cum este
cazul obiºnuit la difuzoarele cu
membranã conicã, în anumite zone
ale încãperilor, prin suprapunerea
undelor sonore, nu apar în cazul
sistemului AMF SOUNDMOSAIC,
datoritã unor tehnologii diferite.

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

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

Bazatã pe o echipã managerialã cu
experienþã, completatã cu succes de un
colectiv dinamic ºi bine pregãtit profe-
sional, format din ingineri ºi subingineri
de specialitate, maiºtri ºi tehnicieni, per-
sonal calificat în domeniul construcþiilor
ºi instalaþiilor aferente construcþiilor, în
meserii de dulgheri, zidari, fierar-beto-
niºti, lãcãtuºi, tâmplari, zugravi, izolatori
ºi muncitori necalificaþi, S.C. ARCONI
STAR S.A. vã stã la dispoziþie pentru
orice tipuri de lucrãri în domeniu.

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

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

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

„Seriozitate, profesionalism,  calitate,
promptitudine!“ – aceasta este deviza
noastrã pentru lucrãrile pe care le exe-
cutãm. Pentru buna desfãºurare a
activitãþilor ºi respectarea normelor în
domeniul construcþiilor, unitatea noastrã

are stabilit, implementat ºi menþine în
cadrul societãþii un sistem integrat de
management: Calitate – Mediu –
Sãnãtate ºi Securitate în Muncã,
certificat conform standardelor inter-
naþionale SR EN ISO 9001:2001
(ISO 9001:2000), SR EN ISO 14001:2005
(ISO 14001:2004), OHSAS 18001:2004,
ºi a legislaþiei în vigoare. 

Produsele de beton realizate la
Fabrica de betoane ARCONI sunt
certificate în conformitate cu standardul
internaþional de calitate a betoanelor:
SR EN 206 –1:2002.

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

CELCO SA, cel mai mare pro-
ducãtor de materiale pentru con-
strucþii cu capital autohton, a finalizat
o investiþie greenfield la 30 km de
Constanþa, lângã carierele de calcar
din satul Luminiþa.

Grupul CELCO a investit peste
20 de milioane euro în cea mai nouã
ºi modernã fabricã de producere a
varului din România. Procesul de
proiectare ºi construire a fabricii a
durat mai puþin de doi ani ºi a fost
coordonat ºi implementat de o
echipã de experþi de la MERTZ –
Elveþia ºi de la CIMPROGETTI –
Italia.

În comparaþie cu fabricile tradiþi-
onale de var, noua fabricã de var, con-
struitã de CELCO SA, beneficiazã de
o tehnologie performatã, care permite
producerea tuturor tipurilor de var de
cea mai bunã calitate (var mãcinat,
var hidratat, var bulgãri), în condiþii de
siguranþã maximã în exploatare ºi cu
impact minim asupra mediului. 

Echipamentele fac parte din
ultima generaþie în industria pro-
ducãtoare de var, fiind importate, în
principal, din Elveþia ºi Italia.

Prin darea în funcþiune a acestei
noi fabrici, grupul CELCO reuºeºte,
încã o datã, sã ofere soluþii locale
pentru nevoile clienþilor sãi. 

Fabrica de var CELCO va pro-
duce, pentru început, 200 de tone de
var pe zi, urmând ca la capacitate
maximã sã ajungã la peste 500 de
tone de var pe zi.

Prin aceastã nouã investiþie,
SC CELCO SA devine cel mai impor-
tant furnizor de var, de cea mai înaltã
calitate, pentru producãtorii de BCA,
mortare, adezivi, atât pentru piaþa
localã internã, cât ºi pentru pieþele
externe limitrofe.

Investiþia ocupã 7 hectare de
teren. Halele de producþie se întind
pe o suprafaþã de 4.000 mp,
celelalte spaþii fiind ocupate de
depozitele de materie primã ºi de

Recent, în Comuna Corbu din judeþul Constanþa, a intrat în funcþiune cea mai modernã fabricã de var
din România. CELCO SA, lider ºi apreciat producãtor român de BCA ºi mortare, a finalizat în judeþul de la
malul Mãrii Negre o nouã investiþie greenfield. Este cel mai ambiþios proiect al unui investitor român în
aceastã zonã.



benzile transportoare. Principalele
structuri ale unitãþii industriale sunt
secþia de pregãtire a materiei prime
ºi cea de ardere, unde se aflã cup-
torul de var. Noua fabricã de var
CELCO îndeplineºte trei cerinþe de
bazã: grad înalt de automatizare,
respectarea celor mai exigente stan-
darde de mediu ºi produse de cali-
tate superioarã.

Prin punerea în funcþiune a aces-
tei fabrici, CELCO SA continuã seria
lansãrii de fabrici noi. Dupã recenta
punere în funcþiune din toamna anului
2007 a primei fabrici moderne de
adezivi ºi mortare din Dobrogea,
CELCO a devenit ºi cel mai impor-
tant producãtor de mortare ºi adezivi
din sud-estul României. Noua fabricã
de adezivi ºi mortare CELCO este
echipatã cu tehnologie germanã
conform celor mai exigente stan-
darde europene.

Privind în urmã, CELCO repre-
zintã o poveste de succes antre-
prenorial într-o industrie din care nu
au lipsit provocãrile. S-a ajuns la

acest nivel prin reinvestirea profi-
turilor ºi prin valorificarea capitalului
uman.

Odatã cu deschiderea fabricii de
var, grupul CELCO îºi întãreºte
poziþia de lider pe piaþa românescã
în producþia de materiale destinate
industriei construcþiilor.

Aºadar, premiera de la Constanþa
reprezintã o replicã concretã la dez-
voltarea producþiei autohtone
de materiale de construcþii pe o

piaþã care devine din ce în ce mai

concurenþialã.

Noutatea de la CELCO Constanþa

evidenþiazã încã o datã cã valorifi-

carea resurselor materiale ºi de forþã

de muncã locale reprezintã un ele-

ment definitoriu în lupta pentru

productivitate, calitate ºi eficienþã, exi-

genþe formulate ºi urmãrite cu interes

în angrenajul þãrilor europene. 
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Sistemul TW PAGEL pe bazã
de ciment îndeplineºte condi-
þiile stabilite în normativele sani-
tare referitoare la materialele
pentru recipienþii de apã potabilã.

Domenii de utilizare
Sistemul TW PAGEL este  uti-

lizat la lucrãri de reparaþii ale
recipienþilor de apã potabilã, con-
ductelor ºi  instalaþiilor de epurare
a apelor.

Sistemul este format din
urmãtoarele materiale: 

TW05 PAGEL – Masã de
ºpaclu;

TW10 PAGEL – Amorsã +
Mortar fin;

TW 20 PAGEL – Mortar de
torcretare; 

TW 40 PAGEL – Mortar;
TW 80 PAGEL – Beton.

Repararea ºi protecþia instala-

þiilor de apã potabilã cu sistemul

TW PAGEL prezintã urmãtoarele

avantaje: conferã instalaþiilor rezis-

tenþe mecanice deosebite, frâneazã

procesele de coroziune ºi permite

difuzia vaporilor de apã.

Sistemul este aplicabil atât pe

suprafeþe orizontale, cât ºi pe

suprafeþe verticale în instalaþii de

apã potabilã ºi poate fi pus în

operã manual, dar ºi prin tor-

cretare (procedeu umed sau pro-

cedeu uscat).

Un avantaj deosebit este acela

cã sistemul nu favorizeazã dez-

voltarea microorganismelor ºi nu

are proprietãþi bactericide sau

fungicide.

Componentele sistemului TW

PAGEL sunt uscate, ele ames-

tecându-se numai cu apã în canti-

tatea prescrisã de producãtor.

În funcþie de adâncimea degra-

dãrilor, se pot folosi:

TW05 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 2 ºi 6 mm;

TW10 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 5 ºi 10 mm;

TW20 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 10 ºi 30 mm;

TW40 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 20 ºi 40 mm;

TW80 PAGEL pentru adâncimi

cuprinse între 30 ºi 100 mm.

