ed!torial
Nimic nou pe mapamond:
criza îºi face de cap!
Vrem sã trecem cât mai repede ºi
cât mai bine peste aceastã „nãpastã“
care a cuprins în tentaculele ei întreaga
suflare de pe glob.
Criza, cã despre ea este vorba, a
devenit ineditul zilelor noastre, pentru
cã de aproape o jumãtate de secol,
uitasem de ea.
ªi pentru a nu o omite pe mai
departe iatã cã mai mult voit decât
nevoit unii aºa-ziºi manageri de „talia
Nobel“ s-au distrat ºi se distreazã pe
seama noastrã punând la încercare
posibilitãþile de supravieþuire a celor mai
modeºti din punct de vedere economico-financiar.
Cã a fost ºi este un joc de-a ºoarecele cu pisica ne-o dovedeºte ºi faptul
cã þãrile potente ºi-au „oblojit“ rãnile
pentru a se salva prin finanþãri masive
de la stat, stat pe care mai marii
finanþelor l-au pãcãlit sau mai bine zis
furat în interese pur personale (averi
imobiliare, conturi bancare grase,
mijloace de transport din ultima generaþie etc.) iar efectele acestei întâmplãri
bine organizate s-au pasat þãrilor
nevoiaºe dar dependente în bunã
mãsurã de iniþiatorii crizei.
Cum s-ar spune… stãpânul dicteazã,
restul sunt furnici care mereu rãmân în
cãutare de adãpost ºi hranã.
Sãrind peste „pârleazul“ occidental
ne oprim în curtea noastrã mereu
rãvãºitã de grozãviile politicienilor ºi
administratorilor perindaþi dupã 1990 pe
la cârma þãrii ºi, deci, a economiei
româneºti. Aceºtia, ºtiind cã România
nu-i chiar o þarã sãracã din punct de
vedere a resurselor, s-au pus „pe treabã“
ºi au reuºit ca în 20 de ani sã polarizeze
populaþia ºi averile în aºa fel încât sã
domine prin circ ºi foame, lucru ce a

permis uºor instalarea crizei pe toate
palierele societãþii.
În sectorul construcþiilor cel puþin
lucrurile sunt vizibile pentru oricine.
Speculându-se faptul cã acest sector dã tonul în evoluþia unei întregi economii tot mai mulþi strategi ai rapacitãþii
s-au nãpustit spre sectorul imobiliar de
unde au sperat sã dea tunuri care sã le
umfle averile ºi aºa consistente.
ªi unii chiar au reuºit. Numai cã
aceºtia n-au învãþat mai nimic din ce au
pãþit de mai multe ori dezvoltatorii de
peste ocean, unde criza în sectorul imobiliar a devenit ciclicã de-a lungul anilor,
ºi din care au scãpat de fiecare datã,
pentru cã acolo sistemul economic este
oarecum bine pus la punct ºi el creeazã
ºi posibilitãþile de redresare, posibilitãþi
financiare în primul rând.
Ori, la noi se practicã, din pãcate,
sistemul, dacã este un sistem, cel al
întâmplãrii. Încerc ºi voi vedea ce iese
zic ai noºtri, ca apoi sã-ºi dea seama cã
o afacere trebuie studiatã ºi dezvoltatã
dacã depãºeºte câtuºi de puþin riscul.
În cazul locuinþelor, se constatã cã,
deºi preþurile de vânzare au scãzut, s-ar
spune spectaculos, „desfacerea“ suferã
la fel de spectaculos. Se pune întrebarea: de ce? În primul rând, pentru cã
preþul metrului pãtrat construit nu este
cel real, de aici ºi sumele suficient de
intangibile pe care un cumpãrãtor ar trebui sã le achite.
În al doilea rând, faptul, deloc de
neglijat, cã bãncile nu-ºi permit încã sã
coboare nivelul dobânzilor pentru a „ademeni“ potenþialii solicitanþi. Prevãzãtoare,
ele vãd cã în timp beneficiarii de eventuale credite pentru locuinþe nu au siguranþa locurilor de muncã ºi nu au, în
general, cu ce gaja creditele. ªi atunci,
totul stagneazã sau are un dever scãzut.
Deblocarea situaþiei depinde de
mulþi factori decizionali.

Prioritar în acest sens este voinþa ºi
numai ea a Executivului de a demara ºi
susþine programele investiþionale prevãzute în buget pentru a fi realizate.
O asemenea acþiune ar duce la
crearea de locuri de muncã, cel puþin în
mãsura în care ar putea „înghiþi“ zecile
de mii sau chiar sutele de mii de ºomeri
apãruþi dupã declanºarea crizei în
România.
Având cât de cât mijloace de subzistenþã, oamenii mai pot încerca sã se
gândeascã ºi la achiziþionarea unui
spaþiu locativ.
Din acest punct de vedere trebuia
abandonatã ideea de a te „lãfãi“ în sute
de metri pãtraþi care dupã cumpãrare
înseamnã sume consistente pentru taxe
ºi impozite, pentru plata utilitãþilor etc.
Totul este sã te rezumi la limita confortului
funcþional.
În altã ordine de idei, miliardarilor ºi
latifundiarilor trebuie sã le mai scadã
pofta unor câºtiguri consistente care duc,
de fapt, în final, la sãrãcirea generalã
a populaþiei ºi, deci, a scãderii posibilitãþilor de dezvoltare a oricãrui tip de
investiþie.
Din criza actualã ºi cât va dura ea
trebuie sã înþelegem cã traversarea
constrângerilor actuale se poate realiza
numai în mãsura în care pentru fiecare
dintre noi chibzuinþa, onestitatea ºi
interesul general vor fi prioritare.
Ciprian ENACHE
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Consolidarea terenurilor ºi fundaþiilor
cu maºini specializate
INJECTOFORAJ este o societate româno-italianã cu capital integral privat, înfiinþatã în anul 2004,
orientatã cãtre un domeniu modern, dar puþin exploatat profesional în þara noastrã: consolidarea terenurilor
ºi fundaþiilor cu maºini specializate. În calitate de importator unic, societatea, furnizeazã maºini pentru
foraj fabricate de producatorul italian COMACCHIO. Cu ajutorul specialiºtilor instruiþi în fabrica din Italia,
INJECTOFORAJ acordã asistenþã tehnicã permanentã ºi service tuturor clienþilor sãi. De asemenea, firma
importã utilaje second-hand, le recondiþioneazã beneficiind de experienþa vastã a personalului specializat
în ºantierele de profil din Italia ºi Elveþia ºi le pune în vânzare la preþuri atractive.
Piaþa utilajelor de construcþii a
cunoscut în România o creºtere
explozivã în ultimii 5 ani. Societatea
INJECTOFORAJ a parcurs ºi ea
aceeaºi dezvoltare ascendentã,
datoritã faptului cã a oferit pieþei
produse corespunzãtoare cererii.
Ca unic importator pentru România,
INJECTOFORAJ comercializeazã o
bogatã gamã de maºini hidraulice
pentru foraj produse de firma italianã
COMACCHIO SRL.
COMACCHIO SRL Drilling &
Foundation Equipment specialist
– produce utilaje hidraulice de foraj pentru consolidãri, micropiloþi (Ø 100-300),
piloti (Ø 400-600-900), fundaþii speciale, geotermie, sondaje geotehnice,
jet-grouting, foraje puþuri de apã;
COMACCHIO Ind. SRL se aflã
pe locul I în lume la fabricaþia
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maºinilor de foraj de diametru mic ºi
mediu, cu un numãr de 215 utilaje
produse în 2007 ºi cu 250 în anul
2008.
COMACCHIO ocupã, de asemenea locul I în clasamentul mondial ºi
pentru varietatea modelelor de utilaje, cu numeroase brevete privind
componentele, ceea ce dovedeºte
atenþia concretã acordatã cerinþelor
pieþei, în general, ºi fiecãrui utilizator, în particular. COMACCHIO este
prezentã cu reprezentanþe în 16 þãri
din lume.
INJECTOFORAJ reprezintã în
România, totodatã ºi firme care produc materiale necesare activitãþii de
foraj:

 DAI PRA SRL – produce sisteme
de injecþii (injectoare, amestecãtoare,
amestecãtoare-agitatoare), packere,
pompe;
 CARANDINA SRL – produce
la cererea clientului toate tipurile de
echipamente pentru foraj: sape,
elice continue, sisteme CFA, bucket
pânã la Ø 2.000, trasdutoare,
racorduri, hopper, friction welded
drill rods;
 F.G.S. Drill SRL – produce prãjini
de foraj, ciocane fund de gaurã, amortizoare, racorduri API în oþel special
42 CrMo4;
 GEOMARC SRL produce pompe,
sisteme de foraj rotopercutoare pentru carotaje ºi probe ambientale,
prãjini wire line, coroane;
 INTESO SRL produce vibratoare, vibro infisori;
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 GEOMISURE SRL produce
instrumente pentru monitorizarea
lucrãrilor de subsol;
 RIPMEC SRL produce piese
de uzurã pentru maºini de foraj
(bacuri, grief, sape º.a.);
 CIANCALEONI SRL furnizeazã
utilaje ºi materiale de foraj secondhand, trivele telescopice, maºini de
foraj pentru diametre mari (Ø 1.200).
SC INJECTOFORAJ SRL comercializeazã, la cerere, ºi utilaje second-

hand revizionate. De asemenea,
societatea s-a implicat, începând
cu anul 2006, în execuþia lucrãrilor de
specialitate, beneficiind de un parc bogat
de utilaje ºi de lucrãtori cu experienþã
vastã specializaþi în ºantierele de
profil din Italia ºi Elveþia.
Societatea INJECTOFORAJ furnizeazã clienþilor sãi consultanþã, asistenþã tehnicã, service atât pentru
utilaje noi cât ºi second-hand în termen de 24 de ore.

Prezentã din 2004 la Construct
Expo Utilaje, societatea INJECTOFORAJ vã aºteaptã ºi la ediþia
2009, pe aleea principalã. 
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16 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România

...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

Expoziþia internaþionalã
de utilaje ºi echipamente pentru construcþii
Paris 20 - 25 aprilie 2009
Intermat 2009 reprezintã locul
ideal de întâlnire pentru specialiºtii
care doresc sã vadã pe viu noutãþile
din domeniul utilajelor ºi echipamentelor de construcþii.
Vor fi prezente la Paris cele mai
importante firme producãtoare de
utilaje din lume.
Între ele menþionãm:
Atlas Copco, Caterpillar, Case,
Manitowoc Crane Groupe din SUA;
Amman din Elveþia; Cifa Spa, New
Holland ºi Solmec din Italia; Doosan
ºi Hyunday din Coreea de Sud;
Fayat ºi HAulotte Group din Franþa;
Kobelko, Komatsu ºi Takeuchi din
Japonia; Hunan ºi Sany Heavy din
China; Liebherr, Man, Putzmeister,
Schwing Stetter ºi Wirtgen din
Germania; Volvo din Suedia ºi altele.
De altfel, dacã ar fi sã caracterizãm pe scurt Intermat 2009, am
putea spune cã:
 se numãrã printre cele mai mari
3 expoziþii de acest gen din lume;
 vor fi prezenþi expozanþi din 44
de þãri, 64% dintre ei din afara Franþei;
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 45% dintre vizitatori sunt de
asemenea din afara Franþei, reprezentând peste 120 de þãri ale lumii.
Utilajele ºi echipamentele expuse
se adreseazã, practic, tuturor sectoarelor de activitate din domeniul
construcþiilor:
 excavaþii;
 terasamente;
 foraje;
 lucrãri în cariere;
 fabricarea cimentului ºi betoanelor;
 schele ºi cofraje;
 procesare de materiale;
 topografie;
 transport;
 utilaje ºi echipamente pentru
drumuri etc.
În prim-planul târgului ca ºi al
altor manifestãri desfãºurate în
aceastã perioadã se va afla dezvoltarea durabilã. Douã jumãtãþi de
zi (21 ºi 22 aprilie) sunt consacrate
unor seminarii pe aceastã temã. Se
va discuta despre modalitãþile de
integrare a ofertei europene de

materiale care respectã protecþia
mediului înconjurãtor în cadrul proiectelor de construcþie ºi întreþinere a
drumurilor.
De altfel, toate echipamentele ºi
utilajele expuse la Intermat 2009
încearcã sã rãspundã provocãrilor
care se aflã în faþa constructorilor în
actuala perioadã:
 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.
Pentru Intermat 2009 organizatorii oferã o noutate importantã ºi
pentru vizitatori.
Aceºtia au la dispoziþie „Welcome
Pack“ (pachetul de bun venit), un
sistem care vã permite sã rezervaþi
la preþuri preferenþiale:
 bilete de avion sau tren;
 abonamentul pentru mijloacele
de transport în comun din Paris
(metrou, autobuz etc.);
 transferul aeroport-expoziþiehotel;
 excursii, spectacole sau plimbãri
în Paris ºi împrejurimile lui;
 alte servicii disponibile în
cadrul târgului.
Toate acestea accesând o singurã adresa: www.intermat.fr.
ªi nu uitaþi, Parisul reprezintã
una dintre cele mai atractive destinaþii turistice.
Profitaþi de vizita la târg pentru a
petrece câteva zile încântãtoare într-un
oraº care nu duce lipsã de monumente arhitectonice, muzee, restaurante renumite ºi numeroase locuri
încãrcate de istorie. 
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UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII
Cu o experienþã de peste 10 ani în domeniul

Pentru a menþine nivelul ridicat al calitãþii, per-

utilajelor pentru construcþii, societatea noastrã

sonalul este ºcolarizat periodic în domeniul

furnizeazã piese de schimb ºi consumabile, pre-

motoarelor diesel, al pompelor ºi motoarelor

cum ºi reparaþii capitale la utilajele de provenienþã

hidraulice.

strãinã: O&K, Faun, Terex, MF, Hanomag, Atlas,
Case, JCB, Komatsu, CAT.
AVEM ÎN STOC:
 piese de schimb pentru motoare;
 cupe de excavare ºi dinþi pentru cupe;

Datoritã poziþiei geografice avantajoase ºi
având la dispoziþie patru echipe de service ºi
autovehicule dotate cu sculele ºi echipamentele
necesare pentru intervenþii rapide la beneficiar,
putem rãspunde prompt tuturor solicitãrilor venite
din partea clienþilor aflaþi în orice punct din þarã.

 componente cale de rulare pentru mãrcile:

Vã aºteptãm la sediul firmei din Sibiu, unde se

Caterpillar, Fiat Allis, Hitachi (lanþ cu role ºi

aflã parcul de utilaje second hand, atelierele

ºenile, role de susþinere, role ºenile);

pentru reparaþii capitale, maºina de sertizat fur-

 consumabile: filtre de aer, motorinã, ulei
hidraulic, de transmisie ºi de motor.

tunuri hidraulice, magazia de piese de schimb ºi
consumabile. 

S.C. ROMDRIL S.R.L. la CONSTRUCT EXPO UTILAJE – 2009
Vom fi prezenþi cu utilajele Casagrande C6 ºi Tescar CF 3S
La Expoziþia „Construct Expo
Utilaje“ care se desfãºoarã la
ROMEXPO, în perioada 1-4 aprilie
2009, S.C. ROMDRIL S.R.L. va
prezenta utilaje ºi echipamente
de la firme consacrate pe plan

mondial: CASAGRANDE Italia (piloþi
foraþi, pereþi diafragmã, jet grouting,
ancoraje, soil mixing), TESCAR
Italia (piloþi, micropiloþi), SIP&T Italia
(scule de foraj: borsape, snecuri,
tubulaturã), STENUICK Franþa (puþuri
de apã, studii geotehnice, foraj geotermal, scule pentru foraj: prãjini, tricon,
sape de foraj cu lame, ciocane de fund).
La aceastã ediþie a „ConstructExpo Utilaje“, S.C. ROMDRIL S.R.L.
va expune: utilajul CF3S (TESCAR)
ºi utilajul C6 marca CASAGRANDE.
Utilajul pentru forat micropiloþi
pe ºenile C6 (foto 3) poate fi folosit
pentru: forarea piloþilor, ancoraje, jet
grouting (la cerere), forare cu CFA.

Casagrande C6 are un motor
Deutz de 129 cai putere, iar greutatea totalã este de 12,7 tone. Capul
hidraulic este de 13,55 KNm, iar
înãlþimea mastului este de 6 m.
Vinciul are o forþã de 20 KN, iar
viteza maximã de rotaþie a capului
rotativ este de 530 rotaþii pe minut.
Utilajul CF3 S marca TESCAR
(foto 4), foreazã piloþi în pãmânt,
nisip ºi piatrã de duritate medie,
putând atinge o adâncime maximã
de lucru de 22 m cu un diametru
minim de 400 mm ºi un diametru
maxim de 800 mm. De asemenea,
utilajul poate fora piloþi secanþi (cu
tubulaturã) pânã la o adâncime de 8 m.

