
Sus cortina!

Nu la teatru, pentru cã acolo o
asemenea miºcare s-ar putea sã aibã
loc din ce în ce mai rar din cauza
„bunelor intenþii“ ale guvernanþilor privind
„prea bunãstarea“ actorilor, a acestor
oameni care se lãfãie în huzur datoritã
veniturilor pe care le încaseazã în urma
prestaþiei lor scenice...

Aici poate guvernul are dreptate
dacã s-ar referi la mult prea „îndrãgiþii“
noºtri maneliºti, asupra cãrora nu se va
abate niciuna dintre rigorile stabilite.

Nici nu ar avea cum, pentru cã
aceºtia, maneliºtii adicã, sunt nelipsiþi
de la mai toate bairamurile actualei „elite
româneºti“, locuri de unde-ºi burduºesc
buzunarele, ºi aºa pline pânã la refuz.

Ei... nu refuzã nimic ºi pe nimeni,
creând o adevãratã întrecere între
emulii care doresc sã fie mereu în
atenþia aºa-zisei ziaristici moderne!

ªi de ce ar refuza, când vãd cu ce
fraieri au de a face?!

Ambele tabere, melomani ºi maneliºti,
îºi permit orice pe baza mai noului slo-
gan potrivit cãruia „cu banii mei fac ce
vreau“.

Vedeþi ce se întâmplã dacã cine ar
trebui sã vegheze legalitatea veniturilor
fiecãruia dintre ei ºi-ar face datoria?

Cine-i câºtigã… uºor, îi ºi… aruncã
uºor, pentru cã au de unde!

Nu acelaºi lucru îl pot face actorii ºi
profesorii, de exemplu. Lor le-au rãmas
doar protestele, neluate în seamã de cei
în drept. Dacã s-ar face acest lucru, s-ar
crea ºi posibilitatea ca prin ºcoalã ºi prin
culturã, tinerii noºtri (ºi nu numai ei) sã
facã ºi altceva decât îndrãgirea ºi proli-
ferarea manelelor ºi maneliºtilor.

Paradoxal însã, s-a ajuns, din pãcate,
ca pe fondul unei crize economice
globale, cei care, nejustificat, au ºi aºa
peste orice înþelegere averi incomensu-
rabile sã se plângã de nenorocirile care
ne aºteaptã în 2009 ºi în viitor.

„Ciolaniada“ declanºatã la începutul
acestui an ne demonstreazã contrariul,
adicã goana nebunã a celor aflaþi de
curând la putere de a pune mâna pe cât
mai multe portofolii aducãtoare de fon-
duri de la buget sau din surse europene.

Cum s-ar spune, ne-aþi adus la pu-
tere cu „uninominalul“, avem, deci, ºi

pâinea ºi cuþitul cu care sã împãrþim între
noi ºi nu cu dumneavoastrã fondurile
anului 2009.

Aºadar, asta am vrut, asta avem,
indiferent de promisiunile electorale,
care mai de care mai îmbietoare.

Ce-o fi însã în inimile pensionarilor
(majoritar votanþi) care îºi vãd ºi ei
restricþionate sigurele venituri de care
mai beneficiazã?

Dar ce-o fi în minþile guvernanþilor
care nu înþeleg nici pânã devin pensio-
nari cã aceastã pensie nu este o bine-
facere acordatã de cãtre stat? Fondurile
respective s-au constituit anticipat (ºi
statul a beneficiat de ele) prin contribu-
þiile plãtite de fiecare salariat în parte ºi
asupra cãrora n-ar trebui sã se mai facã
nicio interpretare de cãtre toþi neaveniþii
în materie.

Crizã ºi iar crizã! – de bun simþ, de
soluþii economice viabile, de echitate ºi
nu de egalitate, de valorificarea efi-
cientã a resurselor materiale ºi finan-
ciare proprii sau atrase din strãinãtate,
de competenþã ºi profesionalism etc.

În afara unui temporar ministru care
se zice cã ar fi returnat pensia primitã în
paralel cu salariul dintr-o altã prestare
de servicii, nimeni n-a consemnat o
mãsurã mai radicalã, o mãsurã care sã
stopeze jaful la nivel naþional. Ce-aþi
zice dacã cel puþin 75% din averile mili-
ardarilor ºi milionarilor apãruþi la noi
dupã 1990 ar fi confiscat de cãtre stat,
iar sumele astronomice din conturile lor
ar fi redistribuite prin bugetul de stat
pentru trecerea perioadei de crizã de
care se face atâta caz, crizã pe care în
mintea guvernanþilor trebuie s-o suporte
numai necãjiþii neamului. 

Pe lângã faptul cã ar fi destui bani,
ar fi ºi un act de justiþie naþionalã fãrã
precedent ºi cu urmãri de însãnãtoºire
moralã pentru prezent ºi viitor.

Sigur cã este o utopie, pentru cã nu
vãd pe cineva dintre cei menþionaþi sã
renunþe la atâtea ºi atâtea elemente de
desfrâu ce îi înconjoarã zi de zi.

Sus cortina, spuneam mai la început.
Un lucru valabil din plin pentru noii aleºi
ºi guvernanþi care mai devreme decât
credeam îºi dau arama pe faþã. Adicã
s-au dat în spectacol naþional prin ceea
ce au de gând sã facã în 2009, sub

scuza crizei economice globale: ei sã
beneficieze de cât mai multe fonduri, în
timp ce restul cetãþenilor sã suporte
toate cheltuielile aferente trecerii peri-
oadei de crizã.

Un exemplu edificator îl constituie
bãtãlia pentru fondurile privind infra-
structura rutierã, feroviarã ºi utilitarã,
cele pentru Compania Naþionalã de
Electricitate (24 miliarde de Euro) ºi
altele, sume deloc de neglijat, fonduri
din care se pot rotunji substanþial averile
aleºilor noºtri.

În sectorul construcþiilor se anunþã
destule „nenorociri“, una mai mare
decât alta: reducerea volumului ºi deci a
ritmului investiþional naþional ºi strãin în
România, o ºomeriadã bogatã ca
numãr, falimentarea mai multor societãþi
de profil, scãderea importului de utilaje
ºi materiale de construcþii etc. Cât de
adevãrate vor fi aceste catalogãri, vom
vedea. Eu cred cã negrul prognozat, cel
puþin în domeniul construcþiilor, nu o sã
fie chiar atât de negru, pentru cã existã
deja programe de investiþii de anver-
gurã; existã în continuare nevoia de
spaþii de locuit ºi administrative, existã
destulã nevoie pentru renovarea multor
construcþii deteriorate, existã nevoia
modernizãrii zonei rurale º.a.m.d.

Acest optimism trebuie totuºi dublat
de existenþa unor oameni competenþi
care sã analizeze ºi sã elaboreze
planurile prin care sã se construiascã
eficient ºi la termene reale toate obiec-
tivele propuse ºi nu tãrãgãnate de
la o guvernare la alta.

Dacã ar fi aºa, atunci se poate
spune cã „sus-cortina“ va arãta dacã
suntem capabili ºi de ceva bun. Dacã
nu, suntem pe mai departe condamnaþi
la ceea ce meritãm.
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Plan de redresare economicã
elaborat de Comisia Europeanã

Pe fondul recesiunii economice mondiale Comitetul
Economico-Social European (CESE) a lansat public Planul
de redresare economicã la nivelul UE, susþinând necesi-
tatea promovãrii rapide a unui plan de redresare econo-
micã la nivel comunitar.

Planul are douã componente asumate: instrumentele de
redresare ºi necesitatea mobilizãrii concertate a sinergiilor
economice naþionale implicând un efort financiar fãrã prece-
dent (cca 1,5 din PIB al UE, respectiv cca 200 mld Euro).
Planul este promovat fãrã a abandona celelalte instru-
mente: Pactul de stabilitate ºi creºtere ºi Strategia Lisabona.

De asemenea, temporar, vor exista ºi subvenþii de stat
controlate în condiþii de evitare a denaturãrii concurenþei.

O altã dimensiune a planului este aceea a susþinerii
stimulãrii bugetare însoþitã de investiþii. Deci o stimulare a
cererii, concomitent cu investiþii extinse în sectoarele de
viitor: energie, ecologie, cercetare, construcþii, inovaþii etc.).

S-a apelat totodatã la partenerii sociali pentru a discuta
cu guvernele naþionale modalitãþile de redresare în contextul
crizei economice actuale.

În luãrile de cuvânt ale membrilor CESE s-au fãcut
remarcate urmãtoarele reacþii:

� Faptul cã incertitudinile nu permit reorientãrile strate-
gice pe termen scurt;

� Faptul cã sunt prognoze ce vorbesc de 250 milioane
de ºomeri la nivelul UE în 2010;

� Faptul cã se estimeazã falimentul a cca 1 milion de
firme;

� Faptul cã  existã o interacþiune perfidã între criza eco-
nomicã ºi efectele schimbãrilor climatice;

� Faptul cã UE trebuie sã iasã din obsesia profitului
obþinut cu orice preþ;

� Faptul cã trebuie modificatã ideea de guvernanþã în
sensul asumãrii unei guvernanþe a co-responsabilitãþii;

� Propunerea de suspendare a cofinanþãrii de cãtre
statele membre astfel încât UE sã finanþeze 100%
proiectele din fonduri structurale în perioadã de crizã;

� Promovarea proiectelor PPP cu susþinerea ºi impli-
carea Bãncii Europene de Investiþii;

� Gãsirea unei soluþii pentru evitarea delocalizãrii
industriei europene a cimentului;

� Implicarea actorilor sociali ºi asumarea planurilor anti-
crizã la nivel naþional ºi comunitar;

� Propunerea de solicitare expresã cãtre guvernele
naþionale de creºtere a programelor de investiþii;

� Solicitarea unei poziþii a Comisiei europene faþã de
cei care poartã vina generãrii crizei financiare.

Având în vedere:
� Planul de redresare propus de Comisia Europeanã;
� Comunicatul de presã al FIEC (Federaþia Industriilor

Europene a Construcþiilor);
� Poziþia Preºedintelui CE, J.M. Barroso în cadrul

Plenului Comitetului Economico-Social European (CESE);
� Incertitudinile ºi problemele grave generate de criza

economicã la nivel naþional care afecteazã atât angajatorii,
cât ºi angajaþii acestora;

� Necesitatea identificãrii ºi promovãrii urgente a unor
soluþii de redresare la nivel naþional asumate de partenerii
sociali ºi de viitorul Guvern al României.

ARACO propune urmãtoarele abordãri, susþineri ºi
solicitãri strategice:

� ARACO susþine ca absolut necesarã în 2009 ºi 2010
majorarea programelor de investiþii în infrastructura naþio-
nalã ºi regionalã, în proiecte de mediu, în programe de efi-
cientizare energeticã a clãdirilor vechi ºi noi, precum ºi în
programe de locuinþe sociale la nivel regional ºi naþional;

� ARACO susþine în integralitate poziþia FIEC pe mar-
ginea Planului CE de redresare economicã la nivelul UE, cu
precãdere pentru industria construcþiilor;

� ARACO solicitã în regim de urgenþã plata creanþelor
cãtre firmele de construcþii din partea entitãþilor achizitoare
cu capital de stat, atât la nivel naþional, cât ºi la nivel
regional;

� ARACO solicitã promovarea de urgenþã a actului nor-
mativ absolut necesar prin care TVA sã fie achitat de soci-
etãþile de construcþii la încasarea veniturilor aferente
producþiei executate ºi nu la facturarea acestora, încetând
astfel creditarea parþialã a statului de cãtre industria con-
strucþiilor din România;

� ARACO solicitã viitorului Guvern promovarea
mãsurilor necesare în context de crizã, temporar, privind
reducerea consistentã a TVA pentru proiectele de locuinþe
sociale ºi proiectele de eficientizare energeticã a clãdirilor;

� ARACO solicitã Guvernului ºi Parlamentului pro-
movarea urgentã a neimpozitãrii profitului reinvestit în
echipamente tehnice ºi tehnologice, proiecte proprii de
investiþii, programe de cercetare-dezvoltare creând astfel o
sursã nouã de finanþare a dezvoltãrii competitivitãþii soci-
etãþilor de construcþii din România;

� ARACO îºi menþine poziþia constructivã în planul
parteneriatului social la nivel de sector de construcþii atât la
nivel naþional, cât ºi la nivel comunitar;

� ARACO, membrã a FIEC (Federaþia Industriilor
Europene a Construcþiilor), a ACPR (Alianþa Confederaþiilor
Patronale din România) ºi a Business România, susþine
promovarea ºi convenirea cu celeritate a unui Acord Social
la nivel Naþional care sã fie asumat de partenerii sociali
naþionali ºi de Guvernul României ºi care sã permitã
asumarea unor mãsuri concrete ºi responsabilitãþi specifice
în contextul crizei economice actuale. �

ARACO

Poziþia ARACO privind Planul de redresare al Comisiei Europene
ºi necesitatea promovãrii unui Acord Social tripartit la nivel naþional
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Una dintre soluþiile sigure de redresare economicã
este susþinerea ºi dezvoltarea procesului investi-
þional, cu precãdere a construcþiilor care sunt mari con-
sumatoare de materiale de construcþii ºi instalaþii,
materii prime minerale, utilaje tehnologice, echipamente
ºi muncã vie. În consecinþã, statul trebuie sã-ºi asume
rolul de investitor strategic în perioada de crizã, drept
pentru care propunem spre analizã ºi înscrierea în
planul anticrizã la nivel naþional a urmãtoarelor mãsuri.

1. Simplificarea documentaþiei tehnico-economice
ºi de urbanism pentru autorizarea executãrii lucrã-
rilor de construcþii ºi de finanþare a acestora.

Acum durata aprobãrii acestor documentaþii, deci a
pregãtirii investiþiilor, este mai mare decât durata de exe-
cuþie a lucrãrilor.

Este necesar a se revizui ºi simplifica Legea nr.
50/1991 privind autorizarea lucrãrilor de construcþii
precum ºi Legea nr. 10/1995 a Calitãþii în Construcþii ºi
HG ºi OM de aplicare a prevederilor acestei legi ºi, cu
precãdere, a acelora care privesc conþinutul documen-
taþiei tehnico-economice ºi de urbanism aferente
investiþiilor publice.

2. Revizuirea pe fond ºi simplificarea legii expro-
prierii pentru cauza de utilitate publicã nr. 33/1994.

3. Revizuirea, modificarea ºi simplificarea pe fond
a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri
publice ºi a contractelor de concesiune de servicii,
precum ºi a Ordinului comun al MEF, MT ºi MDLPL
nr. 915/2008 privind condiþiile de încheiere a contractelor
de lucrãri.

Aceastã legislaþie este complicatã, confuzã, nearmo-
nizatã cu legislaþia europeanã, contradictorie, cu proce-
duri inutile, încã discriminatorie, nerelevantã în clarificarea
rapidã a litigiilor, cu condiþii de participare la licitaþii nere-
levante, creând totodatã posibilitatea accederii la lucrãri
a unor societãþi care nu-ºi pot dovedi capabilitatea
tehnicã de execuþie.

Este strict necesar ºi determinant pentru dovedirea
capabilitãþii tehnice, economice ºi de execuþie a con-
strucþiilor de calitate, organizarea procesului de certifi-
care a calificãrii profesionale pe categorii de lucrãri a
societãþilor de construcþii.

Accesul la licitaþii sã fie admis numai societãþilor care
prezintã certificatul de calificare aferent structurii
lucrãrilor obiectivului respectiv de investiþii.

4. Adoptarea programelor sectoriale ºi regionale
de pregãtire, finanþare ºi execuþie a lucrãrilor de
construcþii-investiþii publice, în limita fondurilor ce
pot fi asigurate anual ºi multianual.

Lucrãrile de complexitate ºi anvergurã sã fie divizate
pe segmente funcþionale în vederea atribuirii acestora
pentru realizarea mai multor asociaþii sau firme de con-
strucþii, pentru o execuþie simultanã ºi mai rapidã.

În programele de pregãtire multianuale sã se aibã în
vedere urmãtoarele nominalizãri ale unor lucrãri de mare
complexitate cum ar fi: realizarea blocurilor 3, 4 ºi 5 de la
CNE Cernavodã, hidrocentralele de la Turnu Mãgurele
ºi Islaz, Podurile Dunãrene º.a.

5. Valorificarea resurselor minerale utile pentru
dezvoltarea industriei materialelor de construcþii.

6. Legiferarea eliminãrii impozitului pe profitul
reinvestit pentru execuþia construcþiilor civile, industriale,
agroindustriale ºi a infrastructurii localitãþilor, amplasate
în România.

7. Revizuirea legislaþiei ºi concentrarea efor-
turilor pentru crearea condiþiilor de pregãtire,
finanþare ºi execuþie în parteneriat public-privat a
lucrãrilor de construcþii-investiþii.

8. Adoptarea, prin Ministerul Finanþelor, a nor-
melor de alimentare a bugetelor instituþiilor centrale
ºi locale pentru finanþarea lucrãrilor de construcþii la
facturarea acestora de cãtre constructori, în scopul
evitãrii blocajelor financiare ale acestora.

9. Achitarea cotei de TVA la încasarea veniturilor
aferente lucrãrilor de construcþii executate ºi nu la
facturarea acestora.

10. Aplicarea pentru o perioadã limitatã a unor
nivele reduse de TVA pentru lucrãri ca locuinþele
sociale, reabilitarea termicã a clãdirilor, instalaþii de pro-
ducere a energiilor alternative º.a.

11. Reorganizarea sistemului de învãþãmânt pro-
fesional - arte ºi meserii, pentru calificarea muncito-
rilor, maiºtrilor ºi tehnicienilor.

În susþinerea propunerilor noastre am þinut cont ºi de
prevederile din Planul de redresare economicã în con-
diþiile crizei financiare, propus de Comisia Europeanã ºi
aprobat de Consiliul European din decembrie 2008. �

Propuneri ARACO
pentru planul de mãsuri anticrizã

la nivel naþional
Laurenþiu PLOSCEANU, preºedinte ARACO
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MOTTO:
„Acela care exceleazã în

rezolvarea dificultãþilor o
face înainte ca acestea sã
aparã.“

SUN TZÎ

De la finalul lui 2008, întreaga
societate româneascã – oameni
simpli ºi înalþi demnitari – este
frãmântatã de efectele pe care criza
mondialã le-ar putea avea asupra
economiei naþionale. Au curs tone
de cernealã pe aceastã temã, s-au
imaginat scenarii apocaliptice. Ca de
fiecare datã, românul intrã destul de
repede nejustificat în panicã,
fãcându-ºi zilele tot mai neplãcute.
În acest sens se vorbeºte, nici mai
mult nici mai puþin, de prãbuºirea
pieþei imobiliare, a antreprizelor de
construcþii, a dezvoltatorilor. 

Oarecum, împotriva acestui curent
de opinie, noi vedem jumãtatea plinã
a paharului ºi afirmãm cã actuala
situaþie prezintã o serie de oportu-
nitãþi. Ca sã citãm un specialist în
construcþii, „aceastã ocazie nu se
putea ivi într-un moment mai
potrivit“. [1]

Mai întâi, criza a scos la luminã
un imperativ: trebuie pusã ordine în
piaþa imobiliarã din România.
Pãmântul le fuge de sub picioare
acelora care au umflat artificial –
uneori de câteva ori! – preþurile la
apartamente, case ºi terenuri. Atâta
vreme cât preþurile acestor bunuri nu
vor reflecta valoarea lor realã, activi-
tatea imobiliarã nu se va redresa.
Poate fi vorba de luni, dar ºi de ani.
Cu cât mai repede, cu atât mai bine!

În al doilea rând, criza este o
oportunitate pentru realizarea inves-
tiþiilor imobiliare la costuri reduse. Ea
va avantaja sistemele de construcþie

sustenabile, eficiente din punct de
vedere energetic. Adicã sistemele
mai ieftine, atât pe termen scurt, cât
ºi pe termen mediu ºi lung. 

Cei mai mulþi profesioniºti din
domeniul proiectãrii au auzit, desigur,
de sistemele ICF (Insulating Concrete
Forms). Clark Ricks, director edito-
rial la publicaþia americanã „ICF
Builder“ anticipeazã: „Construcþiile
comerciale ICF ar putea înregistra
o expansiune excepþionalã în anii
ce vin.“ [2] Specialistul american se
bazeazã pe evoluþia, constantã ºi
spectaculoasã a industriei ICF din
þara sa. În ciuda declinului general
din industria americanã a construcþi-
ilor, din 2005 pânã în 2007, sectorul
comercial ICF a crescut de peste
douã ori: de la 1,39 milioane metri
pãtraþi la 3,43 milioane metri pãtraþi.

ªi la societatea noastrã, AMVIC
SRL, lucrurile merg promiþãtor, chiar
bine am spune. Din 2006, când a
intrat în funcþiune fabrica de ICFs,
am produs cofraje pentru peste 1.000
de case. Îmbucurãtor este faptul cã
în primele 11 luni ale anului trecut
am vândut ICFs pentru circa 500 de
case, deci jumãtate. Din mai 2008,
când am început producþia de
cofraje pasive AMVIC, s-au executat
sau sunt în curs de execuþie 31 case
pasive. 

Casele pasive
Meritã menþionat faptul cã firma

AMVIC PROIECT proiecteazã numai
clãdiri pasive. Anul trecut, eforturile
proiectanþilor noºtri s-au materia-
lizat, printre altele, în prima clãdire
administrativã din þarã, proiectatã
ºi construitã dupã principiile casei
pasive. 

Amplasatã lângã fabrica de
cofraje AMVIC, este o construcþie
P+4 ºi are o suprafaþã desfãºuratã

de 2.400 metri pãtraþi. Ca perfor-
manþe, noul sediu de birouri se
poate compara cu altã construcþie
pasivã, WaldSee BioHaus, din statul
american Minnessota. Pereþii exteri-
ori sunt construiþi din cofraje AMVIC
cu miezul de beton de 20,32 cen-
timetri, la care s-au adãugat panouri
de polistiren, realizându-se o termo-
izolaþie de 40 centimetri. Izolaþia
acoperiºului constã din 65 centimetri
de celulozã ignifugatã ºi polistiren,
iar ferestrele termoizolante au trei foi
de geam cu U=0,5 W/mp.K. Nu puteau
lipsi panourile solare ºi instalaþia de
aerisire-ventilaþie cu recuperare de
cãldurã, toate aceste elemente reali-
zând un înalt nivel de eficienþã: con-
sumul de energie pentru încãlzire a
fost redus la 20 KW.

În 2008 a crescut semnificativ
numãrul conaþionalilor care se intere-
seazã de casele de joasã energie, în
special de casele pasive, ceea ce ne
îndreptãþeºte sã sperãm cã trendul
ascendent din 2008 va continua.
Existã mai multe forþe de piaþã care
antreneazã aceastã evoluþie, forþe
care se manifestã ºi în România.

Preþurile la energie
În ciuda oricãror evoluþii econo-

mice conjuncturale, preþurile la pro-
duse petroliere ºi de energie electricã
rãmân tot timpul ridicate sau foarte
ridicate. Construcþiile ICF reduc cos-
turile energetice cu cel puþin 50%,
chiar cu 80% la casele pasive. 

Iniþiativele verzi
Miºcarea pentru construcþii suste-

nabile, eficiente energetic a lovit ca
o furtunã Europa Occidentalã ºi
America de Nord. Deja, Austria ºi
Germania au prevãzut condiþii obli-
gatorii ca toate investiþiile bugetare
sã fie „case pasive“, iar toate cele-
lalte construcþii noi sã fie case de

ec. Marin CRUÞESCU – director general AMVIC

Sistemul AMVIC ºi criza imobiliarã 



joasã energie. În statul american
Kentucky, se cere ca toate ºcolile sã
fie ridicate din ICFs, iar în alte state –
Oregon, Washington ºi Georgia –
construcþiile care au finanþare publicã
trebuie sã se conformeze standardelor
LEED silver-level (Leadership in
Energy and Environmental Design).
În plus, nouã agenþii guvernamen-
tale federale – printre care Departa-
mentul de Stat, US Army, US Navy,
US Air Force, NASA s-au angajat sã
construiascã numai clãdiri certificate
de LEED. ªi în România trebuie
fãcut ceva. Actuala risipã de energie
nu poate continua la nesfârºit.

Trãinicia
Ivan, Katrina ºi Ike fac parte din

seria nesfârºitã de uragane care
bântuie an de an sud-estul Statelor
Unite. Tornadele mãturã ºi ele peri-
odic oraºe întregi din centrul Americii
de Nord. Incendiile, conform raportu-
lui U.S. Fire Administration, ucid mai
mulþi americani decât toate dezas-
trele naturale (uragane, tornade,
inundaþii, cutremure) luate la un loc:
3.700 oameni pe an, plus 20.000
rãniþi [3]. Nici pe noi, în România, nu
ne ocolesc dezastrele naturale.
Inundaþiile ne încearcã aproape în

fiecare an, apoi cutremurele ºi, mai
nou, tornadele. Amploarea acestor
dezastre este un argument foarte
serios pentru construcþii durabile,
puternice. ªi, din nou, cofrajele ter-
moizolante sunt opþiunea cea mai
înþeleaptã. 

Planificarea ºi viteza de con-
strucþie

ªi aici, ICFs oferã mai multe
avantaje. Deoarece panourile din
polistiren rãmân în pereþi dupã ce se
toarnã betonul, constructorii pot
lucra cu ICFs chiar ºi în iernile aspre
din preeriile Americii de Nord. ªi
aceasta fãrã a reduce ritmul de
lucru. Pereþii noului sediu admi-
nistrativ al GRUPULUI AMVIC au
fost turnaþi în iarna 2007/2008. În ce
priveºte viteza de lucru, sistemul
AMVIC „bate“ fãrã drept de apel
orice altã metodã de construcþie:
într-o zi, doi oameni pot ridica minim
100 metri pãtraþi de zid ICF, inclusiv
turnarea betonului! Ce argument
poate fi mai convingãtor pentru con-
structorii harnici ºi întreprinzãtori?