În continuare, vã prezentãm un

sistem de protecþie ºi reparaþie a

reþelelor de canalizare.

Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel România

Verile, din ce în ce mai toride, ridicã tot mai multe probleme legate de colectarea, depozitarea ºi
consumarea cu chibzuinþã a fiecãrei picãturi de apã, precum ºi evacuarea în condiþii normale ºi
igienice a apelor uzate. Exigenþele, din acest punct de vedere, pot fi asigurate folosind materiale
speciale pe care vi le prezentãm mai jos. Ele sunt recomandate pentru protecþia, hidroizolarea la
interior ºi repararea recipienþilor de apã potabilã ºi a sistemelor de canalizare.

Protecþia ºi repararea instalaþiilor
de apã potabilã ºi canalizare

cu materiale ºi sisteme PAGEL 
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Sistemul KA PAGEL pe bazã

de ciment este utilizat la repararea

ºi acoperirea suprafeþelor de

beton, cãrãmidã sau mortar, care

sunt supuse unui atac chimic

deosebit.

Domenii de utilizare

Sistemul este indicat pentru

reparaþii sau acoperiri la: instalaþii

de epurare a apei, colectoare de

ape reziduale sau apã de ploaie,

sisteme de canalizare a apelor

reziduale, zone cu agresivitate

chimicã etc.

Sistemul KA PAGEL prezintã

urmãtoarele avantaje: rezistenþã

mãritã chiar ºi în medii foarte agre-

sive, rezistenþã la atac sulfatic

(industrie) sau sãruri de amoniu

(agriculturã), o aderenþã mãritã ºi o

stabilitate ridicatã pe suprafeþele

verticale ºi deasupra capului.

Sistemul este indicat atât pen-

tru aplicare manualã, cât ºi

prin torcretare. De asemenea,

mortarul se prelucreazã foarte

uºor (se amestecã doar cu apã).

Mortarul este predozat ºi însãcuit

în saci speciali antiumezealã, de

25 kg, uºor de manipulat. 

Sistemul este alcãtuit din

urmãtoarele materiale: 

MS02 PAGEL – Material de

protecþie contra coroziunii ºi strat

de aderenþã;

KA05 PAGEL – Masã de

ºpaclu;

KA20 PAGEL – Mortar de

reparaþie pentru canale.

În funcþie de adâncimea degra-

dãrilor, sistemul se utilizeazã:

KA05 PAGEL – pentru adân-

cimi cuprinse între 2 ºi 5 mm;

KA20 PAGEL – pentru adâncimi

cuprinse între 6 ºi 40 mm.
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Flexibilitatea producþiei
pentru adaptarea la cerinþele pieþei

Creºterile rapide care se mani-
festã în domeniul producþiei industri-
ale determinã companiile din acest
domeniu sã se afle permanent în
faþa unei ecuaþii cu mai multe
necunoscute:

cerere internã explozivã pe
piaþa româneascã, cerere care
impune o producþie mai mare;

globalizarea competiþiei la nivel
mondial asociatã cu o exigenþã a
calitãþii;

optimizarea obligatorie a pre-
þurilor de producþie.

Pentru a rezolva aceastã ecuaþie
ºi a rãmâne competitive pe piaþã,
companiile au la îndemânã câteva
elemente care le pot ajuta, printre
acestea aflându-se ºi flexibilitatea,
ce poate fi vãzutã sub mai multe
aspecte:

vitezã în modificarea instru-
mentelor de producþie

Cu cât se poate modifica/adapta

mai repede linia de producþie, cu

atât întreprinderea îºi va optimiza

produsele ºi va rãmâne înaintea

competitorilor.

Ca puternic integrator de soluþii

în electricitate ºi automatizãri, TIAB

poate reprezenta un factor important

în procesul modificãrilor.

creºterea ratei disponibilitãþii

liniei de producþie

În acest caz, mentenanþa este de

o importanþã crucialã pentru pãs-

trarea liniilor în bune condiþii. În felul

acesta poate exista posibilitatea, de

exemplu, de a transfera uºor pro-

ducþia de la o linie la alta. Încã o

datã, în domeniile sale de expertizã,

TIAB poate fi un puternic partener

care poate sã ajute industria sã–ºi

punã în practicã ambiþioasele pro-

grame de mentenanþã.

Eric SIMON, director general adjunct TIAB

Producþia industrialã în România se aflã într-o perioadã de creºtere foarte rapidã. Toate aceste
schimbãri determinã societãþile comerciale sã se afle zi de zi în faþa unor probleme foarte dificil de rezolvat.
Acestor companii le poate veni în ajutor TIAB, furnizor de tehnologii ºi servicii privind proiectarea ºi
montajul de instalaþii electrice, automatizare, sanitare, ventilare ºi condiþionare aer.



urmãrirea parametrilor liniilor

de producþie

Cu ajutorul automatizãrii/ suprave-

gherii, întreprinderile sunt capabile

sã cunoascã pe viu cum funcþioneazã

liniile lor ºi pot adapta diverºi para-

metri pentru a mãri fie volumul, fie

calitatea produselor lor. Aici, din nou,

TIAB poate sã ofere soluþii eficiente.

Pentru a se dezvolta în condiþiile
unei pieþe atât de dinamice, între-
prinderile trebuie sã aibã suportul
unei echipe eficiente, în care sub-
contractorii au un loc aparte. Vechea
relaþie beneficiar–furnizor, poate
deveni încet-încet un parteneriat în
care ambele pãrþi au un obiectiv
comun: satisfacerea consumatorului.

Fiind un integrator polivalent,
TIAB dezvoltã un larg orizont de know-how tehnic (proiectare ºi

montaj de instalaþii electrice,
automatizare, sanitare, ventilaþie,
condiþionare aer). De asemenea,
TIAB are capacitatea de a face ºi
management de proiect (project
management). Know-how-ul tehnic
este, desigur, esenþial în executarea
lucrãrilor de calitate, dar manage-
mentul proiectelor ºi comunicarea
este obligatorie în parteneriate.

Strategia noastrã este sã devenim
un partener indispensabil pentru
întreprinderile din domeniul indus-
trial ºi sã le însoþim astfel în dru-
mul lor spre atingerea obiectivelor
propuse. 
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Sisteme de încãlzire prin radiaþie

SISTEME DE ÎNCÃLZIRE PRIN RADIAÞIE – CARLIEUKLIMA
EUCERK este un sistem radiant cu funcþionare pe

combustibil gazos sau lichid, destinat atât pentru
încãlzirea spaþiilor civile mari ºi medii, cât ºi a spaþiilor
comerciale ºi industriale. Este realizat cu totul special,
având rezultate care meritã sã fie cunoscute, în ceea ce
înseamnã siguranþã, uniformitatea temperaturii ºi
reducerea emisiilor în atmosferã. 

EUCERK este compus din tuburi aluminizate, poziþio-
nate pe tavanul încãperilor care urmeazã a fi încãlzite

pânã în jurul unei temperaturi cuprinse între 150 0C ºi 250 0C. Dupã atingerea temperaturii ele emit raze infraroºii
care încãlzesc, la rândul lor, încãperile fãrã a provoca miºcãri ale aerului. Cãldura necesarã atingerii temperaturii
optime a tuburilor radiante este furnizatã de cãtre un arzãtor cu aer insuflant. Schimbul de cãldurã dintre camera de
combustie ºi tuburile radiante este asigurat de o circulaþie constantã a gazelor cu ajutorul unui ventilator centrifugal.

SC TERMOCLIMA SRL, unic importator al sistemelor de încãlzire prin radiaþie marca CARLIEUKLIMA,
vã oferã cele mai bune soluþii în domeniul încãlzirii, utilizând produse de cea mai înaltã calitate ºi la stan-
darde europene. Prin calitatea superioarã oferitã de noi, confortul dumneavoastrã este asigurat.