Foto 3: Utilaj C6 CASAGRANDE

Foto 4: Utilaj CF 3S TESCAR

Foto 1: Utilaj FORTTRACK 1100 H STENUICK

Foto 2: Scule STENUICK
12
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Utilajul este prevãzut cu un motor
diesel de 43,4 CP, un vinci principal de
4.700 kg ºi unul secundar de 900 kg.
Capacitatea rezervorului de ulei
hidraulic este de 85 litri, iar cea a
rezervorului pentru motorinã este de
130 litri. Cursa modelului CF3S este
de 700 mm.
ªenilele au o lãþime de 2.150 mm
ºi o lungime de 2.800 mm. Utilajul
dezvoltã un cuplu de 3.500 kgm, are
o vitezã de foraj cuprinsã între 7 rpm
ºi 15 rpm ºi o greutate de 11.000 kg.
Utilajul CF 3S nu necesitã trailere
agabaritice, dimensiunile de transport fiind absolut normale: înãlþime
de 2.835 mm, lungime 4.835 mm ºi
lãþimea de 2.150 mm.
Extrem de important pentru
actuala piaþã a construcþiilor:
utilajele pot fi achiziþionate ºi în
leasing, beneficiind de la EFG
LEASING IFN SA de o finanþare cu
o duratã a contractului de maxim
60 luni. Comisionul de administrare
de 1,5% este plãtibil o singurã datã,
la semnarea contractului, fiind
aplicat la valoarea de achiziþie.
Avansul este de minim 20%, iar
rata dobânzii de 6%.
În calitate de reprezentant autorizat al firmelor mai sus amintite,
S.C. ROMDRIL S.R.L. asigurã, cu
personal tehnic specializat, instruit la
firmele producãtoare, punerea în
funcþiune a utilajelor, service în
perioada de garanþie timp de 12 luni
ºi în post-garanþie. Toþi cumpãrãtorii
acestor utilaje pentru forat au asiguratã consultanþa tehnicã din partea
importatorului, care îºi propune o atitudine orientatã cãtre client, prin stabilirea unor relaþii de colaborare
bazate pe implicarea cu seriozitate
în identificarea nevoilor clienþilor ºi
stabilirea soluþiilor tehnice optime.
Vã aºteptãm la Construct Expo
Utilaje asigurându-vã de o experienþã profitabilã pentru firma
dumneavoastrã! 
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Foto 5: Scule SIP&T
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INFRASTRUCTURA
O LUME ÎN CONTINUÃ MIªCARE
Realizarea structurilor din beton pentru proiectele de infrastructurã este deseori o misiune pe cât de
dificilã, pe atât de provocatoare. Pentru antreprenorii care realizeazã acest gen de lucrãri, rezultatul final
este o referinþã clarã ºi un mijloc de promovare transparent ºi credibil, accesibil unui public extrem de
larg. În acest sens calitatea vorbeºte de la sine, respectarea termenelor fiind la rândul sãu un factor foarte
important de succes. Un rezultat spectaculos va aduce cu sine un plus de valoare ºi un avantaj competitiv
semnificativ.
Acestea sunt doar câteva dintre
premisele Doka, o firmã care-ºi doreºte
sã sprijine ºi sã îmbunãtãþeascã procesul efectiv de construcþie ºi care
se defineºte în acest sens ca partener global în industria construcþiilor.
Toate inovaþiile Doka în domeniul
tehnicii de cofrare, toatã expertiza
acumulatã ºi structuratã, toate serviciile oferite graviteazã în jurul ideii
de a fi cât mai aproape de beneficiar,
pentru a-i oferi acestuia soluþii, a-i
uºura ºi eficientiza munca. Iar prestigiul de care se bucurã în acest moment Doka se reflectã în mod esenþial
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în prestigiul câºtigat de clienþii sãi în
cei 130 de ani de activitate.
În cazul unei metropole, transportul privat, respectiv extinderea
infrastructurii urbane, este una dintre
cele mai presante prioritãþi ale autoritãþilor pentru. Soluþiile de fluidizare
sunt liniile de centurã, podurile ºi
pasajele, care trebuie adaptate unor
condiþii, de multe ori problematice,
de integrare în peisajul urban.
Pe de altã parte, ºoselele ºi
autostrãzile, urmeazã trasee care
pun probleme de realizare a structurii de rezistenþã, durata de execuþie putând fi afectatã de situaþii
neprevãzute.
Soluþia optimã, particularizatã, de
cofrare începe din faza de licitare a
unui proiect de infrastructurã. În
aceastã etapã se decizde de multe
ori rentabilitatea acestuia. Experienþa
Doka, acumulatã la nenumãrate
proiecte, se materializeazã într-o
planificare amãnunþitã, individualã
iar o soluþie de cofrare optimizatã,
detaliatã pe cicluri de turnare
faciliteazã, facilitând astfel construirea rapidã, sigurã ºi eficientã.
Sistemele complexe Doka se pot
adapta în termen scurt la secþiunile
ºi înclinaþiile variate, asigurând un
flux de turnare optim. Cu Doka,
structurile geometrice complexe pot
fi realizate rapid ºi în siguranþã, fiind
posibilã recuperarea întârzierilor,
uneori inerente, de demarare a
lucrãrii.

Pre-asamblarea ºi livrarea „just
in time“, calitatea ridicatã a suprafeþelor de beton sunt parte a soluþiei
complete Doka, aducând un beneficiu însemnat, ca duratã de turnare ºi
costuri reduse de finisare ºi manoperã.
Centrele de competenþã tehnologicã pe tipuri de structurã oferã
asistenþã complexã ºi sprijin, prin
intermediul filialei locale, pentru a
concepe o soluþie particularizatã de
cofrare, acolo unde cerinþele arhitecturale sunt o provocare – beton
aparent cu anumite caracteristici
pre-definite – sau este necesarã
adaptarea la anumite condiþii de
relief sau climatice.
Doka este la dispoziþia dumneavoastrã pe toatã durata de realizare
a construcþiei. Consultanþii de specialitate vã sprijinã prin instruire ºi
asistenþã tehnicã, direct pe ºantier,
ori de câte ori este nevoie.
Delimitarea ºi parcurgerea tuturor
etapelor ce se impun în cazul unui
proiect de infrastructurã, modul de
abordare structurat, produsele ºi
serviciile unitare la nivel global, toate
au dus la realizarea a nenumãrate
proiecte de succes, printre care premiere naþionale ºi mondiale: poduri
suspendate, poduri în consolã, viaducte, autostrãzi, tuneluri, cãi ferate,
linii de metrou etc.
www.doka.ro
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Sisteme de cofraje ºi schele
Economia româneascã s-a dezvoltat într-un ritm alert în ultimii ani, produsul intern brut înregistrând rate
anuale de creºtere de peste 6%. România are în prezent una dintre cele mai dinamice pieþe de construcþii din
Europa de Est. Datoritã aderãrii la Uniunea Europeanã apar tot mai mulþi investitori români ºi strãini ºi
se dezvoltã tot mai multe proiecte de infrastructurã. Iatã câteva perspective excelente, de care profitã tânãra
companie Hünnebeck Romania, cu sediul la Cluj-Napoca. Din luna martie 2008, acest prestator de servicii în
construcþii a devenit una dintre cele 15 filiale ale grupului Hünnebeck, de pe întregul glob. Furnizor de sisteme
de cofrare ºi schele, compania se remarcã printr-o orientare clarã spre client ºi oferã avantaje în domeniul
service-ului, clienþii profitând de experienþa concernului internaþional, Hünnebeck.
Produsele Hünnebeck au apãrut
pe piaþa româneascã începând cu
anul 2003. Firma Baviera S.R.L., în
calitate de reprezentanþã comercialã
exclusivã, distribuia sisteme de
cofrare ºi schele de înaltã calitate,
precum ºi accesoriile acestora. Anul
trecut, grupul Hünnebeck, care face
parte din Harsco Corporation, a
preluat compania, care funcþioneazã
acum ca o subsidiarã
autonomã cu numele de
Hünnebeck Romania.
Firma este condusã
de inginerul
Mircea Albuþiu,
fost asociat
al Baviera
S.R.L.
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„Experienþa noastrã îndelungatã din
domeniul cofrajelor ºi schelelor, precum ºi cea de pe piaþa accesoriilor, o
vom putea integra acum în procesul
de extindere a activitãþilor comerciale“, precizeazã domnul Mircea
Albuþiu.
Hünnebeck Romania furnizeazã
astãzi sisteme de cofrare pentru
importante proiecte de infrastructurã. Printre acestea se numãrã
Autostrada Transilvania, stadionul
Dr. Constantin Rãdulescu
(CFR Cluj), un turn de
absorbþie ºi un
rezervor de rupere
a presiunii la
barajul Tarniþa din
apropierea Clujului º.a.
Baviera SRL ºi-a concentrat pânã acum atenþia
mai ales asupra vânzãrilor.
Odatã însã cu integrarea sa
în grupul Hünnebeck, compania se orienteazã ºi cãtre închirierea echipamentelor. Pentru
aceasta, firma Hünnebeck
Romania se va muta în luna
octombrie 2009 într-un sediu
nou ºi ultramodern. Pe un
teren cu o suprafaþã de 10.000
metri pãtraþi se vor afla birourile
ºi sediul administrativ, un depozit,

instalaþiile de curãþare, atelierele de
reparaþii pentru echipamentul de
cofrare ºi schele.
Pe lângã oferta sa bogatã de
accesorii pentru cofraje ºi materiale
consumabile, cum ar fi materialele
de etanºare pentru rosturi ºi carcasele pentru continuizarea armãturilor, firma Hünnebeck Romania
oferã clienþilor sãi ºi o largã gamã de
servicii. Din aceastã categorie fac
parte: proiectarea unor construcþii
speciale individualizate, servicii
complete de asistenþã pe ºantier sau
cursuri de iniþiere pentru utilizatori.
Sistemele de cofrare ºi schelele
produse de Hünnebeck se remarcã
printr-o înaltã calitate prin eficienþã
economicã ºi o mare flexibilitate.
Acestea se pot utiliza în toate
condiþiile din construcþii, fiind adaptate optim la cerinþele ºi necesitãþile din acest domeniu.
Înfiinþatã în anul 1929, firma
Hünnebeck a reuºit sã câºtige în cei
80 de ani de activitate o experienþã
bogatã, perfecþionându-ºi continuu
know-how-ul ºi competenþele inginereºti. De aceste lucruri pot profita clienþii
Hünnebeck din întreaga lume. 
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Cu privire la proiectul de hotãrâre de guvern
„CERTIFICAREA CALIFICÃRII TEHNICO-PROFESIONALE
A OPERATORILOR ECONOMICI DIN CONSTRUCÞII”
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN,
preºedintele Comisiei Naþionale „Comportarea in situ a construcþiilor“
Motto:
„Cum e sacul, aºa ºi peticul.“
Proiectul de hotãrâre elaborat de cãtre MDLPL în
colaborare cu ARACO ºi publicat în forma finalã în
„Revista Construcþiilor“ din decembrie 2008 se aflã în
circuitul de avizare ºi, probabil, ºi în dezbatere publicã.
Fiind unul dintre criticii legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcþii ºi a reglementãrilor derivate am
citit cu mult interes acest proiect de hotãrâre care ia
drept temei „prevederile art. 14, 22 ºi 23 din legea nr.
10/1995“ dintre care primul stipuleazã în alin. 2 cã
„Agenþii economici care executã lucrãri de construcþii
asigurã nivelul de calitate corespunzãtor cerinþelor,
prin personal propriu ºi responsabili tehnici cu execuþia
atestaþi precum ºi printr-un sistem propriu conceput ºi
realizat. Celelalte douã articole invocate se referã la rãspunderile proiectanþilor ºi ale executanþilor de construcþii.
Comentariile mele vizeazã aspectele de înþelegere ºi
folosire a unor noþiuni neclare în însãºi legea invocatã,
dar ºi unele aspecte de mentalitate.
1. Componenta „Conducerea ºi asigurarea calitãþii în
construcþii“ (art. 14) din lege se referã la „agenþii“ economici ºi în nici un articol de lege nu apare noþiunea de
„operator“ economic. Înþeleg cã, în concepþia elaboratorilor proiectului de hotãrâre, operatorii ar cuprinde
agenþii economici ºi persoanele fizice autorizate (PFA),
deci o noutate faþã de lege.
2. Procedura de „certificare“ este pomenitã în lege
doar pentru „calitatea produselor folosite în construcþii”
(art. 11). Legea nu pomeneºte în nici un articol de certificarea „calificãrii“ nici a agenþilor economici ºi nici a persoanelor fizice autorizate; de altfel legea nu pomeneºte
nimic despre „autorizare“ sau „atestare“ ca proceduri
folosibile în „sistemul calitãþii”. Deci ºi procedura de certificare a „calificãrii“ este o noutate faþã de prevederile legii.
3. Proiectul de hotãrâre nu este consecvent în terminologia folositã: se certificã „calificarea“ operatorilor sau
se „acordã competenþe“ (art. 5, alin. 3).
În mod curent se considerã cã omul se „calificã“
într-o profesie printr-un proces de învãþare ºi devine
„competent“ într-o ocupaþie prin experienþã ºi specializare. Ambele noþiuni se aplicã, de regulã, persoanelor fizice. Pentru persoanele juridice s-a inovat
termenul de „capabilitate“, forma uzitatã în trecut fiind
cea de „capacitate”.

Pentru a fi în acord cu textul legii invocate, certificarea ar trebui sã se refere doar la „capacitatea
tehnico-organizatoricã a agenþilor economici“ de a
realiza construcþii.
Calificarea persoanelor fizice (autorizate sau neautorizate) este „doveditã“ prin diplome ºi certificate de
studii, iar competenþa este recunoscutã prin rezultatele
activitãþii.
5. Clasificarea conform CAEN (art. 1) nu se referã la
persoanele juridice, ci la activitãþi pe care le pot practica
atât persoanele fizice, cât ºi cele juridice. Totuºi, trimiterea la „lista lucrãrilor de construcþie pentru care se face
certificarea…“ (Anexa 1) mi se pare neinspiratã
deoarece: (1) nu cuprinde activitãþi importante, pentru
care existã sau se pot organiza agenþi economici precum proiectarea ºi monitorizarea comportãrii in situ
a construcþiilor, (2) detalierea este exageratã pentru
cuprinsul unei hotãrâri, putându-se menþiona doar „diviziunile“, cu trimitere la CAEN, sau reformula activitãþile
ce pot fi executate de cãtre agenþii economici (proiectare,
cercetare, execuþie, monitorizarea comportãrii, consultanþã, asistenþã tehnicã…).
6. Prevederea cã aºa ziºii operatori au obligaþia „sã
asigure nivelul de calitate al lucrãrilor corespunzãtor
cerinþelor esenþiale de calitate“ (art. 1) reînvie problema
neînþelegerii raportului „cerinþe-performanþe-calitãþi“
rezultat din formulãrile legii. Dovada: în art. 2, imediat
urmãtor, se spune cã „Cerificarea… reprezintã confirmarea recunoaºterii capabilitãþii acestora de a executa
lucrãri… la nivelul minim de performanþã corespunzãtor cerinþelor esenþiale de calitate…“.
Ori, performanþele sunt proprietãþi intrinseci ale construcþiilor, manifestate de fiecare ºi oricare construcþie
(rezistenþã, stabilitate, izolare, durabilitate etc.) pe parcursul evoluþiei lor existenþiale, în timp ce calitãþile sunt
secvenþe ale evoluþiei performanþelor, în care acestea
satisfac anumite condiþii de utilitate generate de cerinþele beneficiarilor (de siguranþã, confort ºi economice)
legate de destinaþia lor funcþionalã.
Deci, performanþele nu sunt nici cerinþe nici calitãþi.
Aceastã confuzie apare în legea nr. 10/1995 datoritã
unei concepþii unitare cu privire la ce înseamnã „calitatea în construcþii“ ºi a obstinaþiei elaboratorilor de a ignora
aceastã tarã a legii ºi de a accepta soluþii corectoare.
Aº mai menþiona cã în lege se vorbeºte simplu
despre „cerinþe“ ºi nu despre „cerinþe esenþiale“ (chiar
termenul „exigenþã“ ce a scãpat în art. 1 din lege nu mai
este agreat) ºi cã obligativitatea realizãrii ºi menþinerii
continuare în pagina 26 
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cerinþelor pe întreaga duratã de existenþã a construcþiilor
este de-a dreptul hilarã, deoarece: (1) nu corespunde
Directivei S89/106/CCE care recomandã folosirea
selectivã în funcþie de caz a acestor cerinþe. (2) cerinþele citate sunt performanþe, sau mai bine zis cerinþe de
performanþã. (3) cerinþele de performanþã sunt perpetue, legate de comportarea in situ a oricãrei construcþii. (4) cerinþele de performanþã nu indicã decât
posibilitatea folosirii lor drept criterii de apreciere ºi
bazã a condiþiilor lor utilitare pentru a putea deveni
calitãþi. (5) calitatea, definitã în lege drept „rezultanta
totalitãþii performanþelor de comportare a acestora“, este
un non-sens (dacã aduni mere cu pere nu rezultã mere
sau pere); calitatea globalã a construcþiilor este
rezultanta/suma calitãþilor parþiale (adicã a performanþelor care satisfac condiþiile de utilitate legate de
destinaþia funcþionalã a fiecãrei construcþii în parte) ºi
defineºte aptitudinea pentru exploatare a construcþiilor. (6) cerinþele prezentate în lege nu sunt nici
„esenþiale“ pentru toate categoriile de construcþii ºi nici
exhaustive, existând alte cerinþe de performanþã,
nemenþionate de lege, dar care pot fi considerate
esenþiale pentru anumite tipuri de construcþii (impermeabilitatea/etanºeitatea pentru construcþiile hidrotehnice,
nucleare; planeitatea pentru ºosele; rigiditatea/flexibilitatea pentru poduri, turnuri, coºuri industriale etc.).
6. Nu se înþelege deloc indicaþia ca „Operatorii economici certificaþi se clasificã pe domeniile de activitate
menþionate în anexa 1 pe tipuri de performanþã, dupã
capacitatea tehnicã ºi dupã mãrimea contractelor
pentru care au competenþa de a le prelua spre execuþie“.
Anexa 1 nu cuprinde „domenii de activitate“ ci „activitãþi” clasificate pe diviziuni, grupe ºi clase; care sunt
„tipurile de performanþã“? Legea nr. 10/1995, de referinþã, nu le precizeazã; capacitatea tehnicã nu este
definitã ºi constituie chiar un criteriu de calificare, nu de
clasificare, iar competenþa de a prelua contracte mai
mari sau mai mici rezultã în urma calificãrii ºi a experienþei activitãþii, nu?
Mai simplu s-ar putea spune cã agenþii economici
certificaþi se clasificã pe activitãþi dupã puterea lor
tehnico-organizatoricã.
7. Certificarea „operatorilor economici“ are douã
aspecte:
 certificarea capacitãþii tehnico-organizatorice a
agenþilor economici ce desfãºoarã activitãþi în domeniul
construcþiilor ºi pentru care nu existã o altã formã de
confirmare;
 certificarea calificãrii persoanelor fizice pentru care
existã multiple forme de confirmare, atât a calificãrii, cât
ºi a competenþei (diplome, certificate de absolvire a unor
cursuri de specializare, atestate de specialist, expert º.a.).
Cred cã PFA nu ar mai trebui certificate sub aspectul
calificãrii ºi competenþei de cãtre Consiliul Naþional de
Certificare, aceastã atribuþie revenind Universitãþilor
tehnice, ºcolilor, instituþiilor ºi asociaþiilor profesionale în
care activeazã având o ocupaþie. Pentru aceºtia existã,
sau se preconizeazã a se înfiinþa registre de evidenþã.
8. Nu înþeleg, decât în parte, obsesia aceasta a
Ministerului pentru controlul tuturor activitãþilor din
construcþii?!
26

