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Oferte fãrã… cerere?!

Paradoxal, în aceste zile (de crizã, se
zice) existã ofertanþi de produse, servicii ºi
chiar de investiþii în mai multe sectoare ale
economiei noastre.

Planurile de afaceri ºi contractele
încheiate a se derula pe o perioadã mai
mare de 3-5 ani devin pe zi ce trece acte
de arhivã pentru cã beneficiarii de inves-
tiþii reeºalonazã realizarea obiectivelor
sau chiar renunþã la ele. 

Recunoscute ca elementul dinamic
al oricãrei dezvoltãri economice, con-
strucþiile (deºi se spune statistic cã în
luna martie volumul lucrãrilor ar fi cres-
cut cu 32,1% faþã de februarie anul
curent), mai de voie, mai de nevoie,
construcþiile deci intrã într-o… vacanþã,
ici-colo întreruptã de lucrãri de micã
anvergurã.

Situaþia devine alarmantã ºi pentru
cã nu apare la orizont niciun semn de
stimulare macro sau microeconomicã
menitã sã salveze acest sector vital pen-
tru orice þarã. De unde sã aparã acest
semn, veþi zice?

În primul rând, de la Administraþia
statalã care trebuie sã dea… tonul din
acest punct de vedere. Ce frumos spus,
dar realitatea este cu totul alta. Deºi se
ºtie de mult timp de declanºarea crizei
de care ne vãitãm pe la toate colþurile,
nici pânã acum nu s-a prezentat opiniei
publice un plan de combatere a efectelor
crizei ºi de relansare a afacerilor care ar
putea sã ne scoatã din impas.

De fapt, în ultimii 5, 6 ani toatã
suflarea politicã ºi administrativã din þara
noastrã se aflã într-o permanentã cam-
panie electoralã. Ea a fost singura preocu-
pare a celor aleºi ºi nu sã ne asigure
înfãptuirea sloganului „sã trãiþi bine“ pe
care insistã ºi în prezent… ºtiþi dumnea-
voastrã cine!

Cei puþini trãiesc nu bine, ci foarte bine.
Ce te faci cu cei mulþi care au ajuns sã se
calce în picioare pentru… un mic ºi o
bere sau sã recurgã la cumpãrarea în
rate a produselor alimentare ce se des-
fac în marile magazine.

Dacã politicienii ºi guvernanþii o vor þine
tot aºa, la orizont se vede din ce în ce
mai clar… cartela anilor de dupã rãzboi.

Majoritatea oamenilor nu au bani decât
pentru o eventualã supravieþuire. Credi-
tele de consum acordate cu largheþe în
ultimul timp creeazã deja probleme
serioase bãncilor care le-au pus la dis-
poziþia solicitanþilor.

Reeºalonarea lor nu înseamnã însã
cã vor fi recuperate prea devreme.

Nici investitorii nu se mai înghesuie
sã ia credite de la bãnci pentru cã nu
zãresc posibilitãþi ca obiectivele lor,
nou puse în funcþiune, sã poatã sã-ºi
gãseascã consumatori de produse ºi
servicii. 

Zilnic, zeci ºi sute de societãþi din
sectorul construcþii aidoma altora îºi
dau la Registrul Comerþului… obºtescul
sfârºit.

ªi când te gândeºti ce emulaþie stâr-
nise fenomenul construcþiilor în anii trecuþi
în þara noastrã!?

Acum Executivul se strãduieºte în
ºedinþe interminabile, unele chiar noc-
turne, sã împartã… trei paie la atâþia ºi
atâþia doritori! Frumos am ajuns. Din
pãcate s-a constatat cã înãsprirea siste-
mului fiscal este singura cale „descope-
ritã“ de acesta pentru o aºa-zisã creºtere
a veniturilor þãrii care sã acopere noianul
de cheltuieli generat de un aparat statal
arhi-înfoiat. De ce o fi trebuind încã un
rând de specialiºti ºi consilieri la nivel
guvernamental atâta timp cât ei existã,
slavã Domnului, la nivel ministerial?

Nu mai vorbim de întrecerea ca tot
mai mulþi dintre demnitarii de la toate
nivelurile sã aibã cele mai… performante
maºini, ca ºi cum ei s-ar întrece la
Formula 1 ºi n-ar merge pe faimoasele
noastre strãzi, ºosele sau autostrãzi unde
circulaþia rutierã nu s-a îmbunãtãþit cu
nimic. 

Cine a suferit (în afara conducãtorilor
auto) de pe urma calitãþii lucrãrilor rutiere
pentru care s-au plãtit bani grei aºa-
ziºilor regi ai asfaltului?

Nimeni, pentru cã proverbul „corb la
corb…“ funcþioneazã din plin, iar cei impli-
caþi rãmân pe mai departe, bine mersi, la
locurile lor (cum spunea… Împuºcatul).

În rest, în lumea construcþiilor ºi a
constructorilor situaþia este pe mai
departe… „albastrã“. Pânã acum ei nu ºi-au
primit banii pentru care au lucrat în trecut
„subvenþionând“ statul.

Societãþile din construcþii sunt în situ-
aþii penibile ºi chiar de faliment. Dupã
cum se vede, e greu sã trãieºti ºi de azi
pe mâine, dar sã-þi mai permiþi sã ºi
visezi. Din vis ar trebui sã se trezeascã
Executivul prin elaborarea ºi punerea în
aplicare a unor planuri concrete de
relansare economicã. Nu de alta, dar
oferta, fie ea ºi de mici dimensiuni, tre-
buie sã se acorde cu cererea, ori cererea
se restrânge tot mai mult din lipsã de
lichiditãþi. Va fi oare nevoie sã zicem…
amin?

Ciprian Enache
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EXPO APA 2009
22-24 IUNIE

Bucureºti – Palatul Parlamentului

EXPO APA – Soluþia eficientã de promovare a soluþiilor ºi noilor tehnologii
în domeniul alimentãrii cu apã ºi canalizãrii

ec. Daniel-Ioan ZAHARIA – director executiv ARA, coordonator eveniment

ARA a marcat încã de la început
evenimentul ca fiind unul de specia-
litate, unde profesioniºtii apei se
întâlnesc sã dezbatã problemele
actuale ale sectorului. Cu aceastã
ocazie, specialiºtii îºi prezintã atât
realizãrile din activitatea curentã cât
ºi necesitãþile de investiþii viitoare,
iar furnizorii de echipamente ºi
tehnologii prezintã ultimele noutãþi în
domeniu, reunindu-se astfel atât
cererea cât ºi oferta.

De-a lungul celor 10 ediþii EXPO
APA, acþiunile desfãºurate sub acest
generic au stârnit noi provocãri ºi
puncte de interes comune prin
temele lansate. ªi în acest an, în
ceas de crizã financiarã la nivel
mondial, una din provocãrile lansate
de organizatori ºi transpusã în
titlu de Conferinþã se intituleazã
„Provocãrile crizei financiare în
procesul de modernizare a infra-
structurii apei“. Sperãm ca, prin

eforturile comune ale specialiºtilor ºi
pe baza soluþiilor venite din partea
autoritãþilor centrale ºi locale,
lucrurile sã fie þinute sub control, cu
tendinþe de creºtere ºi dezvoltare
continuã a afacerilor din acest sector.

A fost lansatã, de asemenea, ºi
Conferinþa Tehnico-ªtiintificã cu
tema „Tehnologii avansate în pro-
ducþia de apã potabilã, epurarea ºi
reutilizarea apelor uzate“.

În ceea ce priveºte expoziþia spe-
cializatã, situaþia se prezintã astfel:
au fost semnate un numãr de con-
tracte semnificative cu furnizori de
echipamente ºi tehnologii, s-a înche-
iat un parteneriat cu Nürnberg
Global Fairs GmbH, ceea ce
înseamnã participarea unui numãr
important de firme germane în Pavi-
lionul situat în sala Take Ionescu.
Credem cã premisele succesului
acestei manifestãri sunt asigurate ºi
în acest an.

Informaþii actualizate despre situ-
aþia contractãrii standurilor sunt dis-
ponibile la adresa http://www.ara.ro
în meniul EXPO APA sau se pot
obþine contactând direct organiza-
torii prin tel/fax: 021.316.27.88/87
sau e-mail: expoapa@ara.ro. 

Ne face o deosebitã plãcere sã
vã invitam la cea de-a 11-a ediþie a
Expo Apa, care se va desfãºura în
Bucureºti, în perioada 22-24 iunie
2009 la Palatul Parlamentului. 

Încã de la prima ediþie a expoziþiei specializate în domeniul alimentãrii cu apã, a canalizãrii ºi epurãrii
apelor uzate, EXPO APA ºi-a propus sã devinã evenimentul de referinþã al specialiºtilor din sectorul apei
din România. 

În ultimii ani, importanþa pe care o are acest sector, alãturi de procesul de reformã ºi revizuire a strate-
giei naþionale din domeniu, proces iniþiat de cãtre Asociaþia Românã a Apei (ARA), au fãcut ca sectorul
apei sã atragã cea mai importantã parte a fondurilor externe. Deºi Asociaþia Românã a Apei este o organi-
zaþie neguvernamentalã, ea a jucat ºi joacã un rol important, prin forþa pe care o are, unificând
profesioniºtii de pe toate nivelele care sunt implicaþi în acest domeniu de activitate. De aceea, mani-
festãrile EXPO APA au devenit, cu precãdere în ultimii ani, evenimentul major atât din punctul de vedere al
operatorilor de apã cât ºi al furnizorilor de echipamente ºi tehnologii.
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Sã nu ne uitãm înaintaºii…
PROFESIA DE CONSTRUCTOR… DIN TATÃ-N FIU!