TERMOCLIMA

Sistem convenþional
Costuri reduse 40-70%

Sistem convenþional
Costuri de operare 100%

• Arzãtor modulant cu aer insuflat
• Camerã de ardere din oþel inox
• Camerã de circulatie din oþel inox
• Ventilator centrifugal cu palete din oþel inox ºi poziþionate contrar
• Placã electronicã
• Racord evacuare gaze
• Rampã gaz
• Camera de combustie, patentatã, din oþel inox rezistent la tempera-

turi ridicate
• Carcasã externã din oþel aluminizat

FUNCÞIONARE ªI SIGURANÞÃ CERTIFICATÃ
Tuburile EURAD sunt încãlzitoare radiante cu o performanþã ridicatã,

realizate prin cele mai moderne tehnologii. Ele respectã reguli stricte
privind siguranþa, conservarea energiei ºi protecþia mediului înconjurãtor.
Fiecare componentã a fost fabricatã pentru a se obþine performanþe
maxime cu consumuri minime.

Sistemul radiant EURAD este recomandat pentru încãlzirea în
totalitate a încãperilor, indiferent dacã sunt mici, medii sau mari.
Construcþia sistemului face posibilã ºi încãlzirea parþialã a spaþiilor.
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Tuburi calorizate aluminizate
Elementele radiante ale sis-

temului EURAD sunt fabricate
din oþel HT aluminizat ºi calorizat
care este foarte rezistent la tem-
peraturi ridicate ºi la coroziune.
Tratamentul superficial la care
tuburile sunt supuse (calorizare)
asigurã o emisie de duratã la cel
mai înalt nivel. La modelele MSU ºi
MSC, cotul la 1800 este fabricat din
acelaºi material ca ºi tuburile.

Legendã:

1. Arzãtor

2. Evacuare gaze

3. Ventilator de extracþie

4. Tub radiant flanºat din oþel special

5. Reflector de aluminiu/inox – finisat în oglindã

6. Cot

7. Punct de prindere

8. Console de susþinere

Instalare pe tavan

Instalare pe tavan
cu module înclinate

Instalare sistem
cu înclinare variabilã
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ABSOLUT – un nou produs SCHIEDEL în România

Firma Schiedel, lider de
piaþã în Europa în domeniul
sistemelor de coºuri de fum
prefabricate, este adepta
unei dezvoltãri inovative,
fiind preocupatã de aco-
perirea tuturor cerinþelor
unei tehnologii de încãlzire
moderne.

Întotdeauna în pas cu
evoluþia tehnicii de încãlzire,
prin oferta sa Schiedel pune
la dispoziþia beneficiarilor
soluþii performante de evacu-
are a gazelor de ardere pen-
tru fiecare tip de generator de
cãldurã în parte. 

Acest grup multinaþional
ºi-a propus, în acest sens,
crearea unui coº de fum cu
adaptabilitate universalã. În
urma studiilor efectuate,
studii bazate ºi pe o expe-
rienþã de peste 60 ani în
domeniu, a fost conceput ºi
realizat sistemul Absolut,

care, începând cu luna septembrie a acestui an este ºi
la dispoziþia proprietarilor sau constructorilor de clãdiri
rezidenþiale din þara noastrã.

Cel mai nou membru al familiei de produse ceramice
Schiedel, acest tip de coº de fum prezintã un nivel ridicat
de performanþã atât din punctul de vedere al concepþiei
tehnice adoptate, cât ºi al proprietãþilor materialelor
folosite.

Sistemul constructiv
inovativ constã din douã
elemente componente de
bazã, respectiv tubulatura
interioarã de ºamotã ºi
mantalele exterioare pre-
fabricate, fiecare în parte

reprezentând soluþii unice în domeniu.

Canalul de fum, care intrã în contact direct cu rezidu-

urile de ardere, executat din tuburi profilate de ºamotã

cu lungimea modulatã de 1,33 m ºi grosimea pereþilor de

numai 6,5 mm – 8,5 mm, se caracterizeazã prin

etanºeitate ridicatã la gaze arse (pierderi mãsurate

< 0,006 l/sm2 pentru o presiune de încercare de 200 Pa),

permeabilitate scãzutã la vapori de apã (< 2 g/hm2),

rezistenþã superioarã la mediu acid ºi temperaturi ridi-

cate, respectiv ºocuri termice cu temperaturi de 1000 0C

cauzate de autoaprinderea funinginii depuse pe pereþii

canalului.
Înveliºul exterior al sistemului Absolut este unicul

element prefabricat de acest tip care încorporeazã ºi
izolaþia termicã din beton uºor, având densitatea de
numai 300 kg/m3 ºi o conductivitate termicã de 0,07 W/mK
la o temperaturã de funcþionare de 100 0C.

Prin introducerea unor bare din oþel beton în canalele
de armare cu diametrul de 30 mm, prevãzute la colþurile
mantalelor, se îmbunãtãþeºte rigiditatea structuralã a
coºului la acþiunile laterale cauzate de vânt sau seism.

Spaþiul inelar dintre cele douã elemente componente
descrise serveºte la conducerea aerului de combustie la
cazanele în condensaþie, aer care este captat din exte-
rior, la nivelul gurii de evacuare a coºului de fum.

Având în vedere cã într-o casã familialã pot exista
mai multe tipuri de surse de cãldurã, amplasate la
acelaºi nivel sau la etaje diferite, paleta de produse
include mantale pentru unul sau douã canale de fum.
De asemenea, mantaua
poate sã fie prevãzutã cu
un canal multifuncþional
termoizolat cu rol de venti-
lare naturalã a diferitelor
încãperi sau de asigurare,
din exterior, a aerului de
combustie pentru anumite
tipuri de focare cu com-
bustibili solizi, fãrã a fi
necesarã executarea, în
acest scop, a unor prize
de aer.

Soluþia constructivã
adoptatã ºi calitatea deose-
bitã a materialelor compo-
nente au creat premisele
utilizãrii universale a co-
ºului de fum Schiedel
Absolut, indiferent de
tipul generatoarelor de
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cãldurã – clasice (cu arzãtor atmosferic, cu camerã de
ardere în suprapresiune) sau în condensaþie –, de tipul
combustibilului (solid, lichid sau gazos), beneficiarul
având libertate deplinã de alegere în acest sens. 

Acest produs performant satisface toate cerinþele de
funcþionalitate, siguranþã în exploatare ºi durabilitate
impuse de normele europene, fiind certificat conform
prevederilor standardului EN 13063 – 1,2. Sisteme de
coºuri de fum cu pereþi interiori de ceramicã. Metode de
încercare corespunzãtoare determinãrii rezistenþei la
focul din coº; Metode de încercare în condiþii umede de
funcþionare. (Menþionãm cã, în conformitate cu HG
622/2004 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe
piaþã a produselor pentru construcþii ºi cu Regulamentul
privind atestarea conformitãþii produselor pentru con-
strucþii, printre cele 104 familii de produse, care pot fi
comercializate în România numai dacã dispun de mar-
caj de conformitate CE, se aflã ºi coºurile de fum.
Numãrul mare de incendii – peste 1600 de cazuri înre-
gistrate în anul 2007, cu tendinþã de creºtere, conform
statisticilor Inspectoratului General pentru Situaþii de
Urgenþã – cauzate de coºuri de fum executate necores-
punzãtor sau necurãþate trebuie sã fie un semnal de
alarmã pentru toþi factorii care contribuie la realizarea
construcþiilor.)

Printr-un grad ridicat de prefabricare (picior de coº
preasamblat cu o înãlþime de 1,07 m, consum specific
de tuburi interioare de 3 buc/4ml de coº, mantale ºi
diferite accesorii unice utilizate la trei diametre construc-
tive de coº, etc.) noul produs Schiedel prezintã multiple
avantaje, cum ar fi proiectarea facilã a unui coº de fum,
minimizarea problemelor de logisticã, reducerea semni-
ficativã a duratelor de montaj în comparaþie chiar ºi cu
celelalte produse ceramice ale firmei, devenind atractiv
pentru toþi partenerii producãtorului (arhitecþi ºi
proiectanþi de specialitate, distribuitori de materiale de
construcþii ºi instalaþii, antreprenori).