De ce îºi asumã Ministerul atribuþiile de asigurare a
cadrului normativ ºi de coordonare a acestei activitãþi de
certificare? De ce emite / suspendã / extinde / restrânge
/ retrage certificatele? De ce înfiinþeazã ºi gestioneazã
Registrul operatorilor certificaþi? De ce trebuie sã
recunoascã organismele de evaluare? De ce trebuie sã
aibã dreptul menþinerii / extinderii / restrângerii / suspendãrii / retragerii acestei recunoaºteri la propunerea
Consiliului Naþional? De ce trebuie sã emitã decizia cu
privire la certificare? De ce trebuie sã aprobe regulamentul privind certificarea calificãrii, regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Consiliului Naþional de certificare ºi normele de finanþare? De ce trebuie recunoscute
de cãtre Autoritate organismele de evaluare propuse de
Consiliu? De ce trebuie sã aprobe procedura de evaluare?
De ce trebuie sã aprobe programul anual de supraveghere propus de Consiliul Naþional? De ce trebuie sã
aprobe procedura de evaluare a calificãrii operatorilor
economici?
Nu existã articol din acest proiect de hotãrâre care sã
nu evidenþieze dependenþa activitãþii de certificare propusã de autoritatea de stat.
De ce oare Consiliul Naþional se constituie în „subordinea Autoritãþii ca organ de specialitate“ fãrã personalitate juridicã ºi finanþat din venituri proprii, când el este
un organism al întreprinderilor private cuprinse ºi reprezentate în/de asociaþii patronale autonome, nonguvernamentale?
Nu sunt reprezentanþii sectorului privat din construcþii
în stare sã-ºi auto-asigure mijloacele de confirmare a
capacitãþii de a da produse de calitate? Nu au încredere
în forþele proprii de apeleazã la scutul autoritãþii de stat?
Dacã pot sã înþeleg interesul reprezentanþilor
autoritãþii de stat în a-ºi asigura controlul ºi avantajele
sale asupra domeniului construcþiilor, nu înþeleg pe
deplin aceastã mentalitate, întâlnitã ºi în probleme ale
cãror rezolvare ºi responsabilitate cad exclusiv în
sarcina noastrã.
În încheiere, menþionez cã interesul meu pentru acest
proiect de Hotãrâre de Guvern provine ºi din speranþa cã
printre activitãþile clasificate în CAEN ºi prezentate ca
ocupaþii în nomenclatorul ocupaþiilor din România va
apãrea ºi „Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor“
care sã producã specialiºti în aceastã ocupaþie ºi întreprinderi specializate în activitatea de urmãrire a comportãrii in situ a construcþiilor ºi de intervenþii de
mentenanþã (întreþinere ºi reparaþii) ºi de reabilitare
(renovare ºi reabilitare) a acestora. Sper ca acest articol
sã aibã ecou la Patronate!
Singura explicaþie a pãtrunderii acestei mentalitãþi în
acest proiect de H.G. vine de la legea invocatã ca sursã
ºi justificare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii care emanã obedienþã faþã de stat, mai mult chiar
decât premergãtoarea ei din 1977, Legea nr. 8 privind
durabilitatea, siguranþa în exploatare, funcþionalitatea ºi
calitatea construcþiilor.
De aceea, am ales moto-ul înscris în capul acestui
articol.
REFERINÞE
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în construcþii în „Tribuna Construcþiilor” nr. 11, 12, 13 din 2002;
2. HANN F.E.I., Relaþia cerinþe-performanþe-calitãþi în
construcþii în „Tribuna Construcþiilor” nr. 23 din 2003;
3. HANN F.E.I., Legalizarea ocupaþiei „Urmãrirea
comportãrii in situ a construcþiilor în sarcina MTCT în
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Sistemul AMVIC ºi criza imobiliarã (III)
– proiectarea –
ec. Marin CRUÞESCU
MOTTO:
„Secretul faimei este simplu:
munceºte mai bine decât oricare
altul din domeniul tãu ºi continuã
tot aºa.“
WILFRED A. PETERSON
Mulþi profesioniºti din domeniul
proiectãrii, au auzit de cofrajele termoizolante, numite pe scurt ICFs
(insulating concrete forms), ºi nu
putem decât sã ne bucurãm când
constatãm cã, de la o lunã la alta,
numãrul lor este în continuã
creºtere. Însã, nu este mai puþin
adevãrat cã existã ºi „specialiºti“
care combat, á la Caragiale, sistemul, înainte de a-l cunoaºte.
Precizãm de la bun început cã
AMVIC este un sistem „5 în 1“,
care încorporeazã: structura de
rezistenþã, cofrajul solidarizat cu
betonul, izolaþia termicã, bariera
împotriva vaporilor ºi izolarea fonicã.
În Statele Unite, ICFs au devenit
extrem de populare pentru conceptul
„green building“, au acumulat 26
puncte în certificarea LEED ºi
reprezintã una dintre cele mai eficiente metode de a construi pereþi
exteriori – anvelopa clãdirii – cu o
izolaþie termicã extrem de bunã.
De asemenea, cofrajele sunt
folosite în multe aplicaþii de specialitate, ca zidurile despãrþitoare izolate
fonic (de exemplu, în sãlile de teatru
sau cinema, în unitãþile tip „condo“),
în proiectele destinate sã reziste la
fenomene naturale devastatoare
(regiuni expuse la uragane, tornade,
inundaþii sau cutremure, incendii
naturale), în construcþiile militare. Precum ºi în proiecte care
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nu necesitã forþã de muncã înalt
calificatã.
Dar, probabil cã nu ºtiþi, cât de
uºor se proiecteazã cu ICFs. Scopul
acestui articol este sã-i familiarizeze
pe arhitecþi ºi proiectanþi cu câteva
principii de bazã, implicate în proiectarea cu ICFs.
CE ESTE UN ICF?
Un cofraj termoizolant este, de
fapt, un element prefabricat, matriþat
– bloc format din douã panouri de
polistiren expandat (EPS) (neopor
sau styropor) legate prin bride sau
distanþieri.
Cofrajele AMVIC – la fel ca
majoritatea ICFs – au 121,9 cm (48
inci) lungime ºi 40, 64 cm (16 inci)
înãlþime. Aceste blocuri se clãdesc
asemenea jocului Lego. În spaþiul
dintre cei doi pereþi ai cofrajului se
monteazã armatura din oþel, apoi
sunt sprijinite ºi umplute cu beton
conform proiectului de structurã.
Rezultatul este un perete realmente
impenetrabil, care dispune de un
înalt grad de izolare termicã, obþinut
într-un timp record, cu consum de
materiale ºi manoperã minime.
Cofrajul termoizolant este un
cofraj aºa-zis „pierdut“, în sensul cã
rãmâne acolo dar, de fapt, este un
cofraj „câºtigat“ deoarece formeazã
termoizolaþia peretelui respectiv,
fãrã a mai consuma manoperã ºi
materiale în plus pentru aceasta.
Termoizolaþia astfel obþinutã adaugã
multe calitãþi ºi beneficii peretelui
finisat, fiind consideratã drept un element nestructural. Deci, peretele
structural trebuie proiectat ca ºi orice
perete monolit, turnat din beton
armat. Statutul oþelului va fi acelaºi,
indiferent de sistemul de cofrare
folosit.

ICFs sunt produse într-o gamã
largã de lãþimi: pentru panouri ºi
pentru miezul de beton armat. La
panourile de polistiren, lãþimea cel
mai des întâlnitã este de 6,35 cm.
SC AMVIC SRL este prima firma
din Europa care, începând din luna
mai 2008, produce cofrajul pentru
casa pasivã, al cãrui panou exterior
are grosimea de 18 cm.
În ceea ce priveºte peretele de
beton, majoritatea producãtorilor
oferã cofraje cu grosimi variind între
10,16 cm (4 inci) ºi 30,48 cm (12 inci).
Datoritã regimului seismic din România,
legislaþia noastrã prevede ca lãþimea
minimã a peretelui din beton sã fie
de 15 cm.
SC AMVIC este singura din Europa
care produce trei tipuri de cofraje din
neopor, având grosimile de beton de
15,24 cm (pentru clãdiri P+4), 20,30 cm
(pentru clãdiri P+8) ºi 25,40 cm (pentru clãdiri P+12).
PROIECTAREA CU COFRAJE
TERMOIZOLANTE AMVIC
Practic, orice proiect sau stil
architectural pot fi construite cu
cofraje termoizolante Amvic. În realitate, cele mai multe proiecte pot fi
realizate mai repede, mai economic,
mai solid ºi mai uºor cu cofraje termoizolante – ICFs decât cu orice
alte tipuri de structuri de construcþii.
Întotdeauna costul construcþiilor din
beton armat turnat în cofraje termoizolante este mai mic decât construcþiile din zidãrie sau cu cofraje
refolosibile tip TEGO, (care se îndepãrteazã); faþã de construcþiile cu
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structurã din lemn, costul este ceva
mai mare, însã rezultatul meritã cu
prisosinþã.
Fie cã proiectaþi o vilã, un bungalou, un castel sau o casã cu arhitecturã simplã ºi modernã, veþi constata
cã ICFs se acomodeazã uºor cu
viziunea dumneavoastrã.
În fapt, adesea proiectele complicate pot fi construite mai uºor cu
structuri din beton armat turnate în
cofraje termoizolante decât cu orice
altã metodã. De exemplu, cofrajele
de colþ (de 900 ºi 450) se monteazã la
fel de uºor ca ºi cofrajele drepte.
Pereþii rotunzi, un coºmar pentru
zidari sau pentru constructorii în
lemn, se realizeazã extrem de uºor
cu ICFs – cofraje termoizolante
Amvic. Datoritã durabilitãþii betonului
armat, clãdirile realizate cu structuri
din beton armat turnate în cofraje
termoizolante – ICFs – pot încorpora
ferestre mai mari decât construcþiile
clasice. Acest lucru este valabil ºi
în zonele predispuse la cutremure,
precum California – SUA, Vrancea –
România, Turcia etc.

FUNDAÞIA ªI PEREÞII EXTERIORI
Cu minim de efort, proiectantul
poate adopta soluþiile necesare astfel încât proiectul sãu realizat în sistemul ICF cu structurã din beton
armat turnat în cofraje termoizolante
sã fie uºor de implementat. Cheia
constã în determinarea exactã a
mãrcii de cofraje cu care doreºte sã
construiascã.
Ca exemplu pozitiv, se citeazã
complexul Residences din Halifax,
Canada. Este vorba de douã blocuri
de locuinþe, cu cinci niveluri ºi 64 de
apartamente. Fiecare clãdire, având
82 de colþuri ºi sute de ferestre, a fost
ridicatã fãrã eforturi suplimentare.
„Toate colþurile ºi pereþii au fost
gândiþi în funcþie de dimensiunile
exacte ale cofrajelor, explicã Peter Polley,
care a supravegheat construcþia.
Chiar dacã am avut atât de multe
colþuri, nu s-au tãiat blocuri ºi nu am
avut pierderi. De asemenea, ferestrele ºi uºile au fost astfel dimensionate, pentru a minimiza pierderile.“ [1]
Micheal Napier Architecture, care
a proiectat structura, a avut grijã ca

grosimea plafoanelor sã corespundã
dimensiunilor ICFs, tot pentru a elimina
pierderile. Dacã structura nu ar fi
avut atâtea deschideri, nu ar fi fost o
problemã, dar Residences are atâtea
ferestre, încât sticla reprezintã o treime
din pereþii exteriori.
La clãdirile cu mai multe niveluri,
pereþii ICF de la doilea nivel ºi de la
cele urmãtoare, trebuie sã se suprapunã exact peste pereþii de la primul
nivel, pentru a avea continuitatea
elementelor structurale. Practic, nu
existã restricþii privind înãlþimea.
Existã deja clãdiri P+12 etaje în
structurã de beton armat turnatã în
cofraje termoizolante. Pereþii ICF
„liberi“, deci care se sprijinã singuri, au
atins deja 19 metri – la biserici, sãli
mari de conferinþe etc.
BIGLIOGRAFIE
[1] Paul FORESMAN, „An Introduction to Insulated Concrete Forms
for Designers”, ICF Builder, February/
March 2008, pag. 37;
[2] *** „Manualul tehnic al construcþiilor în sistem AMVIC”, Bucureºti, 2008.
(Continuare în numãrul viitor)

Reabilitarea echipãrii tehnice
a marilor ansambluri de locuinþe
conf. univ. dr. arh. Sonia-Maria CHIRA
ºef lucrãri drd. ing. Alina-Diana FILIP
Pentru începerea unei acþiuni de o asemenea amploare este esenþialã stabilirea unor strategii.
În majoritatea cazurilor, acestea au particularitãþi ce nu pot fi neglijate, în funcþie de natura, dimensiunea,
poziþia, structura socialã etc. a ansamblului care urmeazã a fi reabilitat.
 existã strategii particulare în funcþie de caracteristicile specifice ale ansamblului – strategii de reabilitare specifice care depind de rezultatul studiilor fãcute de specialiºti; de exemplu, strategii ce duc la
concluzia demolãrii;
 existã strategii prioritare în urma unui diagnostic cu caracter general, strategii care depind de diverse
situaþii obiective legate de particularitãþile ansamblului (ansamblu cu probleme sociale, ansamblu cu
probleme de rezistenþã a structurii, ansambluri cu probleme de reþele ºi echipare tehnicã);
 existã o ordine logicã a prioritãþilor care determinã tipurile de strategii: reabilitarea din punct de
vedere a rezistenþei construcþiei este pe primul loc, apoi reabilitarea reþelelor stradale ºi a echipãrii tehnice
a construcþiilor unui ansamblu, pânã la celula de bazã – apartamentul, strategii ce sunt condiþionate
de logica lucrãrilor.
Reabilitarea unui ansamblu pre-

Pot fi depistate deficienþe care duc

supune o acþiune complexã care

la diagnostice ce presupun diferite

vizeazã mai multe domenii ce

grade de gravitate, pe diferite segmente

servesc ideii de convieþuire într-o

ale sistemului de echipare tehnicã:

unitate de locuit: exterior (drumuri,



boala din uzura moralã ºi fizicã

amenajãri exterioare, reþele), interior

(echipamente degradate care îmbol-

(structurã, echipare tehnicã, finisaje)

nãvesc sistemul în ansamblul lui);

relaþia unitãþii de locuit cu ansamblul
ºi localitatea în întregul ei, intervenþii
chiar ºi la nivel de structurã socialã
ºi chiar decizia dificilã a demolãrii.
Dacã ne referim strict la domeniul
abordat ºi anume reabilitarea din
zona reþelelor ºi echipãrii tehnice trebuie sã gândim acþiunea pornind de
la o situaþie idealã în care reabilitarea în domeniul structurii a fost
proiectatã ºi executatã în coordo-



boala cronicã determinatã de

vechimea ºi degradãrea traseelor
conductelor interioare ºi tubulaturii
din clãdiri;


boala din lipsa de gândire cen-

tralizatã a sistemului de reabilitare
(reabilitãri locale – apariþia disfuncþiilor, dezechilibrarea sistemelor
iniþiale);


boala provenitã din sistemul de

nare cu reabilitarea din zona echipãrii

reþele urbane, cauzatã de subdimen-

tehnice, iar reþelele exterioare au

sionãri ºi uzurã;

fost redimensionate corespunzãtor
cerinþelor actuale ºi de viitor.
Se presupune cã problemele
legislative, financiare ºi sociale sunt,
de asemenea, rezolvate.



boala cauzatã de capacitãþile

reduse (insuficiente) din sistemul central de alimentare cu energii ºi apã;


boala provenitã din gândirea

defectuoasã a proiectelor iniþiale.

Diagnosticul destinat acestui
domeniu poate fi pus în urma unei
evaluãri precise, bazatã pe date
tehnice cu valori cantitative ºi calitative a echipamentelor ºi reþelelor.
Diagnosticarea este astfel realizatã
cu ajutorul normelor în vigoare, a
calculelor pentru consumuri, puteri
instalate, performanþe tehnice ºi a
indicilor care stabilesc clar gradul de
confort etc. În aceastã situaþie rezultatul unor calcule, respectarea
normelor ºi indicilor fac diagnosticarea mai facilã ºi mai precisã,
nelãsând loc interpretãrilor. Pot fi,
astfel, stabilite precis etapele ºi
pot fi evaluate costurile cu mai mare
precizie decât în alte domenii ale
reabilitãrii.
Diagnosticul în ceea ce priveºte
starea echipamentelor ºi a reþelelor
se obþine prin constatãri la faþa locului, expertize tehnice, prin calcule ºi
aprecieri de consumuri, puteri ºi
debite, în general. El este rezultatul
unei acþiuni comune a tuturor factorilor implicaþi.
continuare în pagina 34 
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Tabelul 1

Tabelul 2

Tabelul 3

REABILITAREA
DIN PUNCT DE VEDERE
AL ECHIPÃRII TEHNICE
Reabilitarea trebuie sã se
raporteze la un anumit standard
oferit de condiþiile obiective existente
în cadrul unui ansamblu de locuinþe
(diferite grade de confort – confort I
... confort III). Intenþia este de a tinde
cãtre un maxim de confort posibil,
maxim limitat de categoria de confort
oferitã iniþial de ansamblu.
Rezultatul acþiunii nu va putea
surclasa cu foarte multe „stele“ tipul
de ansamblu gândit iniþial. Singura
reabilitarea „fãrã limite“ care poate fi
fãcutã este reabilitarea din domeniul
echipãrii tehnice. Celelalte componente ale acþiunii de reabilitare sunt
limitate de factori obiectivi: reabilitarea spaþialã de corsetul zidurilor,
cea structuralã de soluþia iniþialã de
rezistenþã iar cea socialã de dezvoltarea economicã ºi de legislaþie.
Reabilitarea în zona echipãrii
tehnice a unei clãdiri, indiferent de
dimensiunile ei, este un segment al
reabilitãrii ansamblurilor cu particularitãþi bine definite care necesitã:
 o primã reabilitare obligatorie
legatã de sistemul constructiv;
 un efort al municipalitãþii pentru
reabilitarea reþelelor edilitare din
zonã (capacitãþi, puteri, debite...)
reabilitãri fãrã de care cea localã
este inutilã;
 acceptul locatarilor (proprietarilor) pentru efectuarea unor cheltuieli impuse de reabilitarea traseelor
de conducte comune, în cadrul
unitãþii de locuit.
În majoritatea cazurilor, procesul
de reabilitare a pornit invers, de la
apartament cãtre reþelele exterioare,
proces greºit care a dus la suprasolicitarea reþelelor de orice tip (electrice, de aprovizionare cu apã,
canalizãri) subdimensionate pentru
cerinþele actuale.
continuare în pagina 36 
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Profile metalice pentru construcþii industriale ºi civile
Cyriel BEIRNAERT – General Manager East S-E of Europe
În momentul actual, Megaprofil –
companie belgianã care face parte din
grupul Joris Ide – fabricã ºi comercializeazã produse din tablã cutatã pentru
construcþii metalice, cum ar fi: þigla metalicã Megaclassic ºi Megaprestige, precum
ºi accesoriile aferente, necesare unui
acoperiº, panouri sandwich cu spumã
poliuretanicã pentru acoperiº ºi perete
(fixare normalã ºi fixare ascunsã), profile
de înaltã rezistenþã pentru acoperiºuri.
Începând cu luna septembrie 2007,
producem ºi profile galvanizate (Z ºi C).
Toate produsele sunt realizate în
România, în cele douã locaþii – Buziaº
pentru toatã gama prezentatã mai sus ºi
Ploieºti (Megaprofil Sud) pentru þiglã
metalicã, cu materie primã adusã din
import, produsele respectând toate
standardele internaþionale de calitate.