„Aºchia nu sare departe de trunchi“ (în sensul pozitiv) este unul
dintre proverbe, încã actual, caracteristic celor care urmeazã, în mod
fericit, profesia tatãlui sau chiar a aproape întregii familii. Un astfel de
caz este cel al familiei Mihail Erbaºu, unde, cu excepþia fiului mai mic,
Alexandru, care este economist, ceilalþi – mamã, fiu, norã – sunt
constructori. ªi nu orice fel de constructori, ci unii care ºi înainte de ’89 ºi
dupã, au avut, prin lucrãrile executate, un rol deosebit în realizarea, în
principal, a infrastructurii utilitare din capitalã ºi nu numai.

Dupã ’90, gama lucrãrilor a fost extinsã ºi asupra altor genuri de
construcþii, terminate sau în curs de realizare.

Spuneam cã „aºchia nu sare departe de trunchi“, caz confirmat de
dl. dr. ing. Cristian Erbaºu, care deþine conducerea „S.C.C. Erbaºu“,
imediat dupã ce într-un tragic eveniment i-a dispãrut tatãl. Un eveniment
trist care a miºcat la vremea respectivã lumea constructorilor ºi a celor
care l-au apreciat pentru profesionalismul ºi omenia sa.

Stupiditatea s-a produs la data de 21 iunie
2004, lãsând în urma ei consternare ºi
regrete nemãrginite. Era un om încã în plinã vigoare, capabil sã lase în urma sa noi ºi
noi edificii reprezentative.

Una dintre calitãþile deosebite ale lui Mihail Erbaºu a fost cea care a dus
la formarea, instruirea ºi realizarea în profesia, deloc uºoarã, de constructor a
primului sãu fiu, Cristian.

Treptele parcurse – student, ºef de lucrãri, doctorand, inginer pe ºantiere – l-au
propulsat cu succes în rândul celor mai tineri specialiºti în domeniu.

„Secretele“ profesiei de constructor ale lui Mihail Erbaºu n-au rãmas cantonate însã
exclusiv în aria intereselor de afaceri ale firmei pe care a condus-o atâþia ani de zile.

Mihail Erbaºu a fost un altruist convins, pentru cã, pe unde a trecut cu lucrãrile sale,
a lãsat în egalã mãsurã investiþii de mare anvergurã, dar a ºi propulsat oameni bine
pregãtiþi profesional care, fie la S.C.C. Erbaºu, fie la alte firme unde s-au încadrat, ºi-au
pus amprenta asupra magistralelor de infrastructurã utilitarã ºi a altor construcþii civile ºi
edilitare din capitalã ºi din þarã.

Iatã de ce acum, când au trecut cinci ani de la trecerea sa în nefiinþã, este bine sã ne reamintim de omul
excepþional care a fost Mihail Erbaºu.

Regretul cã nu se mai aflã printre noi este un motiv în plus sã-l omagiem în mãsura în care trebuie sã fim convinºi
de pierderea sa ireversibilã.

Continuitatea activitãþii firmei de dupã acest nedorit eveniment este un semn cã viaþa trebuie sã-ºi urmeze cursul
pe mai departe.

Preluând conducerea firmei dupã decesul tatãlui, Cristian Erbaºu s-a strãduit ºi, în scurt timp, a reuºit
menþinerea firmei în afaceri. Aceasta ºi pentru cã el fusese, în ultimii ani, directorul firmei Erbaºu General Construct,
firma care asigurã materiale ºi utilaje celorlalte societãþi din grup.

S.C.C. Erbaºu a realizat în toatã þara lucrãri la reþele de canalizare, încãlzire, alimentare cu apã, staþii de
pompare sau epurare ºi sunt în curs de execuþie staþii de epurare la Timiºoara, Oradea ºi Bacãu. De asemenea, în
prezent, compania face lucrãri de drumuri, construieºte sedii de firme ºi blocuri de locuinþe.

Ca o recunoaºtere a pregãtirii sale profesionale ºi a rezultatelor obþinute în afaceri, dr. ing. Cristian Erbaºu a fost
ales, în martie 2009, preºedinte al Patronatului Societãþilor din Construcþii.

Din aceastã posturã el trebuie sã determine breasla constructorilor sã înfãptuiascã permanent idealurile care
l-au caracterizat pe Mihail Erbaºu: competenþã, perseverenþã, eficienþã.

Ciprian ENACHE

De-a lungul anilor, pe locurile unde s-au aºezat, oamenii, pe lângã viaþa lor materialã, au creat ºi perpe-
tuat ºi o viaþã spiritualã concretizatã în prozã, poezie, sau, deloc de neluat în seamã, proverbe ºi zicãtori.
Unele dintre ele dãinuie de veacuri stârnind un interes nealterat datoritã „fiabilitãþii“ lor.

dr. ing. Cristian ERBAªU

ing. Mihail ERBAªU

5 ani

de la dispariþia lui

Mihail Erbaºu
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Propunerile ARACO ºi, în anexã, ale Asociaþiei

Române a Inginerilor Consultanþi (ARIC) pentru

îmbunãtãþirea pachetului legislativ de modificare a cadrului

legislativ naþional de reglementare a achiziþiilor publice:

Armonizarea prevederilor Ordinului comun al MEF

nr. 915/25.03.2008, MDLPL nr. 415/09.04.2008 ºi MT nr.

465/14,04.2008 care aprobã condiþiile contractuale

generale ºi speciale europene (model FIDIC) la înche-

ierea contractelor de lucrãri, cu legislaþia autohtonã

privind achiziþiile publice, respectiv cu HG nr. 925/2006

pentru aprobarea normelor de aplicare ale Ordonanþei

de Urgenþã nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achiziþii publice ºi cu noul pachet legislativ propus pentru

achiziþiile publice.

În acest context, mai trebuie avutã în vedere

revizuirea pe fond ºi a urmãtoarelor acte normative:

- Abrogarea HG nr. 264/2003 privind condiþiile ºi limi-

tele de acordare a avansurilor pe baza contractelor

încheiate de cãtre autoritãþile contractante.

Condiþiile generale de contractare model FIDIC apro-

bate prin Ordinul comun prevãd acordarea ºi rambur-

sarea avansurilor în cadrul unor bugete multianuale, pe

tot parcursul derulãrii contractelor ºi nu rambursarea în

primul an bugetar.

- HG nr. 273/1994 ºi HG nr. 940/2006 de aprobare a

Regulamentului de recepþie care acordã dreptul pentru

efectuarea recepþiei ºi emiterea „Procesului verbal de

recepþie“ Comisiei de recepþie ºi nu „Inginerului“ care

prin Ordinul comun este împuternicit sã efectueze

recepþia ºi sã emitã „Certificatul de recepþie“.

Comisia de recepþie, compusã din reprezentanþi ai

investitorului, beneficiarului, proiectantului ºi antre-

prenorului, reprezintã punctul de vedere ºi interesul

tuturor pãrþilor implicate ºi nu numai pe cel al beneficia-

rului/inginerului.

- Ordinul comun nu precizeazã cerinþele rezultate din

legislaþia în vigoare – Legea nr. 10/1995 privind calitatea

în construcþii ºi a regulamentelor de aplicare privind

rãspunderile diriginþilor ºi a responsabililor tehnici cu

execuþia lucrãrilor etc.

- Preluarea în pachetul legislativ al achiziþiilor publice

a clauzelor nr. 13.7 ºi 13.8 din condiþiile generale de

contract model FIDIC, privind actualizarea valorii con-

tractelor generatã de modificãri ale preþurilor materi-

alelor, serviciilor, cursului valutar, pe parcursul executãrii

lucrãrilor.

Alineatul (2) al articolului 177 din OUG nr. 34/2006

se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

(2) Autoritatea contractantã are dreptul de a impune

candidaþilor/ofertanþilor obligativitatea prezentãrii unei

certificãri specifice, aceºtia din urmã având dreptul de

a prezenta, în scopul demonstrãrii îndeplinirii anumitor

cerinþe, orice alte documente echivalente cu o astfel de

certificare sau care probeazã în mod concludent înde-

plinirea respectivelor cerinþe. Autoritatea contractantã

are dreptul de a solicita, dacã se considerã necesar,

clarificãri sau completãri ale documentelor prezentate.

Urmare întâlnirii conducerii ARACO cu Preºedintele ºi Directorul General al ANRMAP la care au parti-
cipat ºi reprezentanþi ai HIDROCONSTRUCÞIA SA, IRIDEX CONSTRUCÞII SRL, METROUL SA, precum ºi a
întâlnirii cu Preºedintele ARIC, s-a întocmit un material pentru îmbunãtãþirea legislaþiei privind achiziþiile
publice care a fost transmis la ANRMAP.

Îmbunãtãþirea legislaþiei
privind achiziþiile publice 

ARACO

continuare în pagina 16
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Alineatul (3) al articolului 177 se modificã ºi va avea

urmãtorul cuprins:

(3) Guvernul va stabili prin Hotãrâre sistemul de

certificare a calificãrii tehnico-profesionale pe cate-

gorii de lucrãri CAEN a operatorilor economici din

construcþii ºi de includere a acestora pe liste oficiale

la nivel naþional.

Pentru îndeplinirea criteriilor de calificare prevãzute

în art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are obli-

gaþia de a prezenta certificatul de calificare tehnico-

profesionalã pe categorii de lucrãri, obþinut potrivit

HG stabilitã conform prevederilor art. 177 alin. (3) modi-

ficat din OUG nr. 34/2006, cum s-a prevãzut la alineatul

precedent.

În cazul aplicãrii criteriului „oferta cea mai avanta-

joasã din punct de vedere economic“, experienþa similarã

ºi capacitatea tehnico-profesionalã a ofertanþilor trebuie

sã constituie factorii de evaluare cu ponderea cea mai

mare în algoritmul de calcul al punctajului ofertelor.