Un sistem de coº de fum Schiedel Absolut, compact
(dimensiunile secþiunii transversale pentru un diametru
uzual de 20 cm sunt de numai 38 cm x38 cm) ºi durabil,
cu o garanþie acordatã de 30 de ani pentru materiale, va
întregi confortul termic ºi ambianþa plãcutã creatã într-o
locuinþã, de un ºemineu, de exemplu, cu realizarea unor
deziderate, cum ar fi siguranþa locatarilor prin eliminarea
riscurilor unor incendii sau intoxicãri cu gaze arse
nocive, funcþionarea focarelor la randamentul energetic
maxim, cu reducerea consumului de combustibil ºi a
costurilor aferente, eliminarea necesitãþii efectuãrii unor
lucrãri de reparaþii dificile ºi costisitoare la coºuri.

drd. ing. Laszlo SCHRECK, director tehnic
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Sisteme de acoperire ºi protecþie
în izolarea tehnicã (I)

ing. dipl. Hubert HELMS, Michael WEBER - ARMACELL GmbH

SISTEME TRADIÞIONALE
DE PROTECÞIE 

În prezent, acest termen este uti-

lizat, în principal, pentru a se face

referire la sistemele de protecþie

fabricate din table din metale neon-

dulate, aluminiu cu granulaþii mari ºi

folie rigidã din plastic. Alegerea

unuia dintre aceste tipuri de sisteme

depinde, în general, de profilul

cerinþelor. 

Protecþie fabricatã din
table de metal neondulate

Sistemele de protecþie din table

din metale neondulate sunt fabri-

cate, în principal, din table din oþel

zincate la cald, table din aluminiu

sau table din oþel inoxidabil

austenitic. Se utilizeazã, de aseme-

nea, tablele din oþel cu un strat de

protecþie din aluminiu-zinc, tablele

din oþel aluminizate ºi tablele din oþel

cu un strat de protecþie din plastic.

Alegerea unuia dintre aceste tipuri

depinde de aria de folosire respectiv

de condiþiile atmosferice la care

protecþia va fi expusã. 

Tablele din oþel galvanizate sunt

folosite în condiþii normale ºi/sau în

zone cu o expunere asemãnãtoare.

În cazul în care sunt necesare table

din metal cu o rezistenþã mai ridicatã

la coroziune, tablele din oþel cu un

strat de protecþie din aluminiu-zinc

sunt, de obicei, cele mai adecvate. 

Pe de altã parte, tablele din metal

aluminizate prezintã caracteristicile

de suprafaþã ale aluminiului, având,

în acelaºi timp, stabilitatea mai mare

ºi rezistenþa mai bunã la foc a tablei

din oþel. Ca ºi tablele din aluminiu,

acestea sunt utilizate în mod

deosebit în cazul atmosferelor uºor

acide ºi în cele marine. Dar, numai

tablele din aluminiu fabricate dintr-un

aliaj special pot fi utilizate în condiþii

de atmosferã marinã. 

În situaþia unei expuneri chimice

ridicate, din cauza atmosferelor

acide, alcaline sau cu solvenþi, este

de preferat utilizarea tablelor de

metal fabricate din oþel inoxidabil

austenitic. Indicele de rezistenþã

chimicã trebuie comparat cu tabelele

de rezistenþã furnizate de producã-

torul în cauzã. 

Dintre sistemele tradiþionale,

tablele din metal asigurã cea mai

bunã protecþie împotriva impactului

mecanic. Trebuie subliniat însã cã,

în cazul în care capacitatea de

susþinere a greutãþii metalului utilizat

este depãºitã, de exemplu, din

cauza unor piese cãzute, protecþia

din metal se poate deteriora perma-

nent. De regulã, aceasta duce la

comprimarea izolaþiei din partea

În domeniul izolãrii tehnice, sistemele de acoperire ºi protecþie sunt utilizate pentru protejarea materi-
alului izolant atât împotriva deteriorãrii mecanice, cât ºi împotriva pãtrunderii umezelii, a uleiului, a chimi-
calelor ºi altor substanþe care îi pot afecta funcþionalitatea. În cazul instalaþiilor de exterior, sistemele de
acoperire asigurã, de asemenea, protecþia materialului izolant împotriva acþiunii razelor ultraviolete, a efec-
tului agenþilor atmosferici ºi a riscului ridicat de corodare. Sistemele servesc, de asemenea, la ameliorarea
aspectului estetic al traseelor de þevi expuse vederii. Curãþarea þevilor se face mai uºor dacã au fost
echipate cu o protecþie corespunzãtoare. Acest fapt este foarte important în cazul în care, în afara aspectului
estetic, cerinþele sanitare joacã un rol important. 

În cele ce urmeazã, vã  prezentãm atât sistemele tradiþionale de protecþie, cât ºi cele alternative,
analizând caracteristicile acestora în funcþie de cerinþele menþionate. 

Foto 1: Protecþia instalaþiei cu produsul Okabell
la fabrica de ciocolatã Ritter Sport

din Waldenbuch

continuare în pagina 138



ÎNCÃLZIREA SPAÞIILOR INDUSTRIALE

Tubulaturã radiantã Oha
Este o soluþie

excelentã pentru
încãlzirirea spaþii-
lor industriale cu
înãlþimi medii ºi
mari. Flexibilitatea
sistemului constã
în adaptarea tubu-

laturii radiante la or ice exigenþe
privind traseul sãu. În funcþie de
necesarul de cãldurã, tubulatura radi-
antã poate avea configuraþie monotubu-
larã sau bitubularã. Grupul de
combustie, plasate în exteriorul clãdirii,
are rolul de a genera cãldura prin
intermediul arzãtorului ºi de a realiza,
printr-un ventilator, circuitul continuu al
fluidului caloportor. Temperatura supra-
feþei exterioare a tubulaturii radiante,
etanºe ºi în depresiune în raport cu mediul,
se poate situa între 120-290 0C. Marele
avantaj al acestui sistem este acela al
economiilor energetice importante obþinute
atât prin direcþionarea cãldurii doar în
zona de lucru, cât ºi prin recircularea
gazelor de ardere în proporþie de 80%.

Systema este singurul producãtor
care poate crea sisteme de tubulaturã
radiantã, cu lungimi ce pot ajunge pânã la
250 m datoritã gamei foarte mari de
puteri termice cuprinse între 50 ºi 400 kW.

Tuburi radiante modulare Infra
Se preteazã

foarte bine pentru
încãlzirea zonalã,
obþinându-se zone
cu temperaturi
diferite în aceeaºi
incintã. Pot fi uti-
lizate în spaþii cu
înãlþimi cuprinse

între 4 ºi 30 de metri. Concentreazã fluxul
de cãldurã în zona de lucru ºi, în acelaºi
timp, limiteazã stratificarea aerului între
pardosealã ºi planºeu.

Infra este un sistem foarte economic,
încãlzeºte rapid suprafeþele aflate sub
conul de radiaþie, suprafeþe ce emanã la
rândul lor cãldurã. Coroborate cu un
regim de funcþionare termostatat, con-
duc la economii de energie de 30-65%
faþã de sistemele clasice. De asemenea,
existã tuburi radiante Infra BAF conce-
pute special pentru încãlzirea serelor ºi a
fermelor cu înãlþimi reduse.

Systema produce module radiante
cu o gamã de puteri cuprinsã între 15 ºi
60 kW ºi lungimi de 3, 6, 9, 12, 15, 18 m,
fiind printre puþinii care, la nivel mondial,
mai realizeazã produse din inox.

Panouri radiante ceramice
Infra Rosso Scr

Destinate încãl-
zirii spaþiilor cu
înãlþimi mari, pano-
urile radiante cera-
mice produse de
Systema au o
putere termicã vari-
abilã între 12 ºi
25 kW ºi între 24 ºi

50 kW. Ecranul reflectorizant din inox
garanteazã o distribuþie maximã în zona
de lucru a cãldurii emise de placa
ceramicã, indiferent de condiþiile de
montaj (la plafon sau înclinat la perete).
Sistemul de combustie este modulant,
reglajul puterii termice realizându-se
cu ajutorul panourilor de comandã
care constituie parte integrantã a
echipamentului. 