Economie la manoperã
În afarã de scurtarea timpului de

execuþie, economia la manoperã se
datoreazã numãrului mic de munci-
tori. O echipã de patru oameni ridicã

o casã „la gri“ în cinci, ºase sãp-
tãmâni. ªi nu este nevoie de munci-
tori cu o calificare foarte înaltã: am
întâlnit în mai multe situaþii echipe
formate exclusiv din femei. Apoi,
zidurile fiind perfect drepte, se eliminã
timpul ºi manopera necesare pentru
efectuarea mai multor operaþiuni. 

Factorii decizionali
Tot mai mulþi români care îºi con-

struiesc case sunt orientaþi spre per-
formanþele viitoarelor lor locuinþe:
eficienþa energeticã, atenuarea zgo-
motelor, întreþinerea, durabilitatea,
calitatea aerului ºi rezistenþa la
dezastre. Este timpul ca ºi factorii
care decid cum se cheltuiesc banii
publici pentru construcþia de ºcoli,
spitale, grãdiniþe, sedii administra-
tive, teatre ºi cinematografe sã apre-
cieze aceste performanþe.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ
[1] Clark Ricks, „Commercial

Sector: Growth and Opportunities“,
ICF Builder, October/November
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September 2008, pag. 18. �
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CERTIFICAREA TEHNICO-PROFESIONALÃ
A OPERATORILOR ECONOMICI DIN CONSTRUCÞII
PUNCT DE VEDERE AL PATRONATULUI SOCIETÃÞILOR DIN CONSTRUCÞII

Consiliul Director PSC

Sistemul de certificare, introdus
în Franþa în anul 1949, adoptat pânã
în prezent de 14 state din Uniunea
Europeanã, sub diverse forme de
aplicare, utilizeazã criterii comune,
cu cerinþe ºi exigenþe similare. Forma
de cuantificare sau de aplicare a
acestora este diferitã de la stat la
stat, pãstrându-se însã constante
elementele de fond care sunt com-
parabile ºi compatibile.

Pânã în prezent, încercãrile la
nivel european pentru elaborarea
unui standard european armonizat
nu s-au finalizat.

În anul 1995, un grup de spe-
cialiºti din þara noastrã a iniþiat un
proiect de Regulament de certifi-
care, avizat de Consiliul Tehnic al
ministerului coordonator.

Singura organizaþie care s-a
opus vehement introducerii unui sis-
tem de comensurare a competenþei
operatorilor economici din construcþii
a fost ARACO, delegaþii acestei insti-
tuþii pãrãsind sala.

În anii 1998-2002, ca urmare a
unei documentãri aprofundate ºi a
contractelor directe avute cu spe-
cialiºtii QUALIBAT, care au efec-
tuat ºi ei vizite în România, precum
ºi prin studiile efectuate privind
sistemele adoptate de cele 14 þãri
europene ºi ale prevederilor
proiectului de standard European
ºi a Directivelor Europene aplica-
bile, un colectiv de specialiºti, sub
coordonarea Ing. Ioan Burtea au
reluat acþiunea de promovare a
unui Regulament de certificare a
calificãrii operatorilor economici
din construcþii. 

Ca urmare a muncii de peste
doi ani s-a asigurat avizarea în Consi-
liul ªtiinþific al MTCT, Regulamentul
pr iv ind cert i f icarea Cal i f icãr i i
Tehnico-Profesionale a Întreprinde-
rilor din Construcþii ºi a trei materiale
documentare pentru aplicarea aces-
tuia („Documentar privind Aplicarea

Regulamentului de certificare a
întreprinderilor din construcþii“,
„Norme metodologice de aplicare a
prevederilor Regulamentului privind
certificarea întreprinderilor din con-
strucþii“ ºi „Nomenclator de calificare
a agenþilor economici din construcþii
armonizat cu documentele UE“).

Menþionãm din nou cã singurele
instituþii care s-au opus ºi au încer-
cat sã blocheze acþiunea de adop-
tare a unui Regulament privind
Certificarea Calificãrii Tehnico-Pro-
fesionale a Întreprinderilor din
Construcþii au fost ARACO ºi
Inspecþia de Stat în Construcþii.

La nivel naþional, prin grija
aceluiaºi colectiv s-au elaborat ºi
adoptat douã standarde româneºti
SR 13476 „Certificarea Calificãrii
Tehnico-Profesionale a Întreprinde-
rilor din Construcþii. Partea 1: Cerinþe
generale pentru organismele de
certificare“, respectiv „Partea a 2-a:
Criterii pentru certificare“.

Încã din anul 1992, specialiºtii români din domeniul Calitãþii în Construcþii s-au preocupat pentru instituirea
unui sistem de certificare tehnico-profesionalã a operatorilor economici din construcþii. Atunci, specialiºti
români din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului (MLPAT) (ing. Constantin Epuran ºi
ing. Ioan Burtea) au efectuat un schimb de experienþã în Franþa pe teme privind calitatea în construcþii.

S-a discutat cu aceasta ocazie cu instituþii de prestigiu din domeniul calitãþii din Franþa: Federaþia Naþionalã
a Constructorilor (FNB), Asociaþia Francezã de Standardizare (AFNOR), Reþeaua Naþionalã a Laboratoarelor
de Încercãri (RNE), Organismul de certificare a întreprinderilor din construcþii (QUALIBAT), precum ºi cu alte
organizaþii din domeniul execuþiei (Buique), al consultanþei (SOCOTEC), cu organizaþii profesionale etc.

S-a constatat cu aceastã ocazie preocuparea unanimã a instituþiilor contactate pentru calitate, acestea
punând accentul pe importanþa existenþei unui sistem implementat la nivel naþional, pentru recunoaºterea
competenþei tehnice a întreprinderilor din construcþii, pe bazã de criterii ºtiinþifice.
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În anii 2006-2008, Patronatul
Societãþilor din Construcþii a reluat
acþiunile de promovare a unei
Hotãrâri de Guvern, privind Certifi-
carea Calificãrii Tehnico-Profesio-
nale a Operatorilor Economici din
Construcþii, acþiune nefinalizatã din
cauza amânãrii repetate a pro-
movãrii proiectului de Hotãrâre de
Guvern. Cauzele care au condus la
întârzierea adoptãrii unei decizii au
fost atât oponenþa ARACO, în faza
iniþialã, cât ºi neidentificarea con-
cretã a altor cauze, cu atât mai mult
cu cât  conducerea MDLPL ºi-a
manifestat, în principiu, disponibili-
tatea pentru promovarea unui sis-
tem de comensurare pe criterii
ºtiinþifice a competenþei profesio-
nale a operatorilor economici din
construcþii.

Cele menþionate pânã acum au
drept obiect punerea în evidenþã a
efortului constant depus de spe-
cialiºtii din cadrul organismelor
profesionale, ºi a Patronatului
Societãþilor din Construcþii, pentru
promovarea unei Hotãrâri de
Guvern, ultima variantã discutatã la
nivelul MDLPL fiind cea a Patrona-
tului Societãþilor din Construcþii
pusã de acord cu ARACO.

Am constatat cã, în prezent, se
practicã de cãtre ARACO un sistem
de certificare care nu se bazeazã pe
o recunoaºtere la nivel naþional,
sistem care nu asigurã respectarea
în totalitate a cerinþelor ºi a practi-
cilor din Statele Europene, ºi nici a
unor prevederi din Proiectul de
Regulament privind Certificarea Cali-
ficãrii Tehnico-Profesionale a Opera-
torilor Economici din Construcþii.

Surprinzãtor, în Revista Con-
strucþiilor nr. 44 din decembrie 2008
se publicã un articol, prin care
Proiectul de Hotãrâre de Guvern
privind Certificarea Calificãrii
Tehnico-Profesionale a Operatorilor
Economici din construcþii se prezintã
ca fiind rezultatul colaborãrii dintre
MDLPL ºi ARACO, ARACO fiind
prezentat ca principalul autor.

Prevederile art. 7 (1) din proiectul
de Hotãrâre de Guvern sunt inter-
pretate eronat. Organismele recunos-
cute de Autoritate care trebuie sã
asigure condiþiile de imparþialitate
impuse la nivel European, (patrona-
tele, asociaþiile profesionale) fiind
pãrþi implicate care au dreptul de a
participa la evaluare în cadrul orga-
nismelor recunoscute de autoritate
sau pot înfiinþa organisme dar nu pot
derula direct aceste activitãþi.

Afirmaþiile privind intrarea în
vigoare a unei Hotãrâri de Guvern la
01.01.2009, ºi a faptului cã ARACO
deþine calitatea de prezent ºi viitor
organism de evaluare nu au o bazã
legalã. Totodatã, menþiunea privind
pregãtirea de cãtre societãþile mem-
bre ARACO a cererilor ºi documen-
taþiilor în vederea depunerii la ARACO
pentru certificare, încalcã grav prin-
cipiul de imparþialitate, principiu de
bazã impus prin standardul EN
ISO/CEI 17021 pentru organismele
de certificare, ºi scoate în evidenþã
încã odatã cã pãrþile implicate nu
asigurã condiþiile de imparþialitate.

Certificarea Calificãrii Tehnico-
Profesionale a Operatorilor Eco-
nomici din Construcþii are drept scop
asigurarea accesului la lucrãrile din
fonduri de stat sau garantate de stat,
numai a operatorilor care au compe-
tenþa necesarã, pe baza unei eva-
luãri ºtiinþifice de cãtre specialiºti
recunoscuþi, eliminarea subiectivis-
mului unor Comisii de licitaþie ºi, nu
în ultimul rând, diminuarea posibi-
litãþilor de corupþie în atribuirea de
contracte unor operatori econo-
mici pe alte criterii decât cele ale
competenþei.

Având în vedere obiectivele priori-
tare, declarate de Guvernul României,
printre care se numãrã lupta împo-
triva corupþiei ºi luarea de mãsuri
pentru diminuarea efectelor recesiu-
nii la nivel European, ne exprimãm
încrederea cã Patronatul Societãþilor
din Construcþii va primi sprijinul
conducerii Ministerului Dezvoltãrii
Regionale pentru promovarea
Proiectului de Hotãrâre de Guvern,
care stã în aºteptare, în ultima

variantã, din august 2008. S-ar
asigura astfel condiþiile pentru
menþinerea pe piaþã a operatorilor
economici din construcþii, care
îndeplinesc condiþiile de compe-
tenþã tehnico-profesionale, precum
ºi utilizarea eficientã a fondurilor
destinate realizãrii lucrãrilor publice,
a lucrãrilor de interes naþional, precum
ºi a construcþiilor inginereºti de mare
anvergurã, care pot pune în pericol
securitatea ºi viaþa oamenilor. 

Nu trebuie sã uitãm cã Legea
8/1977 a fost adoptatã ca urmare a
seismului din 4 martie 1977, cã
legea 10/1995 s-a impus dupã 3 ani
de dezbateri, ca urmare a moder-
nizãrii concepþiei ºi în vederea alini-
erii la cerinþele europene, asigurând
la acea datã cadrul legal pentru con-
trolul statului privind calitatea în
construcþii ºi cã trebuie sã adoptãm
legile preventiv, nu ca urmare a unor
dezastre.

Introducerea sistemului de Certi-
ficare a Calificãrii Tehnico-Profesio-
nale a Operatorilor economici din
construcþii va reprezenta un sistem
de asigurare a menþinerii pe piaþã,
chiar ºi în condiþii de recesiune, a
celor mai competenþi constructori,
asigurarea unor posturi sigure pen-
tru profesioniºti, inclusiv a mâinii de
lucru calificate, ºi asigurarea valorifi-
cãrii superioare a fondurilor investite.
Toate acestea trebuie sã reprezinte
obiective prioritare ale autoritãþii
coordonatoare a Patronatului Soci-
etãþilor din Construcþii, a asociaþiilor
profesionale, precum ºi a tuturor
operatorilor economici din construcþii
din România.

Ne exprimãm convingerea cã, în
contextual actual, promovarea unei
Hotãrâri de Guvern care sã asigure
Certificarea Calificãrii Tehnico-Profe-
sionale a Operatorilor Economici din
Construcþii va fi pusã pe lista de
prioritãþi a Ministerului Dezvoltãrii
Regionale. �
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(Urmare din numãrul 43)
POZIÞIA ANTREPRENORULUI

În activitatea de construcþii eternul triunghi este
compus d in :  INVESTITOR, PROIECTANT ºi
ANTREPRENOR. Aceºti participanþi sunt prezenþi la
toate investiþiile, dar relaþiile ºi poziþiile lor diferã în
funcþie de sistem.

Nucleul format din investitor, proiectant ºi antre-
prenor trebuie sã cunoascã toate punctele forte, dar ºi
slãbiciunile ºi eventualele tactici ale celorlalte pãrþi.

Înainte de alegerea sistemului de realizare a
investiþiei, investitorul trebuie sã se consulte cu proiec-
tantul ºi antreprenorul ºi sã valorifice experienþa aces-
tora.

Realizarea investiþiilor se poate face în diverse sis-
teme de relaþii. Acestea s-au dezvoltat în timp plecând
de la sistemul tradiþional – investitor – proiectant con-
structor ca entitãþi distincte pânã la sistemul actual – în
care pãrþile lucreazã în sistem integrat.

a) Sistemul tradiþional
Sistem în care concepþia preliminarã, proiectarea ºi

execuþia se fac în timpi diferiþi.
b) Sistemul proiectare – execuþie
Sistem în care antreprenorul este ºi proiectant, cu

mijloace proprii sau având un subcontractor proiectant
(agenþie).

c) Sistemul investitor – promotor
Sistem în care investitorul este ºi antreprenor, proiec-

tantul fiind independent.
d) Sistemul integrat investitor – proiectant –

antreprenor
Sistem modern în care participanþii alcãtuiesc o sin-

gurã echipã, concepþia ºi execuþia se întrepãtrund ºi
deciziile se iau rapid pentru cã:

� Existã diverse relaþii între participanþii la realizarea
investiþiilor;

� Relaþiile sunt conduse în principal de investitor, cu
consultarea proiectantului ºi a antreprenorului;

� Relaþiile se stabilesc prin acorduri sau prevederi
contractuale între pãrþi;

� Sistemul tradiþional (a) este cel mai des întâlnit în
sectorul de stat, iar celelalte variante (b, c, d) se întâl-
nesc frecvent în sectorul particular, dar ºi în cel de stat.

ANTREPRENORIATUL, O AFACERE RISCANTÃ,
DAR CU SATISFACÞII

Pãtrunderea pe piaþa construcþiilor ca antreprenor nu
este uºoarã ºi este plinã de pericole.

Sunt multe riscuri majore care conduc la falimente
des întâlnite: riscul de a face oferte cu preþuri mari care
conduc la pierderea licitaþiilor, riscul de a practica preþuri
mici care conduc uneori la faliment, riscul de a nu

respecta legile ºi normele, riscuri privind siguranþa ºi
securitatea.

Cu toate aceste pericole, o societate bine organizatã
ºi ambiþioasã, care deþine mijloace tehnice ºi forþã de
muncã bine pregãtitã ºi calificatã poate executa lucrãri
complexe, de bunã calitate ºi cu profit.

În timp ce execuþia unei construcþii se bazeazã pe
PRICEPEREA TEHNICÃ, existenþa ºi supravieþuirea
într-o piaþã concurenþialã durã, se obþin pe baza
PRICEPERII ÎN AFACERI. 

STRATEGIA
DE OFERTARE – CONTRACTARE

Sunt mai multe modalitãþi prin care antreprenorul
poate oferta ºi contracta o lucrare, douã fiind princi-
pale:

a) Contract la „preþ fix“, „lump sum“ sau „suma stipu-
latã“, unde oferta ºi contractul au la bazã un proiect ter-
minat ºi închegat, cu cantitãþi de lucrãri, liste de utilaje ºi
echipamente complete ºi specificaþii tehnice clare.

b) Contracte negociate, unde oferta ºi contractul au
la bazã cel puþin un „proiect preliminar“ în care putem
distinge ca forme de contract: cost + taxa %, cost +
bonificaþie, cost + taxa fixã, preþ maxim garantat, preþ
unitar.

În toate formele de oferte sau contracte, antreprenorii
au propriile strategii, prin care stabilesc la care lucrãri
doresc sã participe ºi la care nu.

Fig. 12.1: Participanþii – INVESTITOR – PROIECTANT – ANTREPRENOR
formeazã triunghiul personajelor principale.

Ceilalþi participanþi afecteazã procesul de construcþie în funcþie de distanþa
la care se aflã de centru.

Consultanþa
în investiþii-construcþii (X)

ROLUL ANTREPRENORULUI ÎN INVESTIÞII-CONSTRUCÞII

ing. Petre IONIÞÃ

continuare în pagina 14��
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Elementele principale avute în vedere la strategia de
ofertare sunt:

� Existenþa pe piaþã a unui numãr suficient de cereri
de oferte;

� Caracterul atractiv al unei lucrãri în comparaþie cu
altele;

� Succesul avut în alte licitaþii ºi execuþia de lucrãri
într-un anumit domeniu;

� Volumul de lucru la data respectivã;
� Nivelul garanþiilor ºi posibilitatea asigurãrii acestora;
� Profitul potenþial estimat;
� Dacã lucrarea este potrivitã ca dimensiune (sã nu

fie prea mare sau prea micã, raportatã la capacitate);
� Concurenþa fãcutã la lucrare de alþi ofertanþi;
� Strategia generalã a antreprenorului.
Concurenþa pe piaþa ofertãrii lucrãrilor de con-

strucþii depinde ºi de nivelul de specializare. Proiectele
care implicã un nivel redus de specializare atrag un
numãr mare de ofertanþi. În schimb, proiectele care
solicitã o anumitã specializare vor avea un numãr redus
de ofertanþi.

Cu cât gradul de specializare este mai înalt, cu atât
profitul potenþial este mai mare, dar ºi plaja de acþiune
pe piaþã este mai restrânsã.

Experienþa în ofertare se obþine în timp, iar antre-
prenorii „simt” la care licitaþii sã participe ºi la care nu.

ANTREPRENORUL
ªI CONDUCEREA INVESTIÞIEI

În ultima perioadã este evidentã tendinþa investitorilor
de a apela la o unitate specializatã – respectiv un Con-
sultant sau un Antreprenor General – pentru a conduce
lucrãrile. 

Conducerea de cãtre un Antreprenor General spe-
cializat este atrãgãtoare pentru investitorii care au puþinã
experienþã în materie de construcþii. Un Antreprenor
General acceptã sã coordoneze lucrarea pentru o taxã
de management fixã, la care, de regulã, se organizeazã
o licitaþie ºi o negociere.

Limitele de competenþã se stabilesc prin condiþiile
contractuale, care pot fi:

� Conducerea execuþiei – conducerea se face de
cãtre un Antreprenor General, care rãspunde împreunã
cu subantreprenorii sãi de execuþia lucrãrilor;

� Proiectare – execuþie – lucrarea este încredinþatã
unui Antreprenor General care executã „Conducerea
Investiþiei“ (C.I.) în numele Investitorului, inclusiv
proiectarea lucrãrilor;

� Project Management – este o formã mai avansatã
în care un Antreprenor General este numit de investitor
sã conducã realizarea investiþiei în numele sãu. În
aceastã variantã Antreprenorul General se ocupã exclu-
siv de coordonarea lucrãrilor, fãrã a avea dreptul de a
executa el însuºi lucrãri.

În situaþiile în care Antreprenorul General nu dispune
de specialiºti calificaþi ºi suficienþi pentru a executa el
însuºi proiectarea lucrãrilor (în casã) va angaja o unitate
de proiectare specializatã (de tip agenþie) care va exe-
cuta proiectele pe bazã de contract, în numele sãu.

Conducerea investiþiei de cãtre Antreprenorul General
este beneficã în condiþiile în care Investitorul ºi-a conso-
lidat încrederea deplinã în integritatea acestuia.

ANTREPRENORUL,
UN PERSONAJ CHEIE

Oricât de bine este organizatã investiþia, oricât de
bun este proiectul, o importanþã deosebitã o reprezintã
modul „Cum sunt executate lucrãrile: la timp, cu
înscriere în costurile contractate, de calitatea cerutã
în specificaþii ºi cu siguranþa necesarã“.

Un antreprenor este mereu în competiþie: atât pe
piaþa licitaþiilor ºi negocierilor, în etapa de execuþie prin
compararea lucrãrilor executate, cât ºi în perioada de
exploatare, unde o defecþiune îi poate crea o imagine
proastã.

Modul de organizare a societãþii antreprenorului este
esenþial ºi el trebuie sã se îngrijeascã de aspectele prin-
cipale ale activitãþii sale:

� Experienþa ºi calificarea personalului ingineresc ºi
a muncitorilor;

� Dotarea corespunzãtoare cu utilaje ºi echipa-
mente de ultimã generaþie;

� Sã dispunã de un serviciu de Marketing activ ºi ca-
lificat care sã analizeze proiectele, sã stabileascã
tehnologiile de execuþie, organizarea ºantierului, utila-
jele ºi echipamentele necesare;

� Un sistem propriu de asigurarea calitãþii ºi echipe
de ingineri calificaþi în urmãrirea calitãþii lucrãrilor;

� Sã asigure în permanenþã controlul costurilor cu
ingineri ºi economiºti de cost calificaþi;

� Sã asigure un numãr suficient de parteneri (sub-
antreprenori, proiectanþi ºi furnizori) la care poate apela
în caz de nevoie;

� Sã fie prezent permanent pe piaþã ºi sã contribuie
cu fiecare lucrare bine executatã la creºterea prestigiului
sãu; sã facã reclama potrivitã acestor lucrãri.

Specialitatea de ANTREPRENOR poate fi uneori
obositoare ºi descurajatoare în faþa multitudinii de
greutãþi ºi rãspunderi.

Nu puþini sunt însã cei care o considerã captivantã ºi
stimulatoare, în mãsura în care beneficiazã de satisfacþii
personale ºi sentimentul datoriei împlinite.

(Continuare în numãrul viitor)Fig. 12.2

�� urmare din pagina 12
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O construcþie abandonatã... ?!
(De) parte de carte!

dr. Mihai FLOCA

Au trecut ºi sãrbãtorile din iarna aceasta! 
De pe la Sfântul Nicolae pânã pe la Sfântul Ioan,

cuvintele de ordine au fost: distracþie, mâncare ºi
bãuturã. Pe toate canalele TV, vedeam: pomana porcului,
pârtii de schi (patru lei paharul de vin fiert), aglomeraþie
pe DN 1, cârnaþi, murãturi, þuicã fiartã, pensiuni pline,
potroace, „aºa beau oamenii buni“, restaurante pline,
vanghelioane, cel mai lung cârnat, sarmale, dulciuri,
manele, Poiana Braºov, colinde, petreceri, piftie, Valea
Prahovei, veselie, dansatoare sumar îmbrãcate,
ºampanie, „ia mai toarnã un pãhãrel“, cei mai mulþi Moºi
Crãciuni, glume, VIP-uri la Peliºor, „bun îi vinul ghiurghiuliu“,
sarmale, din nou potroace, trafic infernal pe DN1, cel
mai mare tort etc. etc.

Dar, timp de aproape o lunã, nu am vãzut niciun
copil cu o carte în mânã. ªi sunt sigur cã nici unul din
cei 3.000 de Moºi ai doctorului Oprescu nu a oferit cuiva
vreo carte. Ce ar zice George Cãlinescu, divinul critic,
care aºtepta cu nerãbdare sezonul de sãrbãtori pentru a
putea citi în liniºte mai multe cãrþi?

Sã recunoaºtem, a mai fost ceva. Slujbele din biserici
au încercat sã inculce românilor ceva din spiritul celei
mai mari sãrbãtori a creºtinãtãþii. Nu fãrã succes. Toþi,
sau aproape toþi, am încercat sã fim mai buni de Crãciun,
sã oferim ceva celor amãrâþi. Cum sã fii nepãsãtor când
îþi bãtea la uºã o femeie de fusta cãreia trãgeau ºapte
puradei?

Îmi place sã cred cã de Crãciun fiecare – repet,
fiecare – copil din þara aceasta s-a putut bucura de o
bucãþica de carne ºi de o felie de cozonac. 

Dar dupã Crãciun? Un vechi proverb chinez spune:
„Dacã îi dai unui om un peºte, va mânca o zi. Dacã îl
înveþi sã pescuiascã, va mânca toatã viaþa.“ Dar unde
vor învãþa cei ºapte copilaºi sã pescuiascã dacã mama
lor nu îi poate învãþa decât sã cerºeascã?

De aceea mã revoltã absenþa totalã a copilului cu
cartea în mânã de pe sticla televizoarelor! ªi aceasta nu
este doar o licenþã a sezonului, ci o notã caracteristicã a
programelor de televiziune. Când se bat douã eleve,
când se chiuleºte sau se copiazã la bacalaureat, când
un profesor urecheazã un ºcolar ori, mai rãu, când o
profesoarã este agresatã de elevi, evenimentele sunt
imediat ºi intens mediatizate. Acestea sunt „modelele“
care li se oferã tineretului. 

Dar ºcoala, ºcoala adevãratã, continuã sã rãmânã
marea absentã. 

Nu se face nimic în sprijinul motivaþiei pentru învãþã-
turã, iar zicale înþelepte ca „ai carte, ai parte“, „meseria e
brãþarã de aur“ lipsesc cu desãvârºire din vocabularul
formatorilor de opinie. 