Sã se elimine condiþia excesivã de calificare privind

mãrimea cifrei de afaceri ºi a valorii lucrãrilor similare,

care faciliteazã în mod discriminatoriu accesul firmelor

strãine sau a firmelor româneºti cu capital majoritar

strãin ca antreprenori generali, în cazul investiþiilor mari.

Referitor la perioada de execuþie, sã se specifice în

caietul de sarcini perioada minimã ºi maximã de exe-

cuþie a lucrãrii, iar pentru perioade absurde de execuþie

(imposibil de realizat din punct de vedere tehnologic) sã

fie descalificat ofertantul respectiv.

Durata de execuþie a lucrãrilor sã constituie o

condiþie impusã, prin caietul de sarcini, tuturor ofertanþilor.

Sã se stabileascã, prin caietul de sarcini, denumi-

rile ºi atribuþiile exacte ale subcontractorului, prestato-

rului ºi furnizorului.

Sã se reducã la maximum posibil numãrul licitaþiilor

anulate. În cazul licitaþiilor anulate sã se achite ofer-

tanþilor, de cãtre autoritatea contractantã, valoarea

documentaþiilor elaborate.

Sã nu mai fie posibilã sub nici o formã cotarea cu

puncte pentru sistemul de management al calitãþii

(SMC) ºi asistenþa tehnicã pentru echipamente.

Certificatele privind SMC ºi Certificatul de calificare

tehnico-profesionalã a societãþilor de construcþii, emis

de asociaþiile patronale/profesionale reprezentative la

nivel naþional, sã fie condiþii eliminatorii în fiºa de date a

achiziþiei publice.

La unele licitaþii se puncteazã ºi perioada de

garanþie de bunã execuþie pe care o oferã ofertantul,

lucru care nu poate duce decât la vicierea licitaþiei.

Perioada de garanþie de bunã execuþie trebuie clar pre-

cizatã de autoritatea contractantã la durata prevãzutã de

lege, fãrã a fi criteriu de punctaj.

Sã fie eliminate diverse criterii absurde, care dau

impresia de „dedicaþie“ pentru stabilirea punctajului la

licitaþie, spre ex.: „durata garanþiei de bunã execuþie

între 15 ºi 50 de ani!“. Toate aceste criterii conduc la

oferte mincinoase care nu au în spate preþul corect.

Stabilirea duratei minime de 25 de zile de la data

publicãrii anunþului pânã la data depunerii ofertei, atât

pentru licitaþii cât ºi pentru cereri de ofertã. Aceeaºi

duratã sã fie ºi pentru cazurile în care procedura a fost

suspendatã ºi reluatã dupã un timp, cu obligativitatea

publicãrii anunþului de reluare a procedurii.

În vederea eliminãrii posibilitãþii de prezentare de

lucrãri similare false, solicitãm revenirea la obligativi-

tatea vizãrii formularului (fiºei) de lucrare similarã de

cãtre ISC în caz contrar neexistând nici un control cu

privire la realitatea valoricã a lucrãrilor similare.

Eliminarea condiþiilor discriminatorii din contractele

cadru impuse de investitori cum ar fi condiþiile de genul:

„plata se va face în limita fondurilor alocate, sau pre-

vãzute în Programe“.

Transferul experienþei similare unor companii terþe

asociate se poate accepta dacã terþa companie are un

angajament ferm semnat cu antreprenorul general.

Autoritatea contractantã sã stabileascã prin con-

tract cuantumul procentual al lucrãrilor ce pot fi subcon-

tractate.

Sã se revadã clauza de achitare a unei taxe de tim-

bru în valoare de 2% din valoarea lucrãrii, care practic

împiedicã depunerea contestaþiilor.

Sã fie revizuit ºi adaptat la noul proiect legislativ

„Ghidul privind atribuirea contractelor“.

În scopul realizãrii unei colaborãri periodice între

ANRMAP ºi ARACO, considerãm necesarã întâlnirea

semestrialã a specialiºtilor din cele douã instituþii pentru

revizuirea ghidului, a legislaþiei privind achiziþiile publice

ºi a modului de aplicare a acestora.

ing. Adrian FLORESCU –

prim vicepreºedinte, director general ARACO

urmare din pagina 14
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I. Implementarea Pachetului de proiecte prioritare
în domeniul energiei

Comisia Europeanã a lansat un apel de proiecte
(call for proposals) în luna mai 2009, pentru suma de
5 mld. euro, vizând inclusiv proiectele incluse în lista
anexatã Regulamentului privind asistenta financiarã
acordatã proiectelor în domeniul energiei.

În luna iunie a.c., va fi organizatã o sesiune de
informare de cãtre Comisia Europeanã pentru clarifi-
carea apelului de propuneri.

Din totalul sumei de 5 mld. euro, 80 mii euro vor fi
destinate echipamentelor ºi infrastructurii care permite
inversarea fluxurilor de gaz. Pentru aceste proiecte vor fi
avute în vedere criteriile de eligibilitate prevãzute în
Regulamentul ce urmeazã a fi adoptat. Alocarea nu este
distinctã pentru fiecare stat membru, ci se vor selecta
proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.
Punctajul acordat proiectelor diferã ºi în funcþie de
impactul pozitiv din perspectiva UE.

Nu se vor finanþa depãºiri de cost, acestea trebuind
sã fie acoperite în întregime de companiile implicate în
proiecte sau de statele membre.

Nu sunt considerate ajutor de stat, în cazul în care
sunt implicate ºi fonduri publice din statele membre.
Dacã în proiecte sunt implicate mai multe state, se face
o singurã aplicaþie comunã companiilor implicate, cu
sprijinul statelor membre respective.

Realocarea finanþãrii neutilizate din cele 3,98 mld.
euro se va face pentru proiecte în domeniul eficienþei
energetice ºi utilizãrii energiilor regenerabile. Ea va avea
loc în baza unei evaluãri pe care Comisia Europeanã o
va prezenta pânã la 31 martie 2010. Pânã la acea datã,

va fi stabilit care dintre proiectele din lista anexã la
Regulamentul în domeniul energiei nu vor putea fi
finanþate.

Comisia Europeanã ºi-a exprimat intenþia ca pânã
în decembrie 2009 sã fie încheiate contractele de
finanþare, ceea ce va face posibil ca pânã în martie 2010
sã fie cunoscute proiectele pentru care nu poate fi alo-
catã finanþarea.

Proiectele trebuie sã poatã fi implementate imediat,
având deci studiul de fezabilitate realizat. Nivelul prefi-
nanþãrii nu s-a stabilit încã, dar ar putea fi vorba de circa
30% din valoarea alocatã (ca la TEN-E) sau chiar mai
mult. Sunt eligibile cheltuielile de dupã intrarea în
vigoare a Regulamentului.

II. Sugestii
Promotorilor de proiecte li se recomandã de cãtre

Comisia Europeanã sã ia legãtura cu  aceasta, în vede-
rea pregãtirii propunerilor pe care le vor înainta. De
asemenea, este necesarã analizarea ºi pregãtirea
proiectelor care ar putea fi incluse în cele 80 mil. euro
destinaþi infrastructurii ºi echipamentelor care permit
inversarea fluxurilor de gaz în cazul întreruperii
aprovizionãrii gazului.

A fost sugeratã consultarea chestionarului, a mo-
delului de decizie ºi a formularului de înaintare de la
TEN-E-2009 call for proposals, deoarece documentele
care se vor propune vor fi asemãnãtoare cu cele utilizate
în cazul TEN-E.

Acestea pot f i  accesate pe site-ul:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/2009
_04_24_ten_e_en.htm. 

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAÞII EUROPENE AL GUVERNULUI
Informaþii de interes pentru mediul de afaceri din România

1. Interzicerea anulãrii licitaþiilor, în caz contrar, plata
cheltuielilor de ofertare în cuantum de pânã la 2% din
costul elaborãrii studiului de fezabilitate de cãtre proiec-
tant.

2. Acordarea din faza iniþialã a unui avans de 10%
din valoarea lucrãrii, recuperabil pe durata execuþiei
contractului proporþional cu procentul de realizare a
acestuia.

3. Introducerea în programul de cercetare al Institutului
Naþional de Statisticã a indicilor de preþ pentru resursele
utilizate la actualizarea valorii proiectului.

4. Limitarea perioadei de garanþie la durata prevãzutã
de lege.

5. Limitarea soluþionãrii contestaþiilor aferente proce-
sului de achiziþie publicã la durata maximã de 10 zile.

6. Eliminarea prezentãrii documentelor de eligibilitate
financiarã la licitaþii ºi înlocuirea acestora cu o declaraþie
pe proprie rãspundere (prezentarea acestora se va face
dupã adjudecare de cãtre ofertantul care a câºtigat
licitaþia).

7. Revizuirea condiþiilor speciale obligatorii cuprinse
în Ordinul comun nr. 15/465/415/2008 cu prevederile
legii române.

Nicolae MICU, preºedinte ARIC

PROPUNERI DE ÎMBUNÃTÃÞIRE A LEGISLAÞIEI
transmise de Asociaþia Românã a Inginerilor Consultanþi - A.R.I.C.

urmare din pagina 16
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Platforme fluviale ºi maritime

Consolidare fundaþii

Stabilizare excavaþii adânci în zone urbane

Piloþi pentru construcþii civile ºi industriale
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Fundaþii pentru conducte de transport

Consolidare versanþi. Taluz þintuit. Consolidare fundaþii
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Sistemele VEDAG TURBO ROOF

Sistemele VEDAG TURBO ROOF reprezintã pasul urmãtor în ceea ce priveºte tehnica de aplicare la rece a membranelor
auto-adezive, pe bazã de bitum elastomeric. Aplicabilitatea lor pe terase, fie peste structura din beton, fie peste structura meta-
licã, fie chiar ºi pe structuri din lemn, orizontale sau înclinate, acoperiºuri calde sau reci, le încadreazã într-o clasã versatilã
putând fi utilizate atât la reabilitarea hidroizolaþiilor vechi, cu sau fãrã termoizolaþie, cât ºi la configurarea unora noi. 