Systema România oferã soluþii tehnice pentru încãlzirea oricãrui tip de spaþiu industrial, în condiþiile obþinerii unor
economii importante de energie (pânã la 65%). În cele ce urmeazã, vã prezentãm gama echipamentelor de încãlzire prin radiaþie.
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inferioarã, ceea ce, în cel mai rãu
caz, poate însemna cã grosimea izo-
laþiei nu mai este suficientã pentru a
preveni formarea condensului ºi pot
fi cauzate daune indirecte. 

Chiar dacã nu este necesarã o
protecþie suplimentarã a instalaþiei
izolate împotriva impactului chimic
sau mecanic, protecþiile din metal
sunt adesea utilizate din motive
estetice. În prezent, de exemplu, sis-
temele pentru tavanele suspendate,
sub care instalaþiile ar fi ascunse, nu
sunt folosite din cauza costurilor. 

Aspecte speciale ale aplicãrii
pe instalaþia de rãcire 

În cazul izolaþiei la temperaturi
scãzute, protecþia, care este înºuru-
batã sau nituitã, bariera de vapori de
dedesubt nu trebuie sã se deteri-
oreze. Materialele izolante cu o
rezistenþã ridicatã integratã la
difuzarea vaporilor de apã, cum ar fi
materialele izolante elastomerice pe
bazã de cauciuc sintetic, nu necesitã
o barierã de vapori suplimentarã.
Dar, în momentul instalãrii protecþiei,
trebuie avut grijã ca ºuruburile sau
niturile sã nu penetreze materialul
izolant mai mult decât permite
grosimea minimã a izolaþiei nece-
sarã pentru prevenirea formãrii con-
densului. În aceste cazuri, protecþia
trebuie sã aibã un joc suficient pânã
la izolaþie sau bariera de vapori.
Intervalul de aer trebuie sã fie de
minimum 15 mm. Aceastã specifi-
caþie de instalare necesitã o muncã
suplimentarã. În plus, punctul de
condensare poate fi mutat în stratul
de aer ºi astfel, poate determina
apariþia condensului în acest punct
al sistemului de izolaþie. Pentru a
permite scurgerea condensului, se
recomandã ca orificiile de scurgere
sau ventilaþie sã fie perforate în
punctul cel mai de jos al protecþiei. În
practicã, perforarea a trei orificii pe
metru liniar, cu un diametru de 10 mm,
s-a dovedit utilã. Dar, în special în cazul
instalaþiilor izolate din clãdiri, reali-
zarea acestor orificii poate fi dificilã. 

Ameliorãri în comportamentul la foc
al sistemelor de izolaþie

prin intermediul protecþiilor metalice
În anumite condiþii, o protecþie

metalicã suplimentarã poate ame-
liora comportamentul la foc al sis-
temului de izolaþie de dedesubt. De
exemplu, materialul elastomeric uti-
lizat pentru o izolaþie la temperaturi
scãzute poate fi protejat cu un strat
suplimentar de lânã mineralã ºi o
protecþie metalicã, astfel încât sarcina
combustibilã sã fie încapsulatã.
Dezavantajul este cã ºi în acest caz,
punctul de condensare se modificã
în lâna mineralã neacoperitã, ceea
ce, în mod frecvent, are ca rezultat
pãtrunderea umezelii în întregul sis-
tem de izolaþie, ca sã nu mai men-
þionãm corodarea suplimentarã ce se
formeazã pe sistemul de protecþie. 

Conform experþilor în protecþie, o
ameliorare a comportamentului la
foc poate fi obþinutã prin simpla
încapsulare a sarcinii combustibile
prin intermediul unei protecþii con-
tinue Okabell. Dar, înainte de
începerea lucrãrilor, este necesarã
consultarea persoanei responsabile
cu protecþia împotriva incendiilor în
legãturã cu aceastã opþiune. 

Un dezavantaj al protecþiei meta-
lice în comparaþie cu cele alternative
de protecþie, care vor fi descrise
ulterior, este greutatea sensibil mai
mare, ceea ce înseamnã cã este
necesarã luarea unor mãsuri statice
suplimentare. În plus, sunt necesare

grosimi mai mari ale izolaþiei, mai
ales în cazul în care acestea sunt
instalate pe sistemele de rãcire,
deoarece suprafeþele de culoare
deschisã, în special cele metalice,
absorb o cantitate de energie ter-
micã mult mai redusã din radiaþii.
Aceasta se datoreazã faptului cã
indicele de transfer al cãldurii este
cu mult mai scãzut decât în cazul
materialului izolant pe bazã de cau-
ciuc sintetic. 

În concluzie, trebuie menþionat
faptul cã, în cazul protecþiilor din
table din metal neondulate, timpul
necesar fabricãrii ºi asamblãrii aces-
tora este mult mai mare decât la sis-
temele alternative de protecþie. În
afarã de elementele fabricate de
producãtorii de izolaþii, elementele
standard produse industrial, cum ar
fi þevile sau coturile, sunt frecvent
utilizate. Sistemele de protecþie din
metal fabricate industrial, cum ar fi
produsul Okabell de exemplu, pot fi,
de obicei, furnizate în scurt timp, în
cantitãþi mari, de comercianþii cu ridi-
cata. Aceasta creºte flexibilitatea în
timpul instalãrii ºi, în plus, scuteºte
prealinierea care necesitã timp. 

Protecþie fabricatã din
aluminiu cu granulaþii mari 

Protecþia de aluminiu cu granu-
laþii mari are o structurã cu o
suprafaþã de ranforsare creatã prin
profilare. În cursul procesului de fa-
bricaþie, o matriþã specialã conferã
protecþiei o curbã specialã (buclã). 

Rezistenþa chimicã a foliilor de
aluminiu gofrat este comparabilã cu
cea a tablelor din aluminiu sau a
tablelor din oþel aluminizate. Dar, din
cauzã cã acestea au, în general, o
grosime de numai 0,2 mm, rezis-
tenþa mecanicã a unor asemenea
sisteme de protecþie pe materialele
izolante moi, cum ar fi lâna mineralã,
este mult mai scãzutã decât cea a
tablelor de metal descrise mai sus.
Prin urmare, ele trebuie utilizate
numai în interior ºi la o înãlþime la
care nu existã riscul de impact. 

Fig. 1: Curba de temperaturã dintr-o izolaþie cu
un strat suplimentar de amortizare ºi o protecþie
din  metal aluminizat. Punctul de condensare se

aflã în materialul neacoperit. 

urmare din pagina 136



Dacã sunt instalate cu atenþie ºi
fixate cu bandã adezivã de aluminiu,
ele sunt adecvate ºi ca barierã de
vapori suplimentarã pe sistemele de
izolaþie cu o rezistenþã scãzutã la
difuzarea vaporilor de apã. Piese
presate, ºtanþate adânc sau tãiate
segmental sunt disponibile pentru
coturile, branºamentele ºi fitingurile
izolante. 

Protecþie fabricatã din
folii de plastic rigide 

De regulã, asemenea sisteme de
protecþie sunt fabricate din folie de
PVC rezistentã la impact. Similare

protecþiilor de aluminiu cu granulaþii
mari descrise mai sus, acestea sunt
profilate special în timpul procesului
de fabricaþie în vederea asigurãrii
unei bucle permanente ºi, astfel, a
prevenirii desfacerii îmbinãrii longitu-
dinale. Deoarece au o rezistenþã
redusã la impactul mecanic, ele sunt
adecvate doar pentru aplicaþiile de
interior, în special din cauzã cã pro-
tecþiile din PVC nu sunt rezistente la
acþiunea razelor ultraviolete ºi, prin
urmare, nu trebuie expuse efectului
agenþilor atmosferici. 