În decursul lunii noiembrie 2007, am
mai inaugurat o linie de producþie a
þiglei metalice la Iaºi.
În anul 2001, anul înfiinþãrii Megaprofil,
am decis sã ne câºtigãm un loc de frunte
între producãtorii de profile metalice
pentru construcþii industriale ºi civile de
pe piaþa româneascã. Sfârºitul anului
2006 ne-a confirmat ceea ce ne-am dorit
încã de la începutul activitãþii noastre, ºi
anume sã fim pe locul I în România.
Megaprofil este o companie care a ºtiut
sã-ºi respecte condiþia sa de „producãtor“
fãrã a-ºi propune desfãºurarea altor
activitãþi colaterale. Acesta este unul dintre motivele care au dus, cu ajutorul
colaboratorilor ºi partenerilor, la realizarea unei cifre de afaceri de aproximativ
37 milioane de euro în anul 2006, iar
în anul 2007 de 53 milioane de euro.

Aceleaºi principii ale activitãþii noastre ne-au ajutat în atingerea obiectivului
din 2008, ºi anume realizarea unei cifre de
afaceri de aproximativ 70 milioane de euro.
Anul trecut am avut în plan investiþii
de 10 milioane de euro concretizate în
montarea unor noi linii de producþie,
pentru ca în anii urmãtori sã continuãm
ritmul investiþiilor cu aproximativ 5 milioane de euro în fiecare an.
Megaprofil prezintã prima linie de
producþie continuã din România pentru
panourile sandwich cu vatã mineralã ºi
panouri cu polistiren. Nucleul de izolare
termicã îl reprezintã vata mineralã ce
leagã cele douã coli de tablã.
Într-o variantã esteticã, Megaprofil
poate produce panouri sandwich cu
prindere normalã, având aceleaºi
caracteristici ale tricomponentului ca la
panourile precedente. 

 urmare din pagina 34

CONFIGURAREA UNOR MECANISME
DE INTERVENÞIE
Reabilitarea are ca scop, pe
lângã scãderea consumurilor, creºterea calitãþii confortului, acesta fiind
dat în mare parte de echiparea

tehnicã a unui ansamblu. Acest
lucru presupune o revizuire a tuturor
domeniilor de echipare, atât interne
legate de clãdirile propriu-zise, cât
mai ales a reþelelor care servesc
ansamblul respectiv.

Tabelul 4

Tabelul 5

Tabelul 6

Când ne referim la reabilitare,
putem afirma cã ne aflãm în faþa
unor situaþii mai complexe sau mai
puþin complexe, dar, în majoritatea
cazurilor, reþetele sunt date de calcule ºi de expertize ce se referã la
starea fizicã ºi uzura moralã a instalaþiilor respective ºi la respectarea
normelor.
Nu se poate obþine un diagnostic
care sã permitã clasificarea în categorii distincte ce pot înlesni reþete
clare de reabilitare având în vedere
diversitatea situaþiilor. Expertizarea
se face pe specialitãþi ºi cu echipamente diferite, rezolvarea fiind datã
de specialiºti pentru fiecare segment (tip de instalaþie) în parte.
Existã situaþii în care sunt necesare modificãri (îmbunãtãþiri) majore
ale situaþiei existente, ºi altele în
care modificãrile sunt parþiale.
Operaþia poate începe de la elementul de bazã al unui ansamblu, ºi
anume blocul de apartamente.
Rezultatele obþinute prin însumare ºi
compararea tuturor blocurilor existente în ansamblu duce la concluzii
finale cu caracter general, concluzii
bazate însã pe situaþii particulare
caracteristice fiecãrui bloc ºi chiar
fiecãrui apartament în parte.
În funcþie de intervenþiile ce trebuiesc fãcute, la diferite echipamente, la reþele exterioare sau
interioare, în urma unui grafic pot fi
apreciate reabilitãrile în acest domeniu ca fiind complexe sau medii.
Se poate obþine, astfel, o primã imagine care va oferi amploarea acþiunii,
se pot stabili diagnostice ºi se pot
gândi strategii de reabilitare.
În tabelele 1-6 sunt prezentate
modele pentru studiul unui imobil.
Tabelele pot fi continuate în situaþia în care construcþia prezintã o
echipare tehnicã mai complexã
(instalaþii de ventilare, gaze, curenþi
slabi, paza contra incendiilor etc.).
continuare în pagina 38 

36

 Revista Construcþiilor  aprilie 2009

 urmare din pagina 36

Dupã întocmirea tabelelor care
reprezintã nivelul de intervenþie,
diagnosticul ºi recomandãrile pentru
operaþia de reabilitare, referitoare la
fiecare domeniu al echipãrii, completate pentru fiecare unitate de
locuit

(blocuri

de

apartamente)

tabelele vor fi centralizate, obþinându-se un rezultat care duce la concluzii
referitoare la ansamblu în întregul lui.
Motivaþia acestei propuneri este
urmãtoarea:


se porneºte de la celula de

bazã (apartamentul ºi locuitorul lui,
proprietar sau chiriaº la stat);


se înregistreazã date de la cei

direct implicaþi, date referitoare la
echipare, la strategia lor proprie
legatã de finanþarea lucrãrii ºi de
opþiunile lor în ceea ce priveºte
nivelul confortului dorit ºi pentru care
sunt dispuºi sã plãteascã;

fiind fãcut doar pentru domeniul echipãrii tehnice poate fi foarte
bine documentat;
 participarea experþilor, a oficialitãþilor ºi a beneficiarilor direct
interesaþi fiind esenþialã pentru
deciziile luate (din experienþa anterioarã s-a constatat cã lipsa informãrii ºi coordonãrii între actorii
implicaþi a dus la scurtcircuitarea
acþiunii de reabilitare, pornitã de sus
în jos de la autoritãþi spre beneficiari,
situaþiile reale aflate în teren nefiind
luate în considerare);
 concluziile referitoare la complexitatea operaþiei, diagnostic ºi
soluþia de reabilitare, pot fi traduse
în procente; astfel, rezultatul poate fi
uºor cuantificat iar hotãrârile legate
de oportunitatea acþiunii pot fi mai
pertinente ºi mai eficiente;
 se poate gândi un program pe
computer care sã preia datele ºi sã
ofere soluþii bazate pe criterii comune;




tabelele se pot completa în

timp, începând cu activitatea celor
implicaþi direct (asociaþii de proprietari ºi locatari) ºtiindu-se faptul cã
informarea în legãturã cu acest tip
de acþiune pãtrunde greu pânã la cei
direct interesaþi (locatarii); ele pot fi
difuzate la fiecare apartament ºi
completate, eventual, cu ajutorul unui
membru din conducerea asociaþiei
de proprietari;


datele pot fi stocate într-o

bancã de date, la nivelul primãriilor
de unde, în cadrul serviciului de
urbanism, persoane competente le
pot prelucra ºi interpreta ulterior la
nivelul municipalitãþii.
Aceastã propunere poate fi
perfecþionatã în colaborare cu specialiºti din domeniul informaþional care
pot contribui la eficientizarea ei. 

Sisteme de canalizare Leier
Elementele

sistemelor

de

garniturilor. În cazul sarcinii chi-

canalizare Leier îºi propun moder-

mice medii, sau al aceleia care

nizarea ºi accelerarea construcþi-

depãºeºte standardele prescrise,

ilor clasice de canalizare. Produsele

aplicãm straturi de protecþie

noastre sunt elementele ale conduc-

speciale sau folosim sis-

telor subterane fãrã suprapre-

teme de garnituri speciale.

siune. Ele se pot utiliza la

Amestecul de beton este

construcþia sistemelor de canali-

obþinut cu ajutorul betonierei

zare pentru drenajul apei de
ploaie, a apei reziduale menajere,
precum ºi pentru evacuarea apei

computerizate, din materiale
alese, de o bunã calitate, conform normelor Uniunii Europene.
El are la bazã atât normele

reziduale industriale. Aceasta în

tehnice, cât ºi nevoile beneficia-

condiþiile în care compoziþia lor

rilor, reþeta de beton specialã

chimicã nu afecteazã structura ºi

depinzând de domeniul de uti-

materialul tuburilor din beton sau a

lizare a produsului.
Elementele se îmbinã prin garnituri de cauciuc, fabricate din cauciuc dur la dimensiunile necesare.
Gãurile de la elementele de
fund sunt realizate cu ajutorul unor
ºabloane ºi conþin garnituri din
oþel.
Întregul sistem tehnologic, precum ºi parcul industrial de care
dispunem reprezintã garanþia calitãþii produselor noastre supravegheatã permanent în procesul
de fabricaþie.

40

 Revista Construcþiilor  aprilie 2009

GAMA DE PRODUSE A SISTEMELOR

Elemente auxiliare, accesorii,

DE CANALIZARE LEIER

componente:

Tuburi de beton cu diametrul
între ø300 mm ºi ø1.000 mm, ºi
lungime 2000 mm:




Elemente din talpa puþului /

elemente de fund;

Elemente de încadrare;



Scãri (elemente pentru scãri).

domeniul fabricãrii betonului, pre-

cauciuc.

cu conducte de drenaj):



de-a lungul a 20 ani de activitate în

cu bazã, racordate prin inele de

puþ cu inele de cauciuc ºi falþuri,

Garnituri de cauciuc;

Fructificând experienþa câºtigatã

Tuburi de beton capsulate ºi

Elemente de puþ (sisteme de





Elemente de înãlþare a puþului

(inele de susþinere a puþului);

cum ºi referinþele clienþilor firmei,
grupul Leier continuã în mod susþinut



Elemente de reducþie;

aplicarea programelor de asigurare



Inele de reglare a nivelului;

a calitãþii ºi de diversificare



Trape.

permanentã a produselor sale. 

Îmbunãtãþirea izolaþiei fonice
la apartamente
De multe ori, izolarea fonicã a apartamentelor situate
în blocurile construite se dovedeºte o lucrare dificilã.
Pentru a realiza o izolaþie eficientã atât la zgomotul
aerian (ex. zgomotul produs de boxe), cât ºi la zgomotul
de impact (zgomotul produs de tocurile pantofilor), este
necesarã o abordare unitarã care sã trateze atât geamurile ºi uºile, cât, mai ales, izolaþia pereþilor ºi a
planºeului, principalele cãi de transmitere a sunetului.
Una din soluþiile de îmbunãtãþire a izolaþiei la zgomot
aerian a pereþilor despãrþitori dintre douã apartamente
este realizarea unei tencuieli uscate, izolate cu vatã
mineralã Isover Akusto, folosind plãci de gips-carton
montate pe bride reglabile.

Isover AKUSTO
Saltele din vatã mineralã
pentru izolare fonicã

Saint-Gobain Isover a dezvoltat familia de produse
Akusto special pentru a rãspunde cerinþelor de izolare
fonicã.

Produsele Akusto sunt disponibile în grosimi identice
cu cele ale profilelor de racordare a pereþilor de gipscarton, respectiv 50 mm, 75 mm ºi 100 mm. Acest lucru
permite alegerea soluþiei optime pentru o umplere completã a interspaþiului dintre foi, permiþând maximizarea
izolãrii fonice la zgomot aerian în raport cu criteriul
„gradul de umplere al interspaþiului“.
Pentru izolarea planºeului, se poate realiza un plafon
fals din gips-carton izolat cu vatã mineralã Akusto 75 sau
Akusto 100. Grosimea recomandatã a stratului de Isover
Akusto este de 75 mm.

Cu o lãþime standard de 600 mm, egalã cu distanþa la
care trebuie montate profilele verticale, produsele din
familia Akusto pot fi foarte uºor instalate între montanþii
structurilor de compartimentare din gips-carton. Astfel,
se obþine o izolare completã ºi uniformã a interspaþiului
existent între foile de gips-carton, fiind evitatã crearea de
spaþii incomplet izolate ce reduc performanþa finalã a
structurii.

Atât în cazul realizãrii unui plafon fals cât ºi al placãrii
pereþilor de compartimentare trebuie acordatã o atenþie
deosebitã etanºeizãrii, în primul rând prin montarea de
bandã elasticã pe talpa tuturor profilelor perimetrale.
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Datoritã coeficientului de rezistivitate la flux de aer
„r“ > 5 kPa s/m2, produsele din gama Akusto asigurã
un aport maxim de izolare în cazul structurilor de
gips-carton. 
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Membranã bentoniticã pentru hidroizolaþii
Voltex® este un compozit foarte eficient pentru hidroizolaþii, 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, protejând-o împotriva condiþiilor de mediu ºi a deteriorãrilor asociate 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 impermeabilã 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 subterane 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 contaminãri. 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.
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Fig. 1: Impermeabilizare fundaþii
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Fig. 2: Impermeabilizare piloþi secanþi

Fig. 3: Impermeabilizare penetrãri conducte

Vã prezentãm alãturat câteva soluþii tehnice pentru unele
aplicaþii: Fig. 1 – impermeabilizare fundaþii, Fig. 2 – impermeabilizare piloþi secanþi ºi Fig. 3 – impermeabilizare penetrãri conducte.
ACCESORII
®
 BENTOSEAL – compus patentat pe bazã de bentonitã 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 executat, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin intermediul
Departamentului Materiale Speciale de Construcþii, vã stã
la dispoziþie oferindu-vã consultanþã tehnicã. 
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BAUMIT ROMÂNIA,
în sprijinul
Programului naþional de reabilitare termicã
ing. Paul DICU – BAUMIT ROMÂNIA, Product Manager sisteme termoizolante
Despre reabilitarea termicã a fondului construit în România s-a vorbit
prima data „oficial“, în anul 2000. Dupã mai multe OUG, Legi, HG, în
2005, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei a lansat Programul
naþional de reabilitare termicã.
În perioada 2006 – 2008, au fost reabilitate câteva blocuri din
oraºele, nominalizate – în fiecare an prin Ordin al Ministrului, contribuþia
la finanþare – Buget central – Buget local – Asociaþie de proprietari fiind de
34% – 33% – 33%, cu excepþia unor iniþiative locale care au încercat sã
reducã pânã la 0, contribuþia locatarilor.
În 2009, odatã cu actuala crizã, problema reabilitãrii termice a fondului
construit a revenit, cu forþe noi, în actualitate. Se vorbeºte de cca 89.000
de blocuri care ar trebui reabilitate în urmãtorii ani. Pentru 2009, s-a
anunþat o cifra de cca 35.000 de apartamente. S-a îmbunãtãþit totodatã ºi cota de participare la finanþare,
contribuþia Minister (buget) – Consilii Locale (buget local) – Asociaþie de proprietari fiind de 50% – 30% – 20%.
De la „intenþie“ pânã la „recepþie“, este însã un drum lung de parcurs, cu multe etape – toate necesare
ºi importante, în care fiecare dintre actorii implicaþi – Asociaþia de proprietari, Coordonatorul de program,
Proiectantul ºi Executantul are partea sa de realizat. Este foarte importantã comunicarea, colaborarea ºi
respectarea legilor în toate etapele, astfel încât sã se ajungã la final cât mai repede ºi în condiþii satisfãcãtoare pentru toatã lumea.
Producãtorul/Furnizorul de sisteme termoizolante nu apare explicit ca parte implicatã în acest proces,
dar este legat implicit de etapele de Proiectare ºi Execuþie.

De ce… „BAUMIT în sprijinul
P ROGRAMULUI NAÞIONAL
DE REABILITARE TERMICÃ“?
Rãspunsul cel mai simplu ar fi:
pentru cã atunci când zici sistem
termo – te gândeºti automat la
Baumit.
Pentru cã Baumit este un nume
cunoscut în lumea sistemelor termo
din Europa ºi, bineînþeles, din
România.
Pentru cã în cei cincisprezece ani
parcurºi de la înfiinþarea societãþii în
România, Baumit a depus o muncã
intensã de pionierat, de informare ºi
comunicare, de convingere, de
pregãtire ºi instruire a tuturor actorilor implicaþi în actul de creaþie a
unei case cu sistem termoizolant.
Pentru cã Baumit – lider de piaþã
în domeniul sistemelor termoizolante în România este Producãtor ºi
Furnizor de sisteme termoizolante
complete de cea mai bunã calitate.
Pentru cã Baumit „are în spate“,
experienþa celor 25-30 de ani de sisteme termoizolante aplicate în
diverse þãri din Europa, ºi aproape
15 ani în România.

Ce poate oferi BAUMIT, pentru
etapele de PROIECTARE ºI EXECUÞIE?
Pentru a avea o lucrare de calitate,
trebuie sã ai:
 un proiect bun: bine calculat
din punct de vedere tehnic ºi economic dar ºi complet, cu toate detaliile.
 un sistem termoizolant de
calitate: complet – cu toate componentele verificate în sistem, de calitatea specificatã, garantatã.
 o execuþie de calitate – o
punere în operã cu respectarea
tuturor operaþiilor descrise ºi cu executarea corectã a lor; degeaba ai
un proiect bun ºi un sistem termo
de calitate – dacã execuþia nu este
corespunzãtoare, totul este ratat.
Baumit România, pune la dispoziþia Proiectanþilor informaþii privind
întreaga sa experienþã referitor la:
 cerinþele unui sistem termoizolant la nivel european, conform
ghidului ETAG 004;
 agrementul european al sistemului Baumit EPS;
 posibilitatea optimizãrii calculelor termo-tehnice, pentru stabilirea grosimii minime necesare
de polistiren, pentru pereþi, terase,
subsoluri;

 modul de rezolvare a diferitelor
detalii în special la racorduri;
 programul de colorare al faþadelor pentru armonizarea culorilor;
 variante multiple de finisare tencuieli decorative: peste 1.200,
diferenþiate prin culoare, granulaþie,
texturã etc.

Ce poate
sã ofere BAUMIT EXECUTANTULUI?
Dacã în urma licitaþiei se stabileºte cã Baumit - EPS este sistemul
termoizolant acceptat, atunci Baumit
România devine un Partener permanent ºi de încredere al Executantului, punându-i la dispoziþie
urmãtoarele:
 un sistem termoizolant agrementat atât la nivel naþional, cât ºi
european
- Agrement tehnic:
- Agrement tehnic european ETA:
 un sistem termoizolant complet cu toate materialele componente de top – Premium ale
sistemului – marca Baumit, având
nivelul de calitate conform cerinþelor
proiectului ºi ale agrementului tehnic,
respectiv:
- adezivul de lipire ºi ºpãcluire
Baumit Klebespachtel;
continuare în pagina 48 
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- plãcile de polistiren speciale
pentru faþade – Baumit Spezial
Fassadenplatten;
- plasa de armare din fibrã de
sticlã - Baumit Textilglassgitter;
- tencuiala decorativã – în
funcþie de natura factorilor agresivi ai
mediului, aceasta poate fi: Baumit
Granopor Putz, Baumit Silicon
Putz sau Baumit Silicat Putz.
 un sistem de calitate verificat
ºi garantat. Garanþia calitãþii este
asiguratã de fabricarea materialelor
în unitãþile proprii de producþie din
România, într-un sistem de management al calitãþii certificat ISO 9001,
cu un Plan de control al producþiei în
fabricã certificat, cu probe de control
pe materii prime, pe flux de fabricaþie ºi pe produsele finite, efectuate
de cãtre Laboratoarele Baumit, pentru fiecare lot de materiale în parte.
Toate stau la baza Declaraþiilor de
conformitate pentru fiecare dintre
materialele componente livrate.
 un ghid complet de punere în
operã a sistemului termoizolant,
cu informaþii ºi detalii importante pe
toate fazele de execuþie – lipire,
dibluire, ºpãcluire, înglobare plasã
de armare, finisare cu tencuieli
decorative etc.
 o procedurã tehnicã de execuþie, în care sunt specificate responsabilitãþile, fazele importante de
control ºi documentele de calitate ce
trebuie completate, astfel încât în
final sã existe garanþia unei bune
execuþii.
 o instruire intensivã ºi completã a echipelor de lucru, de cãtre
personalul Baumit.
Execuþia trebuie sã se desfãºoare fãrã greºeli majore, defectele
grave fiind greu de remediat ºi foarte
costisitoare.