Aceste sisteme conferã ºi avantaje economice în comparaþie cu sistemele convenþionale. Ele sunt:
sensibile, uºor de manipulat, rapide ºi curate, bazate pe principiul auto-adezivitãþii ºi activãrii termice;
duratã lungã de viaþã, demonstratã de programul de testare a formulelor ºi soluþiilor tehnice VEDAG;
rezistente la întindere, sfâºiere ºi cu o flexibilitate deosebitã, induse de tipul ºi gradul de armare;
toate avantajele de manoperã eficientã ºi încãrcare uºoarã a structurii, asociate unui sistem bi-strat a cãrui grosime

totalã nu depãºeºte 6 mm.
Pentru reabilitarea termicã a teraselor semnalãm compatibilitatea membranelor VEDAG TURBO TU ºi VEDAG

TURBO TO cu panourile termoizolante din polistiren expandat (EPS) precum ºi cu cele din poliuretan (PUR) poliziocianurat
(PIR) caserate cu împlâsliturã din fibre de sticlã, sau pentru vatã mineralã, a membranelor VEDATOP® TM ºi VEDAG TURBO
TO. În funcþie de suport ºi termoizolaþie, putem configura o familie întreagã de sisteme. În acest articol ne propunem sã vã
prezentãm în detaliu doar douã dintre ele, cu toate beneficiile, precum ºi o bogatã ilustrare privind simplitatea realizãrii lor.

SISTEMUL VEDAG TurboRoof
pentru acoperiºuri terasã din beton cu panouri din polistiren (EPS)

Sistemul este compus, în ordine crescãtoare a straturilor, din urmãtoarele:
strat suport din beton;
EMAILLIT BV-extra, primer de aderenþã de înaltã calitate în conformitate cu DIN 18195-2 ºi DIN 18531-2;
VEDAGARD SKB-PLUS, barierã împotriva vaporilor, o membranã auto-adezivã la rece din bitum elastomeric, se

aplicã prin îndepãrtarea foliei detaºabile, direct pe suportul care a primit primerul de aderenþã. Pentru realizarea detaliilor
de suprapunere în zona racordãrilor de atic, sau alte elemente verticale, o simplã activare termic-combinatã cu membranã
auto-adezivã este suficientã.

Controlul vizual al activãrii termice este un beneficiu care permite calibrarea operaþiunii atât pentru a nu distruge prin
ardere în masã membrana ºi a-i proteja calitãþile, cât ºi pentru un timp scurt de manoperã ºi consum optim de gaz al arzã-
torului. Odatã cu aceastã activare termicã, de fapt, pregãtim suportul aderent pentru panoul izolant din polistiren, fãrã ca
acesta sã fie în contact direct cu flacãra.

Prin alãturarea forþelor a doi mari producãtori de frunte din domeniul hidroizolaþiilor, grupul Icopal ºi VEDAG
GmbH, putem discuta despre reinventarea celor douã puternice mãrci pentru concentrarea acutã pe domeniul
calitãþii produselor ºi necesitãþile clienþilor. ªtirea este deja istorie, fuziunea având loc în Noiembrie 2008.

Gama de produse VEDAG este marcatã atât de tradiþie cât ºi de modernism, chiar de viziune a viitorului,
plasându-se, de cele mai multe ori, în segmentul produselor cu valoare ridicatã.

Aºadar, am putea selecta din gama produselor VEDAG: membrane hidroizolante din bitum elastomeric, dar
ºi din PVC ºi FPO, folosite în sistem monostrat sau dublu strat, fie auto-aderent, fie semi-aderent, fie în aderenþã
totalã termo-sudate, fie fixate mecanic, acoperind tot spectrul, de la fundaþii ºi drumuri, pânã la terase necircu-
labile sau circulabile, inclusiv terase gradinã, un punct forte al companiei VEDAG GmbH.

Gama este vastã ºi dificil de cuprins în totalitate în acest articol. Dar, pentru cã aminteam de
modernismul soluþiilor VEDAG, vã voi prezenta douã dintre cele mai performante sisteme.

arh. Viorel PLEªCA – ICOPAL ROMANIA
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Panoul termoizolant din polistiren expandat EPS se aºterne pur ºi simplu, prin chertãri, peste bariera de vapori acti-
vatã termic ºi care dezvoltã aderenþa necesarã pentru fixarea acestuia. Se preseazã prin însuºi modul de cãlcare din timpul
montajului.

VEDAG TURBO TU, prim strat hidroizolant, membranã auto-adezivã la rece din bitum elastomeric SBS, care întruneºte ºi
chiar depãºeºte cerinþele standardului EN 13707, are o grosime de doar 2 mm. Membrana este compusã dintr-o folie de protecþie
siliconatã, detaºabilã, aplicatã la intrados pentru protecþia stratului de bitum destinat auto-adezivitãþii peste panoul de EPS, o armã-
turã din fibre compozite de 140 g/mp, bitum elastomeric SBS de înaltã calitate acoperit cu film PE subþire, activabil termic care
asigurã aderenþã stratului final TURBO TO. Prin îndepãrtarea foliei de protecþie, asigurãm lipirea la rece, peste panoul izolant, fãrã
a-l expune flãcãrii (risc de incendiu ºi de diminuare a secþiunii izolante), iar, ulterior, pentru lipirea scafelor, activãm termic faþa supe-
rioarã a membranei Turbo TU, în aceeaºi manierã ca ºi la bariera de vapori, prin arderea filmului subþire de PE.

Racordãrile la atic se fac pe acelaºi principiu de auto-adezivitate ºi activare termicã, având un ritm de lucru foarte
rapid. Suprapunerile autoaderente peste rost se realizeazã prin îndepãrtarea foliei de protecþie.

VEDAG TURBO TO, stratul final hidroizolant din bitum elastomeric SBS, în grosime de minim 3,6 mm. Aceste
grosimi asigurã o lejeritate a manipulãrii ºi instalãrii, precum ºi o vitezã de lucru apreciabilã. Exceptând gradul de
armare cu 200 g/mp din armãturã compozitã, regãsim aceleaºi principii ca ºi la primul strat Turbo TU, cu menþi-
unea cã protecþia împotriva radiaþei solare ºi a solicitãrilor mecanice provenind din trafic se realizeazã prin stratul
de ardezie, într-o gamã de patru culori: verde, roºu, brun ºi alb diamant.

În cadrul operaþiunilor de instalare, o zonã cu tratament particular o reprezintã rosturile de suprapunere. Pe cele longi-
tudinale, fãrã ardezie, se exfoliazã filmul de protecþie pentru a asigura auto-aderenþa, în timp ce rosturile transversale se
„produc“ prin înglobarea în masã a ardeziei protective, prin încãlzire ºi presare.

Prin trei activãri termice lejere, cu consum minim de combustibil ºi grad ridicat al productivitãþii muncii se obþine un sis-
tem termo-hidro-izolant cu rezistenþe sporite, atât în planul aderenþei sistemului la suport, cât ºi al celorlalte solicitãri
corespunzãtoare EN 13607 sau EN 13969. De menþionat cã rezistenþele la întindere se plaseazã în zona 1000 N/50 mm,
iar flexibilitatea la frig se pãstreazã pânã la valori de -35 0C. Elasticitatea deosebitã permite elongaþii de pânã la 40%.

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

• din membrane bituminoase SBS, APP ºi bitum oxidat
• din membrane sintetice: PVC, TPO, PCOB, FPO, EVA, 
HDPE, LDPE, PP

• folii respirante ºi bariere împotriva vaporilor
• ºindrile bituminoase
• pelicule hidroizolante lichide
• geomembrane ºi geotextile
• þigle metalice cu acoperire de rocã naturalã

complet accesorizate cu:
• luminatoare ºi trape de fum
• jgheaburi ºi burlane,

pentru construcþii civile, inginereºti, lucrãri de infrastructurã

HIDROIZOLAÞII DE CALITATE:

continuare în pagina 24



RReevviissttaa  Construcþiilor iunie 200924

SISTEMUL VEDAG TurboRoof
pentru acoperiºuri metalice cu panouri din vatã mineralã

Sistemul este compus, în ordine crescãtoare a straturilor, din urmãtoarele:
strat suport din tablã cutatã, trapezoidalã, fãrã limitãri tipologice.
VEDAGARD SK-PLUS, bariera împotriva vaporilor extrem de rezistentã mecanic la circulaþie ºi la sarcina lucrãto-

rilor în timpul montajului. Eliminã riscul distrugerii la cãlcarea în cuta tablei. Membrana este auto-adezivã la rece ºi se
aplicã prin îndepãrtarea foliei detaºabile, direct pe suport metalic, fãrã primer de aderenþã.

Pentru realizarea detaliilor de suprapunere (orizontal sau vertical) este suficientã o simplã activare termicã, cu un
bun control vizual, combinatã fie cu pozarea panourilor izolante din vatã mineralã rigidã fie cu membrane autoadezive.

VEDATOP® TM, prim strat hidroizolant, membranã patentatã VEDAG, auto-adezivã la rece, din bitum elastomeric
SBS, care întruneºte ºi chiar depãºeºte cerinþele standardului EN 13707, deºi are o grosime de doar 1,7 mm. Membrana
este compusã dintr-o folie de protecþie siliconatã detaºabilã, aplicatã la intrados, pentru protecþia stratului de bitum desti-
nat auto-adezivitãþii, peste panoul de vatã mineralã, o armaturã din fibre de sticlã de 120 g/mp, bitum elastomeric SBS de
înaltã calitate, acoperit cu film PE subþire, activabil termic, care asigurã aderenþa stratului final TURBO TO.