Sistemele de protecþie din PVC
prezintã totuºi o rezistenþã bunã la o
serie de produse chimice. Informaþii
detaliate în legãturã cu acestea sunt
furnizate în tabelele de rezistenþã
corespunzãtoare furnizate de pro-
ducãtori. 

În opoziþie cu sistemele de pro-
tecþie din metal descrise mai sus,
protecþiile din PVC sunt materiale
inflamabile. Acest fapt restrânge
foarte mult sau chiar interzice uti-
lizarea lor în anumite zone, cum ar fi

pe coridoarele pentru ieºirile de
urgenþã. Domeniul de aplicaþie al
unor asemenea sisteme este
restrâns ºi de faptul cã acestea nu
trebuie utilizate la temperaturi de
funcþionare de peste +90 0C. 

(Continuare în numãrul viitor)

Foto 3: Sistemele de protecþie din PVC
sunt adecvate pentru instalarea în interior 

Foto 2: Protecþia de aluminiu
cu granulaþii mari poate acþiona

ca o barierã de vapori suplimentarã 
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Recunoscute „conservatoare“ în elaborarea, proiec-
tarea ºi realizarea mai tuturor programelor vizând dez-
voltarea economicã în þãrile lor, Japonia ºi Coreea de
Sud au fost mai totdeauna reticente la admiterea de
parteneri din alte pãrþi ale lumii. Succesele lor în mai
toate domeniile s-au bazat pe propria contribuþie. Iatã de
ce se poate considera o reuºitã faptul cã recent
partenerii asiatici amintiþi au fost de acord cu debutul
unei colaborãri cu firme aparþinând UE. Este, aºadar, un
moment demn de a fi menþionat, moment important ºi
pentru firmele de construcþii.

Firmele Deloitte, active în Uniunea Europeanã, au
câºtigat contractul de implementare a programului
Comisiei Europene – EU Gateway, menit sã faciliteze
accesul companiilor europene în Japonia ºi Coreea de
Sud, în sectoare de piaþã dificil de penetrat (în special
cele tehnologice, care sunt reglementate foarte strict).

Noul program de cooperare cu Japonia ºi Coreea de
Sud a fost construit pe baza experienþei acumulate în
urma programului Gateway to Japan, care a ajutat cu
succes aproape 2.500 de IMM-uri europene sã îºi
gãseascã parteneri în ultimii 12 ani. Proiectul este în
egalã mãsurã dedicat ºi companiilor mari.

Obiectivul noului program EU Gateway este sã ofere
sprijin pentru încurajarea parteneriatelor dintre compa-
niile europene, japoneze ºi coreene, în sectoare
caracterizate de o mãrime considerabilã, în creºtere ºi
schimbare.

În Japonia, programul vizeazã domeniile: tehnologii
privind mediul înconjurãtor ºi energie, tehnologia infor-
maþiei ºi comunicãrii, tehnologii în sistemul de sãnãtate
ºi medical, tehnologii în construcþii, design vestimentar
high-end ºi activitãþi conexe, precum ºi design interior ºi
activitãþi conexe.

În Coreea, pieþele target sunt tehnologii privind
mediul înconjurãtor ºi energie, tehnologii în sistemul de
sãnãtate ºi medical, precum ºi tehnologii în construcþii.

Rolul principal al firmei Deloitte este sã imple-
menteze ºi sã asigure îndeplinirea programului. Obiec-
tivul consultanþilor este nu doar de a selecta ºi pregãti
companiile, ci de a „antrena“ cu adevãrat aceste noi
parteneriate.

„Echipa noastrã va pune în balanþã toate oportu-
nitãþile ºi perspectivele de afaceri, cãutând acel echilibru
perfect în toate parteneriatele. Atât companiile din
Uniunea Europeanã, cât ºi companiile din Japonia ºi
Coreea trebuie sã beneficieze de acest program ºi sã
devinã parteneri egali, în situaþii în care ambele pãrþi
câºtigã. Anticipez mult interes din partea companiilor
româneºti, în mare parte pentru cã, de prea multe ori,
spiritul antreprenorial local ºi dorinþa de extindere peste
hotare pentru a explora noi oportunitãþi de afaceri ºi noi
pieþe sunt îngrãdite de expertizã ºi cunoºtinþe de busi-
ness limitate. Deloitte poate suplimenta asta, deci rezul-
tatele ar trebui sã fie pozitive“, a spus Roxana Iosif,
Business Analyst.

Companiile eligibile pentru acest program trebuie sã
aibã sediul în Uniunea Europeanã ºi sã aibã o activitate
pe piaþã de cel puþin trei-cinci ani. Alte criterii de selecþie
sunt acþionariatul european majoritar sau de 100%, pre-
cum ºi o cifrã de afaceri ºi un numãr de angajaþi suficient
de mari astfel încât sã garanteze intrarea pe pieþele din
Japonia ºi/sau Coreea. Firmele trebuie, de asemenea,
sã facã dovada unui portofoliu de cooperare cu companii
la nivel internaþional ºi sã aibã o strategie de business
solidã pentru penetrarea celor douã pieþe asiatice.
În plus, principalii factori de decizie din cadrul compani-
ilor respective trebuie sã fie vorbitori fluenþi de limbã
englezã.

Programul EU Gateway va organiza ºase cicluri cu
misiuni de afaceri în urmãtorii ºase ani, pânã în
2014–2015. Fiecare ciclu constã din ºase misiuni speci-
fice axate pe sectoare în Japonia, respectiv din trei misi-
uni în Coreea, ceea ce ridicã numãrul unor astfel de
acþiuni la 54. Pentru fiecare din cele ºase misiuni pe
ciclu în Japonia, în jur de 100-120 de companii trebuie
sã completeze formularele de înregistrare. În mod similar,
80-100 de companii se vor înscrie în misiunile pentru
Coreea. Per total, numãrul companiilor care se pot
înscrie în cei ºase ani ai programului ajunge la aproape
5.400, aproximativ 900 în fiecare ciclu, respectiv 100
pentru fiecare misiune.

Mai multe informaþii legate de programul „EU Gateway“
pot fi gãsite pe site-ul: www.eu-gateway.eu; e-mail:
riosif@deloittece.com sau czielonka@deloittece.com. 

Accesul companiilor europene
în Japonia ºi Coreea de Sud
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Centrul Multidisciplinar
de Inginerie Structuralã ºi Managementul Riscului

prof. dr. Ing. Gabriela M. ATANASIU, director CMIS&MR

OBIECTIVE GENERALE ALE CERCETÃRILOR
dezvoltarea culturii organiza-

þionale în Centrul Multidisciplinar
de Inginerie Structuralã ºi Manage-
mentul Riscului pentru cooperarea
ºi facilitarea integrãrii în concordanþã
cu obiectivele strategice ale Agendei
Europene de cercetare în domeniul
Ingineriei seismice;

dezvoltarea capitalului uman
reprezentat de tineri cercetãtori
doctoranzi, cercetãtori ºtiinþifici
post-doctoranzi;

participarea la proiecte europene
în cadrul programului FP7 ºi ale
planului naþional de cercetare-dez-
voltare-inovare PN CDI 2007-2013;

dezvoltarea parteneriatului ºtiin-
þific cu centre de cercetare similare
din þarã ºi strãinãtate.

Centrul Multidisciplinar de
Inginerie Structuralã ºi Manage-
mentul Riscului s-a constituit în
cadrul Universitãþii din Iaºi în anul
2002 ºi a fost operaþional în
perioada 2003-2007 sub denumirea
Centrul Multidisciplinar de Educaþie,
Cercetare ºi Managementul Calitãþii.

Au fost intensificate, în acest

sens, cercetãrile în domeniul Ingineriei

Structurale ºi Managementul Riscului

la dezastrele naturale prin cercetã-

rile interdisciplinare dezvoltate de

echipa centrului în cadrul proiectului

postdoctorat cu tematica vizând

Managementul vulnerabilitãþii seis-

mice a fondului urban construit. Pen-

tru aceasta s-au utilizat Infrastructura

de Informaþii Spaþiale (IIS), proiect

CEEX nr.3202/2005 din programul

naþional CEEX Cercetare de Exce-

lenþã – modulul postdoctoral PD. 