Fig. 1: Repartiþia procentualã a diferitelor elemente în preþul total sistem

 o supraveghere periodicã, în
special în fazele importante ale procesului de execuþie ºi mai ales în
zona detaliilor - acolo unde situaþia
de pe teren nu se încadreazã totdeauna în schemele de rezolvare tip.
În acelaºi timp Reprezentantul
tehnic-comercial þine o legãturã permanentã cu ºeful lucrãrii, pentru a
furniza direct, rapid ºi în cunoºtinþã
de cauzã, informaþiile necesare.

Întrebarea principalã:
CE GROSIME DE POLISTIREN?

De fiecare data când un Proprietar ajunge în faza de termoizolare
faþadã, primele întrebãri pe care ºi
le pune sunt: ce fel de polistiren ºi
ce grosime de plãci ar trebui sã
foloseascã?
Rãspunsul „automat“ este cã trebuie
folosit polistiren special ignifugat
având caracteristicile fizico-mecanice corespunzãtoare pentru sisteme de termoizolare faþade.
În ceea ce priveºte grosimea
minimã, dacã în urmã cu mai mult de
10 ani, se foloseau cu precãdere –
din motive economice, plãcile cu
grosime de 5 cm, astãzi vorbim de
minim 8 cm sau chiar minim 10 cm,

Tabelul 1: Influenþa termoizolãrii asupra gradului de confort
Zona climaticã II – Bucureºti
Temperatura exterioarã - Te: -15 0C
Temperatura interioara - Ti: +22 0C

Tep – temperatura la faþa exterioarã a peretelui
Tip – temperatura la faþa interioarã a peretelui

Cu cât diferenþa dintre temperatura aerului la interior (Ti) ºi temperatura de la faþa
interioarã a peretelui (Tip) este mai micã, cu atât gradul de confort este mai mare.
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în funcþie de materialul din care sunt
fãcuþi pereþii: beton, cãrãmidã plinã,
„bolþari“ din beton, cãrãmidã cu
goluri, blocuri ceramice cu goluri
etc., dar ºi de temperaturile exterioare minime, eventual maxime din
zonã.
Polistirenul este materialul care
preia „ºocul termic“, de aceea
grosimea minima de polistiren, se
calculeazã þinând seama de toþi
aceºti factori.
Rãspunsul simplu ar fi cã din
punct de vedere al confortului interior, trebuie evitate suprafeþele radiante reci; cu cât polistirenul este mai
gros cu atât mai bine – lucru evidenþiat de valorile de temperaturã
din tabelul 1.
În ceea ce priveºte costul total
pe metrul pãtrat, trebuie sã avem
permanent în minte cã polistirenul
are o anumitã pondere în structura
costurilor, fapt ilustrat în figura 1,
ceea ce înseamnã ca dublarea
grosimii polistirenului nu conduce
automat la dublarea costului.
În cadrul Programului naþional de
reabilitare termicã, Proiectantul stabileºte pentru fiecare tip, zonã climaticã ºi structurã de bloc, care este
grosimea optimã de polistiren ce
satisface confortul minim prevãzut în
norme, la costuri cât mai mici.
Pentru ca reducerea facturilor de
întreþinere sã ajungã la 40%, sau
mai mult, reabilitarea termicã a
pereþilor trebuie completatã ºi cu
schimbarea tâmplãriei, cu termoizolarea teraselor ºi a planºeelor peste
subsol.
În loc de concluzii
În calitate de Furnizor cu cea mai
mare experienþã în domeniul sistemelor termoizolante în Europa ºi
în România, Baumit se considerã
automat „parte integrantã“ –
Partener profesionist ºi de încredere
al tuturor celor implicaþi în Programul
naþional de reabilitare termicã. 
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Comportarea în timp
a sistemului de drenaj permanent
pentru construcþii de mare adâncime
prof. dr. ing. Romeo CIORTAN – S.C. IPTANA S.A. Bucureºti,
Membru corespondent al Academiei de ªtiinþe Tehnice
La S.N. Constanþa au fost realizate douã docuri uscate cu lungimea utilã de 360 m ºi lãþimea de 58 m ºi
respectiv 48 m destinate construcþiei ºi reparaþiei de nave de pânã la 150.000 tdw.
Cele douã docuri sunt despãrþite printr-un mol central de 17,60 m lãþime. Suprafaþa de lucru pe radierul
docurilor se gãseºte la 10 m sub nivelul mãrii. Docurile sunt separate de bazinul portuar, printr-o poartã
metalicã rabatabilã cu lãþimea la partea superioarã de 5,0 m ºi înãlþimea de 15,90 m fixatã în radierul capului docului prin douã articulaþii. În funcþie de necesitãþi, docurile pot fi compartimentate pe lungime prin
porþi intermediare (fig.1 ºi 2).
CONSIDERENTE HIDROGEOLOGICE
Terenul de sub radier, de formaþie
sarmaþianã, este constituit dintr-un
strat de calcar granular, puþin permeabil, de aproximativ 17 m grosime.
Sub acesta se gãseºte un strat de
calcar cochilifer cu goluri de dizolvare foarte permeabil, aºezat pe un
strat de cretã practic impermeabil,
ce formeazã un orizont al cãrui nivel
variazã între cota -28 ºi -30 m.
Studiile hidrogeologice efectuate
pentru elaborarea proiectului, au
permis sã se estimeze cã debitul
total de apã care s-ar putea infiltra
prin rocã la nivelul de 12 m, pe toatã
suprafaþa radierului, de peste 45.000 mp,
nu ar depãºi 500 mc/orã.
SOLUÞIA CONSTRUCTIVÃ ADOPTATÃ
Soluþia constructivã adoptatã pentru corpul docurilor, a fost aceea a

Fig.1: Docuri uscate la ª.N. CONSTANÞA (Plan):
1 – doc construcþii, 2 – doc reparaþii; 3 – bazin de armare; 4 – docuri plutitoare; 5 – hale

radierului elastic din beton armat de
2,0 m grosime cu sistem drenant. Cu
ajutorul acestuia este eliminatã subpresiunea apei infiltrate prin terenul

Fig. 2.: A – Secþiune transversalã; B – Secþiune longitudinalã
1 – Sistem drenant; 2 – Puþuri de descãrcare controlatã; 3 – Ecran de suprafaþã din beton;
4 – Ecran de adâncime din beton; 5 – Ecran din injecþii

de fundaþie, prin captare ºi descãrcare în douã galerii prevãzute la
partea inferioarã a molului central,
care conduc apa la staþia de pompare
instalatã la capul docului (fig. 2).
Soluþia constructivã a radierului
cu sistem drenant, deºi necesitã
cheltuieli permanente de exploatare
pentru evacuarea debitelor infiltrante,
este mai avantajoasã faþã de un
radier masiv, de cca 8 m grosime,
care sã echilibreze subpresiunea
apei dar ºi care ar conduce la cheltuieli iniþiale mult mai mari.
Sistemul drenant este alcãtuit
dintr-un strat de piatrã spartã monogranularã (40-50 mm) de 20 cm
grosime ºi câte 28 tuburi colectoare
φ 250 mm dispuse transversal la
continuare în pagina 54 
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echidistanþa de 12 m, care debuºeazã în galeriile molului central.
Corpul docurilor este împãrþit în
lung prin rosturi definitive în secþii de
24 m lungime. În sens transversal,
este prevãzut un rost longitudinal
definitiv care separã radierul de
molul central. La partea superioarã a
bajoaierelor ºi molului central sunt
amplasate canalele tehnologice
pentru reþelele de utilitãþi ºi accesoriile pentru manevra navelor.
MÃSURI DE REDUCERE
A INFILTRAÞIILOR ÎN INCINTÃ
Amplasamentul docurilor gãsindu-se într-un bazin portuar dezafectat,
cu adâncime de aproximativ 10 m,
incinta de lucru a fost închisã printr-un
batardou construit la intrarea în
bazin ºi apoi uscatã prin epuismente.
Pentru a face posibilã punerea la
uscat a incintei de lucru, în vederea
executãrii excavaþiilor generale s-a

executat un ecran din pereþi mulaþi,
denumit ulterior de suprafaþã, în jurul
amplasamentului docurilor la distanþe de la 40 la 50 m de bajoaiere.
Pe conturul docului, de la nivelul
radierului pânã la stratul de cretã, a
fost realizat un ecran impermeabil.
Din motive tehnologice, ecranul a
fost executat din beton pânã la cota
-22 m iar, în continuare, sub forma
unui voal de injecþii de ciment.
Întrucât stratul de calcar granular
de sub radierul docurilor, supus subpresiunii apei cantonatã în stratul de
calcar cochilifer, se gãsea într-o
stare de echilibru limitã în cazul în
care nivelul piezometric al apei subterane este la nivelul mãrii, s-au prevãzut 116 puþuri de descãrcare
controlatã pânã la cota -19 m, puþuri
situate la echidistanþa de 12 m, de-a
lungul laturilor docului uscat la baza
bajoaierelor ºi în cele douã galerii
din molul central (fig. 3).

Fig. 3: Puþ de descãrcare controlatã:
1 – þeavã; 2 – zona perforatã; 3 – hidroizolaþie; 4 – drenaj orizontal; 5 – beton monogranular

Fig. 4: Presiuni din direcþia curenþilor de infiltraþie sub radier

MÃSURÃTORI ALE INFILTRAÞIILOR
ªI PRESIUNILOR
Debitul infiltrat
Dupã restabilirea echilibrului
hidrologic în jurul docurilor s-a constatat cã debitul total infiltrat a
scãzut în timp ºi este de 200 mc/orã,
din care 150 mc/orã din drenajul orizontal al corpului docurilor, 30 mc/orã
din drenajul de la capul docurilor ºi
20 mc/orã din puþurile de descãrcare
controlatã. Pe suprafaþa docului de
reparaþii s-a infiltrat un debit de
135 mc/orã (75%), de pe cea de
construcþii 45 mc/orã (25%).
Din cele 29 tuburi care debuºeazã în galeria din nord (-11,3 m)
curg numai 19 (65%), iar în galeria
sud din 28 curg 13 (46%). La capul
docurilor, în galeria de la cota -15,0 m,
din 5 tuburi de la camera de construcþii curg douã, iar din 4 tuburi
provenind de la camera de reparaþii
curg tot douã. În total curg numai
55%. Debitul este de cca 1 l/s.
Din aceste tuburi sunt pline cu
nisip 27 în docul de construcþii, 14 în
docul de reparaþii ºi toate la capul
docului.
Apa are un gust sãlciu, ceea ce
înseamnã cã provine din infiltraþii de
adâncime ºi nu s-a creat o legãturã
cu bazinul portuar, care are apã
sãratã. Conþinutul de oxid de magneziu este de 0,05% respectiv
0,078% apropiindu-se de apa potabilã (0,05% ºi 0,19%) ºi fiind mai mic
decât cel al apei sãrate (0,05% ºi
0,19%).
Presiunea apei infiltrate
Presiunile înregistrate ºi direcþia
curenþilor aratã cã infiltraþiile se produc în general pe conturul incintei
(fig. 4).
Debitul care trebuie evacuat este
relativ constant observând cã drenajul orizontal are o pondere de 90%,
iar puþurile numai 10% (fig. 5).
Infiltraþiile sunt distribuite pe
suprafaþa docului ºi apropierea de
bazinul portuar dinspre nord, adâncit
local pentru instalarea unor docuri
plutitoare conduce la infiltraþii mai
mari pe suprafaþa docului de
reparaþii (cca 80%) decât pe cea a
docului de construcþii (cca 20%).
continuare în pagina 56 
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Pentru reducerea subpresiunilor
au fost executate 115 puþuri din care:
28 în galeria docului de construcþii
(sud), 27 în galeria docului de
reparaþii (nord), 30 în camera de
construcþii ºi 30 în cea de reparaþii.
În prezent funcþioneazã 57 puþuri
(50%), respectiv 6, (21%) în galeria
de sud, 11 (40%) în galeria nord, 17
(57%) în camera de construcþii ºi
23 (72%) în cea de reparaþii.
Debitul este de cca 1 l/s (3,6
mc/orã).
Presiunile mãsurate în puþurile
din galeria sud variazã de la 0,1 la
0,4 atm, deci sub limita de 0,5 atm,
admisã pentru aceastã zonã, iar în
galeria nord, de la 0,1 la 0,55 atm.
Nivelul apei subterane în tuburile
piezometrice din cele douã galerii nu
depãºeºte cota -11,50 m, ceea ce
aratã cã drenul de sub radierul
docurilor funcþioneazã corect.
Presiunile mãsurate la puþurile de
descãrcare controlatã din camerele
docului au pânã la 0,6 atm, depãºind
valoarea admisã sub radier de 0,4 atm,
impunându-se menþinerea deschisã
a acestora.

Fig. 5: Evoluþia în timp a debitului infiltrat:
1 – total; 2 – drenaj orizontal;
3 – puþuri de descãrcare

Antrenarea de nisip
Scurgerea permanentã a apei a
condus în timp la unele eroziuni ale
calcarului ºi antrenãri de material
necoeziv sub formã de nisip. Acest
nisip este uniform, conform curbei
granulometrice (fig. 6). Din aceasta
rezultã un diametru mediu al particulelor de cca 0,20 mm, valorile
extreme fiind de 0,08 mm ºi
0,5 mm, iar gradul de neuniformitate
Un = d60/d10 = 1,50.
Nisipul este de naturã cuarþoasã,
având în compoziþia chimicã bioxid
de siliciu (96%), oxid de calciu (1,61%)
ºi oxid de magneziu (0,48%).
Natura nisipului provenind din
drenul orizontal este similarã cu
aceea provenind din puþurile de
descãrcare controlatã, ceea ce conduce la concluzia cã sursa este
aceeaºi, respectiv din calcare.
Nisipul este provenit din straturile
inferioare ale terenului de fundare
prin antrenarea lui de cãtre curentul
de apã care circulã prin fisurile calcarului, apoi prin betonul monogranular ºi drenul orizontal din piatrã
spartã calcaroasã monogranularã
(50-70 mm).
Cantitatea de nisip dupã cca 35
de ani de exploatare a ajuns la cca
20,0 t/an din care 14,0 t din docul de
construcþii ºi 6,0 t din docul de
reparaþii.
Aceasta reprezintã o turbiditate
medie de cca 12 mg/1.000 t. De
asemenea, din volumul total de calcar granular se estimeazã cã pânã
în prezent (cca 20 ani) a fost antrenatã o cantitate de nisip de cca 260 mc,

Fig. 6
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care reprezintã cca 1‰ din volumul
stratului de calcar.
Dacã încercãm sã repartizãm
cantitatea de nisip antrenat cu debitele înregistrate, rezultã cã turbiditatea variazã între 30 mg/1.000 mc
la zona docului de reparaþii ºi
5 mg/1.000 mc la cea a docului de
construcþii.
MÃSURI PENTRU REDUCEREA
VOLUMULUI DE NISIP ANTRENAT
Exploatarea în continuare a
docurilor uscate presupune evacuarea permanentã a cca 200,0 mc/h de
apã. Este necesar ca nisipul antrenat de acest debit sã reprezinte o
cantitate cât mai redusã pentru a nu
conduce în timp la mãrirea porozitãþii
calcarului ºi în consecinþã la creºterea debitului evacuat, respectiv a
presiunii la capul puþurilor de descãrcare controlatã.
Soluþii tehnice care sã limiteze
antrenarea de nisip
Pentru a împiedica antrenarea
nisipului fin, se prevede ca la capãtul
fiecãrui tub care debuºeazã în galeria molului central sã fie prevãzut un
filtru invers. Acesta va fi realizat sub
forma unui element cilindric cu
diametrul de cca. 18 cm ºi lungimea
de 150 cm, care are în exterior un
element geotextil permeabil, nisip mare,
pietriº ºi piatrã spartã în interior.
Elementul filtrant se introduce în
tubul de evacuare a apei, urmãrind
ca sã nu existe un spaþiu liber faþã
de peretele tubului.
Înlocuirea unor puþuri filtrante
de descãrcare controlatã
Dupã o perioadã de funcþionare
de cca 35 ani s-a constatat
degradarea unor puþuri prin colmatare ºi ruginire, care trebuie practic refãcute prin înlocuire.
Pentru aceasta se prevede
demontarea capului superior ºi apoi
reforarea gãurii verticale. Pentru
alegerea instalaþiei de foraj se are în
vedere cã filtrul care se extrage este
format dintr-o þeavã metalicã perforatã φ 108 x 4 mm ºi o sârmã care
o înfãºoarã, ceea ce impune adoptarea unei tehnologii specifice ºi a
unei sape corespunzãtoare.
Dupã execuþia forajului, în gaura
realizatã se reface puþul filtrant. 
 Revista Construcþiilor  aprilie 2009