Populaþia ºcolarã a României – de la clasa I la
universitate – o întrece pe cea activã. De ce nu cere
ministerul de resort o emisiune specialã, la ora de
maximã audienþã, în care sã cheme copiii la ºcoalã, la
învãþãturã temeinicã, pentru a-i învãþa „sã pescuiascã“? 

Doamna profesoarã Ecaterina Andronescu se bucurã
de tot respectul, iar voturile pe care le-a primit confirmã
aceastã aserþiune. De aceea, domnia sa ar trebui sã
nu-ºi concentreze eforturile doar pentru a mãri salariile
profesorilor (doar despre salarii o întreabã redactorii TV),
ci sã le cearã imperativ oamenilor de la catedrã: „faceþi
ca mine!“. Adicã sã-i urmeze exemplul de seriozitate,
profesionalism ºi modestie. ªi, în mod sigur, vom avea
învãþãmânt de calitate mai bunã ºi mai puþine cadre
didactice contestate.

Sigur, doamna ministru este prea micã pentru un
rãzboi aºa de mare. ªi nici nu este vorba doar de o
singurã persoanã. Pactul pentru educaþie este o iniþiativã
generoasã. Dar, pânã în prezent, ea nu a avut un ecou
pe mãsurã ºi nici efecte practice. 

Încã aºteptãm formarea unui front naþional, în care
sã fie înrolaþi nu numai profesori, ci ºi psihologi, soci-
ologi, pedagogi, demografi, antropologi, economiºti.
ªi, nu în ultimul rând, oameni politici. Pentru cã obiectul
educaþiei nu îl constituie doar elevii ºi studenþii, ci întreaga
populaþie a þãrii.

Un punct de plecare în elaborarea unei strategii coerente
de educaþie l-ar putea reprezenta studiile profesorului
Vladimir Trebici care, în urmã cu 21 de ani, avea curajul sã
scrie cã demografia nu contribuia la „dezvoltarea raþionalã a
populaþiei în profil teritorial“. De fapt, el viza direct politica
natalistã din „epoca de aur“: important era sã se nascã
foarte mulþi copii, nu conta cine ºi unde îi aducea pe lume
ºi ce condiþii de educaþie ºi dezvoltare le oferea.

În evident contrast cu triumfalista propagandã oficialã,
concluzia suna astfel: „Rãmânerea în urmã a demo-
grafiei româneºti, tot mai evidentã în raport cu progre-
sele mari  real izate de aceastã ºt i inþã pe plan
internaþional, devine tot mai îngrijorãtoare. Populaþia –
«avuþia supremã a fiecãrei þãri», «omul la plural» - în ciuda
importanþei sale excepþionale, este puþin cunoscutã.“

La începutul anului 1988, am admirat probitatea ºi
curajul profesorului Trebici, iar în 2003 am fost încântat
când un universitar din Ottawa mi-a vorbit laudativ
despre personalitatea ºi activitatea sa ºtiinþificã.

Acum, la alt început de an, în plinã democraþie, dorim
sã vedem care dintre aleºii noºtri îl vor egala în materie
de curaj ºi responsabilitate pe marele savant. Aceasta
poate fi marea provocare pentru noul guvern.

Fie cã vrem sau nu sã recunoaºtem, situaþia pre-
gãtirii profesionale ºi culturale rãmâne precarã, în ciuda
afirmaþiilor cã ne aflãm în plin proces de restructurare ºi
modernizare a învãþãmântului ºi educaþiei.

Efectele inculturii ºi-au pus, dupã 1990, serioase
amprente asupra evoluþiei economico-sociale a oame-
nilor ºi a þãrii, prefigurând un viitor nu prea plãcut, dacã
nu se produce o adevãratã revoluþie ºi pe acest plan.

Haosul din construcþii, ca sã nu omitem incultura ºi
din acest domeniu a dus la harababura arhitecturalã,
estetica îndoielnicã, amplasarea dupã bunul plac a
construcþiilor, la maltratarea mediului înconjurãtor etc. �
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Leier – întotdeauna în întâmpinarea necesitãþilor clienþilor
Nu demult am încheiat anul 2008 cu reuºite care ne

permit sã abordãm 2009 cu noi programe privind

eficienþa colaborãrii cu partenerii noºtri de afaceri.

Succesele din anul 2008 pe planul vânzãrilor au con-

tribuit la dezvoltarea firmei. Grupul Leier a investit în

fabrici de cãrãmizi din Europa: a construit o nouã fabricã

de cãrãmizi ceramice în Slovacia, la Kosice, iar în

Croaþia a modernizat ºi extins vechea fabricã din

Varazdin. Noi extinderi ºi modernizãri au avut loc ºi în

fabricile din Ungaria, îndeosebi la Jánossomorja, cea

mai mare fabricã de materiale de construcþii din beton

din Europa, iar atunci când în Austria firma „Kaiserstein

GmbH“, producãtoare de plãci de beton ºi-a anunþat

falimentul, grupul de firme Leier a achiziþionat aceastã

întreprindere, oferind în continuare locuri de muncã

angajaþilor. În acest fel se va extinde exportul ºi pe

pieþele din regiune, în Cehia ºi în Slovacia.

Importanþa investiþiilor firmei Leier ºi a contribuþiei

acesteia la dezvoltarea economiilor diferitelor þãri a fost

subliniatã ºi de prezenþa preºedintelui Croaþiei la

deschiderea oficialã a fabricii de cãrãmizi de ceramicã

din Varazdin.

Succesul nu a trecut neobservat: cel mai important

editorial austriac, Wirtschaftsblatt a denumit grupul de

firme Leier ca fiind cea mai bunã întreprindere de familie

în anul 2008 din regiunea Burgenland. Urmãtorul premiu

a fost „Europan 2008“ acordat firmei pentru rolul impor-

tant pe care îl joacã în regiunea paneuropeanã.

În România, firma Leier a venit în întâmpinarea

cerinþelor clientelei, extinzând fabrica de materiale de

construcþii din beton de la Unirea, judeþul Alba. Pe lângã

hala existentã s-a mai construit o nouã halã de 1.500 m2,

în aceasta urmând sã se producã sisteme de planºee ºi

Verazdin, Croatia

Kassa, Slovacia

Janossomorja, Ungaria



grinzi, extinzându-se astfel paleta de produse din beton.

Noua capacitate de producþie va intra în funcþiune în

primãvara anului 2009, pânã atunci urmând a fi efectuate

ºcolarizãrile necesare personalului.

Noul produs de la punctul de lucru din Unirea va fi

sistemul de planºee Leier, care se poate utiliza la con-

struirea caselor particulare, instituþiilor sanitare, de

învãþãmânt ºi a clãdirilor industriale. Sistemul este

corespunzãtor pentru construirea planºeelor deasupra

pivniþelor, a celor care delimiteazã etajele ºi a planºeelor

acoperiºului.

S. C. Leier Rom S. R. L. va sta la dispoziþia clienþilor,

a colaboratorilor ºi în anul 2009 cu o gamã variatã de

produse din producþia proprie de la fabrica de materiale

de construcþii din beton din Unirea, precum ºi cu materi-

ale de construcþii din import. 

Fructificând experienþa câºtigatã de-a lungul a 20 de

ani de activitate în domeniul fabricãrii materialelor de

construcþii din beton ºi având în vedere referinþele

clienþilor firmei, grupul LEIER continuã programul sãu de

dezvoltare în domeniul asigurãrii calitãþii ºi varietãþii

produselor sale ºi în anul 2009. �
Unirea, România

Unirea, România
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Echipamente specializate în foraje ºi injecþii
INJECTOFORAJ este o soci-

etate dinamicã orientatã încã de

la înfiinþarea sa, în anul 2004,

cãtre colaborarea între producã-

torii italieni ºi români de echipa-

mente într-un domeniu foarte

specializat din construcþii: foraje

speciale ºi injecþii, precum ºi

în realizarea de lucrãri specifice

echipamentelor pe care le

comercializeazã. 

În acest domeniu, Injectoforaj

este unic reprezentant al prestigioa-

selor firme italiene producãtoare de

echipamente COMACCHIO IND.

SRL, Dai Pra Marcello SRL,

CARANDINA SRL, F.G.S. DRILL

SRL, GEOMARC SRL, INTESO

SRL, GEOMISURE SRL, RIPMEC

SRL, CIANCALEONI SRL.

Aceste firme sunt, de aseme-

nea, producãtoare de accesorii

ºi scule de foraj, echipamente

pentru foraje speciale ºi conso-

lidãri de terenuri.

Utilajele ºi echipamentele pe

care le comercializãm sunt diverse

ºi putem aminti: instalaþii de foraj

noi ºi recondiþionate, pompe de

injectare, malaxoare de mare

turaþie pentru preparare de sus-

pensii, accesorii ºi scule de foraj

(prãjini de foraj, sape de foraj,

ciocane de fund etc.) precum ºi

piese de schimb ºi accesorii

aferente instalaþiilor amintite. 

Echipamentele comercializate

în România sunt optimizate în

funcþie de cerinþele beneficiarului.

Flexibilitatea ºi colaborarea cu

viitorul beneficiar face ca firma

INJECTOFORAJ sã fie apreciatã

ºi solicitatã de companiile intere-

sate în achiziþionarea de aseme-

nea echipamente. La toate

instalaþiile ºi utilajele livrate se

asigurã service într-un partene-

riat cu producãtorii echipa-

mentelor, acest lucru asigurând

promptitudine ºi calitate în opera-

þiunile prestate.

Dintre echipamentele livrate

amintim „Maºina hidraulicã de

foraj – model Comacchio MC

1500“, utilaj pentru care s-a

primit „Diploma de Excelenþã“ la

Construct Expo – Utilaje 2007, ºi

„Maºina hidraulicã de foraj –



model Comacchio MC 3000“, cu

randament ºi putere deosebitã,

capabilã sã execute în sistem

CFA piloþi foraþi pânã la diametrul

de φ = 900 mm. Aceste douã uti-

laje sunt radiocomandate, ceea

ce le conferã o manevrabilitate

mai mare ºi un randament ridicat.

Din portofoliul societãþi i

Injectoforaj fac parte, de aseme-

nea, lucrãrile de incinte, de piloþi

foraþi, consolidãrile de drumuri ºi

realizarea de ancoraje, forajele de

apã ºi epuizment.

Toate lucrãrile firmei sunt

supervizate de specialiºti români

ºi italieni, calitatea ºi profesiona-

lismul fiind primele obiective ale

societãþii. �
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Macarale cu dublu ºi triplu ax ATs
O NOUÃ FABRICÃ
LA NIELLA TANARO, ITALIA

Prezent la acest eveniment, Preºedintele ºi Managerul
General al Manitowoc, Eric Etchart a precizat: „Aceastã
expansiune este importantã pentru cã ne oferã o capacitate
mai mare de producþie de macarale dar ºi pentru cã volumul
producþiei a fost eliberat în celelalte fabrici pe care le avem.
Acum construim aici toate macaralele tot-teren cu dublu ºi
triplu-ax lãsându-ne mai multã capacitate de lucru în fabrica
din Wilhelmshaven. Producerea aici a macaralelor pentru
teren accidentat, pentru piaþa italianã, ne oferã o flexibili-
tate mai mare ºi la fabrica din Shady Grove, SUA.“.

În anul 2000, Manitowoc a deschis fabrica de la Niella
Tanaro pentru asamblarea macaralelor auto-ridicãtoare
Potain, adãugând apoi la aceastã activitate, producerea de
macarale modulare. Ulterior, peste 5 ani, 2.500 mp au
constituit spaþiu pentru o nouã fabricã de asamblare a
macaralelor mobile pe pneuri RT de la Grove.Activitatea în
noua fabricã a început în anul 2007, iar prima macara pro-
dusã acolo a fost livratã la începutul anului 2008.

Fabrica de la Niella Tanaro ocupã acum o suprafaþã de
81.000 mp, din care pe 24.000 mp sunt spaþiile de birouri.

Manitowoc este unul dintre cei mai mari producãtori de
macarale din industria construcþiilor la nivel mondial.
Echipamentele comercializate includ: macarale cu braþ zãbre-
lit, macarale turn, macarale telescopice mobile ºi automacarale.
În plus, Manitowoc este cel mai mare furnizor de servicii în
construcþii ºi reparaþii navale pentru guvernul, serviciile mili-
tare ºi societãþile comerciale ale industriei maritime a
Statelor Unite. 

Grove GTK1100 lucreazã ºi în tandem
Ca o adevãratã performanþã în domeniu, douã macarale

Manitowoc Grove GTK1100 au lucrat „cot la cot“ la ridi-
carea unui nou coº industrial la oþelãria din SaarLorLux, din
sud-vestul Germaniei.

Roman Schirra, general manager al AKV Schirra Schuch
– dealerul local de macarale – a sfãtuit constructorul sã
închirieze o macara Grove GTK 1100. Avantajele oferite de
modelul GTK 1100 erau clare pentru o astfel de lucrare.
Costul redus de transport, abilitatea de a lucra în spaþii
restrânse ºi extraordinarele capacitãþi de ridicare chiar ºi la
înãlþimi spectaculoase, au fãcut ca GTK 1100 sã fie cea mai
bunã soluþie.

Coºul de rãcire urma sã fie realizat prin montarea unul
peste altul a fiecãrui segment prefabricat în parte. 

Cea mai mare parte a coºului a fost ridicatã de o singurã
macara GTK1100, însã constructorul a realizat cã utilajul nu
poate urca ultimul element, care cântãreºte 38 de tone. La
acea înãlþime, GTK1100 poate ridica numai 34 de tone – în
extensie totalã. Echipa de ingineri constructori a hotãrât –
dupã ce, în prealabil, s-au realizat mai multe schiþe 3D –
ataºarea a 1,7 m adiþionali de braþ de macara, pentru a fina-
liza proiectul. S-a optat pentru închirierea unei a doua maca-
rale identice pentru a lucra în tandem cu prima ºi aºa a fost
contactat Breuer & Wasel GmbH, un alt dealer local de
echipamente lifting. Încãrcarea finalã, inclusiv cârligul de
blocaj, accesoriile ºi cablurile au cântãrit 41,6 tone. Înãlþimea
maximã de ridicare a fost de 140,2 m, la o razã de 12 m.
Întregul proiect va fi în conformitate cu normele europene de
mediu ºi va costa 254,2 de milioane de dolari. Noul corp al
oþelãriei este programat sã fie dat în folosinþã în 2010. �

Recent, Manitowoc a þinut o zi deschisã (open day)
pentru clienþii ºi colaboratorii sãi odatã cu sãrbã-
torirea extinderii activitãþii sale prilejuite de deschiderea
noii fabrici de la Niella Tanaro (Italia). Compania ºi-a
transferat astfel întreaga sa producþie de macarale cu
dublu ºi triplu ax, ATs, la aceastã nouã fabricã. S-au
creat astfel ºi condiþiile mãririi capacitãþii de producþie
pentru macarale mai mari la fabrica existentã din
Wilhelmshaven (Germania). La Niella Tanaro se vor produce,
aºadar, macarale pentru teren accidentat ºi tot-teren
Grove, precum ºi macarale turn modulare marca Potain.

Douã macarale GROVE GTK 1100
ridicã un horn de 140 m la o fabricã din Germania





...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

16 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România
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ROMDRIL SRL & TESCAR ITALIA
UTILAJE PENTRU FORAT MICROPILOÞI ªI PILOÞI

TESCAR este o companie

italianã ce are ca reprezentant

a u t o r i z a t  î n  R o m â n i a  f i r m a

S.C. ROMDRIL S.R.L.

Activitatea sa a început cu exe-

cuþia de subansambluri ºi accesorii

pentru utilaje de foraj: cupe de forat

(cilindrice, centrifugale, cu fund

dublu, extensibile), bene hidraulice,

sape elicoidale, bare Kelly (cu fricþi-

une, cu blocaj), carote etc. În decursul

câtorva ani producþia a evoluat, în

mod firesc, cãtre ceea ce cerea

piaþa italianã de profil ºi anume: uti-

laje hidraulice pentru forat micro-

piloþi. A apãrut astfel prima serie de

utilaje, cunoscutã sub numele de

„TES series“, care include: TES 20D

pentru forat gãuri de drenaj, micro-

piloþi ºi ancorãri, TES 20B ataºabil la

excavator, TES 40 compact (Foto 1)

sau cu unitate de putere separatã ºi

TES 100 – foreze hidraulice.

Aceastã serie de utilaje s–a impus în

scurt timp, atât pe piaþa italianã, cât

ºi pe pieþele externe ºi a reprezentat

pentru TesCar un important pas

înainte ºi experienþã acumulatã în

domeniul forajelor.

Compania TesCar a continuat

cercetarea, dezvoltarea ºi proiec-

tarea utilajelor, introducând în fabri-

caþie o nouã serie de subansambluri

ºi accesorii pentru piloþi foraþi, cu

un succes remarcabil pe piaþa

româneascã ºi anume „CF series“.

Modelele din seria CF: CF 2.5, CF

2.5A (cu stabilizator dublu), CF 2.5

Compact (cu comandã la distanþã),

CF 3 (Foto 2), CF 3P (cu mast

telescopic), CF 3S, CF 3SC (cu sta-

bilizator dublu), CF 4, CF 6, CF 8,

CF 10 (Foto 4) ºi CF 12 sunt proiec-

tate pentru a putea fi transportate

cu uºurinþã la locul lucrãrii. Acestea

pot interveni în arii de lucru cu acces

dificil ºi spaþiu limitat ºi prezintã per-

formanþe tehnice deosebite în raport

cu dimensiunile lor reduse. Practic

se pot folosi toate sistemele de foraj

existente: cu cap rotativ, cu CFA

(cu snec continuu), pentru pereþi

diafragmã etc. Cuplul dezvoltat

acoperã domeniul de la 2.500 kgm

(CF 2.5) pânã la 12.000 kgm (CF 12)

cu diametre ale gãurilor forate de la

Foto 1: Utilaj TES 40 Compact Foto 2: Utilaj CF3
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350 mm pânã la 1.300 mm ºi

adâncimi de foraj de la 15 m pânã la

40 m folosind sistemul cu bare Kelly. 

Noul model CF3 CFA (Foto 3)

dezvoltã un cuplu de 3.200 kgm ºi

poate atinge o adâncime de 10 m la

un diametru maxim al gãurii forate

de 500 mm, cu sistem de forare cu

CFA. Ultimul model, CF 8 CF, este,

de asemenea, dedicat sistemului de

foraj cu CFA. 

Compania TesCar este o firmã

cu un potenþial deosebit ºi reprezintã

încã un exemplu de „succes italian“

pe piaþa de profil. Succesul nu este

întâmplãtor ºi, dupã cum spune

dl. SAURO TONTI, conducãtorul

destinelor acestei companii, „Factorii

principali care au evidenþiat întot-

deauna compania TesCar sunt seri-

ozitatea cu care abordãm ºi realizãm

proiectele, calitatea materialelor pe

care le folosim la construcþia utila-

jelor, nivelul înalt de specializare a

angajaþilor ºi suportul tehnic ºi con-

sultanþa pe care le asigurãm

clienþilor noºtri din toatã lumea“.

În calitate de reprezentant auto-

rizat, S.C. ROMDRIL S.R.L. asigurã,

cu personal tehnic specializat,

instruit la firma producãtoare,

punerea în funcþiune a utilajelor,

service în perioada de garanþie

(12 luni) ºi în post-garanþie, consul-

tanþã tehnicã ºi îºi propune o atitu-

dine orientatã cãtre client, prin

stabilirea unor relaþii de colaborare

bazate pe implicarea cu seriozitate

în identificarea nevoilor clienþilor ºi

stabilirea soluþiilor tehnice optime. �

Foto 3: Utilaj CF3 CFA Foto 4: Utilaj CF10
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INTERMAT 2009
Expoziþia de Materiale ºi Tehnicã pentru lucrãri publice,

clãdiri ºi industria materialelor de construcþii

Paris, 20–25 aprilie 2009

Potenþialii participanþi la Intermat
2009 pot gãsi pe site-ul www.inter-
mat.fr – accesibil din iunie 2008 –
toate informaþiile despre aceastã
manifestare expoziþionalã, lista par-
ticipanþilor în ordine alfabeticã ºi pe
sectoare, precum ºi serviciile puse la
dispoziþie de cãtre organizatori:

� legitimaþie comandatã on-line;
� acreditare on-line;
� formular de cerere oficialã de vizã;
� acces congres;
� bilet valabil pe liniile de trans-

port în comun;
� bilet de tren sau avion;
� rezervare la hotel;
� plimbãri în Paris;

� servicii de primire la sosirea în

hotel sau aeroport;

� transferul bagajelor;

� personal shopping;

� rezervare a serviciului de expe-

diere documente;

� alte servicii disponibile în

cadrul târgului.

Pentru a pregãti vizita ºi a identi-

fica partenerii sau clienþii interesaþi,

se pot selecta expozanþii într-un

folder ºi stabili un traseu de vizitã.

Prin internet se poate transmite

acest parcurs de vizitã unui coleg,

cu o cerere de întâlnire.

PARTICIPARE INTERNAÞIONALÃ

În 2006, la ultima ediþie Intermat

au participat 1.400 de expozanþi,

25% din Franþa ºi 75% din alte 42 de

þãri. Au fost 210.000 de vizitatori,

dintre care 45% veniþi din 160 de

þãri, vizitatori dornici sã „descopere“

ultimele inovaþii prezentate la salon.

Au participat atunci la Intermat

multe þãri noi. Între ele: Rusia,

Ucraina, Bosnia, România, Cehia,

Moldova, alãturi de þãri care erau

prezente în mod tradiþional la

aceastã manifestare: Italia, Spania,

Marea Britanie, Coreea, Statele

Unite, Japonia, Mexic etc.

Toate acestea au situat Intermat

pe locul doi între saloanele mondiale

de acest tip.

Succesul Intermat se datoreazã

participãrii naþionale ºi interna-

þionale, numãrului ºi profilului

expozanþilor ºi vizitatorilor (partici-

parea internaþionalã a expozanþilor a

crescut în 2006 faþã de 2003 cu

peste 20%).

Intermat 2009 îºi propune sã

confirme poziþia ocupatã dupã ediþia

precedentã.

Intermat este o manifestare expoziþionalã care se desfãºoarã odatã la 3 ani la Paris în parcul

expoziþional din Villepinte, în nordul capitalei Franþei. Suprafaþa totalã a expoziþiei din acest an va fi de

200.000 mp, cu peste 15% mai mare decât cea din 2006. Expoziþia va cuprinde ºi o suprafaþã exterioarã

pentru demonstraþii. În acest an vor participa peste 1.500 de firme, reprezentând 43 de þãri ºi sunt

aºteptaþi la aceastã ediþie peste 210.000 de vizitatori din Franþa ºi din alte þãri.
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ªi în acest an, cele mai impor-
tante companii din domeniu vor fi
prezente la Paris.

Între ele menþionãm:

Atlas Copco, Caterpillar, Case,

ManitowocCrane Groupe din SUA;

Ammann din Elveþia; Cifa Spa, New

Holland, Solmec din Italia; Doosan,

Hyunday din Coreea; Fayat,

Haulotte Group din Franþa; Kobelko,

Komatsu ºi Takeuchi din Japonia;

Hunan ºi Sany Heavy din China;

Liebherr, Mann, Putzmeister, Schwing

Stetter ºi Wirtgen din Germania;

Sandwik ºi Volvo din Suedia ºi

altele.

Sectoarele de activitate repre-

zentate la Intermat sunt ilustrate în

graficul alãturat.

ACTIVITÃÞI PROPUSE DE INTERMAT
Intermat 2009 propune partici-

panþilor ºi vizitatorilor trei programe

inedite: „Building materials industry“,

„Road Construction“ ºi „Prestige“.

Aceste programe sunt rezultatul

numeroaselor vizite fãcute „pe teren“

de echipele Intermat. Întâlnirile cu

asociaþiile profesionale, conferinþele

de presã internaþionale, deplasãrile

în þãrile din Est, în Africa, Turcia etc.

au permis sã se acumuleze idei ºi

propuneri, sã se „cearnã“ acestea ºi

sã se ajungã la acþiunile interesante

din acest an.

„Building materials industry“ se

va concentra pe utilajele privind

minele ºi carierele, pe componentele

ºi accesoriile acestora.

O parte din aceste instalaþii vor fi

prezentate în zona exterioarã a

Intermat 2009 conceputã ca un

imens ºantier cu demonstraþii ºi

prezentãri „pe viu“.

Acþiunea „La Route durable“ va

reuni cei mai mari specialiºti din lume

în domeniu.

Un congres desfãºurat pe par-
cursul a douã zile, o vizitã a salo-
nului ºi o întâlnire personalizatã cu
constructori europeni, sunt acþiunile
care au frept obiectiv ca drumurile de
mâine sã fie cu adevãrat durabile.

Cele douã zile consacrate semi-
nariilor pe tema dezvoltãrii durabile
sunt 21 ºi 22 aprilie. În aceste zile,
sub egida CECE – Comitetul euro-
pean al fabricanþilor de materiale ºi,
în particular, secþiunea privind mate-
rialele pentru drumuri – dezbatere
prezidatã de Michel Demarre,
preºedinte al Comitetului francez
AIPCR – se vor analiza modalitãþile
de integrare a ofertei europene de
materiale care respectã protecþia
mediului înconjurãtor în cadrul
proiectelor de construcþie ºi între-
þinere a drumurilor.

Între participanþii la aceastã
acþiune se vor afla renumiþi furnizori
de echipamente (Amman, Caterpillar,
Dynapac, Fayat, Jcb, Volvo ºi
Wirtgen), societãþi constructoare de
drumuri între care cei trei mari din
Franþa (grupul Colas, Eiffage ºi
Eurovia), precum ºi reprezentanþi ai
institutului de cercetare în domeniu
din Franþa – ICPC.