S-au identificat noi direcþii de

dezvoltare a cercetãrilor în domeniul

Ingineriei Seismice Integrate cu pre-

ocupãri actuale din Platforma Euro-

peanã de Inginerie Seismicã. Ca

urmare, în 2007 prin aprobarea

Biroului Senatului, centrul ºi-a schimbat

denumirea funcþionând cu denu-

mirea prezentã de Centrul Multidis-

ciplinar de Inginerie Structuralã ºi

Managementul Riscului.

Din anul 2007 colectivul centrului
a iniþiat cooperarea în programului
FP7- Proiectul: Design Study of a
European Facility for Advanced
Seismic Testing, E-FAST, contractat
recent cu nr. 212109/2008, perioada
de execuþie 2008-2011, coordonator
fiind Commisariat de l’Energie
Atomique, CEA – Saclay, Franþa, în
colaborare cu Joint Research Center
JRC, Eucentre, University of Pavia ºi
Universitatea din Kassel, Germania.
De asemenea, suntem participanþi la
Proiectul Seismic Engineering Research
Infrastructure for European Synergies
(SERIES) în coordonarea renumitului
centru de cercetãri în inginerie seis-
micã din Universitatea Patras, Grecia,
condus de reputatul profesor Michael
FARDIS. Directoratul ambelor proiecte
din partea universitãþii ieºene este
prof. dr. ing. Gabriela M. Atanasiu.

Continuând preocupãrile iniþiate
în colaborare cu regretatul prof. dr.
ing. Dan Gâlea, fostul director al
Institutului de Informaticã al Acade-
miei Române ºi decan al Facultãþii

Dezvoltarea economicã a societãþii moderne a secolului XXI, explozia fãrã precedent a tehnologiei
informaþiei, comunicarea în timp real ºi interdependenþa industrialã dintre state au reprezentat teme de
interes general în cadrul conceptului de dezvoltare durabilã. În cazul României, integrarea efectivã în
cadrul Uniunii Europe ºi îndeplinirea obiectivelor ambiþioase ale Agendei Lisabona determinã mutaþii
importante în rolul ºi locul cercetãrii din sectorul de inginerie civilã din þara noastrã. În acest spirit, ºi fiind
conºtienþi de ceea ce denumea Thomas Friedman în monografia „The world is Flat: A brief History of the
21st Century”, NY, Farrar, Strauss and Giroux, 2005, cã într-adevãr pãmântul este plat, iar comunicarea în
domeniul cunoaºterii, în domeniul ingineriei civile, ca ºi în toate celelalte domenii ale ºtiinþelor inginereºti
este esenþialã, am dezvoltat, încã din anul 2002  Centrul Multidisciplinar de Inginerie Structuralã & Manage-
mentul Riscului în cadrul Universitãþii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaºi.

Misiunea centrului de cercetare este aceea de dezvoltare ºi transfer al cunoaºterii în domeniul monito-
rizãrii structurilor din ingineria civilã ºi managementul riscului la cutremure a spaþiului urban existent, în
conceptul dezvoltãrii durabile.



de Automaticã ºi Calculatoare din
Universitatea tehnicã Gheorghe
Asachi din Iaºi colectivul centrului a
câºtigat în parteneriat cu Centrul
Naþional de Reducere a Riscului
Seismic CNRRS, Universitatea
Tehnicã de Construcþii din Bucureºti,
ºi INCERC Filiala Iaºi execuþia proiec-
tului cu tematicã actualã care vizeazã
diagnoza vulnerabilitãþii infrastruc-
turii urbane la dezastre naturale ºi
k-managementul riscului integrat pentru
Municipiul Iaºi (e-KnowRISKSAFE),
executat prin Contractul nr.31065/2007,
în perioada: 2007-2010, cu o valoare
de 1.860.000 lei, (director: prof. dr.
ing. Gabriela M. Atanasiu).

Tematica ºtiinþificã de cercetare a
proiectului se încadreazã în sub-
domeniul 3.4.6. al domeniului 3 de
Mediu al cercetãrilor privind evalu-
area riscului integrat la dezastre în
amplasamente urbane cu aplicaþii la
Municipiul Iaºi din Planul Naþional de
cercetare-dezvoltare-inovare PNCDI
II 2007-2013. 

Ca obiective derivate ale acestui
proiect sunt creºterea sectorului
Cercetare–Dezvoltare–Inovare ºi a
Tehnologiei Informaþiei în dez-
voltarea societãþii durabile la nivel
local, regional ºi naþional în România,
precum ºi dezvoltarea ºi manage-
mentul cunoaºterii în ingineria seis-
micã ºi evaluarea riscului seismic al
zonelor urbane aglomerate cu
exemplificare la municipiul Iaºi. 

De asemenea, având în vedere
preocupãrile colectivului nostru din
domeniul evaluãrii riscului seismic,
participãm în calitate de parteneri la
elaborarea unui model conceptual ºi
funcþional pentru estimarea pierde-
rilor în cazul cutremurelor, utilizând
sistemele informaþionale (CERSIS),
executat în cadrul PNCDI II 2007-
2013, modulul de parteneriate în
domenii prioritare, contract nr.
31023/2007, în derulare pe perioada:
2007-2010, fiind coordonat de prof.
dr. ing. Radu Vãcãreanu, Universi-
tatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti.

Echipa centrului de cercetare are
expertizã inter ºi multidisciplinarã
fiind formatã atât din cercetãtori cu
experienþã, cât ºi din tineri cercetã-
tori ºtiinþifici în programe de studii
doctorale din domeniul ingineriei
civile ºi ºtiinþei tehnologiei infor-
maþiei elaborând lucrãri ºtiinþifice
interesante cotate ISI Thompson
ºi/sau respectiv indexate în baze de
date internaþionale.

Transferul de cunoaºtere pe care
ni-l propunem se va face atât la nivel
de Universitate, prin programele de
doctorat ºi masterat în care suntem
implicaþi în cadrul Facultãþii de Con-
strucþii ºi Instalaþii, cât ºi la nivel
naþional. 

În numerele viitoare ale Revistei
Construcþiilor se vor prezenta o serie
de rezultate ale cercetãrii ºtiinþifice,
care reflectã preocupãrile, precum ºi
realizãrile noastre din ultima perioadã
în domeniul ingineriei seismice ºi a
ingineriei structurale. 
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În Monitorul Oficial nr. 615/21 august 2008 a apãrut
decizia Primului Ministru nr. 164/18 august 2008 privind
aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a Inspectoratului de Stat în Construcþii - I.S.C.

Câteva extrase din Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a ISC:

„Art. 4. - în sensul prezentului regulament, urmãtorii
termeni se definesc astfel: 

a) construcþii - clãdirile de orice fel - social-culturale,
administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive,
de învãþãmânt, sãnãtate, hotelurile, sediile instituþiilor
publice etc. - ºi instalaþiile aferente acestora, drumurile,
cãile ferate ºi metroul, podurile, tunelurile ºi celelalte
lucrãri de artã, pistele de aviaþie, construcþiile
hidrotehnice, amenajãrile portuare, turnurile, coºurile de
fum, rezervoarele, lucrãrile tehnico-edilitare, reþelele de
petrol ºi gaze, construcþiile pentru transportul fluidelor,
precum ºi orice intervenþie asupra acestora;

b) fazã determinantã - stadiul fizic dupã care o lucrare
de construire, odatã ajunsã, nu mai poate continua fãrã o
analizã având la bazã concluzii formulate în scris de cãtre
beneficiar, proiectant ºi executant ºi care se autorizeazã,
dupã caz, de reprezentantul local al I.S.C.;

c) intervenþie asupra construcþiilor - orice lucrare de
construire care este fãcutã în scopul transformãrii struc-
turale ºi/sau funcþionale, consolidãrii, reabilitãrii, moder-
nizãrii sau demolãrii/desfiinþãrii parþiale sau totale a
construcþiilor definite conform dispoziþiilor prevãzute la lit. a);

d) verificare – confirmarea prin examinare ºi
prezentare de probe obiective a faptului cã cerinþele
esenþiale specificate au fost îndeplinite.