Preþuri promoþionale
la sisteme din aluminiu pentru uºi ºi ferestre
ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA
Sfârºitul lui martie înseamnã totodatã ºi finalul primului trimestru din
anul 2009. Din pãcate, el nu anunþã,
aºa cum ne-am fi aºteptat, ºi unele
soluþii pentru sfârºitul „crizei“ care
sâcâie pe mai toatã lumea, cu efectele
ei din ce în ce mai greu de digerat.
Scenariile ºi analizele prezentate de
guvernanþi nu par sã reprezinte deocamdatã o rezolvare pentru probleme
cu care ne confruntãm cu toþii. Aºteptãm
sfârºitul celui de-al doilea trimestru
al anului pentru a vedea se va mai
întâmpla pe parcurs ºi ce soluþii se vor
mai adopta.
Un prim pas trebuie fãcut însã de
cineva, fie cã este furnizor sau client,
un pas de la care sã existe un punct
de plecare pentru o discuþie constructivã ºi o colaborare fructuoasã între
parteneri.
Un asemenea prim pas ºi-a propus
sã-l facã firma Aluprof System Romania
care oferã colaboratorilor sãi preþuri
promoþionale pentru urmãtoarele sisteme din aluminiu: MB-SR 50 – pentru
pereþi cortina, MB-45 – fãrã barierã
termicã pentru uºi ºi ferestre, MB-59 S
– cu barierã termicã, pentru uºi ºi
ferestre.
Sistemul din aluminiu MB-45, din
oferta Aluprof face parte din categoria
sistemelor moderne pentru execuþia
elementelor arhitecturale atât de interior cât ºi de exterior, care nu necesitã
existenþa barierei termice. Cu un
asemenea sistem se pot efectua compartimentãri interioare, uºi ºi ferestre
de diferite tipuri, inclusiv uºi glisante
manuale sau automate, vestibuluri,
ferestre de magazin, diverse construcþii spaþiale.
Adâncimea de construcþie a profilelor ferestrelor este de 54 de mm
pentru tocuri ºi de 45 de mm pentru
62
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cercevele. La uºi, adâncimea de construcþie este, atât pentru toc cât ºi
pentru cercevea, de 45 de mm.
La acest sistem, din exterior poate
fi observat efectul de suprafaþã continuã, atât la uºi cât ºi la ferestre,
atunci când acestea sunt închise. Din
interior, la uºi, tot în poziþia închis, se
poate obþine o aliniere a tocului cu
foaia de uºã.
Un avantaj deosebit al sistemului îl
constituie faptul cã profilele pot fi
îndoite creându-se arce de cerc ºi
arcade de diferite dimensiuni.
De asemenea, prelucrarea sistemului MB-45 este foarte uºoarã,
timpii de execuþie sunt reduºi, iar cei
auxiliari aproape eliminaþi.
Un alt punct forte al sistemului îl
reprezintã faptul cã acesta este compatibil cu alte sisteme Aluprof, de la
care pot fi utilizate diferite elemente,
cum ar fi colþarii de legaturã garniturile
pentru sticlã, balamale, zãvoare etc.
De asemenea, pe MB-45 se poate
monta feroneria celor mai importante
firme de accesorii din lume.
CARACTERISTICILE SISTEMULUI
Aspect:
 posibilitatea utilizãrii geamurilor
termoizolatoare de orice tip cu grosimi
cuprinse între 1 mm ºi 36 mm pentru
ferestre ºi între 1 mm ºi 27 mm pentru
uºi;
 posibilitatea îndoirii profilului ºi, deci,
a realizãrii diferitelor tipuri de arcade;
 sistemul poate fi vopsit într-o gamã
foarte largã de culori (180 culori conform
gamei RAL).
Rezistenþã ºi izolare:
 asigurã eficient drenajul apei ºi
ventilaþia;
 garniturile sistemului sunt din
cauciuc sintetic EPDM de foarte bunã
calitate.
Accesorii:
 Accesoriile ºi elementele de
legãturã sunt în conformitate cu
normele EURO;
 Accesoriile care pot fi utilizate sunt:
Dr Hahn, Roto, Geze, Wala, Fapim.
Teste ºi aprobari:
Sistemul din aluminiu MB-45,
deþine:
 Atestatul Tehnic al Building
Research Institute din Varºovia cu
nr. AT-15-5176/2004;
Suport tehnic:
 compania noastrã asigurã suport
tehnic inclusiv softul specializat;
Pentru a va familiariza cu acest
sistem dar ºi cu celelalte din oferta
firmei noastre, vã aºteptãm la Depozitul
din localitatea Popeºti Leordeni, jud.
Ilfov, strada Taberei, Nr. 1A. 
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Expertiza tehnicã a structurilor din beton armat
cu pereþi subþiri
prof. dr. ing. Alexandru CÃTÃRIG; prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ –
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
Învelitorile subþiri din beton ºi
beton armat sunt elemente de rezistenþã de forma unor suprafeþe curbe,
la care raportul dintre grosimea piesei ºi oricare dintre razele principale
de curburã ale suprafeþei mediane
este mic (cca 0,001 ÷ 0,05).
Corpurile, elementele care alcãtuiesc structurile cu pereþi subþiri se
clasificã în funcþie de raportul dintre
dimensiunile lor în:
- bare (grinzi, stâlpi), la care o
dimensiune este mult mai mare
decât celelalte douã;
- plãci (pereþi structurali, diafragme orizontale), la care douã
dimensiuni sunt mult mai mari decât
a treia (grosimea).
Clãdirile din beton ºi beton armat
cu pereþi subþiri au în general dimensiuni mari în spaþiu (fig. 1, 2, 3) ºi au
fost realizate în anii 1910-1970 [1], [2].
Aceste clãdiri, reuºind sã strãbatã deceniile, cu pierderi mai mari
sau mai mici, necesitã o atenþie
deosebitã din partea societãþii, în
vederea reabilitãrii lor [3], [4], [5].
Intervenþiile de reabilitare se fac cu
scopul aducerii structurilor la nivelul
exigenþelor actuale, privind rezistenþa
ºi stabilitatea lor la acþiuni statice ºi
dinamice (inclusiv seismice) [6].
În conformitate cu legislaþia naþionalã ºi internaþionalã, aceste intervenþii
structurale, la structuri din beton
armat cu pereþi subþiri, se pot realiza
numai pe baza unor expertize pretenþioase. Problemele pe care le
ridicã expertizarea sunt de mare complexitate, din cauza multiplelor variabile aleatoare care intervin [7].
Starea unei structuri portante
depinde atât de gradul de vulnerabilitate, cât ºi de gradul de degradare
existent in situ.

Gradul de vulnerabilitate exprimã
modul de alcãtuire a structurii, prin
valoarea rezistenþelor secþionale
disponibile în momentul expertizãrii.
Gradul de degradare depinde
atât de natura avariilor fizice, cât ºi
de frecvenþa ºi localizarea acestora
în ansamblul construcþiei.

Exactitatea rezultatelor unei
expertize structurale depinde de
modul de determinare a vulnerabilitãþii ºi a degradãrii. Ca atare, în
lucrare, autorii prezintã problematica expertizãrii pentru aceste
aspecte, utilizând metode avansate
de investigare ºi concepte privind
teoria sistemelor.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
continuare în pagina 66 
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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 proPolicarbonat 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 pentru societate ºi beneficiari.
De reþinut cã, în funcþie de

Plexiglas

cerinþele cumpãrãtorilor, materialelor 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. 
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RELEVEE STRUCTURALE
PENTRU MODELAREA GEOMETRICÃ
Pentru reprezentarea structurii
reale, activitatea practicã în relevare
impune folosirea modelãrilor grafice.
Selectarea ºi reprezentarea informaþiilor pentru modelãrile grafice are
o importanþã hotãrâtoare în analiza
structuralã ce urmeazã sã fie efectuatã.
Relevarea coordonatelor primare
se poate face prin metode geodezice sau fotogrametrice [8], [9].
În cazul suprafeþelor întinse este
utilã fotogrametria aerianã, dar
deoarece majoritatea structurilor cu
pereþi subþiri sunt de ordinul zecilor
de metri este suficientã fotogrametria închisã.
Fotogrametria închisã este o aplicaþie specialã a fotogrametriei, având
avantajul unei precizii mãrite ºi efectuarea mãsurãtorilor fãrã contact cu
construcþia. Precizia mãsurãtorilor
poate ajunge pânã la 1,5 mm ÷ 5 mm.
Suprafeþele ºi curbele se pot
reprezenta sub formã implicitã,
explicitã sau parametricã. Pentru
scopuri digitale cea mai utilizatã este
reprezentarea parametricã.
Curbele ºi suprafeþele folosite în
modelãri geometrice pentru clãdiri
istorice se încadreazã într-una din
urmãtoarele grupe: curbe ºi suprafeþe date analitic sau interpolãri ºi
aproximãri.
Pot fi utilizate interpolãri Lagrange,
Hermite ºi funcþii spline bicubice.
Procedura de aproximare se poate
realiza convenabil prin metoda
Breizier.
Pentru relevarea asistatã de calculator a clãdirilor cu învelitori subþiri, la care elementele componente
de arhitecturã ºi structura prezintã
proeminenþe, vârfuri, este foarte
avantajoasã folosirea funcþiilor spline
cubice [10].
IDENTIFICAREA
DEFECTELOR STRUCTURALE
Descoperirea avariilor ºi defecþiunilor structurale la structurile din
beton armat cu pereþi subþiri este o
operaþie foarte dificilã. Dificultatea
derivã atât din faptul cã majoritatea
acestor clãdiri au fost executate pe
baza teoriei de ordinal I, cât ºi din
calitatea ºi vechimea materialelor
structurale utilizate.

Având în vedere caracteristicile
acestor structuri, pentru investigãri
se vor evita, în general, metodele de
cercetare distructive.
Pentru aceste determinãri au fost
luate în considerare trei metode ºi
anume: metoda Impact-Echo, metoda
Termografiei în infraroºu ºi metoda
Identificãrii dinamice in situ.
Metoda Impact-Echo este o metodã
de cercetare nedistructivã, folositã
cu mult succes în ultimul timp. Din
punct de vedere fizic ea utilizeazã
interdependenþa dintre caracteristicile acustice ºi cele fizico-mecanice
ale materialului structural. Faþã de
alte metode nedistructive, ea prezintã avantajul cã nu necesitã accesul la ambele pãrþi ale elementului
structural investigat [11]. Metoda se
poate aplica eficient pentru urmãtoarele investigãri:
 localizarea fisurilor, a golurilor;
 mãsurarea adâncimii fisurilor;
 mãsurarea grosimii pereþilor
structurali la care existã acces într-o
singurã parte;
 determinarea rezistenþelor medii
la compresiune.
Operarea cu aceastã metodã
foloseºte trei componente principale:
 un percutor mecanic care produce impacturi scurte, cu duratã
constantã sau variabilã;
 un receptor sensibil, care determinã reacþia suportului la impact;
 un sistem de achiziþie ºi de
analizã a semnalelor recepþionate.
Avantajul cel mai important al
metodei, în cazul structurilor cu
pereþi subþiri, constã în posibilitatea
determinãrii dislocaþiilor care influenþeazã comportarea atât la solicitãri statice cât, mai ales, la
solicitãri dinamice (seismice).
Metoda Termografiei în infraroºu
permite mãsurarea ºi înregistrarea
variaþiilor de temperaturã pe suprafaþa structurii cu pereþi subþiri
folosind radiaþii infraroºii, adicã radiaþii electromagnetice invizibile, penetrante, cu efect termic pronunþat,
situate între limita roºie a domeniului
luminii vizibile ºi microundele radioelectrice [12].
Datoritã faptului cã la expertizarea structurilor cu pereþi subþiri
problema vitalã o reprezintã descoperirea fisurilor, a crãpãturilor

(de multe ori invizibile din cauza
unor reparaþii neprofesioniste),
autorii au introdus metoda tocmai
pentru localizarea acestor defecte.
Metoda este rapidã, adicã, într-un
interval scurt de timp se pot scana
nedistructiv suprafeþe foarte mari.
Metoda Identificãrii dinamice in
situ constã, de regulã, în determinarea unor parametri dinamici, cum
sunt: deplasãrile, vitezele, acceleraþiile ºi deformaþiile specifice [13].
În timpul mãsurãtorilor, pe lângã
modificarea amplitudinilor acestor
mãrimi, se urmãreºte ºi frecvenþa ºi
defazajul lor.
Precizia determinãrilor depinde
foarte mult de caracteristicile aparaturii folosite: rezoluþia, sensibilitatea,
histerezisul etc. [14], [15], [16].
PROBLEMA ACÞIUNILOR
Se înþelege prin acþiune orice
cauzã capabilã sã genereze o stare de
solicitare mecanicã într-o construcþie.
În ceea ce priveºte acþiunile luate
în considerare pentru calculul structurilor cu pereþi subþiri, apare o multitudine de aspecte specifice. Aceste
aspecte sunt exponenþial diversificate datoritã grosimii reduse a elementului portant principal [17].
Acþiunile care pot solicita construcþiile cu pereþi subþiri prezintã o
mare diversitate, ceea ce necesitã
clasificarea lor dupã anumite criterii,
în vederea schematizãrii.
Cauzele susceptibile sã producã
solicitãri au ca provenienþã categorii
de fenomene precum:
 fenomene fizice concrete;
 fenomene legate de activitatea
umanã.
Având în vedere Normele europene (EUROCOD1) ºi Codul de
proiectare naþional aferent „Bazele
proiectãrii structurilor în construcþii –
CR 0-2005“, la structurile din beton
armat cu pereþi subþiri se vor urmãri
în mod special urmãtoarele acþiuni:
 În cadrul acþiunilor permanente
(G) se considerã:
- greutatea proprie efectivã a elementelor structurale ºi nestructurale,
- împingerea efectivã (presiunea) a
pãmântului;
- greutatea efectivã a umpluturilor etc.;
- efectul precomprimãrii elementelor sau a structurii.
continuare în pagina 68 
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 În cadrul acþiunilor variabile (Q)
se au în vedere:
- greutatea unor elemente nestructurale (autoportante) care pot fi
mutate (pereþii despãrþitori la structurile cu partiu flexibil);
- greutatea utilajelor, agregatelor,
materialelor depozitate, mobilierului,
aparatelor, oamenilor etc., specificã
exploatãrii ºi destinaþiei construcþiei;
- presiunea gazelor, lichidelor
sau mediilor pulverulente în conducte sau recipiente (buncãre,
silozuri etc.), împingerile din materialele depozitate etc., care apar în
timpul exploatãrii construcþiei;
- presiunea hidrostaticã ºi hidrodinamicã a apei asupra construcþiei;
- încãrcãrile cauzate de mijloacele de ridicare ºi transport (poduri
rulante, benzi transportoare etc.);
- încãrcãri apãrute în timpul
reparãrii, întreþinerii construcþiei;
- încãrcãrile dinamice cauzate de
utilajele staþionare sau mobile (efectele tranzitorii la cuplarea ºi decuplarea utilajelor), efectele de ºoc;
- deplasãrile neuniforme ale
terenului de fundare, inexactitãþile
de montaj etc.,
- acþiunile climatice cauzate de
zãpadã, grindinã, chiciurã, gheaþã,
vânt (inclusiv acþiunea rafalelor),
variaþia de temperaturã, însorirea etc.
 În cadrul acþiunilor accidentale (A),
care apar foarte rar, se considerã:
- acþiunile seismice;
- încãrcãri cauzate de inundaþii
catastrofale ºi fenomene de tip
tsunami;
- încãrcãri cauzate de uragane;

Fig. 4

- încãrcãri provenite din defectarea unor utilaje (ruperi de cabluri)
sau cauzate de ruperea unor elemente de construcþie;
- încãrcãri provenite din deplasãri
mari de reazeme ca urmare a perturbãrii sensibile a terenului de fundare
(lucrãri subterane);
- încãrcãri cu caracter de ºoc cauzate de ciocnirea vehiculelor, explozii,
boom-ul sonic etc.
ASPECTE DE ANALIZÃ STRUCTURALÃ
Discontinuitãþile structurale (goluri,
rosturi deschise total sau parþial,
chiar ºi rosturile constructive), în
anumite condiþii de propagare catastroficã, pot conduce la colapsul
structurii [18].
Ruperea, adicã separarea unei
pãrþi de material structural din cauza
solicitãrilor, se produce prin propagarea fisurilor, crãpãturilor, cu anumitã vitezã. Viteza de propagare a
fisurilor este în funcþie de defectele
interne (microfisuri, neomogenitãþi,
incluziuni de diferite materiale) ºi de
existenþa macrodefectelor (fracturi,
goluri, rosturi) (fig. 4).
Studiul acestor fenomene se
poate realiza microscopic sau
macroscopic. În cazul structurilor din
beton armat cu pereþi subþiri calea
principalã este studiul macroscopic
ºi, numai într-o mãsurã micã, studiul
microscopic.
Ruperea poate fi fragilã, adicã distrugerea legãturilor se face brusc, fãrã
deformaþii plastice, sau ductilã, cu
deformaþii plastice considerabile.
Structurile din beton armat au în
general, un comportament cvasifragil.
Geometria fisurilor (crãpãturilor)
este direct legatã de starea de eforturi existentã în zona respectivã.
În acest sens este decisivã observarea miºcãrii relative a suprafeþelor
de rupere aflate în zona fisurii.
Aceastã miºcare relativã se
poate descrie prin cele trei moduri