Vor fi prezenþi de asemenea

numeroºi experþi ºi cercetãtori care

îºi vor spune pãrerea despre tehni-

cile ºi tehnologiile construcþiei dru-

murilor de mâine.

Târgul Intermat din 2009 va repre-

zenta ºi o reflectare a evoluþiei dome-

niului în primii ani ai mileniului trei.

Dupã anul 2000, timp de 7 ani,

sectorul de materiale ºi echipamente

din construcþii a cunoscut o dezvol-

tare remarcabilã.

Anul record a fost 2007, cu un

total al vânzãrilor de 85 de miliarde

de dolari, iar la componente de cca

15 miliarde de dolari. În schimb, în

2008, s-a înregistrat o scãdere de

cca 14% a vânzãrilor.

Aceastã situaþie pune în faþa

constructorilor noi provocãri:

� protecþia mediului înconjurãtor

ºi a resurselor materiale;

� reciclarea materialelor, inclusiv

a celor rezultate din demolãri;

� reducerea gazelor ºi a efectului

de serã;

� reducerea consumului de

energie. �
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Doka: de 10 ani în România
Pentru constructori, Doka este

deja un nume binecunoscut,

compania cu sediul în Austria fiind

unul dintre cei mai mari producãtori

de sisteme de cofraje din lume,

dar ºi una dintre cele mai ino-

vat ive companii din industria

construcþiilor.

Cu peste 130 de ani de expe-

rienþã în prelucrarea lemnului, Doka

oferã un pachet complet de soluþii de

cofrare. 

Numele „Doka“ provine de la un

proiect major de infrastructurã, reali-

zat în anii 1950 în Austria, care

includea câteva baraje pentru cen-

trale hidroelectrice. Acestea au fost

construite pe Dunãre (Donau), a

doua parte din denumire fiind legatã

de „Kraftwerke“ (centrale hidroelec-

trice), ajungându-se astfel la DOKW. 

Fiind vorba de dimensiuni foarte

mari ale suprafeþelor, cofrajul de

grinzi ºi popi a trebuit sã fie prelucrat

pentru a obþine pereþi de mari

dimensiuni. Astfel s-a creat un sis-

tem de cofraje de mari dimensiuni

refolosibil, panourile fiind produse

la Amstetten, iar apoi transportate pe

ºantier gata de utilizare. 

Iniþial DOKW a fost adresa de

livrare, a devenit apoi numele pro-

dusului ºi într-un final prin înlocuirea

lui W, numele companiei s-a transfor-

mat în „DOKA“.

În fiecare an de pe liniile de pro-

ducþie Doka ies circa 4 milioane mp

de plãci cofrante, peste 12 milioane ml

de grinzi, cât ºi 75.000 t de produse

metalice. 

Doka România a luat naºtere la

finele lui 1998, reuºind în cei zece

ani de existenþã sã ajungã de la un

numãr de 5 angajaþi la 90 de anga-

jaþi în prezent. Evoluþia constantã a

firmei Doka România se reflectã nu

numai în creºterea numãrului de

angajaþi, ci ºi în expansiunea acti-

vitãþii firmei pe întreg teritoriul þãrii:

Constanþa, Timiºoara, Braºov, Cluj,

Iaºi ºi Craiova.

ACCENTUL PE SATISFACÞIA CLIENTULUI

Doka s-a impus pe piaþa din

România datoritã calitãþii incontesta-

bile a produselor sale dar ºi servi-

ciilor conexe: proiectarea soluþiilor de

cofrare, consultanþã de specialitate,

asistenþã tehnicã pe ºantier, service

materiale, suport logistic º.a.m.d. 

Valorile ºi în acelaºi timp atuurile

Doka sunt individualitatea, orien-

tarea cãtre client, corectitudinea în

relaþia cu partenerii, unul dintre

motto-urile Doka fiind de altfel „chiar

dacã nu promitem totul, respectãm

tot ceea ce promitem!“ �Record mondial cu tehnologie Doka: Burj Dubai Asmita Garden. Sistem de cofrare Framax Xlife
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Comisia Naþionalã
COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCÞIILOR

APEL L A RAÞIUNE!
Cea mai importantã bogãþie a þãrii,

ca valoare globalã ºi ca realizare
materialã, este constituitã din con-
strucþiile sale de toate felurile: locuinþe,
spitale, ºcoli, case de culturã, baraje,
canale, îndiguiri, aeroporturi, gãri, por-
turi fluviale ºi maritime, drumuri,
ºosele, poduri, turnuri de televiziune,
expoziþii, teatre, cinematografe.

În prezent, marea lor majoritate  se
aflã în proprietate privatã, dar existã ºi
construcþii în administrare publicã, iar
proprietarii ºi administratorii au o mare
responsabilitate în gestionarea /
exploatarea acestei avuþii, o adevãratã
datorie patrioticã. 

Neglijarea acestei îndatoriri poate
avea consecinþe grave: construcþiile
se degradeazã ºi îºi pierd treptat cali-
tãþile cu care au fost înzestrate prin
concepþie, proiectare ºi execuþie; scade
confortul exploatãrii ºi calitatea vieþii;
este afectatã siguranþa, putând apãrea
incidente ºi accidente grave; se stricã
aspectul urbanistic sau peisagistic; se
polueazã mediul ºi scade valoarea
construcþiilor, cu influenþã negativã
asupra preþului vânzãrii / închirierii.

Evitarea acestor situaþii este posi-
bilã doar printr-o atentã ºi competentã
monitorizare a comportãrii in situ a
construcþiilor, adicã în condiþiile concrete
/ reale de amplasament. Monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor
înseamnã urmãrirea evoluþiei stãrii lor
structurale ºi funcþionale, evaluarea
periculozitãþii situaþiei ºi luarea
mãsurilor de intervenþie necesare pen-
tru remedierea deficienþelor fie de
mentenanþã (întreþinere, reparaþii), fie
de reabilitare (renovare, restructurare).

Dacã pentru construcþiile mici, de
importanþã redusã, monitorizarea se
poate efectua ca o urmãrire curentã,
cu mijloace de observare/mãsurare
uzuale, fãcutã de micul proprietar ºi
urmatã de intervenþii doar de mente-
nanþã, pentru obiectivele de construcþii
mari ºi importante este nevoie de o
urmãrire specialã, cu mijloace sofisti-
cate, executate de experþi ºi organiza-
þii specializate ºi urmate de intervenþii
de mentenanþã ºi reabilitare. Dacã

pentru urmãrirea curentã ajung
instrucþiunile elaborate de proiectant
ca ghid pentru proprietar, în cazul
urmãririi speciale se întocmesc
proiecte de urmãrire de cãtre experþi ºi
organizaþiile specializate.

Statul Român a legalizat aceste
activitãþi din anul 1977, dupã cutremu-
rul din 4 martie (legea nr. 8/1977) ºi
le-a confirmat într-o formã transfor-
matã în 1995 (legea nr. 10, privind
calitatea în construcþii).

Din nefericire, legile noastre nu
prea sunt respectate ºi asta se referã
la actuala lege nr. 10/1995 privind cali-
tatea în construcþii, o lege parcã
anume fãcutã pentru neaplicare prin
stufoºenie, lipsã de claritate ºi con-
cizie în formularea prevederilor sale.

Ineficienþa autoritãþii de stat în acþi-
unea de asigurare a calitãþii prin lege
ºi executanþii acesteia conduce la
ideea, în primul rând, de înlocuire a
actualei legi nr. 10/1995 cu o altã
lege care sã evidenþieze elementele
esenþiale prin care activitãþile din con-
strucþii asigurã crearea ºi menþi-
nerea / refacerea calitãþilor pe care
acestea trebuie sã le aibã conform
destinaþiei lor funcþionale ºi care le
conferã acea calitate globalã, definitã
ca aptitudinea lor pentru exploatare.

Iatã de ce pentru noul parlament ºi
pentru noul guvern una dintre cele mai
urgente probleme pentru bunul mers
al activitãþii din domeniul construcþiilor
este înlocuirea în cel mai scurt timp
a legii nr. 10/1995. Trebuie, în acest
sens, sã se asigure mãsurile necesare
pãstrãrii construcþiilor în bunã stare de
funcþionare.

Sugerãm ºi câteva idei de bazã:
� Calitatea în construcþii pre-

vãzutã în legea nr. 10/1995 este
depãºitã. Actualul Inspectorat de Stat
în Construcþii controleazã ºi amen-
deazã, dar nu face nimic pentru
adoptarea unei legi apropiate de exi-
genþele existente în UE, exigenþe pe
care, mai devreme sau mai târziu,
trebuie sã le îndeplinim dacã nu vrem
sã suportãm consecinþe neplãcute.
Investitorii strãini au alte criterii de
lucru în domeniul construcþiilor;

� Reglementãrile actuale derivate
privind „comportarea construcþiilor ºi
intervenþii“ sunt stufoase, neclare ºi
contraproductive;

� Lipsesc organizaþiile având ca
obiect de activitate „Monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor“ ºi
care sã fie dotate cu mijloace tehnice
adecvate ºi cu personal calificat, cum
sunt societãþile europene ca SOCOTEC,
SECO, VERITAS º.a.;

� Lipseºte din nomenclatorul ocu-
paþiilor din þara noastrã ocupaþia /
meseria cu denumirea „Monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor“.
Recunoaºterea ºi oficializarea acestei
ocupaþii ar asigura locuri de muncã ºi
ar ridica nivelul de pregãtire al spe-
cialiºtilor, inclusiv calitatea muncii lor;

� Controlul activitãþii este concen-
trat la o autoritate centralã de stat
în construcþii, în loc sã fie atribuit
autoritãþilor publice locale, direct
interesate în asigurarea securitãþii
publice, a aspectului localitãþilor, a
poluãrii mediului etc.

În aceste condiþii, ar trebui:
� sã se elaboreze o nouã „Lege

privind activitãþile din construcþii“;
� sã se oficializeze ocupaþia

„Monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor“;

� sã fie sprijinite organizaþiile care
doresc sã activeze în acest domeniu;

� sã se descentralizeze controlul
de stat, trecând obiectivul verificãrii
execuþiei activitãþilor privind monito-
rizarea comportãrii in situ a construcþi-
ilor la autoritãþile publice locale alese
ºi, deci, direct responsabile în faþa
populaþiei/alegãtorilor.

Facem apel la toþi cei care, într-un
fel sau altul, pot rezolva o asemenea
situaþie anacronicã. Un rol hotãrâtor
au, cu prioritate, parlamentul, guver-
nul, ministerul de specialitate, ISC,
precum ºi toþi specialiºtii din dome-
niul construcþiilor.

„Graba“ pe care o sugerãm nu tre-
buie sã „strice treaba”, dar nici sã se
mai tergiverseze rezolvarea ei la
nesfârºit, ca pânã în prezent. �

dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN, preºedintele
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Varul,
O SOLUÞIE NATURALÃ

PENTRU LUCRÃRILE DE CONSTRUCÞII

De ce trebuie sã utilizezi varul în
mortare ºi tencuieli?  

1. Var – Lucrabilitate maximã
� Mortarul proaspãt trebuie sã

prezinte consistenþa corespunzãtoare
pe mistrie. Combinaþia dintre curgere
ºi capacitatea adezivã este cunoscutã
sub denumirea de lucrabilitate, iar
mortarul trebuie sã pãstreze aceste
proprietãþi pentru un interval de timp
corespunzãtor dupã amestec.

� Varul are avantajul cã faciliteazã
capacitatea de prelucrare a mortarului
în stare umedã ºi reduce nevoia de
adãugare a plastifianþilor. Varul este
un plastifiant natural.

2. Var – Reþinere ridicatã de apã
� Nivelul ridicat de reþinere a apei

este necesar pentru a împiedica
rigidizarea mortarului înainte de
aºezarea urmãtoarei cãrãmizi, pentru
a permite mortarului sã reþinã sufici-
entã apã pentru hidratarea cimentului.
Trebuie, de asemenea, sã împiedice
scurgerea apei din mortar.

� Varul are capacitãþi excelente de
reþinere a apei ºi o rezistenþã ridicatã
la îmbinare.

3. Var – Rezistenþã ridicatã la
îmbinare

� Rezistenþa îmbinãrii la întindere
este probabil cea mai importantã pro-
prietate a mortarului întãrit. Mortarul
trebuie sã dezvolte o îmbinare sufi-
cientã pentru a rezista la forþele de
întindere cauzate de schimbãrile
structurale ale pãmântului ºi ale
forþelor eoliene, la dilatarea cãrãmizilor
de argilã, contractarea unitãþilor de

zidãrie din beton sau a mortarului, ºi la
schimbãrile de temperaturã.

� Varul în mortar îmbunãtãþeºte
îmbinarea.

4. Var – Rezistenþã la compre-
siune echilibratã, elasticitate ºi
schimbarea volumului

� Mortarul de var este mai puþin
dur decât cãrãmida sau alte elemente
de zidãrie ºi, în consecinþã, poate sã
reziste la un anumit volum de miºcãri
(fãrã sã crape) care apar odatã cu
sedimentarea ºi schimbãrile stãrii
pãmântului, în funcþie de sezon.
Mortarele de var asigurã rezistenþã la
compresiune, care este bine echili-
bratã cu durata rezistenþei la îmbinare;

� Tencuielile pe bazã de var oferã
elasticitatea necesarã mortarului
împotriva fisurãrilor. 

5. Var – Închiderea ºi umplerea
fisurilor de suprafaþã

� O proprietate deosebitã: când
apar fisuri foarte fine în mortar, varul
stins reacþioneazã cu bioxidul de car-
bon din atmosferã. Din aceastã reacþie
continuã, reversibilã rezultã calcarul,
care ajutã la etanºarea fisurilor.

6. Var – Elasticitate, rezistenþã
permanentã la intemperii

� Asigurarea unui perete etanº ºi
durabil este funcþia principalã a mor-
tarului. Mortarele de var au o rezis-
tenþã excelentã la vânt ºi ploi.

7. Var – Capacitate de „respiraþie“
excelentã (permeabilitate la aer) 

� Capacitatea de respiraþie se
poate atribui proprietãþilor mortarului
de var care, fiind poros, permite circu-
laþia aerului ºi eliminarea umiditãþii.

8. Var – Împiedicã apariþia eflo-
rescenþei

� Utilizarea varului va reduce foarte
mult capacitatea mortarului de a con-
tribui la apariþia eflorescenþei.

9. Var – NU atacã armãturile
� Armãturile sunt înglobate în

straturile de beton (grinzi, stâlpi,
plãci), mortarele pentru zidãrie ºi ten-
cuialã neintrând în contact direct cu
armãturile.

10. Var – Ecologie ºi economie
cuantificabilã

� Costul varului hidratat este mai
mic decât cel al cimentului ºi volumul
este dublu. Din acest lucru rezultã o
suprafaþã dublã acoperitã cu mortarul
realizat. Costul general pentru lucrãrile
de zidãrie va fi redus cu pânã la 50%.
În contextul actual, al dinamicii indus-
triei materialelor de construcþii, noii
lianþi de zidãrie ºi tencuialã sunt inven-
taþi de la o zi la alta ca produse de
ultimã generaþie. Aceste produse care
declarã cã nu conþin ºi nu necesitã var
nu beneficiazã de istoricul ºi avanta-
jele demonstrate de var în mortare.
Rezultatele acestora sunt o necunos-
cutã. Nu credem cã este cineva dispus
sã îºi asume asemenea riscuri cu
locuinþele proprii.

Specialiºtii recomandã adãu-
garea varului hidratat chiar ºi în
compoziþia lianþilor de zidãrie care
au specificaþia „nu conþine ºi nu
necesitã var“ pentru a beneficia de
rezultate bune. �

Cine priveºte, în general, piaþa materialelor de construcþii din þara noastrã este tentat sã creadã cã aceasta
etaleazã pentru clienþii sãi doar ciment, adezivi, vopsele etc., scãpând, poate, din vedere unul dintre materialele
tradiþionale care, singur sau înglobat în alte produse, a constituit baza edificãrii în timp a multor construcþii pe
care le admirãm astãzi.

Este vorba despre… var ca soluþie naturalã pentru lucrãrile de construcþii.

Fig. 1: Mortar cu var Fig. 2: Mortar fãrã var
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Consecinþele nesincronizãrii unor activitãþi
în procesul de reabilitare a construcþiilor

prof. univ. Nicolae FLOREA, 
dr. ing. Petru MIHAI – Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“, Iaºi

LIPSURI ªI GREªELI
LA EXPERTIZAREA CONSTRUCÞIILOR

A. Lucrãrile de analizã tehnicã
sunt incomplete sau necorespun-
zãtoare, ca urmare a unei docu-
mentãri insuficiente asupra stãrii
construcþiilor, fiind cauzate de:

a) lipsa proiectului iniþial ºi a altor
documente din cartea construcþiei;

b) folosirea unor relevee incom-
plete de arhitecturã ºi de rezistenþã;

c) interes scãzut pentru clarifi-
carea unor aspecte privind istoricul
realizãrii ºi exploatãrii obiectivului
respectiv;

d) neglijarea importanþei pe care
o prezintã, în anumite împrejurãri,
aspectul vizual al clãdirii redat prin
fotografii sau filme.

B. Studii de teren incomplete
sub aspect cantitativ sau necon-
cludente din punct de vedere cali-
tativ, aspecte ce provin din:

a) neglijarea influenþei exercitate
de particularitãþile reliefului ºi climei
din zonã ºi, mai ales, de cãtre nivelul
apelor subterane din amplasament;

b) renunþarea la studii topome-
trice sau acceptarea cu uºurinþã a
unor lucrãri de calitate îndoielnicã;

c) însuºirea unor studii geoteh-
nice superficiale, bazate pe infor-
maþii furnizate de lucrãri anterioare,
efectuate pentru obiective din
vecinãtate sau situate în apropierea
clãdirii expertizate;

d) acceptarea unor studii geo-
tehnice incomplete, ale cãror con-
cluzii rezultã în urma unui numãr
insuficient de foraje ºi încercãri de
laborator sau a cãror adâncime nu
este justificatã de particularitãþile
terenului;

e) neefectuarea unor încercãri in
situ sau de laborator, în vederea

evaluãrii calitãþii materialelor de con-
strucþie, operaþie necesarã pentru
determinarea caracteristicilor meca-
nice reziduale ale acestora sau
folosirea unor studii neconcludente,
care prin numãrul redus de încercãri,
nu se preteazã interpretãrii statistice;

f) efectuarea unei cercetãri super-
ficiale, referitoare la modul de alcã-
tuire a infrastructurii ºi a stãrii tehnice
a materialelor componente, întâlnin-
du-se destul de multe situaþii când
nu se acordã atenþia cuvenitã acestei
probleme, estimãri asupra aspectelor
menþionate fãcându-se în funcþie
de modul în care s-a comportat
suprastructura;

g) neglijarea consecinþelor nega-
tive pe care le poate exercita un sis-
tem necorespunzãtor de colectare ºi
îndepãrtare a apelor pluviale, prin
care este favorizatã staþionarea timp

Reglementãrile legale în vigoare stabilesc obligaþiile factorilor ce intervin în procesul de reabilitare a
construcþiilor, definind totodatã cadrul în care trebuie sã se situeze relaþiile de serviciu ale participanþilor.

Din diverse motive, în mare mãsurã subiective, în prezent se manifestã numeroase disfuncþio-
nalitãþi care influenþeazã negativ buna desfãºurare a unor activitãþi, ajungându-se pânã la blocarea
întregului proces.

Cauzele care conduc la aceastã situaþie sunt multiple ºi vor fi prezentate prin prisma efectelor pe care
le genereazã, în funcþie de factorul care influenþeazã derularea mãsurilor de intervenþie.

În principal, neregulile întâlnite provin, pe de o parte, din necunoaºterea ºi neaplicarea în practicã a
reglementãrilor juridice ºi tehnice în domeniu, iar pe de altã parte, sunt generate de pregãtirea profesio-
nalã necorespunzãtoare a unor specialiºti, care se angajeazã, cu prea mult „entuziasm“ în rezolvarea
problemelor cu grad sporit de dificultate.

Nu de puþine ori, tentaþia de a obþine cât mai repede o situaþie socialã sau materialã privilegiatã imprimã
acþiunilor întreprinse de diverºi vectori o tentã de superficialitate, iar sub presiunea timpului, nu se mai
acordã atenþia cuvenitã respectãrii legislaþiei ºi prescripþiilor tehnice, ceea ce se repercuteazã negativ
asupra calitãþii lucrãrilor efectuate.

În cadrul procesului de reabilitare a construcþiilor apar nesincronizãri atunci când factorii implicaþi îºi
depãºesc sau nu-ºi asumã în mãsura cuvenitã atribuþiile ce le revin potrivit regulamentelor în vigoare,
încãlcând astfel domeniul de activitate al celorlalþi participanþi sau, dimpotrivã, atunci când rãmân neaco-
perite zonele ce le revin de drept.

Ambele tendinþe sunt la fel de periculoase deoarece pot cauza daune grave sau imposibil de recuperat
dupã ce s-au consumat.

continuare în pagina 46��
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îndelungat a apelor la suprafaþa
terenului, în imediata vecinãtate a
construcþiilor.

C. Efectuarea analizei stãrii
tehnice recurgând numai la evalu-
area El, fãrã a se folosi metodele
de investigare analiticã (E2a, E2b,
E2c) prevãzute în capitolele 5 ºi 6
din Normativul PI 00-92.

Acest mod de a proceda, reco-
mandat numai în cazuri particulare,
justificate ºi argumentate de cãtre
expert, are tendinþa, din pãcate, sã
se extindã, fiind întâlnit tot mai
frecvent în cadrul expertizelor efec-
tuate în ultimul deceniu.

O explicaþie posibilã a situaþiei
menþionate constã, cu siguranþã, în
faptul cã, prin noua redactare a
cap. 12 din Normativul PI00-92, ope-
ratã în anul 1996, s-a urmãrit
micºorarea importanþei acordate
pânã atunci noþiunii de „grad nominal
de asigurare la acþiuni seismice“
(R=Scap/Snec), acesta devenind un
criteriu orientativ ºi nu hotãrâtor (aºa
cum fusese conceput iniþial), în
scopul estimãrii vulnerabilitãþii con-
strucþiilor ºi pentru stabilirea deciziei
de intervenþie.

Reducerea semnificativã a rolului
coeficientului (R) în cadrul analizei
stãrii tehnice a construcþiilor, consi-
deratã de majoritatea specialiºtilor,
pe deplin justificatã, s-a realizat prin:

� renunþarea la definirea unor
valori minime, obligatorii a fi luate în
consideraþie, în funcþie de clasa de
importanþã a construcþiei (tabel 12.3,
Normativ PI00-92);

� renunþarea la categorii de
urgenþã (U1, U2, U3), prin care se
stabilea prioritatea de realizare a
ansamblului lucrãrilor de intervenþie
(proiectare ºi execuþie), în funcþie de
clasa de importanþã ºi de valoarea
gradului de asigurare la acþiuni seis-
mice a construcþiei respective (tabel
12.2, Normativ P100-92); 

� desfiinþarea restricþiilor privind
duratele maxime de timp impuse
realizãrii mãsurilor de intervenþie, în
funcþie de categoria de urgenþã
(tabel 12.2, Normativ P100-92).

� efectuarea acestor modificãri a
urmãrit, pe de o parte, creºterea atribu-
þiilor ºi responsabilitãþii experþilor, care
sunt invitaþi sã adopte mãsurile cele
mai eficiente de reabilitare a con-
strucþiilor avariate mai degrabã pe
seama experienþei ºi intuiþiei profe-
sionale decât apelând la operatori cu

valori incerte întrucât caracteristicile
mecanice reziduale ale materialelor
sunt dificil de evaluat (atât in situ, cât
ºi prin încercãri de laborator), ºi
devin, cu adevãrat reprezentative,
numai atunci când se obþin în urma
unor prelucrãri statistice.

Pe de altã parte, a devenit astfel
posibil, sã se renunþe la subiectivis-
mul imprimat valorilor calculate ale
gradului de asigurare, însuºire ce nu
poate fi contestatã acestei mãrimi
convenþionale, care s-a dovedit a fi
influenþatã cu uºurinþã de opþiunile
beneficiarului sau ale expertului,
atunci când nu era posibil sau nu se
doreºte din diverse motive, consoli-
darea unor clãdiri.

Totodatã, practica a dovedit cã,
durata maximã de timp, prevãzutã
prin expertizã, potrivit Normativului
P100-92, pentru realizarea mãsurilor
de intervenþie, a fost respectatã în
foarte puþine cazuri, chiar ºi atunci
când beneficiarul ar fi vrut cu ade-
vãrat sã transpunã în practicã reco-
mandãrile expertului.

Lipsa resurselor materiale a fãcut
ca în astfel de situaþii, documentaþiile
tehnice (expertizã, SF, PT, DE) sã
devinã piese de arhivã, inutilizabile
în timp, ca urmare a modificãrii
normelor de proiectare, ceea ce jus-
tificã pe deplin realismul renunþãrii la
noþiunile de „categorie de urgenþã“ ºi
„duratã de timp pentru realizarea
mãsurilor de intervenþie“.

Aceºti paºi importanþi, fãcuþi în
sensul simplificãrii operaþiilor de
analizã a stãrii tehnice a clãdirilor
existente, nu justificã, sub nici o
formã, renunþarea totalã, fãrã dis-
cernãmânt, la evaluarea cantitativã,
prin una din metodele menþionate în
cap. 11.2 din Normativul P100-92,
metode pe care expertul este obligat
sã le aplice în funcþie de situaþia
întâlnitã pe teren.