Art. 5. - I.S.C. are urmãtoarele atribuþii:
1. exercitã controlul statului privind realizarea cerin-

þelor esenþiale ale construcþiilor, respectiv rezistenþa
mecanicã ºi stabilitatea, securitatea în exploatare, secu-
ritatea la incendii, igiena, sãnãtatea oamenilor, refa-
cerea ºi protecþia mediului, izolaþia termicã, hidrofugã ºi
economia de energie, protecþia împotriva zgomotului, în
toate etapele de proiectare, execuþie ºi exploatare, în
conformitate cu reglementãrile tehnice în vigoare;

2. exercitã controlul statului privind respectarea
prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul
disciplinei în urbanism ºi al amenajãrii teritoriului;

3. verificã la organele de specialitate ale adminis-
traþiei publice locale legalitatea emiterii autorizaþiilor de
construire, conform reglementãrilor în vigoare;

4. avizeazã din punct de vedere tehnic, cu titlu gra-
tuit, documentaþiile tehnico-economice aferente obiec-
tivelor de investiþii noi, care se finanþeazã, potrivit legii,

din fonduri publice sau din credite externe, contractate
sau garantate de stat, ai cãror indicatori tehnico-eco-
nomici se aprobã de Guvern în condiþiile prevãzute la
art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, precum ºi documentaþiile
tehnico-economice aferente lucrãrilor de intervenþie la
construcþii existente - reparaþii, modificãri, reabilitãri,
consolidãri restaurãri - finanþate din fonduri publice sau
din credite externe, contractate ori garantate de stat,
pentru care, potrivit valorii determinate conform devi-
zului general, exclusiv TVA, legislaþia în vigoare prevede
organizarea de licitaþii deschise;

5. analizeazã ºi autorizeazã fazele determinante ale
construcþiilor, stabilite conform reglementãrilor tehnice
sau legale; participã la fazele determinante, stabilite
conform reglementãrilor în vigoare; verificã îndeplinirea
de cãtre factorii implicaþi a cerinþelor de calitate cuprinse
în proiectele de execuþie ºi reglementãrile tehnice speci-
fice ºi autorizeazã continuarea execuþiei lucrãrilor de
construcþii numai în cazul îndeplinirii acestor cerinþe;

6. emite acorduri pentru intervenþii asupra construc-
þiilor existente ºi noi, inclusiv schimbarea destinaþiei
acestora;

7. verificã respectarea reglementãrilor în vigoare
privind organizarea ºi funcþionarea staþiilor de betoane,
balastierelor, carierelor, staþiilor de mixturi asfaltice;

8. verificã la operatorii economici cu activitate în con-
strucþii, precum ºi la producãtori, distribuitori ºi la alte
persoane responsabile pentru introducerea pe piaþã a
produselor pentru construcþii respectarea prevederilor
legale în vigoare ce reglementeazã controlul ºi atestarea
calitãþii produselor pentru construcþii;

9. verificã controlul intern al proceselor privind asigu-
rarea calitãþii în construcþii la societãþile cu activitate în
construcþii, respectiv proiectanþi, executanþi, consultanþi
în construcþii, staþii de betoane, staþii de mixturi asfaltice,
laboratoare de încercãri, elaboratori de agremente
tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate
ºi a produselor;

10. verificã respectarea reglementãrilor referitoare la
recepþia construcþiilor, întocmirea, pãstrarea ºi com-
pletarea Cãrþii tehnice a construcþiilor;

11. verificã modul de respectare a agrementelor
tehnice, privind caracteristicile, domeniul ºi condiþiile de
utilizare ale produselor agrementate, astfel încât sã fie
asigurate cerinþele de calitate a construcþiilor, ºi poate
dispune, dupã caz, reanalizarea sau suspendarea agre-
mentelor tehnice;

Regulamentul de organizare ºi funcþionare
a Inspectoratului de Stat în Construcþii

EXTRASE



12. verificã la proprietarii ºi uti-
lizatorii de construcþii respectarea
reglementãrilor privind urmãrirea
curentã a construcþiilor ºi urmãrirea
specialã în exploatare a construcþi-
ilor, în cazurile când aceasta a fost
stabilitã prin norme ºi proiecte;

13. pentru punerea în siguranþã a
vieþii oamenilor, I.S.C. dispune pro-
prietarilor, administratorilor sau uti-
lizatorilor, dupã caz: 

a) efectuarea de expertize teh-
nice la construcþii, indiferent de
forma de proprietate ºi de destinaþia
acestora, atunci când, în urma
inspecþiei, se concluzioneazã astfel; 

b) încetarea utilizãrii construcþiilor
dupã producerea unor accidente
tehnice sau dezastre, când în urma
unei expertize se concluzioneazã cã
este pusã în pericol viaþa cetãþenilor;

14. avizeazã programul anual de
reglementãri tehnice în construcþii
propus de structurile de resort ale
Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice ºi Locuinþelor, participã la
elaborarea acestora, în condiþiile
legii, ºi a regulamentului intern;

15. iniþiazã proiecte de acte nor-
mative în domeniile de activitate ºi în
domeniile conexe;

16. iniþiazã, ori de câte ori este
necesar, revizuirea reglementãrilor
tehnice în construcþii, urbanism ºi
amenajarea teritoriului, în scopul
îmbunãtãþirii conþinutului acestora;

17. avizeazã, din punct de vedere
tehnic, reglementãrile tehnice speci-
fice înainte de supunerea acestora
dezbaterii publice; (......……)

21. dispune suspendarea funcþio-
nãrii balastierelor ºi carierelor care
afecteazã rezistenþa ºi stabilitatea
construcþiilor din vecinãtatea acestora;

22. dispune suspendarea funcþio-
nãrii, pânã la realizarea cerinþelor de
calitate, a staþiilor de betoane, a sta-
þiilor de mixturi asfaltice, a balastie-
relor ºi a laboratoarelor de încercãri;

23. dispune sau propune, dupã
caz, suspendarea ori retragerea
atestatului pentru responsabilul
tehnic cu execuþia, verificatorul de
proiecte, expertul tehnic, în cazul
nerespectãrii de cãtre aceºtia a
reglementãrilor legale privind cerinþele
de asigurare a calitãþii în construcþii;

24. autorizeazã/atestã personalul
de specialitate din construcþii, în
condiþiile legislaþiei specifice în vigoare;

25. suspendã sau retrage autori-
zaþiile/atestatele personalului de

specialitate autorizat/atestat de
I.S.C., în cazul nerespectãrii cerin-
þelor de asigurare a calitãþii în con-
strucþii; încetarea suspendãrii sau
retragerii autorizaþiilor/atestatelor se
face în baza regulamentelor în vigoare
la data solicitãrii;

26. autorizeazã laboratoarele de
analizã ºi încercãri în activitatea de
construcþii, în condiþiile legislaþiei
specifice în vigoare;

27. primeºte ºi rezolvã sau, dupã
caz, transmite spre soluþionare celor
în drept, potrivit competenþelor aces-
tora, sesizãrile persoanelor fizice ºi
juridice cu privire la încãlcarea
prevederilor legale ºi a reglemen-
tãrilor tehnice în vigoare;

28. elaboreazã ºi actualizeazã,
ori de câte ori este necesar, normele
interne, procedurile, instrucþiunile ºi
stabileºte mijloacele ºi metodele
pentru desfãºurarea activitãþii proprii;
asigurã dotarea tehnicã necesarã
realizãrii activitãþilor specifice;

29. publicã procedurile ºi instrucþi-
unile privind activitãþile sale specifice,
aprobate prin ordin al inspectoratului
general de stat al I.S.C. (......……)“ 
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