Fig. 5

cinematice fundamentale, cu menþiunea cã, la structurile istorice, ruperile sunt caracterizate prin deplasãri
mari ale frontului fisurii (modul 1)
(fig. 5).
Pentru modelarea structuralã a
unui sistem de proiectare integrat
destinat studiului iniþierii ºi propagãrii
fisurilor în corpuri 3D, în varianta
liniar elasticã sau neliniar elasticã,
este necesarã cunoaºterea factorului de intensitate a eforturilor, notat
cu K sau SIF (Stress Intensity Factor)
ºi a deplasãrii critice de deschidere
a fisurii. Elementele finite folosite
pentru modelarea structuralã pot fi
realizate prin modificarea proprietãþilor elastice ale materialului de
bazã, prin dublarea nodurilor sau
prin utilizarea unor elemente finite
de tip „fãrã tensiune“ (no tension), [19].
Analiza structuralã se recomandã
a fi realizatã þinând seama de
fenomenele de neliniaritate. Aceasta
se efectueazã de obicei iterativ ºi
este mai complicatã deoarece, în
cazul problemelor concrete, cauzele
de neliniaritate menþionate se întrepãtrund ºi se influenþeazã reciproc.
Trebuie reþinut însã faptul cã
analiza staticã de ordinul I reprezintã
o etapã de calcul fundamentalã, care
se va aplica ºi pentru paºii succesivi
din analiza neliniarã [20], [21], [22].
Calculul de ordinal III prezintã
importanþã la analiza structurilor cu
deformaþii mari (de tipul structurilor
cu învelitoare foarte subþire), având
în vedere cã acesta poate da
informaþii cu privire la natura instabilitãþii (bifurcarea sau divergenþa
echilibrului).
În cazul structurilor din beton
armat cu pereþi subþiri, care în general se deformeazã în timp, trebuie
efectuat ºi un calcul static biografic
(se þine seama de istoria încãrcãrilor
ºi deformaþiilor), care necesitã aplicarea unor metode matematice
adecvate (transformãri de tip
Laplace, care traduc ecuaþiile diferenþiale neliniare de stare reale sub
forma unui sistem de ecuaþii
obiºnuite în domeniul imaginii, iar
dupã rezolvarea acestora devine
posibilã, printr-o nouã transformare,
readucerea soluþiilor în domeniul
real) [23].
continuare în pagina 70 
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SOUNDMOSAIC –
sistem nou de difuzor, invizibil,
pentru plafonul suspendat
Sistemul nou dezvoltat – AMF-SOUNDMOSAIC este un
difuzor cu membranã de mare suprafaþã, în formatulraster al plafonului casetat ºi lucreazã dupã principiul unui
transformator de unde oscilatorii (unde transversale).
Astfel, placa din fibrã mineralã lucreazã, în sine, ca un difuzor, impulsul (oscilaþia) realizându-se prin intermediul modulului de sunet aplicat pe spatele plãcii ºi nu se diferenþiazã, ca
atare, de restul plafonului casetat – AMF, ce are acelaºi
desen al suprafeþei plãcilor.
Componenta esenþialã a sistemului este modulul de sunet,
care, reprezintã, în acelaºi timp, ca sursã de oscilaþii, elementul cel mai important al unitãþii constructive. Pentru a optimiza
efectul reflexiei sunetului pe suprafaþa plafonului, se cupleazã
plãcile învecinate cu cea de suport al modulului, cu ajutorul
unor agrafe/pene de presiune uzuale pentru profilele „T“ ale
structurii metalice a plafonului casetat. Datoritã unei greutãþi
proprii reduse, montajul unui sistem AMF-SOUNDMOSAIC,
într-un plafon suspendat, respectiv existent, este posibil în
orice poziþie se doreºte, fãrã alte mãsuri suplimentare.
Montajul sistemului SOUNDMOSAIC este la fel de simplu
ca al oricãrei plãci din fibrã mineralã – AMF. Montajul se face
conform instrucþiunilor de montaj privind sistemul de montaj
„C“. Cablul de racordare trebuie conectat la ieºirea (8 Ω)
amplificatorului.
Plãcile plafonului se vor conecta între ele prin intermediul
unor pene de presiune, care încalecã profilele „T“ ºi preseazã
plãcile, respectiv structura metalicã (pentru fiecare laturã de
placã se vor utiliza minim douã pene). Astfel, se cupleazã,
între ele, nouã plãci – AMF din cadrul plafonului. Lângã placa
dispusã central, pe care se monteazã modulul de sunet, se
vor fixa alte opt plãci care înconjoarã placa de sunet.
AMF-SOUNDMOSAIC
are urmãtoarele avantaje
convingãtoare:
 Dupã montaj, sistemul AMF-SOUNDMOSAIC
nu se diferenþiazã cu nimic
de restul plafonului;
 Montajul este posibil
oricând, fãrã nici un fel de
probleme, într-un plafon
suspendat existent;
 Funcþiunea de plafon cu protecþie la foc
rãmâne intactã;
 Atât calitatea sunetului cât ºi gradul de percepþie al vorbirii rãmân,
chiar ºi pentru o suprafaþã
mai mare de plafon, de un
nivel deosebit de ridicat ºi
omogen, utilizându-se doar
câteva difuzoare cu emisie
a sunetului în plan;
 Sistemul AMF-SOUNDMOSAIC este disponibil în
toate tipurile clasice de
suprafeþe de plãci din
gama AMF-THERMATEX.
Alte materiale informative obþineþi la tel.: 021.312.86.55,
fax: 021.312.86.56, e-mail: vujdea@amf.ro, minoiu@amf.ro
sau www.amf-grafenau.de. 
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Se vede astfel cã modelul structural este puternic influenþat de
incertitudinile determinãrilor in situ,
de posibilitãþile de reprezentare ºi de
precizia de mãsurare folositã.
Efectul mecanic al discontinuitãþilor structurale depinde de legãtura dintre starea de eforturi ºi
apariþia ºi propagarea fisurilor (crãpãturilor) pânã la colaps.
Un aspect al acestor discontinuitãþi îl reprezintã micºorarea deformaþiilor specifice în rãspunsul
materialului sub solicitãri, în strânsã
legãturã cu efectul de scarã. Diminuarea deformaþiilor specifice permite localizarea discontinuitãþilor.
Aceste aspecte sunt strâns
legate de calitatea betonului structural, de umiditatea, temperatura,
porozitatea, presiunea în pori ºi
vechimea structurii.
Dupã cum se constatã, sunt
necesare multe determinãri pentru
stabilirea acestor parametri.
Dacã existã posibilitatea recoltãrii
unor carote din materialul structural,
pentru încercãri experimentale se
poate folosi utilajul tip TESTSTAR II
(SUA) cu circuit închis (CLOSED
LOOP), care are în componenþã
urmãtoarele: calculator electronic,
controlor digital,unitate de încercare
ºi o presã hidraulicã [24].
CONCLUZII
Expertizarea structuralã a construcþiilor din beton armat cu pereþi
subþiri depinde în totalitate de identificarea corectã a structurii existente
in situ.
Pe lângã încercãrile nedistructive
in situ, sunt necesare ºi relevãri,
modelãri geometrice pretenþioase ºi
determinãri exacte ale defecþiunilor.
În acest sens, în reviste de specialitate sunt trecute metode moderne
de abordare, precum metoda
Impact-Echo, metoda Termografiei
în infraroºu ºi metoda Identificãrii
dinamice in situ.
În ceea ce priveºte analiza structuralã, pe lângã metodologiile clasice, se recomandã ºi un calcul
static biografic (ce þine seama de
istoria încãrcãrilor ºi deformaþiilor),
care necesitã aplicarea unor metode
matematice adecvate.
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Sisteme eficiente
pentru clãdiri cu structurã din lemn
ALINIEREA LA STANDARDELE EUROPENE
ing. Daniel PASCU – director general PASCONMAT SRL
(Urmare din numãrul anterior)

CONSTRUCÞIILE
PE STRUCTURÃ DE LEMN
ÎN ROMÂNIA ªI ÎN LUME
Utilizarea rãspânditã a lemnului
în construcþia de locuinþe are atât o
bazã economicã cât ºi una esteticã.
Capacitatea de a construi clãdiri de
locuit din lemn cu o cantitate minimã
de echipament specializat a menþinut competitiv preþul de cost al
clãdirilor cu schelet din lemn faþã de
alte tipuri de construcþii. În acelaºi
timp, frumuseþea ºi cãldura exponatelor din lemn sunt dificil de asemãnat cu alte materiale. ªi totuºi,
construcþiilor din lemn nu li se acordã încã suficientã atenþie în comparaþie cu cele din oþel sau beton.
La orice construcþie, pe lângã
sarcinile datorate efectelor de gravitaþie, încãrcarea seismicã trebuie
luatã în considerare, atunci când se
proiecteazã structurile aºezate în
zonele active seismic. Filozofia, în
proiectarea seismicã, este aceea cã
o structurã trebuie sã reziste sarcinilor laterale corespunzãtoare vântului ºi cutremurelor mici, datoritã
acþiunii sale elastice, iar structurii i
se permite sã se avarieze nu sã se
distrugã, în timp ce este supusã la o
sarcinã lateralã, asociatã cu fenomene
seismice moderate sau severe.
Drept consecinþã, articulaþiile plastice în structuri trebuie sã fie dezvoltate, pentru a disipa energia
seismicã atunci când structura se
aflã sub trepidaþii puternice.
Metodele de proiectare, bazate
pe aceastã filozofie, sunt acceptabile pentru a lua în considerare
necesitãþile atât pentru analiza economicã cât ºi pentru siguranþa de
funcþionare. Totuºi, dezvoltarea
articulaþiilor plastice se bazeazã pe
deformarea largã ºi ductilitatea ridicatã a unei structuri. Cu cât ductilitatea unei structuri este mai mare,
cu atât se distruge mai mult. De altfel, unele structuri importante cum ar
fi spitalele ºi pompierii trebuie sã-ºi
pãstreze funcþiile lor, dupã un cutremur major. În acest caz, filozofia de
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proiectare menþionatã mai sus
(bazatã pe siguranþa de funcþionare)
poate sã nu fie potrivitã. Aceste
structuri ar trebui sã fie destul de
puternice, pentru a preveni deplasarea mare ºi acceleraþia, astfel
încât sã-ºi poatã menþine funcþiile
lor, când sunt stimulate de cãtre o
miºcare severã a pãmântului.
În România nu existã problema
discutatã mai sus deoarece, cel
puþin deocamdatã, la noi nu s-au
construit clãdiri pe structurã de lemn
pentru astfel de instituþii.
Când discutãm de o construcþie
de lemn datele problemei trebuiesc
analizate însã prin prisma faptului cã
aceastã structurã este mult mai elasticã ºi mult mai uºoarã. Datoritã faptului cã greutatea structurii este mai
micã avem un mare avantaj: forþele
seismice sunt mult mai mici ºi
implicit situaþiile ce trebuiesc rezolvate sunt mai mici.
Dacã, însã, luãm în calcul ºi elasticitatea structurii, atunci lucrurile se
complicã din cauzã cã va trebui sã
luãm mãsuri ca deplasãrile structurii
sã fie cât mai mici.
Din prisma structurilor analizate,
vom dezvolta în aceasta lucrare o
analizã a unor structuri de locuinþe
în regim de Parter ºi P + 2E + M.
Structurile de locuinþe mai înalte de
P + 2E + M sunt foarte dificil de realizat în România din considerente de
protecþie la incendiu (normativul
P118-99).
Prefabricatele din lemn, aºanumitele panouri tip sandwich, care
înglobeazã straturi de vatã mineralã
ºi folii barierã antivapori, se monteazã rapid – o casã poate fi gata ºi
într-o lunã. Ea are o greutate proprie
redusã, asigurã o foarte bunã izolaþie fonicã ºi termicã, iar costurile
sunt semnificativ mai mici.
Alt avantaj major este rezistenþa
elasticã a structurii de lemn, care
oferã securitate la cutremure de
gradul 8-8,5 pe scala Richter, cum
au demonstrat casele canadiene ºi
cele din oraºul Kobe (Japonia) ºi la

uragane de 250-300 km/h, cum s-a
vãzut în multe pãrþi ale Statelor
Unite, bântuite de aceste calamitaþi.
În România, arhitectura lemnului
reprezintã unul dintre domeniile principale ale culturii specifice Arcului
Carpatic. Ea a avut loc o datã cu
evoluþia societãþii omeneºti fiind
strâns legatã de progresul meºteºugurilor, al tehnicii primare ºi afirmarea celorlalte arte.
În general, construcþia caselor a
evoluat de-a lungul timpului în diferite
forme, în funcþie de necesitãþile
umane pentru spaþiu ºi confort;
tehnologia a suferit ºi ea transformãri
în funcþie de condiþiile socio-economice ºi de disponibilitatea materialelor ºi a mâinii de lucru.
Fiind considerat un bun cu cea
mai îndelungatã duratã de folosinþã, o
construcþie de locuit trebuie sã satisfacã mai multe condiþii primordiale:
a. Condiþii tehnice capitale:
durabilitate ºi rezistenþã la foc. În
cazul construcþiilor din lemn, acestea se asigurã atât prin mãsuri constructive cât ºi chimice, prin tratarea
lemnului împotriva focului ºi a biodegradãrii prin aplicarea unor tratamente de ignifugare ºi antiseptizare;
b. Condiþii fizico-igienice: sunt
reprezentate de coeficienþii de izolare hidrotermicã ºi fonicã, de ventilare, de cerinþele de iluminare ºi de
igienã a construcþiei;
c. Condiþii arhitectural estetice:
se referã la alegerea formei, în plan
ºi elevaþie, la realizarea finisajelor,
toate asigurând ambianþã plãcutã,
confort ºi o esteticã corespunzãtoare;
d. Condiþii tehnico-economice:
costuri pe unitatea de suprafaþã,
indici de consum, perioadã de execuþie, cheltuieli de întreþinere ºi
exploatare.
La ora actualã, în România, numãrul caselor din lemn nu depãºeºte
25% în mediul rural ºi 10% în mediul
urban. Numãrul mic de case din
lemn (în ciuda faptului cã þara noastrã este acoperitã de pãduri în proporþie de 30%) se datoreazã lipsei
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de culturã în construcþia acestor
tipuri de case, dar ºi anilor de
dinainte de 1989, când aproape
toata lumea era mutatã la bloc.
Vorbind despre lemn la noi, cel mai
des se utilizeazã rãºinoasele.
Totuºi, în ultimul timp, în România,
construcþia de case din lemn a luat o
oarecare amploare. Aceastã dezvoltare are la bazã câteva cauze:
 asimilarea de cãtre fabricile
româneºti de know-how pentru construcþia de case din lemn;
 apariþia pe piaþa din România a
unor noi materiale de finisare care
permit ca o casã pe structurã din
lemn sã arate ca una din cãrãmidã;
 preþul redus al unei astfel de
case ºi o mai bunã promovare a lor;
 creºterea preþului la casele din
zidãrie.
Realizarea unei case din lemn
prezintã o serie de avantaje: costurile de construcþie sunt în medie cu
30-40% mai mici faþã de o construcþie în zidãrie clasicã; lemnul
este un produs natural, foarte bine
acceptat de organismul uman; o
comportare foarte bunã în cazul
cutremurelor; prin natura lui, lemnul,
preia mult din orice tip de vibraþie,
inclusiv unde seismice; fiind o structurã mult mai uºoarã, sunt reduse

costurile fundaþiei; termene relativ
scurte de execuþie: 45-120 de zile, în
funcþie de dimensiunile ºi complexitatea construcþiei.
Lemnul ºi derivatele sale reprezintã în þãrile dezvoltate industrial
peste 10% din valoarea materialelor
brute consumate în sectorul construcþiilor. Astfel, în Franþa ponderea
este de circa 10%, în timp ce în
Germania este de 15%, iar în þãrile
scandinave ºi din America de Nord
(Canada ºi SUA) ponderea ajunge
pânã la 35%. ªi în þãrile în care ponderea este mai micã, pânã la orizontul anului 2010 lemnul va trebui sã
reprezinte 12,5% din consumul de
materiale în sectorul construcþiilor,
obiectiv stabilit prin cartea „Lemnul
de construcþii“, al cãrei scop este
reducerea anualã, cu 7 milioane tone,
a cantitãþii de CO2 din atmosferã.
Temerile cã lemnul ia foc mai
uºor sunt nejustificate atât timp cât
se foloseºte lemnul ignifugat. În
Statele Unite, 90% din casele de
locuit sunt din lemn sau din OSB –
plãci din aºchii late de lemn; 60% din
casele nordicilor sunt tot din material
lemnos, în Germania s-a ajuns la un
nivel de 10-15%, iar guvernul francez
încurajeazã puternic folosirea materialelor ecologice.

Spre deosebire de România,
unde predominã încã monopolul
oþel-beton-ului, strãinii au înþeles cã
lemnul are proprietãþi deosebite,
costuri reduse ºi este un material
regenerabil iar costurile unei construcþii din lemn sunt cu cel puþin
30% mai mici decât cele pentru o
casã din zidãrie ºi beton.
În decursul evoluþiei tehnice ºi
inginereºti s-au elaborat procedee ºi
produse care au crescut eficienþa ºi
randamentul lemnului utilizat în construcþii. De exemplu noul sistem
apãrut în România, „sistemul Framing“,
care permite folosirea mai judicioasã
a lemnului, asigurã comportarea
elasticã a structurii ºi evitã concentraþiile de eforturi prin disiparea
acestora ºi conlucrarea spaþialã a
ansamblului. Pentru uºurinþa montajului, pereþii se realizeazã din
panouri de 2-4 m lungime, uºor
manevrabile pe ºantier ºi uºor de
încãrcat în mijloacele de transport.
Casa se fixeazã de placa de fundaþie, prin metode relativ simple, cu
ajutorul unui sistem special de
prindere prin conexpanduri sau cu
ajutorul mustãþilor de oþel beton
prinse în fundaþie.
(Continuare în numãrul viitor)

Echipamente pentru ventilarea ºi climatizarea spaþiilor
Între 11-15 februarie 2009, S.C. SYSTEMA ROMANIA S.R.L. a
participat la a XVIII-a ediþie a Târgului specializat în instalaþii –
Ambient Instal Cluj.
Alãturi de echipamentele destinate încãlzirii prin radiaþie: tubulatura radiantã cu recirculare „OHA“, tuburi radiante modulare
„INFRA“ produse în 12 modele ºi douã versiuni (inox sau oþel
aluminizat) sau panouri radiante ceramice ºi încãlzirii cu aer cald:
generatoare de aer cald (suspendate sau de pardosealã), SYSTEMA
ROMANIA îºi lãrgeºte sfera de activitate ºi în domeniul ventilãrii ºi
climatizãrii.
se

deosebit sau difuzoarele panou cu

adapteazã cerinþelor actuale ale

diverse geometrii, realizate din alu-

pieþei care solicitã instalaþii „la

miniu extrudat natural sau vopsit,

cheie“ cu accent vizibil pe calitate,

toate aceste elemente pot fi montate

oferind atât clienþilor direcþi cât ºi

aparent în încãperi cu destinaþie

reþelei sale de distribuitori o gamã

diversã, de la spaþii administrative ºi

largã de accesorii ºi echipamente

comerciale pânã la spaþii cu cel

pentru ventilarea ºi climatizarea

mai înalt grad de exigenþe estetice.

SYSTEMA

ROMANIA

spaþiilor comerciale, administrative,
industriale etc.
La Ambient Instal Cluj a fost
expusã o gamã largã de grile ºi
anemostate din aluminiu anodizat de
cea mai bunã calitate, atât pentru
montajul în perete sau pardosealã
cât ºi pentru montajul pe tubulatura
rectangularã sau circularã.
Din gama de produse prezentate

În ceea ce priveºte partea de
reglare a debitului de aer, gama de
produse ale firmei MP3 Italia este,
de

asemenea,

foarte

diversã:

clapete de suprapresiune, registre
de reglare (clapete de reglare),
regulatoare de debit pentru debit
variabil sau constant (circular sau
rectangular), regulator tip Iris etc. ºi

n-au lipsit grilele de transfer pentru

servomotoare pentru acþionarea

montaj în uºi, grilele anti-foc,

acestora.

grilele cu filtru, grilele graviþationale
ºi cele de exterior.

Este important de precizat cã
toate aceste elemente dispun ºi de

Anemostatele pentru plafoane

accesorii: plenum, filtre, tubulaturã

1-4 direcþii, difuzoarele elicoidale,

flexibilã izolatã sau neizolatã cu

difuzoarele tip jet cu un design

diverse clase de rezistenþã la foc,
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racorduri, adezivi ºi benzi adezive,

Din gama produselor speciale, au

coliere precum ºi alte elemente care

fost prezentate difuzoarele elicoidale

permit un montaj foarte uºor.

ºi difuzoarele tip jet cu acþionare prin

De asemenea, MP3 Italia pro-

resort termostatic, o soluþie revo-

duce clapete antifoc rectangulare ºi

luþionarã pentru sistemele de aer

circulare pentru montajul pe tubu-

condiþionat. Dacã aerul este cald

laturã sau pereþi, cu toate accesori-

atunci resortul termostatic (utilizat

ile corespunzãtoare, produsele fiind

uzual în tehnica medicalã) se des-

certificate în conformitate cu normele italiene ºi normele europene
de produs.
La expoziþia internaþionalã de
instalaþii de la Cluj a fost expus ºi un
recuperator de cãldurã seria XRC în
contracurent, dotat cu schimbãtor de
cãldurã aer-aer cu randament mare,
filtre, inverter, baterie de încãlzire

tinde, orientând jetul cãtre zona de jos
a halei. În cazul în care aerul care trebuie introdus în încapere este rece,
atunci arcul se comprimã, orientând
conurile difuzorului elicoidal astfel
încât difuzia aerului rece sã se facã la
partea de sus a încãperii sau orienteazã jetul catre plafon. Câteva din

(electricã sau cu agent termic),

curbele de vitezã sau bãtaia jetului

baterie de rãcire etc.

pentru aceste echipamente, trasate în

MP3 produce recuperatoare de

urma experimentãrilor în vederea cer-

caldurã standard, cu debite de aer

tificarii produselor, sunt prezentate în

între 250 mc/h ºi 6.000 mc/h, dar ºi

figurile alãturate (în funcþie de situaþia

la cerere, recuperatoare speciale.

specificã: aer cald sau aer rece).