D. Indicarea, în cadrul exper-
tizelor, a unor mãsuri de inter-
venþie incomplete, ineficiente sau
contraindicate, cum ar fi:

a) lipsa consolidãrii infrastructurii,
acolo unde aceastã operaþie se
impune cu necesitate;

b) neglijarea aspectelor privind
izolarea termicã ºi fonicã a pereþilor,
pardoselii sau planºeelor, astfel
încât sã fie asigurate condiþiile de
confort prevãzute de normele în
vigoare;

c) inexistenþa numãrului necesar
de piese (planºe, schiþe, detalii), care
sã prezinte în principal soluþiile de
reabilitare propuse, inclusiv pe
cele de refacere a elementelor struc-
turale sau arhitecturale dezafectate
temporar, pe durata aplicãrii mãsu-
rilor de intervenþie;

d) prevederea ca elemente de
consolidare a unor pereþi din zidãrie
de cãrãmidã, sub forma unor colþari
din mortar de mici dimensiuni armaþi
cu plase sudate din STNB, în locul
unor cãmãºi din beton, turnat sau
aplicat prin torcretare pe ambele feþe
ale zidurilor afectate, armate cu bare
din oþel ductil;

e) consolidarea pe ambele feþe a
fundaþiilor continue sub ziduri, în
situaþii care nu impun o astfel de
mãsurã radicalã, cum ar fi cele apli-
cate obiectivelor amplasate în
terenuri stabile din punct de vedere
geotehnic, în cazuri când nivelul
apei freatice este coborât sau atunci
când suprastructura nu prezintã dis-
locãri sau fisuri, generate de
cedarea infrastructurii.

ERORI ªI GREªELI DE PROIECTARE,
CONSTATATE LA DOCUMENTAÞIILE

DE EXECUÞIE
A. Proiectul reflectã în mod

trunchiat soluþiile recomandate în
cadrul expertizei, acestea regãsin-
du-se doar parþial în documentaþie,
ca urmare a faptului cã autorul
proiectului renunþã din proprie iniþia-
tivã la unele elemente ale soluþiei
stabilite de expert; o astfel de atitu-
dine, contrarã prevederilor legale,
este dificil de înþeles ºi, indiferent de
motivele care o determinã, nu poate
fi nici acceptatã nici justificatã.

O situaþie de acest gen se
întâlneºte în mod frecvent, atunci
când este omisã executarea lucrã-
rilor de consolidare a infrastructurii,
deºi în cadrul expertizei acestea fuse-
serã prevãzute fãrã nici un echivoc.

B. Proiectantul dezvoltã vari-
ante proprii ale soluþiilor propuse
de expert, unele dintre acestea fiind
neomologate sau neaplicabile în
practica curentã, autorul considerând
probabil cã, elaborând documentaþia
în baza unei inspiraþii personale con-
tribuie la perfecþionarea soluþiilor
recomandate de expert. Un astfel de
specialist ar trebui sã ºtie cã nu îi
sunt permise iniþiative de acest gen,
întrucât statutul sãu a fost dintot-
deauna ºi rãmâne cel de simplu exe-
cutant ºi nu de inovator, fãrã a avea
calitatea de a schimba sau modifica
ceea ce este prevãzut în expertizã.

�� urmare din pagina 44
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În ambele situaþii intervenþiile
neautorizate ale proiectantului sunt
profund dãunãtoare deoarece este
alteratã (în unele situaþii, chiar desfi-
inþatã total) concepþia de ansamblu a
lucrãrilor de reabilitare avutã în
vedere de expert.

O gravitate deosebitã o repre-
zintã faptul cã, procedând astfel,
proiectantul nu-ºi asumã în vreun fel
responsabilitatea imixtiunii în tre-
burile altora, gestul sãu având
numeroase ºanse sã treacã neob-
servat pânã la apariþia unor solicitãri
extreme. Astfel de situaþii nu apar
întâmplãtor, nu sunt cauzate de
ignoranþã sau exces de zel, ci, de
multe ori se produc deliberat întrucât
conduc la costuri de producþie mult
reduse ºi sunt capabile sã determine
micºorarea duratei de execuþie.

Nu trebuie neglijat nici faptul cã
parametrii menþionaþi devin deosebit
de importanþi atunci când se pune
problema evaluãrii performanþelor
tehnico-economice pe care trebuie
sã le probeze virtualii câºtigãtori ai
unor licitaþii în vederea atribuirii
lucrãrilor de execuþie.

C. Documentaþia de execuþie
nu poartã viza expertului, ca
dovadã a faptului cã proiectantul ºi-a
însuºit în totalitate, nu numai con-
cepþia de consolidare în ansamblu,
ci ºi detaliile pe care expertul le-a
avut în vedere ºi pentru care îºi
asumã responsabilitatea unicã.

În mod firesc, inexistenþa certi-
ficãrii de cãtre expert a calitãþii
proiectului ar trebui sã semnaleze
celor în drept, incertitudinile ce
planeazã în jurul lucrãrii ºi sã nu per-
mitã organelor abilitate acordarea
avizelor favorabile documentaþiilor ºi
permisiunea de începere a lucrãrilor
de execuþie.

D. Proiectantul se eschiveazã
sau chiar refuzã sã colaboreze cu
ceilalþi factori implicaþi în activitatea
de reabilitare a construcþiilor, în
vederea identificãrii rapide a solu-
þiilor ce se impun atunci când, în
teren, apar situaþii neprevãzute pe
parcursul desfãºurãrii lucrãrilor de
consolidare, situaþii ce sunt greu de
evaluat din birou.

Deºi împrejurãri de acest gen par
a fi de domeniul imposibilului, aces-
tea situându-se total în afara legii,
apariþia lor, chiar dacã este rarã, nu
trebuie ignoratã deoarece se întâl-
neºte în practica curentã.

CONSECINÞE ALE NEGLIJENÞEI
ÎN EXERCITAREA ATRIBUÞIILOR

CE REVIN UNOR FACTORI DE DECIZIE
Disfuncþionalitãþile produse de

modul eronat în care sunt interpre-
tate ºi executate obligaþiile ce revin
expertului ºi proiectantului se acu-
tizeazã atunci când unii factori cu
putere de decizie nu sesizeazã
aspectele contrare normelor sau
regulamentelor în vigoare sau când,
structurile decizionale, din diverse
motive, nu intervin la momentul
potrivit pentru a stopa efectele nega-
tive care pot apãrea în procesul de
transpunere în practicã a mãsurilor
de intervenþie.

Din aceastã categorie de nere-
guli face parte uºurinþa cu care obþin
aprobãrile de rigoare unele docu-
mentaþii incomplete. Cea mai frec-
ventã este lipsa vizei expertului
aplicatã pe proiect. O asemenea
situaþie ar trebui sã ridice semne de
întrebare privind motivele care nu-i
permit expertului sã-ºi exercite con-
trolul asupra modului în care au fost
respectate recomandãrile sale de
cãtre proiectant.

Aspecte de acest gen, minore în
aparenþã, nu trebuie tolerate deoa-
rece pot favoriza producerea altor
nereguli, unele cu efecte deosebit de
grave. Se creeazã posibilitatea ca,
pornind de la o documentaþie în care
nu se regãsesc soluþiile indicate de
expert, sã se execute consolidarea
pe baza unei alte concepþii decât
cea recomandatã în urma  analizei
efectuate în cadrul expertizei.

Se întâlnesc, de asemenea, situ-
aþii când se efectueazã operaþii de
decontare parþialã sau totalã a
lucrãrilor executate, fãrã sã se
exercite un control amãnunþit privind
condiþiile de calitate pe care trebuie
sã le îndeplineascã activitãþile desfã-
ºurate. Cu rare excepþii prejudiciul
înregistrat este dificil sau imposibil de
recuperat.

Uneori, sub presiunea timpului
sau din cauza intervenþiei unor per-
soane interesate, sunt promovate
lucrãri de calitate îndoielnicã, se
declarã recepþionate lucrãri ascunse
neexecutate sau care se regãsesc
doar parþial în teren.

Nerespectarea atribuþiilor ce revin
participanþilor (expert, proiectant,
beneficiar, executant, autoritãþi de
avizare ºi control), precum ºi încãl-
carea involuntarã sau cu bunã ºtiinþã
a domeniilor de competenþã ce revin

unor factori responsabili pot crea
disfuncþionalitãþi capabile sã influ-
enþeze buna desfãºurare a acti-
vitãþilor, mergând pânã la blocarea
acestora.

Aspectele semnalate nu consti-
tuie elemente ale unui scenariu
ipotetic, ci sunt inspirate dintr-o situ-
aþie realã: clãdire cu valoare istoricã
ºi emoþionalã deosebitã pentru
comunitatea localã cu o vechime de
aproximativ 200 de ani.

S-a întocmit proiectul de consoli-
dare al clãdirii având structura de
rezistenþã alcãtuitã din pereþi por-
tanþi de cãrãmidã ºi fundaþii sub
formã de tãlpi continue sub ziduri,
constând din zidãrie de piatrã cio-
plitã, solidarizatã cu mortar din
argilã. În timp, din cauza dirijãrii
necorespunzãtoare a lucrãrilor de
demolare cauzate de modernizarea
ºi sistematizarea urbanã a zonei
nivelul terenului natural s-a ridicat cu
aproximativ 0,60 m. Aºa s-a ajuns ca
soclul din piatrã ºi mai multe asize de
cãrãmidã aparþinând pereþilor de
contur sã se situeze în prezent sub
nivelul terenului. În aceste condiþii,
din cauza umiditãþii din sol, între fun-
daþii ºi suprastructura clãdirii, se aflã
un strat de material cu proprietãþi
mecanice mult diminuate, pe care se
reazemã la exterior clãdirea ºi care
ar trebui îndepãrtat de urgenþã. Toto-
datã, se impune realizarea unei zone
impermeabile la nivelul de contact
dintre infra- ºi suprastructurã. În lipsa
acesteia se va accentua tendinþa de
migrare a apei din sol, care a devenit
evidentã în mai multe porþiuni.

� Ulterior însuºirii proiectului de
consolidare ºi onorãrii contractului
de cãtre beneficiar se constatã cã
documentaþia de execuþie nu res-
pectã, în multe privinþe recoman-
dãrile fãcute în expertiza tehnicã,
elaboratã în prealabil. Astfel, au fost
luate în considerare doar unele din-
tre mãsurile de intervenþie propuse
(de regulã, cele cu un grad de
tehnicitate scãzut ºi care necesitã
cheltuieli mici), în timp ce consoli-
darea fundaþiilor ºi reabilitarea zonei
de contact dintre acestea ºi supras-
tructurã au fost ignorate total. S-au
adoptat pentru reabilitarea supra-
structurii soluþii mult simplificate, faþã
de cele prevãzute de cãtre expert.
S-au promovat, de asemenea, soluþii
„originale“, mai ieftine pentru reabili-
tarea pereþilor (colþari din mortar

�� urmare din pagina 46
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armat la intersecþia pereþilor, în locul
cãmãºuirii integrale a zidurilor pe
ambele feþe), care s-au dovedit total
insuficiente în practicã.

� Deºi era evidentã incompatibili-
tatea în care se gãseau expertiza ºi
proiectul, acesta este înaintat spre
avizare unui verificator atestat, care
returneazã materialul semnat ºi
ºtampilat, având probabil ataºat ºi
raportul de verificare, întocmit în
astfel de împrejurãri.

� În aceastã fazã, potrivit regle-
mentãrilor în vigoare, proiectul ar fi
trebuit sã fie trimis expertului pentru
a se analiza modul în care respectã
exigenþele exprimate în expertizã.
Nu s-a procedat aºa, astfel cã,
expertul, neavând cunoºtinþã de
conþinutul proiectului nu a putut
interveni pentru a corecta neregulile
sãvârºite.

� Documentaþia economicã întoc-
mitã prin luarea în considerare a
soluþiilor promovate în proiect, a
condus la valori mult reduse faþã de
cele consemnate în studiul de fez-
abilitate întocmit în baza expertizei.
Aceastã situaþie a stârnit nedume-
rirea unora dintre cei interesaþi sã
preia execuþia obiectivului, care, în
baza caietului de sarcini axat pe
proiect ºi a experienþei profesionale,
au fost îndreptãþiþi sã estimeze cos-
turi mai mari pentru finalizarea
lucrãrilor.

� În continuare, proiectul, deºi
incomplet ºi neavizat de cãtre
expert, este însuºit ºi promovat de
factorii decizionali cu acordul cãrora
se elaboreazã documentaþia de lici-
taþie ºi se deruleazã operaþiile de
atribuire.

� Presupunând cã s-a produs o
scurgere de informaþii cãtre un vir-
tual participant, acesta are toate
ºansele sã câºtige competiþia,
întrucât ºtie cã-ºi poate devansa
fãrã nici un risc concurenþii, atât sub
aspectul costului, cât ºi al duratei de
execuþie.

� Fondurile prevãzute în devizul
întocmit de proiectant fiind total insu-
ficiente, se consumã repede, fiind
absorbite de lucrãrile de decopertare
a pereþilor ºi planºeelor ºi de
refacere a acoperiºului (repararea
ºarpantei ºi executarea unei înveli-
tori noi). Situaþia determinã execu-
tantul ºi beneficiarul sã încerce
identificarea unor surse supli-
mentare de finanþare, în vederea
continuãrii lucrãrilor.

� În aceastã fazã este solicitatã
intervenþia expertului pentru reactu-
alizarea expertizei, deoarece, dupã
îndepãrtarea tencuielii pe toate
suprafeþele interioare, s-a consta-
tat starea realã de degradare a
construcþiei.

� Expertul apreciazã cã, faþã de
soluþia recomandatã iniþial, se
impune adoptarea unor mãsuri supli-
mentare de intervenþie mai ales la
planºeele din lemn ale cãror ele-
mente principale de rezistenþã pre-
zintã o stare mult mai avansatã de
degradare decât cea presupusã.

� Expertul este de acord sã
efectueze completãrile pe care le
impune situaþia din teren, dar solicitã
proiectantului sã revizuiascã docu-
mentaþia de execuþie, astfel încât
aceasta sã respecte soluþiile recoman-
date în expertizã. Cel mai important
aspect este reabilitarea infrastruc-
turii ºi a zonei de contact dintre
aceasta ºi suprastructurã, operaþii
pe care proiectantul nu le-a luat în
considerare.

� De asemenea, expertul cere
intrarea în legalitate a documentaþiei
de execuþie care, în forma completã
va trebui supusã analizei ºi avizãrii
autorului soluþiei de consolidare
deoarece acesta are obligaþia legalã
de a efectua operaþia de avizare.

� La insistenþele repetate, nu
numai ale expertului, ci ºi ale benefi-
ciarului ºi ale executantului, autorul
proiectului refuzã sã-l completeze ºi
sã supunã noua formã a lucrãrii
aprobãrii expertului. 

Aceastã atitudine, cel puþin ciu-
datã, nu este motivatã în nici un fel
de cel ce obstrucþioneazã buna
desfãºurare a lucrurilor. De fapt,
completarea documentaþiei de exe-
cuþie potrivit exigenþelor impuse
de actele normative ar însemna
recunoaºterea neregulilor întreprinse
ºi asumarea, în mod implicit, a
responsabilitãþilor ce-i revin. Ori, toc-
mai acest gest nu doreºte sã-l facã
proiectantul, intenþia lui fiind doar
aceea de a procura noi fonduri pe
seama eventualelor completãri ce ar
fi urmat sã fie aduse expertizei
iniþiale.

Faptul cã proiectantul a susþinut
astfel de intenþii nemãrturisite este
susþinut de iniþiativa de a elabora un
nou studiu de fezabilitate, care sã
evalueze finanþarea investiþiei la un
nivel apropiat de cel prevãzut în

devizul luat în considerare la licitaþia
de atribuire a execuþiei. În acest mod
este fãcut un nou pas pe calea
neregulilor parcurse deja, deoarece
SF-ul precede întotdeauna proiec-
tarea ºi nu invers.

Contând pe naivitatea sau lipsa
de experienþã a unora dintre partici-
panþi, s-a urmãrit abaterea atenþiei
de la motivaþia realã a situaþiei ºi în
confuzia creatã, s-a dorit inducerea
pãrerii cã expertiza este incompletã.

Expertul, refuzând sã-ºi asume
ºirul de nereguli sãvârºite de alþii, a
rãmas consecvent atitudinii de a-l
determina pe autorul proiectului sã
aducã completãrile ce se impuneau
documentaþiei elaborate de acesta,
urmând ca ulterior, în funcþie de
aspectele noi apãrute dupã deco-
pertarea pereþilor ºi planºeelor sã
revizuiascã concluziile expertizei.

Totodatã, a solicitat sã fie lãmu-
rite împrejurãrile care au condus la
întocmirea noului studiu de fezabili-
tate, deºi o asemenea documentaþie
fusese elaboratã în urmã cu doi ani,
în conformitate cu soluþiile de con-
solidare indicate.

Lipsa de receptivitate ºi de
cooperare a celorlalþi participanþi la
procesul de reabilitare a construcþiei
faþã de atitudinea îndreptãþitã a
expertului a condus la blocarea
tuturor activitãþilor. În prezent,
ºantierul este închis din cauza docu-
mentaþiei insuficiente ºi a lipsei de
fonduri, viitorul clãdirii devenind, din
zi în zi, mai incert, ca urmare a
decopertãrilor efectuate. Acestea au
diminuat substanþial rezerva de
rezistenþã a clãdirii, întrucât prin anu-
larea caracterului de ºaibã al
planºeelor s-a imprimat temporar
structurii o deformabilitate exageratã.

Lipsa de interes manifestatã în
astfel de situaþii, generate de nesin-
cronizarea unor activitãþi obligatorii ce
urmau a se desfãºura în procesul de
reabilitare tehnicã a unor obiective
care au suferit degradãri importante,
nu poate duce decât la avarierea
totalã a acestora. �

�� urmare din pagina 48
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PRODUSELE MUREXIN X-BOND
Produsele Murexin X-Bond sunt

realizate de echipa de cercetare-
dezvoltare de la Murexin, pe baza
tehnologiei MS, cunoscutã ºi ca
tehnologia STP – poliuretanpre-
polimer cu terminaþii de silan,
tehnologie prin care se combinã
punctele tari ale rãºinilor poliureta-
nice, siliconice ºi acrilice. Produsele
Murexin X-Bond, adezivi ºi hidro-
izolaþii, sunt produse de excepþie,
extrem de ecologice având în
acelaºi timp proprietãþi deosebite
privind aderenþa, elasticitatea, dura-
bilitatea, rezistenþa la obosealã etc.,
ceea ce face ca domeniul lor de apli-
care sã fie foarte larg.

Principalele produse X-Bond,
lansate de Murexin în acest an, sunt
urmãtoarele:

� X-BOND MS-A99: hidroizolaþie
universalã;

� X-BOND MS-K88: adeziv pentru
utilizãri speciale;

� X-BOND MS-K 511: adeziv
elastic pentru parchet;

� X-BOND MS-K 577: adeziv
superelastic pentru parchet.

2009 – Anul MUREXIN X-BOND
ing. Mihalache PÃUN, product manager MUREXIN – BAUMIT România 

Pentru început, un cãlduros „La mulþi ani!“. Suntem deja în anul 2009, iar vacanþa de sãrbãtori a fost
parcã un vis, ºampania ºi jocurile de artificii sunt de acum amintiri. Toatã lumea aºteaptã încã de la
începutul noului an clarificãri privind evoluþia activitãþii din construcþii, pentru cã, deocamdatã, infor-
maþiile despre situaþia generalã ºi despre piaþa construcþiilor rãmân confuze ºi contradictorii – unele mai
pesimiste, altele mai optimiste; ba va exista o creºtere, dar nu atât de mare ca-n 2008, ba va fi o scãdere
dramaticã, ba piaþa imobiliarã s-ar putea miºca din nou începând din primãvarã, ba cantitatea totalã de
plãci ceramice ºi alte tipuri va creºte cu 10%, dar volumul de adezivi de lipire scade cu 10% etc. De Leu,
ce sã mai vorbim! În timp ce ni-l dorim din ce în ce mai puternic, el, dimpotrivã, slãbeºte pe zi ce trece.
Se calculeazã preþuri, se anunþã scumpiri, mãsuri de economisire, se fac strategii anticrizã etc.

În acest context, românul, optimist prin excelenþã, zice cã dacã este sãnãtate o sã trecem noi ºi peste
asta ºi probabil cei tineri o sã-ºi aminteascã peste ani de 2009 ca fiind anul în care au trãit mai degrabã un
eveniment deosebit în viaþa lor: s-au cãsãtorit, li s-a nãscut primul copil, au construit sau au renovat casa,
au fost în concediu nu mai ºtiu pe unde etc.

Spre deosebire de aceºtia, cei care lucreazã la Murexin o sã-ºi aminteascã în plus cã anul 2009 este
anul în care au fost lansate pe piaþã  produsele speciale Murexin X-Bond.

Tabelul 1
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Principalele caracteristici ºi dome-

niile de utilizare ale produselor, sunt

prezentate în Tabelele 1 ºi 2.

MUREXIN TETAG –
ªCOLARIZARE X-BOND 

În luna noiembrie 2008, la sediul

Murexin din Wiener Neustadt, s-a

desfãºurat întâlnirea anualã de

toamnã, denumitã TechnickerTag –

TETAG, cu Product managerii

Murexin din toate þãrile.

Rolul principal al întâlnirii este

acela de a ne ºcolariza/instrui/fami-

liariza din punct de vedere teoretic,

dar ºi practic cu toate produsele noi

care urmau sã fie lansate în 2009,

printre acestea numãrându-se

bineînþeles ºi produsele X-Bond.

Se pot vedea imagini de la

aceastã întâlnire, în care instructorii

Murexin aplicã ºi explicã modul de

lucru pentru douã dintre produsele

X-Bond: adezivul special X-Bond

MS-K88 (foto 1) ºi hidroizolaþia spe-

cialã X-Bond MS-A99 (foto 2).

La rândul sãu, fiecare Product

manager devine un „focar” de

rãspândire a cunoºtinþelor pentru

personalul tehnic, din vânzãri ºi

logisticã, propriu fiecãrei firme.

„LUAÞI-VÃ LICENÞA ÎN LIPIRE!”

Acesta este îndemnul pe care

Murexin îl adreseazã tuturor spe-

cialiºtilor care lucreazã în domeniul

Klebetechnik/Tehnica lipirii. Plecând

de la binecunoscutele proverbe

„Nimeni nu le ºtie pe toate“ ºi „Omul

cât trãieºte învaþã“, vã invitãm sã

învãþãm împreunã sã lucrãm cât mai

bine cu aceste produse speciale noi.

Murexin, prin Serviciul tehnic

de la Baumit România, vã stã la

dispoziþie pentru detalii, dialog, reco-

mandãri, consultanþã, astfel încât

problemele speciale/deosebite,

sã f ie rezolvate pr in soluþ ia

opt imã din punct de vedere

tehnico-economic. �

Tabelul 2

Foto 2: X-Bond MS-A 99Foto 1: X-Bond MS-K 88



Structuri de rezistenþã
la casele din lemn unifamiliale

ing. Daniel PASCU – director general PASCONMAT SRL

LOCUINÞA UNIFAMILIALÃ P+M
Proiectul structurii de rezistenþã a

acestei locuinþe unifamiliale a avut la
bazã:

� proiectul de arhitecturã;
� studiul geotehnic.
Încadrarea construcþiei în grupe

ºi categorii de importanþã s-a fãcut
pe baza calculului elementelor de
rezistenþã a întregii structuri conform
Normativului P100 – 1/2006.

� Construcþia are fundaþii izolate,
pereþi portanþi din panouri de lemn,
ºarpantã din lemn ºi învelitoare din
tablã tip þiglã.

� Categoria de importanþã a
construcþiei conform H.G. 766/97,
privind regulamentul pentru asigu-
rarea calitãþii în construcþii este III.

Infrastructura construcþiei se
compune din:

� fundaþii izolate 75 cm x 75 cm
realizate din beton C8 / 10 / T3 – II
AS 32,5 R/0-31 ºi de la cota -1,6 la
cota -0,57, grinzi din beton armat
C16 / 20 / T3 – IIAS 32,5 R/0-31 ºi
armate cu bare 6φ12, PC52 ºi etrieri
φ8/15 cm pânã la cota -0,08;

� placã de beton cota -0,08,
care se va realiza din beton C16 / 20
/ T3-II AS 32,5 R/0-31 ºi se va arma
cu reþea PC52 F8/20.

Structura de lemn
� suprastructura spaþialã este

formatã din pereþi portanþi cu struc-
turã din lemn;

� materialele folosite la realizarea
structurii sunt lemnul ecarisat, mai
precis dulapi de 48 mm grosime ºi
90 : 120 : 150 : 200 mm lãþime;

� toate elementele se trateazã
ignifug ºi septicid;

� noutatea tehnologicã a acestor
structuri constã în înlocuirea cuielor
tradiþionale cu elemente metalice
multicuie, elemente care asigurã o
mai bunã comportare în timp a
întregii structuri;

� componentele structurii sunt
prefabricate realizate uzinal, nume-
rotate ºi ambalate, dupã care,
însoþite de planurile de montaj, sunt
trimise pentru punere în operã.

Pereþii exteriori sunt din lemn
ecarisat (dulapi de brad) de 48 mm
grosime 150, 120 mm lãþime tip
sandwich îmbinaþi cu plãcuþe multi-
cuie, dimensiunile fiind modulate
pentru a putea fi transportate.

� panourile au la interior o ter-
moizolaþie de vatã mineralã tip
ISOVER-R13;
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În legãturã cu construcþia de locuinþe, pe bunã dreptate în ultimii ani, tot mai mulþi oameni îºi întorc
privirile din nou cãtre casele unifamiliale în dorinþa de a da uitãrii coºmarul dominaþiei blocurilor „dormitor“.