Aderenþa peste panoul de vatã mineralã rigidã se va considera completã doar dupã o activare termicã mai riguroasã
care, prin topirea bitumului, va conduce la impregnarea acestuia, înlocuind astfel vata mineralã caºeratã ºi asigurând o
foarte bunã aderenþã a ambelor straturi hidroizolante. Controlul vizual ne va indica topirea bitumului pânã la apariþia armã-
turii din fibrã de sticlã, nedestructibilã la flacãrã. Se va realiza activarea termicã în tandem cu instalarea stratului final.

VEDAG TURBO TO, strat final din bitum elastomeric SBS, în grosime de minim 3,6 mm, protejat cu ardezie.

Menþionãm cã fotografiile publicate nu ilustreazã o lucrare realã. Ele au fost prelevate în timpul cursurilor de ºcolarizare
a Aplicatorilor la Centrul nostru de Pregãtire Profesionalã din Brãneºti, în Noiembrie 2008. 

urmare din pagina 23
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Peste 50 de ani de experienþã
ing. Marian ALEXANDRU, preºedinte – director general

Moºtenitoarea unei experienþe de peste jumãtate

de secol în domeniu, firma are un important portofoliu

de lucrãri. Consideratã una dintre cele mai mari

companii de construcþii din zona Moldovei,

S.C. CONSTRUCÞII UNU S.A. IAªI a ridicat clãdiri

emblemã pentru judeþul Iaºi ºi zona Moldovei ºi s-a

implicat activ în consolidarea ºi restaurarea unora

dintre cele mai importante monumente istorice:

Catedrala Mitropolitanã, Biserica Sf. „Trei Ierarhi“,

Mãnãstirea Golia, Mãnãstirea Bârnova, Biserica

„Sf. Nicolae“ Holboca, Palatul Copiilor, Colegiul

Naþional. În zona Moldovei: Mãnãstirea Agapia,

Mãnãstirea Neamþ, Pângãraþi, Castelul Sturdza,

Miclãuºeni etc.

Ambiþia echipei noastre este de a oferi, în perma-

nenþã, soluþii inovatoare care sã rãspundã exigenþelor

ºi constrângerilor referitoare la arhitecturã, calitatea

în construcþii, protecþia mediului înconjurãtor, confort

în utilizare, esteticã ºi securitate.

Prestigiul companiei S.C. CONSTRUCÞII UNU

S.A. IAªI este clãdit pe calitatea profesioniºtilor ºi

rezultatele obþinute de-a lungul anilor ca urmare a

studiilor de specialitate ºi stagiilor de pregãtire a

angajaþilor noºtri în execuþia lucrãrilor de construcþii ºi

instalaþii.

Astfel, avem:

Ingineri atestaþi de M.L.P.T.L. ºi Ministerul

Culturii ºi Cultelor, cu specializãri în Marea

Britanie ºi Franþa;

S.C. CONSTRUCÞII UNU S.A. IAªI realizeazã lucrãri de construcþii civile, socio-culturale, lucrãri de
consolidare ºi restaurare a monumentelor istorice ºi de arhitecturã, construcþii specifice industriei ºi
agriculturii precum ºi lucrãri urbane.



Muncitori specializaþi pe meserii în Marea

Britanie ºi Franþa în domeniul restaurãrii ºi con-

solidãrii monumentelor istorice, în cadrul programelor

de pregãtire organizate de A.E.E.R.P.A.

Calitatea lucrãrilor executate ne-a adus, de-a lun-

gul anilor, zeci de recomandãri, societatea noastrã

fiind, în prezent, membrã în diferite organizaþii

naþionale ºi internaþionale în domeniul construcþiilor:

L’Association Européenne des Enterprises

de Restauration du Patrimoine Architectural

(A.E.E.R.P.A.);

Uniunea Naþionalã a Restauratorilor de

Monumente Istorice (U.N.R.M.I.);

Asociaþia Românã a Antreprenorilor de

Construcþii (ARACO) etc.

La începutul anului 2003, firma a obþinut cerificate

de calitate din partea Societãþii Române pentru Asigu-

rarea Calitãþii (SRAC) ºi a reþelei internaþionale IQNet

în domeniul lucrãrilor de construcþii.

CONSTRUCÞII UNU SA este autorizatã din luna

decembrie 2003, de cãtre Ministerul Culturii ºi

Cultelor, sã desfãºoare activitãþi în domeniul protejãrii

monumentelor istorice.

În anul 2008 s-a acordat „Marele Trofeu“ pentru

Patrimoniu Cultural Naþional 2007, de cãtre

Ministerul Culturii ºi Cultelor – Bucureºti, pentru

obiectivul „Consolidare ºi restaurare Catedrala

Mitropolitanã“, Iaºi.
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Pentru realizarea unor obiective
moderne, cu suprafeþe vitrate de
mari dimensiuni, specialiºtii din
domeniul construcþiilor recomandã,
în general, pentru faþade, sistemele
din aluminiu.

Sistemele din aluminiu pentru
faþade sunt utilizate la construirea ele-
vaþiilor ºi anvelopãrilor din sticlã pentru:
bãnci, hoteluri, oficii, birouri, saloane
automobilistice, sãli sportive etc.

Asemenea sisteme sunt o soluþie
excelentã pentru arhitectura moder-
nã ºi pentru punerea în practicã a
ideilor novatoare ale proiectanþilor.
Pe lângã faptul cã oferã siguranþã în
exploatare ºi durabilitate în timp a
construcþiei, ele asigurã, totodatã, o
iluminare naturalã corespunzãtoare
în interiorul clãdirilor ºi creeazã un
mediu climatic confortabil pentru
utilizatori.

Sistemele de profile din aluminiu
Aluprof oferã multiple posibilitãþi de
rezolvare a cerinþelor arhitecturale
actuale. Libertatea alegerii, armonia,
extravaganþa ºi, în acelaºi timp, sim-
plitatea ºi eleganþa pot fi exprimate
ºi realizate prin intermediul soluþiilor
oferite de compania ALUPROF
SYSTEM ROMANIA. 

Numeroase construcþii din
Bucureºti, cu faþade de tip structural
sau semistructural, sunt executate
sau în curs de execuþie cu sisteme
din aluminiu pentru faþade Aluprof:
MB-SR 50, MB-SR 50 EFEKT,
MB-SG 50, sau cu soluþii individuale
MB-SR 80, MB-SR 100, MB-SG 60.

Soluþiile pentru faþade se
bazeazã pe sistemul riglã-montant
MB-SR50. Alegerea acestuia rezolvã
cerinþele legate de izolaþia termicã a
construcþiei ºi rãspunde, totodatã,
aºteptãrilor referitoare la estetica
lucrãrii executate. Sistemul MB-SR50
permite realizarea construcþiilor în
diferite variante: cea de bazã, sau
variaþii ale acesteia, ca de exemplu
l inia vert icalã sau orizontalã

MB-SR50PL, faþada „semi-struc-
turalã“ MB-SR50 EFEKT, varianta
„Industrial“ sau sistemul cu eclise
MB-SR50A, care se utilizeazã la
construcþiile portante din lemn sau
din profile de oþel. Elementul care
rigidizeazã construcþia poate fi o
placã de sticlã de o anumitã grosime.
Pe aceastã idee se bazeazã soluþia
MB-SR 50A „montant de sticlã“.

Utilizând sistemul MB-SR50,
pentru elementele care se deschid
(uºi ºi ferestre), pot fi gãsite mai
multe soluþii, cum sunt ferestrele cu
deschidere cãtre exterior, precum ºi
ferestrele foarte estetice ºi func-
þionale pentru acoperiº. Sistemul
riglã-montant este, de asemenea,
baza construcþiilor anti-efracþie, per-
miþând, totodatã, dezvoltarea unor
forme noi, proiectate individual
pentru plinte sau stâlpi.

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

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

Sisteme din aluminiu pentru faþade
ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA
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Sistemul MB-SR50 este destinat

realizãrii pereþilor uºori de protecþie

– de formã platã, de tip montabil sau

de umplere – precum ºi a acope-

riºurilor, luminatoarelor etc.

Forma stâlpilor ºi a riglelor per-

mite construirea unor faþade estetice

cu linii zvelte de separare, vizibile,

care asigurã, în acelaºi timp, rezis-

tenþa ºi durabilitatea lucrãrii.

Adiþional, profilele au colþurile exte-

rioare rotunjite, ceea ce oferã posi-

bilitatea creãrii efectului „soft-line“.

Numãrul mare de stâlpi ºi rigle

disponibile în sistem garanteazã

consumul optim de material.

Creºterea rezistenþei stâlpilor, în

cazul solicitãrilor foarte mari, se

poate efectua prin întãrirea acestora

la interior cu profile din aluminiu.

Prelucrarea foarte uºoarã a profilelor

micºoreazã timpul de pregãtire,

eliminând orice fel de tãieturi în

suprafeþele laterale ale stâlpilor. 

Prin utilizarea barierei termice

continue, precum ºi a garniturilor

profilate adiacente sticlei geamurilor,

poate fi obþinutã o foarte bunã izo-

lare termicã pentru pãrþile transpa-

rente, de o anumitã clasã, conform

DIN 4108.

Datoritã construcþiei stratificate a

zonelor de parapet de sub ferestre,

în care nu s-au utilizat materiale

inflamabile, ci vatã mineralã sau

plãci din gips-carton, produsul a

primit calificativul de protecþie la

foc în funcþie de construcþie

F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO.

Pentru realizarea peretelui îndoit

în plan orizontal ºi vertical s-au pre-

vãzut profile speciale ºi anumite

plinte pentru apãsare ºi mascare,

ceea ce conduce la lipsa limitelor de

deformare a corpului clãdirii ºi eli-

minã necesitatea de utilizare a unor

stâlpi unghiulari. 