Pentru orice alte informaþii
tehnice suplimentare vã stãm la
dispoziþie la noul nostru sediu
din Bd. Basarabia 96B, et.1, tel/fax:
021-252.16.21; 021-252.16.28,
e-mail: office@systema.ro. 

Consultanþa
în investiþii-construcþii (XI)
FORME DE CONTRACTE
ªI CONDIÞII CONTRACTUALE STANDARD ÎN CONSTRUCÞII
ing. Petre IONIÞÃ
(Urmare din numãrul 45)

ELEMENTE GENERALE
În funcþie de sistemul de relaþii
între participanþii la realizarea
investiþiilor, privitor la contractele
între pãrþi, este necesar ca acestea
sã aibã prevederi diferite ale
clauzelor contractuale.
În þãrile cu economie de piaþã
dezvoltatã sunt practicate contracte
standard ºi condiþii contractuale
standard (refolosibile) pentru contractarea serviciilor de consultanþã ºi
de execuþie a lucrãrilor de investiþii.
Necesitatea promovãrii acestor
forme standard (refolosibile) de contracte este cerutã de urmãtoarele:
 Varietatea relaþiilor între participanþi la realizarea investiþiilor;
 Rigoarea contractualã de realizare a investiþiilor impune o anumitã
formulare a clauzelor de contract ºi
mai multe forme de contracte.
Contractele pentru executarea investiþiilor înseamnã implicarea mai multor participanþi, ale cãror obligaþii
contractuale diferã în funcþie de particularitãþile investiþiei ºi de interesele investitorilor;
 Prevederile contractuale sunt,
în majoritatea cazurilor, refolosibile
(standard) ºi acestea pot fi sistematizate în forme de contracte standard
denumite „Condiþii Generale de Contractare“;
 Clauzele specifice, unei anumite investiþii se fac prin „Condiþii
Contractuale Speciale“.
Existenþa unor forme variate de
contracte standard ar pune la dispoziþia investitorilor, consultanþilor ºi
antreprenorilor instrumente refolosibile de contractare, pentru început
cu caracter educaþional, ºi ar putea
elimina o bunã parte a disputelor
între investitori ºi consultanþi, executanþi, supraveghetori.

COMPONENÞA CONTRACTULUI
Componenþa contractului standard în practica internaþionalã este:
 Formular de Contract (Acord);
 Condiþii Generale de Contractare;
 Condiþii Speciale de Contractare.
Dacã formularul de contract
poate fi folosit, în general, la mai
multe forme de contracte, Condiþiile
Generale de Contractare ºi Condiþiile Speciale de Contractare trebuie
sã aibã forme specifice în funcþie de
participanþii la realizarea investiþiei ºi
de forma de contract (global, la
cheie sau contracte separate) sau în
funcþie de forma preþului de contract
(preþ fix, preþ fix + o sumã sau procent, preþ maxim garantat sau preþuri
unitare).
CONTRACTE STANDARD
(REFOLOSIBILE) ÎN STRÃINÃTATE
În þãrile cu economie de piaþã
dezvoltatã, asociaþiile profesionale ºi
federaþiile internaþionale ale asociaþiilor profesionale (consultanþi, arhitecþi,
ingineri, antreprenori) promoveazã,
în mod frecvent, forme de contracte
standard la contractarea serviciilor
de consultanþã ºi de execuþie.
Formele de contracte standard
promovate de asociaþiile profesionale naþionale (ACE, AIA, ICE, AGCA,
AGEC etc.) sau de organizaþii internaþionale (FIDIC, FIEC, IGRA etc.)
sunt folosite ca elemente refolosibile
la contractarea lucrãrilor de investiþii.

O caracteristicã importantã a
acestor contracte standard ºi condiþii
contractuale standard, este aceea
cã, periodic, la maximum 2-3 ani,
acestea se revizuiesc ºi se
îmbunãtãþesc cu noi clauze, în
funcþie de prevederile ºi modificãrile
survenite în legislaþie sau modificãrile impuse de practica execuþiei
acestor contracte.
TIPURI DE CONTRACTE ªI RELAÞII
ÎNTRE PÃRÞILE CONTRACTANTE
În condiþiile de piaþã liberã, în
practica internaþionalã, se pot distinge mai multe variante specifice,
atât ca formã de contracte, cât ºi din
punct de vedere al relaþiilor contractuale între participanþii la realizarea
investiþiilor.
În capitolul 5 au fost prezentate
modalitãþile de angajare a serviciilor
de consultanþã (management, concepþie preliminarã, proiectare, supravegherea lucrãrilor).
Forme de contracte de execuþie
În cele ce urmeazã ne vom referi
la contractele de execuþie pentru
lucrãri de investiþii:
a) Contracte „separate“
În cazul în care, un investitor are
posibilitãþi limitate ºi succesive de
finanþare ºi are capacitatea tehnicã
necesarã adoptã forme de realizare
contractualã a investiþiei numite
„Contracte separate“ (Fig. 13.1.).

Fig. 13.1: Schema de relaþii în varianta CONTRACTELOR „SEPARATE“
continuare în pagina 78 
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Aceastã formã înseamnã de fapt
realizarea unei investiþii în etape
succesive, pe categorii principale de
lucrãri, prin încheierea unor contracte „separate“, cu mai mulþi antreprenori specializaþi.
În general, etapele succesive se
grupeazã în: terasamente, structurã,
finisaje, instalaþii, livrãri ºi montaj utilaj tehnologic etc.
Este evident cã gruparea pe categorii de lucrãri poate primi ºi alte
forme.
De regulã, în aceste cazuri, coordonarea lucrãrii se încredinþeazã de
cãtre investitor unui consultant specializat (Director de Proiect) (D.P.),
Coordonator al Investiþiei (C.I.) sau
Administrator de Program (A.P.), pe
bazã de contract de consultanþã (de
management), în grija cãruia intrã
obligaþiile de organizare a licitaþiilor
succesive, a elaborãrii ºi încheierii
contractelor, coordonarea succesivã
a fronturilor de lucru ºi realizarea
investiþiei.
În acest caz, condiþiile contractuale trebuie sã reflecte atât obligaþiile fiecãrui antreprenor faþã de
investitor, cât ºi obligaþiile de
termene, frontul de lucru etc., faþã de
ceilalþi antreprenori sau furnizori,
care au contracte (separate) cu
investitorul.
Între antreprenori ºi furnizori, de
regulã, se încheie înþelegeri sau
contracte de asociere prin care se
stabilesc termene de predare a fronturilor de lucru.
La realizarea investiþiei pe bazã
de contracte separate, de o importanþã deosebitã este activitatea

Directorului de Proiect în coordonarea diverºilor antreprenori ºi
furnizori într-o execuþie continuã fãrã
întreruperi.
b) Contracte „LA CHEIE“ (turn-key,
clef à main)
Aceastã formã de contract
(Fig. 13.2.) presupune ca alãturi de
investitori ºi consultanþi (Director de
Proiect), la realizarea investiþiei sã
participe un Antreprenor General
(AG), a cãrui obligaþie principalã
este realizarea în totalitate a
investiþiei pe baza unei documentaþii
preliminare, la parametrii ºi la
termenele stabilite prin contractul
„la cheie“.
Acest gen de contract a apãrut în
ultima perioadã ºi se aplicã atât în
sectorul public, cât ºi în cel privat.
Contractul „la cheie“ (Proiectare
plus execuþie) este o înþelegere prin
care se convine sã se realizeze
printr-un singur contract, atât proiectarea, cât ºi execuþia lucrãrilor de
construcþii, contract care se semneazã de cãtre investitor – pe de o
parte ºi Antreprenorul General – pe
de altã parte.
Motivele care intereseazã pãrþile
participante la realizarea construcþiilor în cazul folosirii acestei forme de
contract sunt urmãtoarele:
 Dorinþa Beneficiarului de a
avea o singurã parte rãspunzãtoare
atât pentru lucrãrile de proiectare,
cât ºi pentru cele de execuþie;
 Cerinþa de realizare a proiectului ºi a execuþiei într-un timp cât
mai scurt;
 Implicarea proiectanþilor cu
responsabilitate pe toatã perioada
de realizare a construcþiei;

Fig.13.2: Schema de relaþii pentru un contract „LA CHEIE“

 Folosirea unui sistem nou, mai
modern ºi mai eficient, cu mai puþine
griji pentru beneficiar.
Sistemul „la cheie“ este o soluþie
mai rapidã decât sistemul – proiectare – ofertare – execuþie, deoarece
Proiectantul se contopeºte cu Antreprenorul fie direct (în casã), fie prin
servicii specializate de proiectare –
consultanþã (de tip agenþie).
În acest fel, pãrþile implicate se
reduc de la trei la douã, ceea ce conduce la eliminarea timpului de
selecþionare ºi de contractare a
Proiectantului din sarcina Beneficiarului, lucrãrile de execuþie se pot
devansa, se reduce numãrul de dispoziþii de modificare ºi de completare al documentaþiei, rãspunsul
Proiectantului este mai prompt, deci
se faciliteazã viteza de realizare a
lucrãrii.
Contractele „la cheie”, în unele
cazuri mai pot include ºi activitãþi de:
 Asistenþã tehnicã în primii ani
de funcþionare;
 Instruirea personalului;
 Livrãri de utilaje ºi piese de
schimb pânã la recepþie ºi eventual
ulterior recepþiei finale.
În aceastã formã de contract
investitorul se îngrijeºte ca el însuºi
sau printr-un consultant specializat,
pe bazã de contract sã execute:
a) întocmirea ºi punerea la dispoziþia antreprenorului a documentaþiei preliminare;
b) verificarea ºi aprobarea proiectelor ºi detaliilor ce se elaboreazã de
antreprenor;
c) verificarea ºi aprobarea materialelor, utilajelor ºi echipamentelor;
d) supravegherea lucrãrilor în
ºantier.
În multe cazuri serviciile „b“ ºi „c“
se executã de cãtre echipa de
„supraveghetori“, caz în care aceste
servicii se includ în contractul de
„supravegherea lucrãrilor“.
Prezentãm mai jos câteva variante de realizare a documentaþiei de
cãtre Antreprenorul General:
 Proiectare cu resursele interne
ale antreprenorului
Realizarea documentaþiei necesare lucrãrii, în acest caz, se face
„cu resursele interne“ („în casã“)
ceea ce înseamnã cã Proiectantul
este angajatul direct al Antreprenorului pe toatã perioada realizãrii lucrãrii.
continuare în pagina 80 
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SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL
507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Braºov
tel./fax: 0268-283.561
e-mail: technik@schiedel.ro
web: www.schiedel.ro

Lista distribuitorilor autorizaþi Schiedel
Bucureºti
Alba Iulia
Arad
Bacãu
Bistriþa
Botoºani
Braºov
Buºteni
Buzãu
Cluj-Napoca
Constanþa
Craiova
Focºani
Iaºi
Miercurea Ciuc
Oradea
Piteºti
Ploieºti
Râmnicu Vâlcea
Satu Mare
Sibiu
Sinaia
Slatina
Suceava
Târgoviºte
Târgu Mureº
Timiºoara
Tulcea

Fedo SRL
Miv SRL
Tavicom SRL
Vimed SRL
Bodimar SRL
Dedeman SRL
Estbau SRL
Stilex Prima SRL
Totex SRL
Analit SRL
Dystom SRL
Constam SRL
Credo Group SRL
DVI Construct SRL
Narcom SRL
Refrom Nav
Sarcon SRL
Hard Industry SRL
Status SRL
Sazy Trans SRL
GSV Exim SRL
Alvvimar SRL
Concret C-þii SRL
Proterm SRL
Armand SRL
Unimat SRL
Ambient SRL
Intermont SRL
Confort 2000 SRL
Dedeman SRL
Lider SRL
Dedeman Târgoviºte
Turbo Trans SRL
Egeria Sistem SRL
Total Ambiant SRL

021 – 314.80.22
021 – 242.82.77
021 – 318.74.30
0258 – 817.988
0257 – 270.078
0234 – 513.330
0334 – 401.938
0263 – 231.453
0231 – 533.777
0268 – 335.771
0244 – 321.772
0238 – 722.230
0264 – 598.963
0723 – 612.087
0241 – 691.092
0241 – 510.231
0251 – 434.341
0237 – 230.440
0232 – 210.843
0266 – 311.057
0259 – 410.885
0248 – 286.947
0244 – 515.867
0250 – 714.638
0261 – 758.211
0269 – 560.216
0269 – 229.630
0244 – 313.700
0249 – 411.564
0230 – 206.341
0230 – 526.534
0345 – 401.050
0265 – 261.941
0256 – 286.004
0240 – 534.754
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 Proiectare cu o firmã specializatã de „tip consultativ“ sau
„agenþie“
Realizarea documentaþiei necesare lucrãrii în acest caz se face de
cãtre o firmã de proiectare independentã, care devine Subcontractor al
Antreprenorului. Aceastã formã „de
tip consultativ“ sau „agenþie“ este
preferatã în situaþia unor lucrãri complexe, importante, la care proiectantul trebuie sã fie capabil, cu
experienþã ºi sã deþinã toate specialitãþile de ingineri necesari.
 Asociaþii de tip Joint Venture
(J.V.)
Aceastã formã se referã la
situaþia în care Proiectantul ºi Antreprenorul îºi împart reciproc rãspunderea unui contract.
În acest caz, Proiectantul îºi
asumã, alãturi de Antreprenor,
riscurile contractului „la cheie“, deci
implicit ºi riscurile din execuþie.
Aceastã formã este beneficã
lucrãrii, deoarece Proiectantul îl va
asista în permanenþã pânã la
recepþie pe Antreprenor ºi nu îl va
lãsa sã greºeascã.
Din punct de vedere legal „J.V.“
reprezintã o asociere, deci un
parteneriat.
Un Proiectant ºi un Antreprenor
care se unesc pentru a realiza o
lucrare, sunt încurajaþi sã formeze o
echipã, care sã rãspundã de
proiectarea ºi execuþia ei.
Avantajele sistemului „LA CHEIE“
(proiectare + execuþie)
 Cumularea activitãþilor de proiectare ºi execuþie oferã economie
de timp în realizarea lucrãrilor;
 Se poate proiecta un drum
critic pentru activitatea de proiectare
ºi execuþie ºi se poate acþiona din
timp asupra activitãþilor aflate pe
drumul critic;

 Se pot lua în comun decizii
(proiectant-executant) cu privire la
costurile ºi soluþiile tehnice ºi economice care acþioneazã benefic
asupra costurilor, calitãþii ºi termenelor lucrãrii;
 Se poate stabili în comun
(proiectant-executant), încã de la
început, costul lucrãrii, deci se reduc
ºi riscurile în domeniul costului;
 Existã pentru Beneficiar un singur contract. În general acest gen de
contract (la cheie) este mai simplu în
comparaþie cu celelalte contracte de
proiectare ºi execuþie;
 Subcontractorii Antreprenorului
General, de multe ori, sunt lãsaþi
sã-ºi proiecteze partea lor de lucrare
(ventilaþii, automatizãri, încãlziri,
siguranþã, incendiu, condiþionãri, finisaje ºi dotãri speciale), cu condiþia
sã fie autorizaþi ºi sã respecte parametrii tehnici ºi economici ceruþi;
 Se vor constata mai puþine
divergenþe, dispute, controverse,
reclamaþii, decât la alte forme de
contracte.
Precauþii în folosirea sistemului
„la cheie“
 Beneficiarul trebuie sã se îngrijeascã ºi sã defineascã foarte clar
lucrarea. De obicei, acesta pregãteºte prin grija sa un proiect preliminar sau studiu preliminar, care sã
stabileascã parametrii tehnici ºi economici ai lucrãrii;
 Asigurãrile, rãspunderile, obligaþiile, autorizãrile sunt elemente care
trebuie clarificate detaliat în relaþia
dintre proiectant ºi antreprenor;
 Existenþa unei documentaþii
preliminare, mai puþin detaliate
poate genera unele interpretãri
greºite ºi rezultatele sã nu mai fie pe
placul beneficiarului.

Fig. 13.3: Schema de relaþii în varianta contractelor „GLOBALE“
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Atât investitorii, cât ºi antreprenorii sunt atraºi din ce în ce mai
mult de acest sistem de contract.
Sistemul „la cheie“ se foloseºte la
execuþia lucrãrilor din ce în ce mai
complexe, ºi în special acolo unde
beneficiarul doreºte ca execuþia
proiectului sã fie administratã de
cãtre alþii.
a) Contracte „globale“ (Fig. 13.3.)
În aceastã formã de contract, se
presupune cã alãturi de investitor ºi
consultant (Director de proiect), sã
participe la realizarea investiþiei doi
executanþi – Furnizorul General
(F.G.) ºi Antreprenorul General
(A.G.) care, împreunã sau separat,
aºa cum se prevede în contract,
asigurã ansamblul livrãrilor ºi
lucrãrilor de punere în funcþiune a
investiþiei.
Se practicã ºi forma de asociere
între Furnizorul General ºi Antreprenorul General, caz în care, ambii
încheie împreunã cu investitorul un
contract global unic.
În funcþie de prevederile contractului cu investitorul, rãspunderile pot
fi globale (de grup) sau separate,
faþã de investitor ºi faþã de partenerul asociat.
b) Subcontractele
De regulã, realizarea investiþiilor
pe baza contractelor „separate“,
„globale“ ºi a contractelor „la cheie“
de cãtre antreprenorii generali (AG)
ºi furnizorii generali (FG), se face
prin folosirea unor „subfurnizori“ ºi
„subantreprenori“ specializaþi, care
executã pe bazã de „subcontractare“, pãrþi (secþiuni) din lucrare.
Modul de alegere a subsontractorilor se stipuleazã în documentele
contractuale dar, de regulã, la libera
alegere a AG sau FG, cu obligativitatea informãrii investitorului sau
numai a conducãtorului investiþiei.
În cazul subcontractelor Furnizorul General ºi/sau Antreprenorul
General rãmân unicii rãspunzãtori
faþã de investitori, prin prevederile
contractelor încheiate cu aceºtia.
Subcontractul include, în condiþiile de subcontractare, unele clauze
din condiþiile generale ºi speciale de
contractare ale contractului general
cu investitorul, precum ºi unele
obligaþii
particulare
(asigurãri,
garanþii etc.), în funcþie de specificul
lucrãrilor subcontractate.

(Continuare în numãrul viitor)
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