În timp, disfuncþionalitatea acestora din punct de vedere social ºi calitativ l-a fãcut pe românul de astãzi sã
opteze ºi pentru variante legate tradiþional de specificul autohton existent pânã dupã al doilea rãzboi mondial.
Sigur cã o condiþie esenþialã pentru un asemenea demers este existenþa terenului pe care ar urma sã fie
amplasatã construcþia. Mai dificil este în zonele urbane unde acest lucru poate fi materializat în „spaþiile
plombã“ sau la periferia localitãþilor. În sectorul rural însã existã suficient câmp deschis pentru punerea în
operã a construcþiilor cu structuri din lemn, dar modernizate potrivit exigenþelor actuale privind confortul,
estetica ºi consumurile generale de utilitãþi.

Pe parcursul acestui an, 2009, veþi putea afla din Revista Construcþiilor tot mai multe informaþii utile
privind opþiunea pentru o construcþie cu structurã din lemn, informaþiile ºi posibilitãþile practice de
realizare fiind furnizate de firma braºoveanã PASCONMAT CONSTRUCT SRL.



� la partea exterioarã panourile
sunt placate cu plãci din OSB de
10 mm grosime fixate cu ºuruburi pe
stâlpii verticali;

� finisarea exterioarã cuprinde
sistem de termoizolare tip Ecoterm
compus din plãci de polistiren
expandat ignifugat (cu strat ter-
moizolator ºi tencuialã de finisare cu
strat protector rezistent la intemperii;

� fixarea pereþilor de dala de
betonare se face cu ºuruburi
CONESPAND M12 x 150;

� partea interioarã a panourilor
exterioare este placatã cu gips carton.

Pereþii interiori sunt realizaþi tot
din panouri tip sandwich de 48 mm
grosime ºi 120 : 90 mm lãþime, cu
termoizolaþie de vatã mineralã tip
ISOVER R-13 ºi placaþi cu gips carton.

Planºeul peste parter este exe-
cutat din dulapi de 48 mm grosime
ºi 200 mm lãþime, grinzile fiind
rigidizate prin distanþieri:

� la partea superioarã se mon-
teazã plãci de OSB de 22 mm peste
care se pune pardoseala finitã;

� partea inferioarã (tavanul) se
realizeazã din gips carton. Vata
mineralã se introduce între grinzi.

Acoperiºul tip ºarpantã este for-
mat din cãpriori de 48 mm grosime ºi
120 : 150 mm lãþime din lemn. În
unele cazuri se folosesc cãpriori ºi în
altele ferme de lemn; 

� la partea superioarã se pun
plãci de OSB de 10 mm grosime fixate
pe cãpriori peste care se monteazã
folie tip YUTAFOL prinse cu agrafe
de plãcile de OSB;

� la partea inferioarã se pla-
cheazã cu gips carton;

� între cãpriori se pune vatã
mineralã.

Învelitoarea este din tablã tip þiglã:
� peste folia contra ploii se mon-

teazã laþi ºi contralaþi de brad trataþi
de 24 x 48 mm la distanþe recoman-
date de fabricant;

Uºile interioare sunt realizate din
MDF celulare;

Tâmplãria exterioarã este din PVC
cu geam dublu termopan 4-16-4.

CONCLUZII
În execuþie se vor respecta cla-

sele de betoane ºi tipurile de oþel
beton indicate în planºe.

Lucrãrile vor fi executate de cãtre
o firmã autorizatã, se vor respecta
normele de protecþia muncii ºi P.S.I.
pe tot parcursul execuþiei construcþiei.

Se vor întocmi procese verbale
de lucrãri ascunse, note de con-
statãri necesare întocmirii „Cãrþii
Construcþiei“, conform legilor în
vigoare.

Pentru operaþiunile ce nu sunt
cuprinse sau enumerate, care ar
apãrea în sectorul de activitate de
construcþii de montaj, se vor
respecta precizãrile cuprinse în
normele de protecþia muncii elabo-
rate de alte ministere, care tuteleazã
obiectivul proiectat.

În cazul în care, pe parcursul
execuþiei sau înainte de atacarea
acesteia apare necesitatea luãrii
unor mãsuri necuprinse în norme,
beneficiarul sau constructorul va
solicita din timp proiectantului
mãsuri suplimentare de protecþie ºi
igiena muncii. �
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ªarpante din lemn
folosite în construcþii

ing. Dan MATEI, Eco Tech
ing. Ioan ILEA, ªef Sucursala Braºov – Institutul Naþional al Lemnului

ªarpantele reprezintã partea prin-
cipalã din componenþa acoperiºului
caselor fiind, de fapt, scheletul de
rezistenþã al acestora. 

De la clasica secþiune triun-
ghiularã la modernele forme
rotunde, de la standardul reazem,
obligatoriu sub fiecare îmbinare, la

generozitatea spaþiilor fãrã stâlpi în
pod, ºarpantele au evoluat de la
simplu funcþional la estetic, ergo-
nomic ºi economic.

Deºi rolul acestor structuri
ascunse este doar de menþinere a
elementelor de acoperiº, în orice
condiþii de ploaie, zãpadã sau vânt,
modul de realizare al ºarpantei are o
amprentã vitalã în durabilitatea ºi
economia construcþiei.

Din cele mai vechi timpuri, mate-
rialul de bazã utilizat pentru con-
strucþia ºarpantelor a fost lemnul.
De cunoaºterea tehnologiei de con-
struire a ºarpantei depinde forma ºi
durabilitatea construcþiei.

Astãzi, pentru realizarea unor
ºarpante din lemn, ingineria moder-
nã oferã noi posibilitãþi prin introdu-
cerea tehnologiilor de îmbinare cu
plãcuþe multicui, care fac din îmbi-

nare o zonã sigurã. Aceasta, corobo-

rat cu un calcul foarte elaborat, a

mutat dramatic barierele de impuneri

în domeniul construcþiilor. Astfel, a

devenit posibilã realizarea unor

deschideri între reazeme de 35 m,

deºi acoperiºul este din lemn cu

secþiuni reduse.

Scãpaþi, dupã 1990, de obsesia construirii clãdirilor numai din beton ºi metal, în ultima perioadã ºi-au
fãcut loc tot mai frecvent în construcþii ºi structurile din lemn ca materie primã ºi soluþie tradiþionalã.
Fenomenul tinde sã ia amploare ºi datoritã faptului cã din ce în ce mai mulþi investitori din oraºe ºi mediul
rural îºi construiesc locuinþe sau spaþii cu alte destinaþii luând în calcul lemnul ca material uºor, mai puþin
costisitor, cu proprietãþi care asigurã un mediu energetic corespunzãtor ºi care ne „întoarce“ la mama
naturã, atât de mult doritã în epoca deloc ecologicã pe care o traversãm.

Ce sunt, unde se preteazã a fi folosite cu mai multe reuºite, unde ºi cum pot fi ºarpantele din lemn
realizate, vã prezentãm în cele ce urmeazã.



În plus, s-a ajuns la industri-

alizarea fabricãrii ºarpantelor din

lemn în unitãþi de profil. Riscurile ºi

neplãcerile, date de operarea in situ,

au fost eliminate printr-o execuþie

precisã în spaþii industriale cu utilaje

cu comandã numericã. Utilajele exe-

cutã întocmai rezultatul unui calcul

riguros elaborat în numai câteva ore

de computer.
Rapidã, sigurã, dar ºi economicã,

metoda de îmbinare cu plãcuþe mul-
ticui a reuºit sã reducã substanþial
costurile ºi timpul de realizare a
acoperiºului, impunând un nou stan-
dard arhitecþilor ºi constructorilor.

Inventate în 1952 de Caroll San-
ford în America, plãcile multicui se
remarcã printr-o rezistenþã deosebitã
a îmbinãrii datoritã distribuþiei
forþelor pe o suprafaþã mare.

Presate pe secþiunea radial –
tangenþialã a grinzilor de lemn,
având cuiele ca parte componentã
solidarã cu placa galvanizatã din
care provin, plãcile multicui nu slã-
besc zona de îmbinare. Dimpotrivã,
o întãresc preluând ºi transferând for-
þele îmbinãrii în zona plãcii metalice. 

Calitatea materialului plãcii,
forma cuielor, dar ºi metoda de apli-
care care distribuie uniform cuiele pe
suprafaþa îmbinãrii, determinã deci-
siv calitatea îmbinãrii.

Bazându-se pe aceste îmbinãri,
calculele de rezistenþã pot permite
alcãtuirea fermelor cu secþiuni mici.
Se pot identifica, astfel, zãbrele ºi
puncte de îmbinare cu o precizie fãrã
precedent. Softul elaborat de Mitek
realizeazã acest calcul sofisticat în
numai câteva minute ºi, pânã acum,
nu a greºit în nici una din milioanele
de aplicaþii realizate. 

Proiectarea cu folosirea elemen-
telor din lemn de dimensiuni mici,
care reduce timpul alocat realizãrii
acoperiºului de la zile la ore, se
justificã a fi metoda optimã pentru
utilizarea plãcuþelor multicui în locul
tuturor altor tipuri de îmbinãri sau
construcþii de ºarpante. �
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Sistemele din aluminiu Aluprof,

pentru uºi ºi ferestre, sunt disponi-

bile în mai multe tipuri, în funcþie de

domeniul de utilizare ºi de cerinþele

specifice legate de funcþionalitate,

esteticã, izolare termicã, clasa de

rezistenþã împotriva efracþiilor,

etanºeitatea la fum sau rezistenþa la

foc. Printre acestea veþi putea gãsi
sisteme fãrã izolare termicã, care se
utilizeazã la realizarea compartimen-
tãrilor interioare: MB-45, Spectral 45,
soluþii care se bazeazã pe sistemele
cu izolare termicã: MB-60, MB-70,
MB-59S, Spectral 60, sisteme pen-
tru compartimentãri speciale împo-
triva incendiilor MB-78EI, precum ºi
sisteme pentru închiderea balcoa-
nelor MB-23P.

Acoperind o variatã gamã de
lucrãri, sistemele de profile din alu-
miniu Aluprof oferã multiple posibi-
litãþi de rezolvare a cerinþelor
arhitecturale actuale.

Unele dintre obiectivele nou reali-
zate sau reabilitate din Bucureºti, în
ultimii ani, au elemente de protecþie
împotriva focului ºi a fumului, reali-
zate cu sistemul din aluminiu Aluprof
MB-78EI. Sistemul MB-78EI se
caracterizeazã atât prin etanºeitate
la fum, cât ºi prin izolare împotriva
incendiilor. Acesta îndeplineºte
cerinþele celor mai riguroase norme
europene din domeniul construcþiilor
specifice zonelor periclitate de
incendiu – în porþiunile prevãzute

Noile tendinþe în arhitectura modernã contemporanã sunt puse în practicã, în general, printr-o com-
binare deosebitã ºi îndrãzneaþã a sticlei cu aluminiul. Fie cã este vorba de proiecte moderne, care conþin
suprafeþe vitrate de diferite dimensiuni, fie cã este vorba de reabilitarea unor obiective, recomandãrile
specialiºtilor din construcþii sunt ca pe lângã design, coloristicã, durabilitate ºi siguranþã în
exploatare, construcþiile sã fie prevãzute ºi cu elemente rezistente la foc ºi fum. 

Execuþia sau reabilitarea acestor construcþii, pe lângã prelucrarea sistemelor din aluminiu pentru
realizarea unui perete cortinã de tip clasic sau structural, ori pentru realizarea uºilor ºi ferestrelor clasice,
presupune ºi prelucrarea sistemelor pentru uºi rezistente la foc ºi fum pânã la un anumit numãr de minute.

Sisteme din aluminiu pentru uºi ºi ferestre
ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA
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pentru evacuarea persoanelor,
dar ºi a bunurilor. Utilizarea sis-
temului din aluminiu MB-78EI este
recomandatã atât pentru realizarea
compartimentãrilor interioare, cât ºi
a celor exterioare împotriva incendii-
lor, pentru uºi cu una sau douã foi.
Rezistenþa la incendiu este specifi-
catã de coeficientul EI urmat de
douã cifre: 15; 30; 45; 60, cifre care
reprezintã numãrul de minute pânã
la care este asiguratã rezistenþa. 

Coeficientul de rezistenþã la
incendiu EI15, EI30, EI45 sau EI60
este în conformitate cu normele
internaþionale în vigoare PN-B-
02851-1:1997 ºi PN-EN 13501-
2:2005. Sistemul MB-78EI este în
mare parte asemãnãtor cu sistemele
standard de ferestre ºi uºi ale firmei
ALUPROF MB-45, MB-60 ºi MB-70,
având comune unele detalii, fero-
nerii, metode de prelucrare º.a.m.d.

„Construcþia sistemului MB-78 EI
este bazatã pe profile din aluminiu
izolate termic. Adâncimea de con-
strucþie a secþiunilor este de 78 mm.
Acest tip de profil este caracterizat
de un coeficient scãzut de trans-
mitere a cãldurii, „U“, datoritã uti-
lizãrii, printre altele, a barierelor
termice special profilate având
lãþimea de 34 de mm. Sistemul per-
mite instalarea sticlei tipice, rezis-
tente la foc, de anumite clase,
grosimea de umplere fiind între 8 ºi
49 de mm. 

Cu acest sistem pot fi realizate,
de asemenea, în mai multe variante,
ºi construcþii rezistente la fum. 

„Cercetãrile efectuate în Institutul
Tehnicilor de Construcþie din Varºovia
(ITB) au dovedit de asemenea, cã
produsele realizate cu acest sistem
se caracterizeazã ºi printr-o foarte
bunã izolare acusticã, de pânã la
40dB. Sistemul MB-78 EI a trecut cu
rezultat pozitiv testele de la Institutul
de Tehnici de Construcþie – ITB ºi
posedã Aprobarea Tehnicã a ITB cu

nr. AT-15-6006/2003, dar ºi Certifi-
catul nr. ITB-642/W/03“ precizeazã
domnul Alexandru Burcea, directorul
general al firmei Aluprof System
România.

Cu sistemul MB-78EI, un sistem
modern având elemente de protecþie
împotriva focului ºi a fumului, firma
ALUPROF SYSTEM ROMANIA,
are numeroase lucrãri terminate sau
în curs de execuþie în Bucureºti:
Twin Tower Pipera I ºi Twin Tower
Pipera II, Sediul Poliþiei Capitalei,
Sediul Poliþiei Circulaþiei, Interna-
tional Leasing, Hotel Dominion,
Centrul Comercial Ghencea, Cubic

Center ca sã enumerãm numai
câteva dintre ele.

Colaboratorii noºtri vor fi încân-
taþi sã vadã cã prin utilizarea sis-
temelor din aluminiu ALUPROF vor
obþine lucrãri cu o estetica deose-
bitã, în conformitate cu cerinþele
arhitecturale moderne, beneficiind
de un raport optim preþ/ calitate. Va fi
asigurat un suport tehnic, incluzând ºi
softul specializat. 

Dorim ca 2009 sã fie un an
plin de împliniri ºi realizãri pentru toþi
cei care vor apela la produsele
ºi serviciile ALUPROF SYSTEM
ROMANIA. �
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Novo Parc Doi, corp E - instalaþii

CARACTERISTICI TEHNICE

ªI FUNCÞIONALE

Complexul de birouri Novo Parc,

amplasat în zona Pipera, este format

din mai multe corpuri de clãdire, cu o

suprafaþã totalã de cca. 27000 mp.

Corpul E, cu regim de înãlþime

P+1E, gãzduieºte spaþii pentru

birouri, spaþii productive ºi pentru

depozitare.

Au fost realizate instalaþii inte-

rioare ºi exterioare de alimentare cu

apã ºi canalizare, instalaþii electrice

de iluminat, prize ºi de forþã,

instalaþii sanitare ºi HVAC, instalaþii

de curenþi slabi.

Este de menþionat realizarea prin

execuþia acestor lucrãri a unei clãdiri

„integrate“ (inteligente) în care se

are în vedere creºterea confortului ºi

siguranþei, optimizarea condiþiilor de

muncã, dar ºi reducerea costurilor

de implementare ºi operare pe

durata existenþei construcþiei.

O clãdire inteligentã beneficiazã de:

� monitorizare „on-line“ a func-

þionãrii echipamentelor, atât local,

cât ºi centralizat;

� controlul „on-line“ al funcþionãrii

echipamentelor, atât local, cât ºi

centralizat;

� arhivarea datelor culese ºi a

evenimentelor intervenite;

� comunicaþie bidirecþionalã între

elementele componente ale sis-

temului;

� comunicaþie bidirecþionalã cu

alte sisteme, atât de proces, cât ºi

de management (SAP, ORACLE);

� optimizarea funcþionãrii sis-

temelor de climatizare în funcþie de

necesarul anticipat, prin stagiile de

control implementate, în scopul

reducerii consumului de energie ºi a

poluãrii.

Prin modul de execuþie, prin

materialele ºi echipamentele puse în

operã, IMSAT MUNTENIA SA a

realizat lucrãri de bunã calitate, care

ating criteriile de performanþã pre-

vãzute în proiect. �

Antreprenor: SC Imsat Muntenia SA, Bucureºti
Beneficiar: SC Novo Parc SRL

Proiectanþi: SC Tectonic Arhitecþi Asociaþi SRL, SC Cons-Eng CO SRL,
Miga Airvent SRL, S&B Engineering SRL



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 asigurã

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 Thermopal),

MDF brut, OSB3, HDF brut ºi lãcuit, plexiglas, axpet, forex, policarbonat,

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 pen-

tru societate ºi beneficiari.

De reþinut cã, în funcþie de

cerinþele cumpãrãtorilor, mate-

rialelor livrate li se asigurã debi-

tarea la dimensiunile ºi la forma solicitatã, operaþiune fãcutã cu

utilaje moderne, la centrul de prelucrare de ultimã generaþie.

În viitor, firma are ca scop dezvoltarea reþelelor de distribuþie

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

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

de învãþãmânt. �

Plexiglas

Policarbonat
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Creºterea performanþei energetice la clãdiri
PREOCUPÃRI EUROPENE

dr. arh. Gheorghe POLIZU

Cercetarea internaþionalã coordonatã de PREBAT face
o comparaþie între realizãrile din ºase þãri europene, din
care în Raportul final au fost reþinute aspecte care sã pre-
zinte maximul de învãþãminte pentru Franþa, þara care a
organizat cercetarea. Publicând aspecte ale cercetãrilor,
sper ca aceste învãþãminte sã fie de folos ºi în România.

Germania, þara care realizeazã cu succes case pasive,
se distinge printr-un ansamblu de acþiuni inovatoare care
se aplicã atât la construcþiile noi, cât ºi la cele existente. 

În Elveþia se aplicã programul „MINERGIE“, apreciat ca
unul dintre programele europene susceptibil de generali-
zare pentru construcþiile noi. 

În SUA, programul „BUILDING AMERICA” (Sã construim
America) ºi „LEED” (care nu se referã la locuinþe) se aplicã
la clãdirile individuale ºi la cele cu alte funcþiuni. Pentru
cercetãtori a fost interesant sã se afle cum, în SUA, þarã
nesemnatarã a Protocolului de la Kyoto, un demers liberal,
a reuºit sã asocieze actorii implicaþi în programele privind
casele mici consumatoare de energie.

ªi între þãrile dezvoltate existã decalaje importante.
În timp ce Franþa e pe cale de a obþine subvenþionarea foto-
voltaicului, programele japoneze solare par a fi suficient de
mature pentru a evolua fãrã subvenþionãri. Analizând pro-
gramele, se cautã a se identifica motivele care-i animã pe
constructorii care propun case solare ºi pe cumpãrãtorii
japonezi de case. Când Franþa valorificã solarul în RT 2005,
în Spania este obligatorie utilizarea captatorilor solari din
1999, ca urmare a Ordonanþei solare a oraºului Barcelona.
Este interesant de înþeles cum, în þãri cu mentalitate latinã,
relativ puþin pregãtite, un act politic de forþã a devenit obli-
gatoriu în câþiva ani, constituind o surprizã apreciatã ca
puþin probabilã la început.

Se pot asocia politicile de renovare urbanã cu politicile
de stãpânire a energiei? Cu aceste probleme se confruntã
Copenhaga în intenþia de modernizare a cartierul Vestebo a

cãrui problematicã a fost reþinutã ca fiind al ºaselea caz ºi
care ilustreazã cum un cartier existent poate servi ca model
în demersul danez actual privind energia.

În Germania, multe iniþiative au condus la formularea
unor programe de clãdiri mici consumatoare de energie.
Cel mai cunoscut, „PASSIVHAUS”, dezvoltat de PrFesit ºi
PassivHaus Institut a condus la realizarea pânã acum a
circa 700 de clãdiri în Germania ºi Austria ºi, în mai micã
mãsurã, în alte þãri.

Clãdirile se caracterizeazã prin:
� nevoi pentru încãlzire inferioare valori i  de

15kWh/mp,an (care permit utilizarea aerului ca vector de
încãlzire economisind reþeaua de radiatoare);

� micã permeabilitate la aer;
� un consum total pentru toate utilizãrile de energie pri-

marã inferioare valorii de 120kWh/mp,an.
Aceste clãdiri au materialul termoizolant de 30-40 cm,

vitraj triplu ºi o ventilaþie dublu flux cu recuperarea cãldurii.
Încãlzirea este cel mai des asiguratã prin aportul de cãldurã
al sistemului de ventilare, nemaijustificându-se o reþea de
distribuþie specialã.

Al doilea program german îl constituie „Casa 3 litri“
corespunzând unei nevoi de încãlzire dublu faþã de casele
pasive, adicã cca 34 kWh/mp,an. în Germania sunt înregis-
trate azi 16.000 de clãdiri noi ºi renovate care îndeplinesc
acest barem. Dacã avem în vedere cã fondul de locuinþe
cuprinde în Germania peste 32 milioane de unitãþi, perfor-
mantul program „PASSIVHAUS“ are în prezent o pondere
de numai 0,02%, iar „Casa 3 litri“ de cca 0,05. Încã este
puþin, dar sãmânþa a fost sãditã ºi probabil cã în puþini ani
evoluþia va fi notabilã.

Pentru fondul existent, gestionarea se realizeazã prin
programul „NIEDRIGENERGIEHAUS“ (NIEDRIGENERGIEHAUS
IM BESTAND), ale cãrui precepte au condus la renovarea a
peste 2.200 locuinþe. Evoluþia reglementãrilor tehnice este
pusã în legãturã cu programul de clãdiri cu consum redus.

Am mai prezentat în Revista Construcþiilor preocupãrile europenilor faþã de problemele energetice legate de
clãdiri, extrase dintr-o relatare mai amplã publicatã în Buletin European du Moniteur nr. 807 ºi 810 din martie
– aprilie 2007.

Cu prilejul reuniunii Uniunii Europene a Promotorilor Constructori (UEPC) ce s-a desfãºurat la Bucureºti în
octombrie 2008, în organizarea Patronatului Societãþilor din Construcþii, s-a prezentat participanþilor un articol
care finalizeazã textele din în 2007. Este vorba de articolul „Batiment et energie – une comparaison inter-
naþionale – Rapport final d’un etude de Prebat“ (Buletin Europeen du Moniteur nr. 860, aprilie 2008, pag. 15-20)
în care sunt prezentate programe din ºase þãri ce aveau ca temã realizarea de clãdiri mici consumatoare de energie
în exploatare. Au fost analizate operaþiile pentru demonstrarea performanþelor, etichetele de prezentare, rolul
statului ºi al colectivitãþii locale, rezultate obþinute la clãdiri noi, dar ºi în renovarea parcului de clãdiri existent,
relaþia cercetare – aplicare concretã etc. Toate aceste subiecte fiind interesante ºi pentru þara noastrã, eficienþa
energeticã a clãdirilor fiind o componentã importantã în acþiunile privind reducerea poluãrii ºi a emisiilor de CO2,
reducerea importantã a consumurilor energetice, toate cu implicaþii asupra deteriorãrii mediului.

continuare în pagina 66��





�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� ianuarie - februarie 200966

Programul creat pentru gestionarea fondului existent
urmãreºte consumuri de 50% faþã de limitele regula-
mentelor pentru construcþii noi. Pentru a „lubrifia“ aplicarea
programelor de reducere a consumurilor energetice, în
Germania a fost pus la punct un sistem de finanþare prin
intermediul bãncii federale KFW, care a lansat împrumuturi
preluate de ansamblul stabilimentelor bancare.

În Elveþia, programele de clãdiri cu consumuri reduse de
energie sunt girate de asociaþia MINERGIE, creatã în urmã
cu un deceniu la iniþiativa cantoanelor. Pânã acum, a con-
dus la realizarea a cca 7.000 de clãdiri certificate. Clãdirile
sunt atât rezidenþiale cât ºi nerezidenþiale. Pentru a cores-
punde cerinþelor, clãdirile nu trebuie sã depãºeascã un con-
sum de energie primarã pentru încãlzire apã caldã sanitarã
ºi celelalte folosinþe de 42 kWh/mp,an, pentru cele noi ºi 80
kWh/mp,an pentru fondul existent. Existã ºi o etichetã mai
exigentã „MINERGIE P“ care corespunde la 30kWh/mp,an
pentru locuinþele noi (170 de realizãri). O altã etichetã eco-
logicã – „MINERGIE ECO“ – va fi lansatã.

Clãdirile „MINERGIE“ sunt relativ ieftine, fiind necesarã
o suprainvestiþie de 10% în comparaþie cu o construcþie cla-
sicã. În practicã, investiþia suplimentarã este de 5%. Marca
este recunoscutã pe piaþã, casele cu eticheta „MINERGIE“
au o valoare la vânzare superioarã altora.