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

În cazul faþadelor bazate pe
MB-SR50, pot fi utilizate plinte de
mascare de diferite forme. O variaþie
foarte esteticã a faþadei este aºa-
zisa linie verticalã ºi orizontalã, care
subliniazã împãrþirea – verticalã sau
orizontalã. Acest sistem stã, de
asemenea, la baza altor soluþii:
peretele „semi-structural“ MB-SR50
EFEKT, faþada de tip „Industrial“,
construcþiile utilizate pentru apli-
carea pe un schelet de susþinere din

lemn sau oþel (MB-SR50 A) ºi

faþadele unde se folosesc plãci de

sticlã cu rol de elemente de

rigidizare a construcþiei. Pentru toate

aceste variante de faþade, în afara

elementelor care se deschid la

modul standard pot fi utilizate ºi

ferestrele de mansardã sau cele

rabatabile care se bazeazã pe sis-

temul de perete structural MB-SG50.

Toate soluþiile de sisteme din

aluminiu propuse de compania

ALUPROF SYSTEM ROMANIA

permit realizarea celor mai

îndrãzneþe idei în domeniul con-

strucþiilor, rãspunzând totodatã

cerinþelor arhitecturale moderne. 
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Bucureºtiul… respirã!

Concret, CARPATCEMENTHOLDING
continuã iniþiativele de responsabili-
tate socialã ºi planteazã – în cadrul
celei de-a patra ediþii a programului
„Bucureºtiul Respirã“ – 800 de
copaci chiar pe terenul companiei de
la balastiera Carpat Agregate din
comuna Cornetu, judeþul Ilfov.
Arborii ºi arbuºtii vor fi plantaþi atât
pe drumul de acces, cât ºi de-a lun-
gul balastierei, pentru a proteja
comunitatea din vecinãtate de even-
tualele neplãceri cauzate de spulbe-
rarea nisipului din cauza vântului.

Partenerii de peste 3 ani ai
CARPATCEMENT în acest proiect
sunt Asociaþia Experþilor de Mediu,
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Ilfov ºi Agenþia Regionalã pentru
Protecþia Mediului Bucureºti.

„Industria materialelor de con-
strucþii trece printr-o perioadã deli-
catã, dar nimic nu ne îndreptãþeºte
sã stopãm activitãþile de respon-
sabilitate socialã. CARPATCEMENT
continuã sã investeascã în protecþia
mediului înconjurãtor ºi a comu-
nitãþilor în care activeazã chiar ºi în
condiþii de piaþã dificile, pentru cã
responsabilitatea socialã este o
obligaþie pe care ne-am asumat-o ºi
nu o opþiune. Mãrturie a acestei

convingeri stã decizia de a realiza
plantarea de anul acesta chiar pe
terenul companiei noastre“, preci-
zeazã Mihai ROHAN, director general
CARPATCEMENT HOLDING.

Investiþia CARPATCEMENT de
anul acesta se ridicã la 30.000 de
euro ºi a constat în activitãþi de
curãþare a terenului – aproximativ
2.500 metri pãtraþi – ºi de plantare a
circa 800 de copaci: stejar, salcie,
lemn câinesc, dar ºi multe tufãriºuri
ºi plante ornamentale. 

CARPATCEMENT HOLDING a
lansat programul „Bucureºtiul Respirã“
în anul 2006 ca rãspuns la diminu-
area drasticã din ultimii ani a Centurii
Verzi a Capitalei, formatã din pãduri
de protecþie care au menirea de a
reîmprospãta aerul, în timp ce împie-
dicã praful sã intre în oraº.

În cei trei ani de la iniþierea pro-
gramului, CARPATCEMENT HOLDING
a investit peste 200.000 de euro ºi a
plantat aproximativ 7.000 de copaci
pe o suprafaþã de aproximativ 7 hec-
tare, dintre care peste 2 hectare
numai în comuna Cornetu, judeþul
Ilfov în 2006. În plus, în cadrul pro-
gramului „Bucureºtiul Respirã“,
CARPATCEMENT HOLDING a con-
struit în comuna Copãceni primul

parc amenajat din judeþul Ilfov, cu o
suprafaþã de peste 2.500 metri
pãtraþi, proiect care s-a bucurat de
susþinerea activã a primãriei ºi a
întregii comunitãþi locale.

Pe lângã programul „Bucureºtiul
Respirã“, CARPATCEMENT se mai
implicã într-o serie de iniþiative de
responsabilitate socialã. „Salvaþi
lacul Bicaz“ este un alt program de
tradiþie al companiei. Aflat la a doua
ediþie, proiectul are drept obiectiv
colectarea PET-urilor de pe râul Bicaz
ºi promovarea activitãþii de colectare
selectivã a deºeurilor în rândul
comunitãþii locale. De asemenea, de
peste cinci ani, CARPATCEMENT
HOLDING este sponsorul principal
al proiectului „Împreunã pentru naturã“
derulat în parteneriat cu fundaþia
Ecosophia, proiect de educare a
copiilor în spiritul protecþiei mediului.

În toate aceste iniþiative sociale,
rolul CARPATCEMENT HOLDING
este atât cel de a oferi sprijinul finan-
ciar necesar dezvoltãrii unui astfel
de program, cât ºi de a ajuta comu-
nitatea localã sã reconsidere senti-
mentul coeziunii ºi incluziunii
sociale, sã capete simþul aparte-
nenþei la proiectele de dezvoltare
comunitarã. 

Orice lucru bun fãcut ºi continuat devine interesant, util ºi posibil
de dezvoltat dacã autorii acþiunii sunt perseverenþi în ceea ce între-
prind. Este ºi cazul lui Carpatcement Holding care, de câþiva ani, cu
o tenacitate de lãudat, face ceva necesar, independent de profilul
sãu de activitate, dar care se încadreazã în igienizarea ºi protejarea
mediului ambiant.
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Soluþii profesionale pentru hidroizolaþii
din gama

ADITIVI PENTRU PREPARAREA MORTARELOR
ªI BETOANELOR IMPERMEABILE

Seal All PRO – Aditiv folosit la prepararea mortarului
sau betonului hidrofug. Este destinat hidroizolãrii
clãdirilor vechi ºi noi, la exterior sau la interior, a încãpe-
rilor umede, piscinelor, teraselor, pivniþelor, pardoselilor
etc. Oferã rezistenþã îndelungatã ºi flexibilitate morta-
rului sau betonului astfel preparat, începând de la
grosimea de 1.5 cm. Se recomandã ºi ca aditiv pentru
îmbunãtãþirea adezivilor de orice tip: mãreºte flexibili-
tatea acestora, aderenþa la suport, rezistenþa la îngheþ-
dezgheþ.

Everfast Hydrol – Se recomandã pentru prepararea
betonului hidrofug pentru hidroizolarea bazinelor, a
canalelor, a subsolurilor, a îmbinãrilor zidurilor, a
bazinelor de înot, a altor construcþii din beton ºi beton
armat, precum ºi pentru produse prefabricate din beton
de înaltã calitate. Grad de impermeabilitate: P12/10
chiar ºi pentru clase inferioare de beton.

MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAÞII
ªI PROTECÞIE HIDROFUGÃ

Membraan – Aplicabil cu pensula pe suprafeþe mine-
rale (beton, mortar, gips-carton, lemn etc.), la interior în
bãi, duºuri, WC-uri, bucãtãrii industriale, încãperi cu
încãlzire prin pardosealã, sau pe suprafeþe exterioare,
oriunde hidroizolaþia va fi protejatã dupã aplicare prin
tencuialã, faianþã sau alt tip de placaj.

Plaspactuna – Pentru hidroizolarea în strat subþire
(2-3 mm) a suprafeþelor solide din beton, piatrã ºi
cãrãmidã, pentru izolarea pivniþelor împotriva pãtrunderii
apei provenite din pânza freaticã (chiar ºi pe latura inte-
rioarã), pentru izolarea fundaþiilor ºi soclurilor diferitelor
construcþii, pentru izolarea puþurilor, a bazinelor de apã
potabilã ºi de înot, pentru izolarea ºi protecþia ºoselelor
ºi a structurilor podurilor etc.

Plaspactuna Flex – Produs bicomponent pentru
hidroizolarea în strat subþire (2-3 mm) a suprafeþelor
solide din beton, piatrã ºi cãrãmidã, pentru izolarea
pivniþelor împotriva pãtrunderii apei provenite din pânza
freaticã (chiar ºi pe latura interioarã), pentru izolarea
fundaþiilor ºi soclurilor diferitelor construcþii, pentru izo-
larea puþurilor, a bazinelor de apã potabilã ºi de înot etc.

La 20 kilograme de amestec uscat (componenta A)
se adaugã cca. 5 litri de aditiv acrilic special (compo-
nenta B).

Rapolith – Ciment ultrarapid pentru stoparea scurge-
rilor de apã în pivniþe, rezervoare de apã, la îmbinãrile
þevilor din beton, pentru etanºarea/rigidizarea
ºuruburilor de fixare a diferitelor utilaje. Timpul de solidi-
ficare este de 3-4 minute.

Putzuna HY – Pentru protecþia hidrofugã a tuturor
suprafeþelor expuse presiunii apei, atât pe latura pozitivã
cât ºi pe cea negativã. De ex.: pivniþe, mine, bazine, bãi,
conducte de apã, tuneluri, containere de apã, tuneluri de
apã. Pe lângã o flexibilitate remarcabilã, produsul oferã
ºi o rezistenþã deosebitã la presiunea apei (pânã la
70-80 m coloanã de apã).

Dryfill – Pentru hidrofobizarea, protecþia împotriva
infiltrãrii apei la pereþi din cãrãmidã aparentã, piatrã, ten-
cuialã, þiglã, ardezie, placaje ornamentale din marmurã
ºi granit, etc. Oferã protecþie pe o perioadã de 10-15 ani.

MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAÞII -
BITUMINOASE, ACRILICE, POLIURETANICE

Everfast HR Latex – Emulsie bituminoasã, înveliº
din material plastic polivalent. Se utilizeazã în strat sub-
þire ca strat impermeabil, hidroizolant la structuri din
beton ºi þevi din metal, ca strat adeziv la izolaþii, ca
hidroizolant pentru acoperiºuri ºi terase necirculabile la
hale industriale sau alte construcþii (blocuri, imobile,

Societatea Pro Aditiv este prezentã de mai bine de 5 ani pe piaþa materialelor speciale pentru
construcþii. Experienþa acumulatã, combinatã cu calitatea înaltã a produselor importate ºi distribuite, ne
permite sã declarãm: „Nu cunoaºtem imposibilul în materie de hidroizolaþii“.

Experienþa în producþie, referinþele din întreaga lume fac ca produsele din gama noastrã sã fie pe deplin
apreciate, nu numai la lucrãri de hidroizolaþii noi, dar ºi în cazul reparaþiilor sau a lucrãrilor de hidroizolare
ulterioarã.

Astfel, Pro Aditiv vã propune o gamã largã de produse: aditivi pentru betoane ºi mortare, materiale
hidroizolante pe bazã de ciment, rãºini sau bitum, materiale pentru protecþie hidrofugã ºi materiale pentru
asanãri. Gama de produse este completatã de profile expandabile în contact cu apa, profile pentru rosturi
de turnare ºi dilataþie.

Iatã, în continuare, o scurtã trecere în revistã a principalelor materiale propuse pentru piaþa
româneascã.



birouri etc.), ca primer pentru alte sisteme de învelitoare
compatibile pe bazã de bitum.

Everfast LST – Emulsie bituminoasã elasticã pentru
izolarea acoperiºului, având un factor de elasticitate de
600%. Se recomandã la izolarea acoperiºurilor,
teraselor, la repararea sistemelor impermeabile din car-
ton bitumat, la protejarea ºi hidroizolarea încãperilor
umede, a suprafeþelor expuse la umezealã etc., pentru
protecþia elementelor de beton etc.

LSTHANE Traffic – Hidroizolant pe bazã de poliure-
tan monocomponent pentru hidroizolarea acoperiºurilor,
a teraselor, a altor suprafeþe circulabile cu grad de
înclinare de 0%. Se aplicã cu rola, pe suprafeþe de
beton, piatrã sau mortar.

PRODUSE ANTIIGRASIE ªI ANTIMUCEGAI
Biosal Antiigrasie – Substanþã destinatã formãrii

unui strat hidroizolant orizontal, având ca scop ruperea
capilaritãþii în pereþii atacaþi de igrasie (urcarea apei prin
capilaritate dinspre pardosealã cãtre partea superioarã
a peretelui). Igrasia se recunoaºte uºor prin faptul cã
umiditatea se estompeazã cãtre partea superioarã a
peretelui. Tehnologia de aplicare este suficient de sim-
plã, astfel încât poate fi la îndemâna oricui. Se foreazã
în perete orificii înclinate echidistante cu diametru de
16 mm, distanþa între orificii având strânsã legãturã cu
grosimea peretelui. Se introduc, apoi, cartuºele cu
substanþa Biosal Antiigrasie. Aceasta va pãtrunde în
zidãrie, creând o peliculã deasupra cãreia apa nu se va
mai ridica. La scurt timp de la aplicarea tratamentului, se

constatã cã peretele este asanat (uscat) complet.
Se recomandã utilizarea produsului la clãdirile din piatrã,
cãrãmidã, beton, fiind folosit cu succes la asanarea
monumentelor istorice: castele, biserici; dar ºi la case
familiale ºi la alte clãdiri atacate de igrasie. Garanþia
pentru tratamentul de asanare este de 10 ani, efectul
fiind, însã, nelimitat.

BENZI, PROFILE DE ETANªARE PENTRU ROSTURI
Adeka Ultraseal: Profil de sigilare expandabil în con-

tact cu apa, rezistent la presiunea apei de pânã la 5 bar.
Se recomandã la tratarea rosturilor de turnare, de
dilataþie, la rosturile între construcþiile vechi ºi noi, la
bazine de apã, piscine, pivniþe etc.

Mibo: Bandã de rost din PVC pentru rosturi de
expansiune sau de turnare, în diferite tipuri ºi dimen-
siuni, flexibilã ºi la temperaturi scãzute sub -30 0C.

Specialiºtii noºtri vã stau la dispoziþie cu soluþii care
pot fi unice din punct de vedere al combinaþiei de mate-
riale ºi tehnologii. Astfel, firma noastrã, prin intermediul
laboratoarelor de cercetare existente în cadrul compa-
niilor producãtoare, vã poate oferi soluþii testate ºi adap-
tate perfect la nevoile precizate în caietul de sarcini. 

Produsele prezentate mai sus sunt fabricate la cele
mai înalte standarde, sunt testate ºi certificate conform
normelor europene ºi naþionale în vigoare.

Vã invitãm sã descoperiþi mai multe despre produsele
noastre la adresa www.proaditiv.ro. 
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Manifestul constructorilor
adresat 

candidaþilor la alegerile europene din iunie 2009
dr. arh. Gheorghe POLIZU

Prin manifest, UEPC – actor cu
rol important în problematica locu-
inþelor – urmãreºte sã clarifice candi-
daþilor trei probleme cu implicaþii
majore în activitatea membrilor sãi,
promotori-constructori ºi dezvoltatori:

1. Instituirea unui moratoriu nor-
mativ ºi de reglementare;

2. Oferirea condiþiilor necesare
pentru libera concurenþã între sec-
toarele public ºi privat pentru con-
struirea de locuinþe sociale;

3. Înþelegerea faptului cã dura-
bilitatea ºi dezvoltarea durabilã
sunt ineficiente fãrã implicarea
partenerilor.

Patronatul Societãþilor din Con-
strucþii (PSC), care reprezintã
breasla constructorilor români în
organizaþia europeanã, membru
activ al UEPC din 2005, a dezbãtut
manifestul propus, pentru care
membrii sãi ºi-au exprimat acordul.

Legat de primul subiect, UEPC
apreciazã cã, în contextul economic
dificil actual, inflaþia normativã poate
afecta activitatea diferiþilor actori ai
sectoarelor de concepþie, execuþie ºi
a dezvoltatorilor din Statele Membre.
De aici ºi grija ca exigenþele
impuse de vastitatea textelor aplica-
bile acestui sector de activitate, cu
perspective de multiplicare ºi lipsa
de securitate juridicã sã nu ameninþe
meseria de constructor.

În urma unei analize cost-benefi-
ciu, UEPC propune un moratoriu
normativ care sã simplifice ºi sã sta-
bilizeze organismele comunitare ºi

sã garanteze corecta ºi completa
punere în operã a normelor euro-
pene în vigoare. De altfel, decla-
rându-se favorabil unui demers
participativ, UEPC considerã benefice
pentru fiecare dintre pãrþi mai buna
colaborare ºi consultare în perioada
elaborãrii noilor norme ºi reglemen-
tãri europene, unele anunþate ca
intrând în vigoare începând din 2011.

Dar, forþa propunerii UEPC depinde
de înþelegerea implicaþiilor acesteia
ºi de dispoziþia instituþiilor europene
de a dezvolta proiecte de lege.

Conºtientã de nevoia de a con-
strui locuinþe destinate persoanelor
cu venituri modeste, UEPC reafirmã
interesul membrilor sãi – dezvoltatori
-promotori ºi constructori privaþi – de
a participa la dezvoltarea ofertei de
locuinþe sociale. Aceastã participare
se doreºte în condiþii echivalente
cu cele statuate în sectorul public.
Pentru aceastã acþiune, îºi exprimã
disponibilitatea ºi dezvoltatorii
români, cu atât mai mult cu cât, în
þara noastrã, o asemenea categorie
de locuinþe nu s-a bucurat pânã
acum de interesul public la fel ca în
restul Europei, România fiind o þarã
de proprietari, nu de chiriaºi.
Dezbãtând acest aspect, UEPC
regretã ºi inegalitatea de tratament
care se manifestã în unele State
Membre între sectorul public ºi cel
privat ºi propune ca libera con-
curenþã sã stea la baza construirii de
locuinþe sociale.

Pe de altã parte, urmãrind
favorizarea achiziþionãrii de locuinþe
pentru cetãþenii europeni cu venituri
modeste, UEPC îºi afirmã poziþia sa
în favoarea „atribuirii de ajutoare pen-
tru cerere“ înlocuind „ajutoarele pen-
tru ofertã“ care se practicã în prezent.

UEPC a aprobat la 25 aprilie
2008 o „Cartã a Durabilitãþii“ în ter-
menii cãreia se angajeazã sã con-
tribuie din plin la dezvoltarea
durabilã în cel de-al XXI-lea secol.

Carta exprimã angajamentul
UEPC privind acþiunile de promo-
vare a mãsurilor care sã conducã la
reducerea de emisii poluante, în
primul rând CO2, oxizi de sulf, de
azot etc. dar ºi alte emisii nocive
produse sau determinate de noile
construcþii. Sprijinã de asemenea
adoptarea de norme exigente privind
nivelul de performanþã de mediu
înconjurãtor pentru construcþiile noi.
Carta subliniazã cã UEPC considerã
lipsa de voinþã politicã o sfidare a
eforturilor întreprinse de oamenii de
ºtiinþã ºi constructori în favoarea
evoluþiei normelor de performanþã
energeticã în sectorul construcþiilor,
considerat consumator final.

Noile norme de performanþã ar
trebui sã iniþieze aspecte pertinente
ale politicii energetice, cu necesi-
tatea luãrii în considerare a cerin-
þelor consumatorilor, promovarea
inovaþiilor ºi accesul la vasta gamã
de soluþii ce rãspund particularitãþilor
climatice din diferite pãrþi ale Europei
ºi aspiraþia beneficiarilor utilizatori. 