Asociaþia MINERGIE este activã pe piaþa imobiliarã
elaborând documente pentru informare ºi publicitate, docu-
mente tehnice ºi organizeazã totodatã cursuri de for-
mare. În prezent, MINERGIE este dezvoltat numai în
Elveþia, dar cautã sã se dezvolte ºi în strãinãtate.
Urmãreºte punerea la punct a unei organizaþii MINERGIE
FRANCE care îºi propune sã eticheteze în Franþa clãdiri
urmând referenþialul elveþian.

Statele Unite dezvoltã cel puþin douã programe
naþionale importante. Acestea sunt: „BUILDING AMERICA“
ºi „ZERO ENERGY HOMES“ administrate de Ministerul
American al Energiei (DOE). Cel de-al doilea are ca obiec-
tiv reducerea cu 70% a consumului de energie la clãdiri ºi
producerea localã a restului de 30%. Programul „SÃ CON-
STRUIM AMERICA“ urmãreºte sã reducã consumul la
clãdirile individuale. Se sprijinã pe cinci consorþii multidisci-
plinare asociind constructori de case individuale, arhitecþi,
ingineri, producãtori de echipamente, furnizori de materiale,
colectivitãþi, societãþi de credit imobiliar, cercetãtori. Obiec-
tivele sunt, atât realizarea unei case cu consum redus de
energie, cât ºi modernizarea industriei construcþiilor.
Programul a condus pe întreg teritoriul SUA la realizarea a
33.000 clãdiri, în mare mãsurã noi. S-au dezvoltat soluþii
care asociazã o supraizolaþie integratã în sisteme struc-
turale minimizând punþile termice, întãrind etanºeitatea la
aer pentru a minimiza pierderile în reþea, recurgând
frecvent la prefabricarea unor elemente importante. Cele
cinci consorþii au generat un program de dezvoltare ºi
ghiduri tehnice detaliate care fac cunoscute ºi difuzeazã
reuºitele practice. Aceste documente, ca ºi detaliile de
proiect sunt disponibile pe site-ul programului.

Programul „ZERO ENERGY HOMES“ vizeazã inte-
grarea în producþia localã a sistemelor fotovoltaice. Eficaci-
tatea soluþiilor puse pe piaþã depinde de regiuni, de
însorire, variind mult de la nord la sud. Casele sunt reali-
zate cu ajutoare diversificate care sunt necesare pentru a
obþine fezabilitate economicã.

Japonia este obsedatã de vulnerabilitatea sa în privinþa
aprovizionãrii cu energie. Din acest punct de vedere se
aseamãnã cu Franþa, dar ºi cu România, atât prin sãrãcia
de resurse energetice cât ºi prin rãspunsul dat acestei
situaþii. Astfel, nuclearul, reprezintã mai mult de o treime din
producþia de electricitate. Pe de altã parte, în primele douã
þãri citate, performanþele energetice ale clãdirilor sunt
slabe, absenþa izolaþiei ºi vitrajul simplu fiind curente.
Aceastã situaþie a determinat importante programe pentru
modernizarea industriei construcþiilor, dezvoltând cu
precãdere fotovoltaicul. Constructorii de clãdiri individuale
prefabricate, care deþin 14% din piaþa, oferã case foto-
voltaice. 160.000 de astfel de case au fost realizate în
2008. Acestea promit o durabilitate mai mare, un confort
superior ºi facilitãþi de exploatare. Industrializarea este
acompaniatã de dezvoltarea sculelor care permit o prefa-
bricare „pe mãsurã“. Clientul poate sã-ºi conceapã casa
plecând de la un sistem modular de tip lego. Demersul
aduce o bunã rentabilitate constructorilor. Oferta este diver-
sificatã ºi la ea participa mulþi actori. Puterea instalatã vari-
azã foarte mult, de la 12 kW c.c., cu întreaga învelitoare
solarã, pânã la 3 kW c.c., cu o parte din învelitoarea solarã.
Pentru unii constructori, fotovoltaicul propus nu este decât
una din soluþii. Acþiunile de marketing sunt susþinute de
600 de constructori de case individuale care promoveazã
„CASA CU FACTURÃ ENERGETICÃ NULÃ“. Altfel
spus, casa integral electricã (cuprinzând ºi producþia)
este consideratã o locuinþã modernã, Japonia crezând cã
filiera fotovoltaicã este suficient de „maturã” pentru a nu mai
fi subvenþionatã. Efectul acestei decizii va trebui analizat în
anii viitori.

În Spania este, de asemenea, obligatoriu sã se
instaleze panouri solare termice, la toate construcþiile noi ºi
la reabilitãri. Acest lucru îºi are originea în Ordonanþa
Solarã Termica (OST) emisã la Barcelona în 1999. Ordo-
nanþa a fost aplicatã într-un oraº mediteranean, în regiunea
catalanã, în plin boom economic. Ordonanþa solarã se
referã la tot ce se construieºte, reabiliteazã sau îºi schimbã
destinaþia cu excepþia micilor consumatori de apã caldã
menajerã. Versiunea din 1999 a ordonanþei încerca sã
acopere 60% din cererea de apã caldã menajerã sau pen-
tru piscinele acoperite climatizate prin energie solarã ter-
micã. Peste 60% din numãrul piscinelor care foloseau apã
caldã produsã industrial a fost redus începând din 2000,
când alt tip de încãlzire pentru piscinele neacoperite a fost
interzis. Gestul politic pe care l-a constituit ordonanþa,
s-a confruntat cu dificultãþi la punerea în practicã din
cauza slabei pregãtiri a actorilor participanþi la construcþie
(promotori, arhitecþi, birouri de studii, instalatori) ºi,
bineînþeles, administraþia.

�� urmare din pagina 64
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Dupã o perioadã de ucenicie, gestiunea ordonanþei a
fost transferatã serviciilor municipale ale Agenþiei pentru
Energie din Barcelona, creatã în 2002. Aceasta a permis sã
existe un girant necesar pentru rezolvarea problemelor
administrative, a procedurilor ºi consiliere tehnicã. Ordo-
nanþa de la Barcelona a fost preluatã progresiv de un
ansamblu de municipalitãþi încã înainte de a fi integrate
în reglementarea tehnicã spaniolã. Întãriþi de experienþa
câºtigatã cu ordonanþa solarã termicã, oraºul se pregãteºte
acum pentru fotovoltaic.

Un domeniu special legat de economia de energie a fost
abordat în Danemarca, încã din anii ‘90, prin proiectul de
restructurare urbanã gânditã pentru cartierul VESTERBRO
din Copenhaga. Politica de reînnoire urbanã danezã este
susþinutã pe importante subvenþii naþionale (care acoperã
suprainvestiþiile) ºi se bazeazã pe democraþia participativã
înscrisã în lege. Legea BYFORNYELSESLOV din 1982, în
vigoare la aplicarea proiectului, acordã locatarilor dreptul
de veto pentru unele tipuri de acþiuni cu care nu sunt de
acord. Cartierul Vesterbo este caracterizat de un procent
mare de ocupare, degradat ºi insalubru, de la începutul
secolului XX, ºi de probleme sociale. Densitatea mare
(P+5, P+6), cu majoritatea locuinþelor construite în perioada
1870-1910. Acþiunea Vesterbo a consumat 40% din bugetul
pentru restaurare, fiind cel mai important proiect danez de
acest tip. În special douã proiecte au evidenþiat aspectele
legate de mediul înconjurãtor urmãrind sa fie „învãþãturã“
pentru realizãri viitoare. Este vorba de proiectele dezvoltate
în insulele Hedebygade (115 locuinþe) ºi Hestestalps –
Carre (269 locuinþe). Aceste proiecte au asociat, de la
început, municipalitatea, douã agenþii de restaurare
urbanã, un centru pentru susþinerea ºi informarea locuito-
rilor ºi un grup de locuitori din cele douã insule. În faza de
realizare au fost cuprinºi ºi consultanþi care sã sprijine prin
cunoºtinþele câºtigate în contextul proiectelor europene.

Soluþii: 
� utilizarea energiei solare pentru prepararea apei

calde menajere ºi a electricitãþii;
� exploatarea inerþiei clãdirilor ºi utilizarea aporturilor

solare gratuite;
� ventilarea cu recuperarea cãldurii;
� izolarea (la exterior sau la interior) a întregii anvelope

(cu respect faþã de pãstrarea arhitecturii vechi) ferestre cu
dublu vitraj cu emisivitate scãzutã;

� utilizarea iluminatului natural;
� racordarea la o reþea de energie termicã.
Au fost aplicate ºi alte soluþii, de la recuperarea apelor

pluviale la biodiversificare ºi gestiunea deºeurilor.
Sub forme diferite, toate programele – pânã la urmã –

cautã sã asocieze la demers bãncile pentru a putea finanþa
suplimentul de investiþie. Programele elveþiene ºi ameri-
cane recurg mai ales la un mod liberal, bãncile intervenind
în rolul lor clasic, fãrã sprijin de la stat. În Germania inter-
venþia se face prin banca KFW, bancã a guvernului federal
utilizatã de acesta pentru a-i susþine politicile. Produsele
dezvoltate de KFW sunt distribuite apoi de ansamblul

reþelei bancare. Douã din programele menþionate sunt de
iniþiativã localã sau regionalã: ordonanþa solarã de la
Barcelona ºi programul Minergie.

În România problemele legate de economia de energie
ºi confortul oferit în locuinþe a apãrut mai pregnant în
deceniile ºapte ºi opt ale secolului trecut, ca urmare a crizei
petrolului. Acþiunea s-a lovit de obtuzitatea celor care nu
înþelegeau de ce trebuie sã investeascã în termoizolaþii
pentru a economisi energie când acest lucru se poate
obþine imediat economisind prin nelivrarea cãldurii. Destul
de târziu s-a obþinut un succes limitat pe linia protecþiei ter-
mice. De ceva mai mult succes s-au bucurat captatorii
solari care furnizau apã caldã. Pânã în 1989 au fost montaþi
în întreaga þarã în jur de 800.000 mp dar nu a existat
dorinþa de a produce ºi apã caldã folosind captatori solari
deoarece celor care montau astfel de echipamente li se
reducea cota de combustibil pentru încãlzire, iar
exploatarea unei instalaþii solare implicã o asistenþa mai
laborioasã în comparaþie cu sistemele care utilizau com-
bustibili clasici. Au existat unele preocupãri pentru pompele
de cãldurã ºi pentru sursele geotermale. Aproape nimic
pentru alte surse neconvenþionale, de exemplu energia
fotovoltaicã nu a depãºit nivelele de cercetare.

Din pãcate nici dupã 1989 lucrurile nu au evoluat semni-
ficativ. Cu eforturile unor specialiºti, abia în 2000, prin ordo-
nanþa 29/30.01.2000 a fost lansatã ideea reabilitãrii termice
a clãdirilor încãlzite. Documentul este important ºi pentru
faptul cã administraþia centralã ºi localã se implica financiar
în expertizarea, proiectarea ºi realizarea lucrãrilor. Miza
acþiunilor este importantã, urmãrind atât reducerea dega-
jãrilor de CO2 ºi gaze de ardere cu influenþã în protecþia
mediului, cât ºi importante economii financiare, atât pentru
importatorii de energie, cât ºi pentru fiecare deþinãtor de
locuinþã.

În ultimul timp, influenþaþi de ceea ce se întâmplã în
restul Europei se propun cu mai multã insistenþã sisteme
neconvenþionale de producere pe plan local a energiei, la
nivelul fiecãrei gospodãrii, folosind surse eoliene, foto-
voltaice sau hidraulice. Se fac propuneri pentru susþinerea
de cãtre administraþia localã a cheltuielilor pentru instalarea
captatorilor fotovoltaici sau pentru reabilitarea termicã.
Deosebit de active în trezirea interesului pentru pro-
movarea surselor neconvenþionale ºi refolosibile sunt Aso-
ciaþia Inginerilor de Instalaþii din România, unele asociaþii
profesionale ca Patronatul Societãþilor din Construcþii, alte
instituþii ºi universitãþi.

Sã sperãm cã anul 2009 va aduce un suflu nou pe linia
locuinþelor pasive noi, cât ºi pentru reabilitarea, atât a
locuinþelor colective ºi individuale existente, fãrã a mai
vorbi de reducerea degajãrilor de CO2 ºi implicaþiile legate
de schimbãrile climatice. �

�� urmare din pagina 66
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Voltex® este un compozit foarte eficient pentru hidroizo-
laþii, format dintr-un geotextil rezistent ºi 4,88 kg de bentonitã
de sodiu pe metru pãtrat. Bentonita sodicã cu permeabilitate
redusã este încapsulatã între un strat de geotextil þesut ºi
unul neþesut. Un proces de interþesere uneºte geotextilele
formând un compozit puternic care acoperã bentonita, prote-
jând-o împotriva condiþiilor de mediu ºi a deteriorãrilor asoci-
ate construcþiei. Odatã umplut, Voltex® se hidrateazã ºi
formeazã o membranã monoliticã hidroizolantã. Voltex® nu
conþine COV (Compuºi Organici Volatili) ºi poate fi aplicat pe
betonul proaspãt în aproape orice condiþii meteorologice,
dovedindu-se eficient în proiecte noi sau de remediere a
hidroizolaþiei oriunde pe glob.

Voltex® funcþioneazã prin formarea unei membrane cu
permeabilitate redusã la contactul cu apa. Când este udatã,
bentonita neîncapsulatã poate sã îºi mãreascã cu pânã la
15 ori volumul ei uscat. Când este încapsulatã sub presiune,
creºterea este controlatã, formând o membranã imperme-
abilã hidroizolantã. Acþiunea de umflare a Volclay poate
sigila micile crãpãturi ale betonului cauzate de terenul de
fundare, contracþia betonului sau acþiunea seismicã; probleme
ce nu pot fi controlate în mod normal. Voltex® formeazã o
legãturã mecanicã puternicã cu betonul atunci când fibrele
geotextilelor sunt încapsulate în suprafaþa betonului turnat. 

AVANTAJE
� BARIERÃ PENTRU APÃ, VAPORI ªI GAZE
� AUTO SIGILARE ªI REPARARE
� ELIMINÃ INFILTRAÞIILE DE APÃ 
� AVANTAJOS ECONOMIC
� INSTALARE ÎN ORICE CONDIÞII CLIMATERICE 
� APLICARE RAPIDÃ / UªOARÃ 
� FORMARE FLEXIBILÃ / UªOARÃ 
� ASPRU / DURABIL
� PREGÃTIRE MINIMÃ 
� NU NECESITÃ ªAPÃ DE EGALIZARE 
� FÃRÃ AMORSE / ADEZIVI 
� FÃRÃ PLÃCI DE PROTECÞIE 
� SISTEM UNIC DE IMPERMEABILIZARE

A „PROPRIETÃÞII DELIMITATE“
APLICAÞII

Voltex® este proiectat pentru suprafeþe de fundare subte-
rane verticale ºi orizontale. Aplicaþiile uzuale includ pereþi
din beton în contact cu pãmântul, acoperiºuri cu pãmânt,
plãci structurale, tuneluri ºi elemente de fundaþie în contact
cu pãmântul. Aplicaþiile includ piloþi secanþi ºi continui, pereþi
subþiri ºi pereþi de susþinere. Aplicaþiile pot viza structuri sub
presiune hidrostaticã continuã sau intermitentã. Atunci când
existã apã subteranã contaminatã sau bogatã în sãruri,
folosiþi Voltex CR cu bentonitã de sodiu rezistentã la conta-
minãri. Voltex CR rezistã în condiþii de contaminare la nivel
înalt cu: nitraþi, fosfaþi, cloruri, sulfaþi, var ºi solvenþi organici. 

LUCRÃRI DE PREGÃTIRE A SUBSTRATULUI
Substratul trebuie sã fie neted ºi compactat la o valoare

a Proctor Modificat de 85%. Suprafeþele de beton trebuie
sã fie fãrã goluri sau proeminenþe. Iregularitãþile suprafeþei
trebuie sã fie îndepãrtate înaintea instalãrii. Porii ºi alte
goluri ale betonului trebuie sã fie umplute cu mortar sau
Bentoseal, iar gãurile de la bolþuri trebuie sã fie umplute cu
un mortar adecvat, noncontractil.

Membranã bentoniticã pentru hidroizolaþii

Fig. 1: Impermeabilizare fundaþii
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Pentru unele aplicaþii, vã prezentãm câteva soluþii tehnice:
Fig. 1 – impermeabilizare fundaþii, Fig. 2 – impermeabilizare
piloþi secanþi ºi Fig. 3 – impermeabilizare penetrãri conducte.

ACCESORII
� BENTOSEAL® – compus patentat pe bazã de ben-

tonitã sodicã în varianta „aplicabil cu mistria”, utilizat ca ºi
mastic de etanºare în jurul penetraþiilor ºi colþurilor;

� VOLCLAY GRANULES® – bentonitã purã Volclay sub
formã de granule, utilizatã pentru a detalia zonele critice
care pot necesita protecþie suplimentarã Volclay;

� WATERSTOP RX101® – bandã de impermeabilizare
a rosturilor fãrã miºcare, pe bazã de bentonitã;

Oricare ar fi tipul de etanºare care trebuie sã fie execu-
tat, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin intermediul
Departamentului Materiale Speciale de Construcþii, vã stã
la dispoziþie oferindu-vã consultanþã tehnicã. �

Fig. 2: Impermeabilizare piloþi secanþi Fig. 3: Impermeabilizare penetrãri conducte
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SR EN 12390-1-2002
Partea I. – Formã, dimensiuni ºi alte condiþii pentru epruvete ºi tipare.
Dimensiune nominalã termen folosit în mod curent pentru mãrimea unei epruvete;
Dimensiune desemnatã dimensiune a epruvetei în mm aleasã ºi declaratã de uti-

lizatorul standardului, dintr-un ºir permis de dimensiuni nominale
Criteriu de alegere: pentru orice formã a epruvetei (cubicã, cilindricã sau pris-

maticã) dimensiunea de bazã d, trebuie aleasã astfel încât sã fie de cel puþin 3,5 ori mai
mare decât dimensiunea granulei maxime din beton.

• CUBURI: (dimensiuni nominale: 100; 150; 200; 250; 300)
- dimensiunile desemnate nu trebuie sã se abatã de la dimensiunile nominale
toleranþe: 
- între feþele laterale, abaterea trebuie sã fie mai micã de ±0,5% (pentru d = 100,

max ±0,5 mm; pentru d = 150, max ±0,75 mm; pentru d = 200, max ± 1,0 mm) între faþa
nivelatã cu mistria ºi faþa de la baza tiparului, abaterea trebuie sã fie mai micã de 1%
(pentru d = 100, max ±1,0 mm; pentru d = 150, max ±1,50 mm; pentru d = 200, max
±2,0 mm)

• CILINDRI: (dimensiuni nominale: 100; 113; 150; 200; 250; 300)
- diam. de 113 corespunde unei suprafeþe de încãrcare de 100 cm2

- dimensiunile desemnate pot fi cu abateri de ±10% faþã de dimensiunile nominale
(pentru φ150, max. ±1,5 mm la diametru)

toleranþe:
- toleranþa diametrului, abaterea de la mãrimea declaratã (desemnatã), maxim

admisã este de ±0,5% (pentru φ150, max ±0,75 mm);
- toleranþa la planitate a suprafeþelor portante este de ±0,0006 d (pentru φ150,

max ±0,09 mm);
- toleranþa la perpendicularitate a generatorei faþã de feþele orizontale este de ± 0,5 mm;
- toleranþa înãlþimii (2d) este de ±5%;
- pentru epruvetele utilizate la încercarea de rezistenþã la întindere prin despicare,

toleranþa la rectilinitate a generatorei cilindrului este de ±0,2 mm;
• PRISME: (dimensiuni nominale: d = 100; 150; 200; 250; 300)
L ≥ 3,5 d 
- dimensiunile desemnate nu trebuie sã se abatã de la dimensiunile nominale
- între feþele laterale, abaterea trebuie sã fie mai micã de ±0,5%
- între faþa nivelatã cu mistria ºi faþa de la baza tiparului, abaterea trebuie sã fie mai

micã de 1%
- toleranþa la perpendicularitate a feþelor laterale faþã de baza de turnare este de

±0,5 mm
- toleranþa la liniaritate a suprafeþei aflate în contact cu rolele la încercarea pentru

rezistenþa la întindere prin încovoiere este de ±0,2mm
- idem pentru suprafaþa portantã în cazul epruvetelor utilizate la încercarea de rezis-

tenþã la întindere prin despicare
- se folosesc tipare calibrate din oþel sau fontã.
- toleranþa (abaterea) de la mãrimea declaratã a unui tipar asamblat, de maxim

±0,25% (cubice, cilindrice, prismatice)
- abaterea de la planitate a celor 4 feþe laterale va fi de ±0,0003 d pentru tipare noi

ºi ±0,0005 d pentru tipare folosite (cubice) ºi de ±0,001 d tipare noi ºi ±0,002 d tipare
folosite (prismatice)

- abaterea de la planitate a feþei de la baza tiparului va fi de ±0,0006 d tipare noi ºi
±0,0010 d tipare folosite (cubice), ±0,0003 d tipare noi ºi ±0,0005 d tipare folosite (cilin-
drice), ±0,002d tipare noi ºi ±0,004 d tipare folosite (prismatice) 

- abaterea de la perpendicularitate a feþelor laterale faþã de feþele adiacente ºi bazã
trebuie sã fie de maxim ± 0,5 mm (toate) 

Anexa A: - informativã – definirea toleranþelor
Anexa B: - evaluarea planitãþii epruvetelor ºi tiparelor.

Determinãrile ce trebuie realizate
pe betonul întãrit (I)

METODELE DE LUCRU IMPUSE DE NOILE STANDARDE ARMONIZATE
COMPARATE CU CELE PARÞIAL ABROGATE

Dãnuþ-Viorel GÃMAN, Gabriel CIOCAN - I.J.C. Iaºi, Laborator Central SC Conest SA, Iaºi

Dupã 1990 vremuri noi în construcþii, normative ºi restricþii la fel de noi în România pentru a ne
încadra încã de pe acum în exigenþele dupã care funcþioneazã sistemul investiþional în lume ºi în
cadrul UE. Armonizarea legislaþiei pe baza cãreia sã se realizeze viitoarele obiective de investiþii
este necesarã ºi acutã dacã vrem ca activitatea în construcþii sã realizeze productivitate, calitate ºi
eficienþã.

STANDARDE ARMONIZATE STANDARDE ABROGATE

STAS 1275 – 1988 anterior
STAS 1275- 1981
• Epruvete cubice:
- pct. 212 – 100; 141; 150;
200; 300 mm
- φ max. agregat  20 31,
5 31, 5 40  71
- abateri ±0,5 ±0,75 ±0,75
±1,00 ±1,00

φ max. agregat
- pct. 2.1.3. 
• Epruvete prismatice:
100 x 100 x 400  25
100 x 100 x 550  25
150 x 150 x 600  40 
200 x 200 x 800  50 
- planitatea feþelor por-
tante cu o abatere de
maxim 0,5% din cea mai
micã laturã a epruvetei
(cu o riglã gradatã ºi spi-
oni);
- abaterea de la parale-
lism a feþelor portante, se
determinã prin compa-
rarea înãlþimii muchiilor
normale pe acestea, pen-
tru fiecare muchie înãl-
þimea se stabileºte ca
medie a douã mãsurãri
efectuate la distanþa de
10 mm de muchia res-
pectivã, diferenþa dintre
valorile extreme trebuind
sã fie de max 1% din
latura epruvetelor. 
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STANDARDE ARMONIZATE STANDARDE ABROGATE

SR EN 12390-2-2002

Partea 2 – Pregãtirea ºi conservarea epru-

vetelor pentru încercãri de rezistenþã.

• pregãtirea ºi umplerea tiparelor;

• înainte de umplerea tiparelor betonul se

reomogenizeazã;

• epruvetele se compacteazã în minim 2 stra-

turi, dar de max. 100 mm grosime.

• compactarea betonului – vibrator intern,

cu masa vibratoare, compactare manualã, cu

evitarea pierderilor de aer antrenat, analog

modului prezentat anterior la determinarea

densitãþii betonului proaspãt;

• nivelare suprafaþã cu 2 mistrii sau gletiere

ce se aproprie printr-o miºcare de ferãstrãu;

• marcare – asigurarea trasabilitãþii.

• pãstrare – în tipar, cel puþin 16 ore dar nu

mai mult de 3 zile, protejate împotriva ºocurilor,

vibraþiilor, deshidratãrii la o temperaturã de

(20±5) 0C sau (25±5) 0C în climatele calde; dupã

decofrare, pânã la încercare, se introduc ime-

diat în apã la o temperaturã de (20±2) 0C sau

într-o incintã (camerã) cu regim higrotermic con-

trolat (temperatura de (20±2) 0C ºi umiditate

≥ 95%.

• transportul – epruvetele întãrite se împa-

cheteazã în nisip ud, rumeguº ud, cârpe ude,

sau ambalate în pungi cu apã. 

• raportul de încercare (confecþionare) tre-

buie sã includã identificarea eºantionului de

încercat; data ºi ora confecþionãrii epru-

vetelor; detalii de depozitare înainte de

decofrare, inclusiv durata ºi condiþii de pãs-

trare; metoda de pãstrare (conservare) dupã

decofrare, inclusiv pe perioada transportului

dacã este necesar, menþionând intervalul de

temperaturi ºi durata pãstrãrii; orice abatere

de la metoda standardizatã de confecþionare

ºi pãstrare a epruvetelor de încercat; identifi-

carea persoanei calificate ºi responsabile cu

efectuarea încercãrii, prin semnarea unei

declaraþii de conformitate a metodei cu acest

referenþial (standard).

STAS 1275-1988
• pct. 2.2.1: definirea seriei: epruvetele confecþionate din

aceeaºi probã de beton, pãstrate în aceleaºi condiþii ºi încer-
cate la aceeaºi vârstã.

• nr. epruvete – serie minim de 3 epruvete cu excepþii:
- încercãri preliminare – 6 buc;
- control fazã – 2 buc – în condiþii de continuitate a pro-

ducþiei ºi constanþã a rezultatelor, însã în afara încercãrilor pen-
tru livrare, când seria e constituitã tot din 3.

• durata de confecþionare – în cel mult 30 min de la prele-
varea probelor, fãrã depãºirea perioadei limitã admise de
punere în operã a betonului.

• compactare – prin vibrare, doar pentru betoanele de lucra-
bilitate L4, fãrã aditivi superplastifianþi admiþându-se com-
pactarea manualã; în minim 2 straturi de maxim 10 cm grosime.

• compactarea manualã - o împunsãturã la fiecare 1000 mm2

de suprafaþã, distribuite uniform, împunsãturile trebuie sã
pãtrundã prin întreaga grosime a primului strat, iar la com-
pactarea straturilor superioare prin întreaga grosime a stratului
respectiv, plus 2÷3 cm în stratul anterior.

• nivelarea feþei se face imediat dupã compactare la
betoanele de lucrabilitate L0÷L2, dupã 15÷30 min. la betoanele
de lucrabilitate L3÷L5.

• pãstrare – dupã confecþionare, în tipare cca 20±4 ore,
protejate cu folii de polietilenã sau alte materiale împotriva
evaporãrii apei din beton, într-un mediu cu temperatura de 20±3 0C
ºi umiditatea relativã de 65±5%, iar pentru încercãri de control
pe fazã se pãstreazã în condiþiile de mediu ale betonului din
lucrare

• dupã decofrare, 7 zile în regim de umiditate ridicatã (în
apã, la temp. de 20±2 0C sau în mediu umed saturat 90...100%,
la temperaturi de 20±3 0C) ºi apoi, pânã la încercare, în aer
65±5% umiditate ºi temperaturi de 20±3 0C. Excepþii –
betoanele hidrotehnice care se pãstreazã numai în apã ºi
epruvetele destinate încercãrilor de control pe faze care se
pãstreazã în condiþii element.

• transport – se expediazã la laboratorul de încercãri cu cel
puþin 2 zile înainte de încercare, în cutii, containere prevãzute
cu materiale de protejare.

• termene de încercare – 28 zile pentru verificarea clasei,
7 ºi 28 zile pentru încercãrile preliminare, 90 zile pentru
betoanele hidrotehnice, termene prevãzute prin proiect sau în
funcþie de valoarea procentului din rezistenþa la compresiune
a cãrei realizare se urmãreºte, pentru încercãrile de control
pe faze. 

• înregistãri la confecþionare: data confecþionãrii, date de
identificare, mod de confecþionare, mod de pãstrare, vârsta ºi
dupã caz, obiectul construcþiei, elementul, rezistenþa prescrisã
ºi alte date impuse de reglementãri specifice.

continuare în pagina 76��
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SR EN 12390-3-2002
Partea 3 – Rezistenþa la compresiune a epruvetelor.
• Pregãtirea epruvetelor: 
- ajustarea prin polizare: un ciclu de polizare trebuie sã dureze mai puþin de o orã,

dupã care se reimerseazã tot pentru mai puþin de o orã înainte de rectificãrile supli-
mentare sau încercare, ajustarea prin polizare este metoda de referinþã în caz de litigiu 

- ajustarea prin acoperire (sub 5 mm grosime):
- cu mortar cu ciment de aluminat de calciu – limitatã de o rezistenþã mãsuratã la

compresiune de maxim 50 MPa (N/mm2) (3 pãrþi ciment, una nisip fin ce trece prin sita
de 300 μm, se pot folosi ºi alte cimenturi cu condiþia ca, în momentul încercãrii mortarul
sã aibã rezistenþa cel puþin egalã cu cea a betonului) 

- cu mixturã cu sulf – limitatã de o rezistenþã mãsuratã la compresiune de maxim 50
MPa (N/mm2) (variantã, un amestec din pãrþi egale de sulf ºi nisip silicios ce trece prin
sita de 250 ìm ºi este reþinut pe sita de 125 ìm, plus (opþional) o cantitate de cãrbune
negru de maxim 2%); se preparã prin încãlzire, pânã la topirea sulfului ºi omogenizare,
se lasã cca 30 minute dupã care se încearcã epruveta.

- cu cutie cu nisip – nelimitat; se utilizeazã nisip silicios ce trece prin sita de 250 μm
ºi este reþinut pe sita de 125 μm, cutii din oþel conform standard cu rezistenþa la rupere
a oþelului de cel puþin 900 MPa (N/mm2), parafinã.

• Poziþionarea epruvetelor:
- epruvetele cubice se încearcã perpendicular pe direcþia de turnare;
- centrarea faþã de platanul inferior se face cu o exactitate de ± 1% din mãrimea

desemnatã a epruvetei
- plãcile distanþiere se aliniazã faþã de partea superioarã ºi baza epruvetei
- la maºinile cu douã coloane pentru încercat epruvetele cubice se aºeazã cu faþa

prelucratã cu mistria în faþã 
Încãrcare:
- se alege o vitezã constantã de încãrcare în domeniul (0,2÷1) MPa/s (N/mm2s)
- când se utilizeazã maºini de încercat controlate manual, se corecteazã orice

tendinþã de scãdere a vitezei de încãrcare selectate, pe mãsurã ce se apropie cedarea
epruvetei, prin ajustarea corespunzãtoare a comenzilor

- se înregistreazã sarcina maximã indicatã 
Evaluarea tipului de cedare:
- satisfãcãtoare (toate cele 4 feþe expuse sunt fisurate aproximativ egal, cu deteri-

orare micã la feþele de contact cu platanele;
- nesatisfãcãtoare (conform figurii 2 din standard)
Exprimare rezultate: 
fc = F/Ac
Ac pe baza dimensiunii desemnate a epruvetei sau, când sunt abateri ce depãºesc

toleranþele specificate, prin mãsurare conform anexei B din standard (se fac câte trei
mãsurãri ale dimensiunilor cubului pe fiecare direcþie ortogonalã cu o exactitate de
0,5% din dimensiuni, pe mijlocul feþelor ºi marginal; dacã se abat cu mai mult de 2% din
dimensiunea desemnatã, se respinge epruveta sau se ajusteazã; se fac trei mãsurãtori
ale diametrului, cu exactitate de 0,5 din diametru, la unghiuri de cca 60 de grade, iar
înãlþimea se mãsoarã cu aceeaºi exactitate, în trei locuri la un unghi de 120 de grade;
dacã oricare din dimensiuni diferã cu mai mult de 2% faþã de dimensiunea desemnatã,
epruveta se respinge sau se ajusteazã).

- pentru stabilirea dimensiunilor de calcul ale ariilor, în cazul epruvetelor cubice
se face media a 6 mãsurãtori pe fiecare direcþie, 3 pe o faþã, 3 pe faþa opusã, la
mijloc ºi douã marginal;

- în cazul epruvetelor cilindrice diametru mediu al suprafeþelor portante se cal-
culeazã ca medie a 6 mãsurãtori, câte 3 pe fiecare faþã, la cca 60 de grade;

Ac = xm · ym sau
Ac = π . dm2/4
(rotunjitã pânã la cel mai apropiat 1% al suprafeþei; forþa de compresiune calculatã

se rotunjeºte pânã la cel mai apropiat 0,5 MPa (N/mm2). 
• Raportul de încercare - va include identificare epruvetei de încercat; dimensiunile

desemnate ale epruvetei sau dacã este supradimensionatã ºi încercatã conform
anexei B, dimensiunile reale; starea suprafeþei epruvetei în momentul încercãrii,; detalii
privind ajustarea (dacã s-a fãcut); data încercãrii; sarcina maximã de cedare; rezistenþa
la compresiune; modul de cedare; vârsta; condiþii de conservare; identificarea per-
soanei calificate ºi responsabile cu efectuarea încercãrii, prin semnarea unei declaraþii
de conformitate a metodei cu acest referenþial (standard); opþional, masa epruvetei ºi
densitatea aparentã a acesteia rotunjitã pânã la cel mai apropiat 10 kg/mc, starea epru-
vetei la recepþie, timpul de încercare.

STAS 1275 – 1988
pct. 3.1 ÷ 3.3.

- rectificarea feþelor de
încercat este descrisã la
pct. 2.2.8 (feþele neplane
se rectificã prin polizare
sau aplicarea unui strat
de îndreptare ce nu tre-
buie sã depãºeascã 2%
din latura sau diametrul
feþei de încercare; feþele
neparalele se rectificã
numai prin polizare,
fãrã a modifica structura
epruvetelor); 

- forþa se aplicã con-
tinuu ºi uniform pânã la
ruperea epruvetelor cu o
creºtere constantã de
(0,6±0,4) N/mm2s, dar
minim 30 s; 

- rezistenþa se rotun-
jeºte la 0,1 N/mm2; 

- rezistenþa la com-
presiune pentru o serie
de epruvete se stabileºte
ca medie aritmeticã a
rezultatelor obþinute. 

Dacã unul din rezul-
tate se abate cu mai mult
de 20% faþã de medie,
acesta se eliminã, recal-
culându-se media. Dacã
douã din rezultate se
abat în sens contrar cu
mai mult de 20% faþã de
medie, determinarea nu
se ia în considerare. 

- înregistrãri la încer-
care: tipul epruvetelor,
dimensiuni, notare (iden-
tificare), data primirii,
mod de pãstrare, aspect,
eventuale ajustãri, metoda
de încercare, vârsta ºi
data încercãrii, rezistenþe
obþinute (valori individu-
ale ºi medie).

STANDARDE ARMONIZATE STANDARDE ABROGATE
�� urmare din pagina 75
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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 concepute
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.

Vã invitãm sã ne vizitaþi
la Târgul Internaþional specializat în instalaþii „AMBIENT INSTAL“

din Cluj-Napoca, în perioada 11-15 februarie 2009.
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SR EN 12390-4-2002
Partea 4 – Rezistenþa la compresiune. Caracteristicile maºinilor de încercare.
- înlocuieºte STAS 1275-88 paragraf. 3,2.
- se defineºte eroarea relativã a exactitãþii pentru forþa realã ca diferenþã dintre

media forþei indicate ºi forþa realã exprimatã ca procent din forþa realã;
- se defineºte eroarea relativã a exactitãþii pentru forþa indicatã ca diferenþã între

media forþei reale ºi forþa indicatã exprimatã ca procent din forþa indicatã;
- se defineºte eroarea relativã a repetabilitãþii pentru forþa realã ca cea mai mare

diferenþã între forþele indicate corespunzãtoare aplicaþiilor repetate ale forþei reale (indi-
catã de dispozitivul etalon de verificare a forþei) ºi forþa realã (se citesc forþele indicate de
maºina de încercat, pentru o anumitã forþã mãsuratã de dispozitivul etalon), exprimatã ca
procent al forþei reale;

- se defineºte eroarea relativã a repetabilitãþii pentru forþa indicatã ca cea mai
mare diferenþã între forþa realã corespunzãtoare aplicaþiilor repetate ale unei forþe indi-
cate (se citesc forþele reale indicate de etalon pentru o anumitã forþã indicatã de maºina
de încercat), exprimatã ca procent al forþei indicate. 

• Rezoluþia forþei = cea mai micã creºtere a forþei ce poate fi evaluatã, estimatã sau
mãsuratã pe orice domeniu de indicare a forþei;

• Platanele maºinii – duritatea de cel puþin 550HV 30 (HRC 53) (ISO 6507-1).
- toleranþa la planitate a platanelor maºinii ºi a celor auxiliare sã fie de 0,03 mm (poate

fi evaluatã prin mãsurarea liniaritãþii în 4 poziþii, mijlocul laturilor ºi pe diagonale conform
prEN 12390-1:1999)

- rugozitatea în intervalul 0,4...3,2 μm (ISO/R 468);
- platanele auxiliare sã aibã o abatere de la paralelismul feþelor portante de cel mult

0,05 mm;
- platanele auxiliare sã aibã muchiile feþelor portante cel puþin egale cu dimensiunea

desemnatã a epruvetei;
- platanele auxiliare – o grosime de cel puþin 23 mm;
- blocurile de distanþare de secþiune circularã sau pãtratã, de un diametru minim sau

lungime a laturii de 200 mm, nu trebuie sã intre în contact direct cu epruveta ºi se fixeazã
central pe axa verticalã a maºinii;

• Mãsurarea forþei
- ecrane cu afiºaj numeric sau cadrane care sã permitã afiºarea forþei cu exactitatea

cerutã;
- sistem de citire a forþei maxime suportate ºi dupã terminarea încercãrii, pânã la

resetare;
- cea mai micã valoare care poate sã fie verificatã pentru fiecare domeniu de

mãsurare trebuie sã fie mai micã sau egalã cu 20% din valoarea maximã a domeniului;
- sistemul de indicare a forþei maºinii nu trebuie sã fie afectat de o posibilã rupere

explozivã a epruvetei.

Toleranþele indicatorului forþei
- exactitatea indicatorului

forþei trebuie sã fie menþinutã ºi
în cazul variaþiilor tensiunii de
alimentare de la –14% la +10%,
temperaturi de 20±10 0C; umi-
ditãþi relative de pânã la 80%. 

- maºina trebuie prevãzutã
cu un sistem de control coman-
dat automat sau manual, care

sã permitã aplicarea forþei lin, fãrã ºocuri, la vitezele constante fixate, dispozitiv care sã
indice o vitezã egalã cu viteza specificatã ±5%.

• Etalonarea maºinii
- presupune exactitate indicãrii forþei,
- planitatea platanelor
- verificarea vitezei de aplicare a forþei
- frecvenþa etalonãrii: la instalare ºi periodic cu o frecvenþã stipulatã printr-un sistem

de calitate acreditat anual, dupã schimbarea locaþiei, dupã reparaþii 
• Obligativitatea specificaþiilor furnizate de distribuitor/producãtor
- clasa maºinii de încercat conform acestui standard, domeniul sau domeniile de indi-

care, domeniul sau domeniile de mãsurare, dimensiunile platanelor, dimensiunile pla-
tanelor auxiliare (dacã este cazul), înãlþimea minimã ºi maximã între platane, ºi accesul
lateral maxim, cursa maximã utilizabilã a pistonului, descrierea indicatorului de forþã maxi-
mã (de ex. indicator de deplasare, detector de valoare de vârf), indicaþii de instalare ºi
conectare (dimensiuni gabarit, masa maºinii, desenul fundaþiilor dacã este cazul, detaliile
cerinþelor electrice, instrucþiuni detaliate de operare) indicaþii de mentenanþã.

STAS 1275 – 1988
pct.3.2.

(1950; 1962; 1970;
1981; 1988)

- presã hidrulicã sau
mecanicã cu precizia
de 1% ºi cu forþa ma-
ximã de funcþionare de
cel mult 8 ori forþa de
rupere a epruvetelor
încercate;

- se admit presele cu
precizie de 3% pânã la
scoaterea lor din uz;

- 2 platane din metal
cu duritatea Vickers de
cel puþin 600 HV (STAS
R 883-70), platanul
inferior având gravat
pãtrate sau cercuri de
arii egale cu ariile epru-
vetelor de încercat;
variantã gravare a dia-
gonalelor pãtratelor
sau a douã diametre
perpendiculare ale
cercurilor;

- abateri de la pla-
nitate a platanelor noi
sau rectificate nu trebuie
sã fie mai mari de 0,01
mm; platanele se înlo-
cuiesc sau rectificã cînd
abaterea la planitate
devine mai mare de
0,02 mm;

- plãcuþe interme-
diare pentru încercarea
fragmentelor de prismã
vor avea dimensiunile:
100 x 100 x 12 mm,
150 x 150 x 12 mm,
200 x 200 x 12 mm, cu
duritatea Vickers de
600 HV, cu abaterea de
la planitate când sunt
noi de max. 0,015 mm,
fiind înlocuite când
dupã uzare, abaterile
ajung la max. 0,05 mm;
abateri de la unghiul
drept (perpendiculari-
tate) de max 0,5 mm /
50 mm.

(Continuare în numãrul viitor)

STANDARDE ARMONIZATE STANDARDE ABROGATE
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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 ºi la
rupere ºi prezintã o rezistenþã excelentã
la foc. Sistemul are un grad de versatili-
tate deosebit de ridicat ºi beneficiazã 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“.

Astãzi, terasele verzi sunt mai actuale
ca niciodatã. Acest tip de acoperiº natural
se dezvoltã ca un sistem de acoperiº al
viitorului. Sunt foarte multe avantaje ale
sistemului de terasã verde Vedag, unul
dintre acestea fiind aspectul ecologic ºi
de tehnicã 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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D e z a m ã g i r i . . .

Reporter: Participaþi la Construct Expo 2009? Dacã

nu, vã rugãm sã ne menþionaþi motivele.

Marcom: Nu vom participa la Construct Expo 2009.

S-a luat aceastã hotãrâre respectând decizia Asociaþiei

Distribuitorilor de Utilaje de Construcþii (ADUC) prin care

în anul 2009 nu considerã necesarã participarea la acest

eveniment.

EuroColor: Nu. Nu suntem mulþumiþi cu rezultatele

care se pot obþine de pe urma expoziþiei.

Tractor Proiect Comerþ: Analizând rezultatele

ultimelor ediþii ale Construct Expo Utilaje, Asociaþia

Distribuitorilor de Utilaje pentru Construcþii, din care face

parte ºi Tractor Proiect Comerþ Braºov, a decis sã propunã

desfãºurarea acestei manifestãri din doi în doi ani, aºa

cum se întâmplã ºi în alte þãri unde se organizeazã

expoziþii similare. Programarea acestei expoziþii trebuie

corelatã cu programul altor expoziþii importante din

domeniul construcþiilor organizate în Europa (ex. BAUMA

de la München), unde firmele din România trebuie sã fie

prezente împreunã cu potenþialii lor clienþi. Decizia par-

ticipãrii la ediþia 2009 a Construct Expo Utilaje depinde

foarte mult de modul în care se va materializa iniþiativa

ADUC de organizare a Construct Expo din doi în doi ani,

astfel încât sã nu aparã situaþii inechitabile între firmele

concurente pe piaþã ºi/sau sã nu contravinã aºteptãrilor

firmelor producãtoare reprezentate în România.

Primãvara fiecãrui an coincide
în mod plãcut ºi cu desfãºurarea
multor acþiuni menite sã învioreze
mai toate activitãþile care se
desfãºoarã în economia fiecãrei
þãri.

În ultimii ani sectorul care a dat
tonul, culoarea ºi amploarea
creºterii economice în România a
fost ºi rãmâne cel al construcþiilor.

În acest sens ºi în 2009 pro-
movarea prin publicitate a ofer-
telor celor mai multe societãþi de
profil are loc într-un mod orga-
nizat cu prilejul manifestãrii
expoziþionale CONSTRUCT EXPO
cu cele trei variante specializate:
Antreprenor(3-7 III); Utilaje (1-4 IV);
Ambient (6-10 V).

Este momentul în care se fac cunoscute cele mai noi ºi mai moderne produse, tehnologii ºi ser-
vicii care pot aduce beneficiarilor productivitate, calitate ºi eficienþã în investiþiile pe care le pre-
conizeazã pentru anul în curs, sau în perspectivã.

Ediþiile din 2009 ale Construct Expo sunt cu atât mai importante ºi ar trebui sã intereseze la cel mai înalt
grad pe oricine îºi desfãºoarã activitatea în domeniul construcþiilor pentru cã totul are loc pe fondul unei
crize economice mondiale, crizã care nu ocoleºte, desigur, nici România.

Traversarea ei cu cât mai puþine pierderi ºi nereuºite poate avea loc ºi dacã investitorii ºi beneficiarii
acestora vor vedea, aprecia ºi achiziþiona de la Construct Expo 2009 dotarea tehnico-materialã cea mai
eficientã, care sã  contribuie la ameliorarea efectelor crizei.

Am încercat pornind de la cele enunþate mai înainte sã aflãm reacþia unor firme privind participarea lor
la Construct Expo în 2009. 

Iatã întrebãrile redacþiei ºi rãspunsurile primite pe aceastã temã.
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NMC România: Nu, bugetul de marketing pe 2009

nu permite acest lucru.

Reporter: Dacã aþi participat la ediþiile de pânã

acum, ce eficienþã a avut pentru firma dumneavoastrã

prezenþa la Construct Expo?

Marcom: Þinând cont cã pânã în prezent a fost o sin-

gurã ediþie de Construct Expo profilatã pe oferta de uti-

laje ºi fiind profund dezamãgiþi de modul de organizare

ºi de rezultatele avute, nu considerãm oportun sã mai

participãm ºi în 2009.

EuroColor: A fost benefic doar pentru magazinele

din Bucureºti pe segmentul persoane fizice.

Tractor Proiect Comerþ: Ar fi incorect sã spunem cã

participarea la Construct Expo din ultimii ani nu a avut

implicaþii pozitive asupra cunoaºterii pieþei ºi asupra

creºterii vânzãrilor. Întrebarea este dacã rezultatele au

fost pe mãsura investiþiilor/cheltuielilor, dacã printr-o mai

bunã pregãtire ºi organizare se pot obþine rezultate mai

bune. Noi credem cã acest lucru se poate realiza printr-un

dialog serios între organizatori ºi participanþi, dialog care

în prezent se axeazã pe stabilirea costului metrului

pãtrat închiriat.

NMC România: Din punct de vedere cantitativ

(vânzãri), rezultatele participãrii nu justificã costurile.

Participãrile au ca scop doar creºterea notorietãþii bran-

dului precum ºi faptul cã este un bun prilej de a efectua

un studiu pe piaþa localã (interacþiunea cu parteneri,

concurenþi etc.).

Reporter: Cum vi se par condiþiile oferite de Romexpo

în raport cu cele de la alte manifestãri din þarã sau

strãinãtate?

Marcom: Condiþiile oferite de Romexpo le catalogãm

a fi de slabã calitate ºi scumpe.

EuroColor: Scumpe în comparaþie cu nivelul serviciilor.

Tractor Proiect Comerþ: Din pãcate în prezent

atmosfera este una de provizorat ºi improvizaþie, fãrã o

dispunere ºi structurare tematicã adecvatã a expo-

zanþilor. Nu existã deloc o preocupare a organizatorilor

de a veni în întâmpinarea expozanþilor cu soluþii ºi facili-

tãþi noi, moderne, de la un an la altul, aºa cum se întâm-

plã la manifestãri similare de prestigiu din alte þãri.

NMC România: Pe plan naþional sunt multe lucruri

de îmbunãtãþit.

Reporter: Consideraþi cã Romexpo a reflectat sufi-

cient ºi corespunzãtor, în mass-media, Construct Expo,

astfel încât aceastã expoziþie sã fie eficientã ºi

pentru dumneavoastrã, nu numai pentru organizatori?

Marcom: Considerãm cã Romexpo nu a reflectat mai

deloc în mass-media Construct Expo, astfel încât sã

aibã eficienþã ºi pentru participanþi.

EuroColor: Nu.

Tractor Proiect Comerþ: Din pãcate nu putem sã

spunem acest lucru. De fiecare datã atragerea specia-

liºtilor ºi factorilor de decizie din construcþii, cu adevãrat

interesaþi, s-a fãcut de cãtre expozanþi, prin invitaþiile

transmise direct companiilor din domeniu. Genul de

publicitate media practicat de organizatori a atras, în cel

mai bun caz, „curioºii de duminicã“, colecþionarii de pliante.

NMC România: Nu. În general, pânã acum prezenþa

în mass-media a fost menitã sã creascã doar numãrul

vizitatorilor pentru sporirea veniturilor Romexpo prin

vânzarea de bilete ºi doar indirect sã ajute expozanþii.

Aceastã creºtere este unilateralã pentru Romexpo,

cantitativã ºi nu calitativã. Ar trebui gânditã o campanie

de promovare care sã ajute ºi expozanþii (catalog com-

plet cu expozanþii, inclusiv publicitate produse, nu doar

nume de companii, website cu informaþii complete

despre produsele expuse, nu doar nume de participanþi,

CD, newsletter etc.).

Reporter: Prezenþa firmei dumneavoastrã a fost influ-

enþatã ºi de faptul cã la Construct Expo 2009 intrarea

principalã la Romexpo este anihilatã de cele douã

blocuri-turn în construcþie, iar celelalte intrãri sunt

necorespunzãtoare?

EuroColor: Neparticiparea noastrã a fost influenþatã

ºi de aceastã nouã situaþie.

Tractor Proiect Comerþ: ªi din acest motiv, partici-

parea noastrã la Construct Expo 2009 a fost sub semnul

întrebãrii. Pânã acum, încã de la prima sa ediþie, am

participat fãrã întrerupere ºi fãrã astfel de incertitudini.

Sperãm, totuºi, cã organizatorii Construct Expo Utilaje

2009 vor întreprinde ceva pentru a gãsi soluþii viabile

pentru accesul în incinta târgului în aºa fel încât mani-

festarea expoziþionalã sã aibã întrunite toate condi-

þiile normale, existente în alte þãri care îºi respectã

participanþii.

NMC România: Condiþiile oferite din punct de vedere

al spaþiului sunt ºi aºa precare. Situaþia creatã de ridi-

carea celor douã blocuri-turn nu face altceva decât sã

agraveze accesul în incinta Romexpo, sã estompeze

dispunerea exponatelor ºi, deci, posibilitãþile creºterii

numãrului vizitatorilor. �
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