Anul 2009 reprezintã pentru constructori, atât români cât ºi europeni, un an dificil, în care aceºtia se
confruntã cu multiple probleme determinate de criza mondialã cu efecte importante pentru întreaga
activitate din acest sector.

Politica de investiþii în domeniul locuinþelor, componentã importantã a programelor de construcþii, este
însã influenþatã, în mare mãsurã, ºi de decizii europene. Pornind de la aceastã precizare, Uniunea
Europeanã a Promotorilor Constructori (UEPC) a lansat recent un manifest, cu speranþa cã el va fi auzit
ºi înþeles ºi de candidaþii români la Parlamentul European, pentru cã, în prezent, se pare cã ei sunt destul
de indiferenþi faþã de problemele constructorilor.



Pentru bune practici, se vor dez-
volta ºi lanþuri de distribuþie pentru
produse, în paralel cu publicitatea.

În ceea ce ne priveºte, construc-
torii români propun reprezentanþilor
noºtri la forumul european, pe lângã
susþinerea manifestului UEPC la
care am aderat ºi noi, cuprinderea în
cadrul obiectivelor de convergenþã
pentru dezvoltare durabilã ºi a unor
noi obiective specifice formulate de
constructori. Între acestea, apreciem
ca necesarã cuprinderea în catego-
ria de fonduri cu acþiune structuralã,
probabil în cadrul Fondului Euro-
pean de Dezvoltare Regionalã, a
programelor de reabilitare termicã a
fondului construit în þãrile intrate în
ultimul timp în UE ºi promovarea cu
susþinere financiarã a producþiei de
echipamente tehnologice evoluate
pentru obþinerea energiei din surse
nepoluante. În acest sens, încã de
acum ºi pânã în 2013, trebuie folosit
cât se poate mai mult din fondurile
FEDER neconsumate ale bugetului

2007-2013, ele fiind cuprinse în pro-
gramul principal de finanþare pentru
bugetul 2013-2020.

Prezentând aceste propuneri, îmi
manifest speranþa în înþelegerea ºi
înþelepciunea reprezentanþilor noºtri
la Bruxelles care, implicaþi în multi-
ple probleme ce aºteaptã rezolvarea
în Europa, sã nu uite susþinerea
manifestului UEPC ºi, mai ales, sã
nu uite propunerile fãcute de con-
structorii români. 

Scriu aceste lucruri deoarece
sunt îngrijorat în legãturã cu intenþiile
ºi proiectele candidaþilor români. Din
ce am citit ºi vãzut în media, aceºtia
sunt preocupaþi sã se prezinte pe ei
înºiºi ºi mai puþin, sau deloc, inten-
þiile ºi propunerile de reglementare
sau de sprijin pentru asociaþii
patronale cu mare influenþã în for-
marea PIB-ului României.

UEPC este ferm convins cã suc-
cesul concretizãrii viziunii sale depinde
de eficacitatea parteneriatului pu-
blic-privat ºi de extinderea acestuia
spre noi actori implicaþi în domeniul

construcþiilor, între care patronii din
acest sector: dezvoltatori-promotori
ºi Parlamentul European.

UEPC sperã în punerea în operã
a manifestului expus în „Carta Dura-
bilitãþii“ cu sprijinul deputaþilor euro-
peni nou aleºi, dar ºi al altor
parteneri cheie, în cadrul unei plat-
forme de acþiuni colective. Aceasta
pentru cã UEPC reprezintã peste
30.000 de promotori imobiliari afiliaþi
federaþiilor din 13 state care, direct
sau indirect, au contribuit cu 10% la
formarea produsului naþional brut ºi
la ocuparea forþei de muncã. 

Partenerii din cele 13 State Mem-
bre au realizat mai mult de 1 milion
de locuinþe noi pe an ºi mai mult
de 1 milion de metri pãtraþi spaþii
construite cu alte destinaþii, Uniunea
Europeanã beneficiind de un total de
circa 163 milioane locuinþe. În 2008,
cele 27 State membre au autorizat
realizarea a circa 1,9 milioane de apar-
tamente, numai pentru zona euro
numãrul autorizaþiilor de construire
ridicându-se la 1,26 milioane. 
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Membrane bituminoase pentru zone traficabile
Zonele urbane sunt într-o continuã dezvoltare, devenind pe zi ce trece mai aglomerate. Traficul congestionat ºi

spaþiile de parcare devin o problemã importantã a comunitãþii. Parcãrile subterane s-au dovedit a fi cea mai bunã
soluþie pentru a rezolva aceastã problemã ºi, în acelaºi timp, a nu ocupa din spaþiul urban destinat oamenilor. 

Pentru realizarea eficientã a unor asemenea construcþii, Danosa a lansat o gamã de produse create special pentru
acoperirea drumurilor rutiere în aceste forme:

Acoperiri pentru parcãri subterane;
Tabliere de pod pentru autostrãzi;
Tabliere de pod pentru cãile ferate de mare vitezã.

POLYDAN 180-60/GP
Utilizarea sa este indicatã la sistemele cu un singur strat pentru

a impermeabiliza acoperirile parcãrilor ºi tablierelor de pod pentru
autostrãzi.

Denumire conform normelor: LBM-60/G-FP 180;
Tip mastic: bitum modificat elastomer SBS;
Tip armãturã: poliester neþesut, 180 g/m2;
Masã nominalã: 5,8 kg/m2;
Finisare: granule minerale.

POLYDAN 60 TF
Corespunde cerinþelor din regulamentul de administrare a cãilor

ferate (spaniolã „Gestor de Infraestructuras Ferroviarias“) legate
de impermeabilizarea tablierelor de pod pentru structuri feroviare de
mare vitezã.

Denumire conform normelor: LBM-60/G-FP 225;
Tip mastic: bitum modificat elastomer SBS;
Tip armãturã: poliester neþesut, 225 g/m2;
Masã nominalã: 6,0 kg/m2;
Finisare: granule minerale.

POLYDAN 180-48 P
Este o membranã intermediarã în sistemele cu mai multe straturi

care corespunde cerinþelor din regulamentul de administrare a cãilor
ferate (spaniolã „Gestor de Infraestructuras Ferroviarias“). Se folo-
seºte, de asemenea, la acoperirile pentru drumurile rutiere cu pro-
tecþie de mortar, prin interpunerea unui geotextil DANOFELT PY 200.

Denumire conform normelor: LBM-48-FP-180;
Tip mastic: bitum modificat elastomer SBS;
Tip armãturã: poliester neþesut, 180 g/m2;
Masã nominalã: 4,8 kg/m2;
Finisare: film termofuzibil din polietilenã.



RReevviissttaa  Construcþiilor iunie 2009 41

Folosirea acestor materiale ce respectã cerinþele pentru proiectele cu norme europene pentru tablier de pod
prEN 14695 oferã numeroase avantaje. Datoritã compoziþiei lor, permit turnarea unui strat de mixturã asfalticã direct
pe membrana impermeabilã (cu maºini cu roþi de cauciuc). Formarea bulelor de aer în stratul de asfalt este evitatã
datoritã absorbþiei mici de apã de < 0,5% (cerinþã normativã). Membrana nu conþine la extremitãþi materiale ce ar
putea îngreuna lipirea, astfel încât suprapunerea longitudinalã ºi transversalã devine foarte uºor de realizat. 

Materialele au o rezistenþã mare la tensiuni tangenþiale ºi la perforare datoritã armãturii din poliester,
evitându-se astfel deteriorarea membranei în timpul aplicãrii (lipirii) sau la turnarea stratului de mixturã asfalticã.

Alte avantaje ar fi elasticitatea, durabilitatea ºi rezistenþa mare la temperaturi scãzute datorate masticului din
bitum modificat cu elastomeri SBS.
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Utilizarea îmbrãcãminþilor bituminoase
de tip SMA (stone mastic asphalt)

la reabilitarea pistelor aeroportuare
dr. ing. Viorel PÂRVU, expert tehnic Construcþii Piste Aeroportuare,

director Departament Aeroporturi – S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.

SMA (Stone Mastic Asphalt)
este o îmbrãcãminte bituminoasã
cilindratã executatã la cald, realizatã
din mixturã asfalticã ºi stabilizatã cu
fibre de celulozã, utilizatã ca strat
de uzurã de regulã la drumuri, dar
mai recent ºi la reabilitarea pistelor
aeroportuare.

Compoziþia SMA se realizeazã
cu criblurã din rocã eruptivã, filer
mineral, fibre de celulozã ºi bitum
polimerizat care asigurã un contact
maxim între granulele din amestec ºi
o excelentã distribuire a sarcinii,
alcãtuitã din filer mineral, fibre ºi
bitum polimerizat. Fibrele asigurã un
nivel adecvat de stabilitate a bitu-
mului, evitându-se astfel scurgerea
acestuia cu ocazia depozitãrii, trans-
portului ºi execuþiei lucrãrilor. Con-
tactul dintre granulele de criblurã
conferã acestui amestec rezistenþã
la trafic, iar conþinutul ridicat de
bitum, o durabilitate excelentã.

Dacã sunt realizate corect,
amestecurile de SMA oferã o duratã
de viaþã superioarã mixturilor bitumi-
noase clasice datoritã: rezistenþei
sporite la acþiunea traficului, durabi-
litãþii sale crescute în exploatare,
rezistenþei sporite atât la obosealã
cât ºi la propagarea fisurilor.

De asemenea, structura rugoasã
de suprafaþã conferã acestui strat o
rezistenþã îmbunãtãþitã la derapare,
eliminând necesitatea de realizare a
striurilor în condiþiile în care supra-
faþa acestui tip de pavaj prezintã o
înclinaþie corectã.

Rezistenþa excelentã la defor-
marea permanentã sau rezistenþa la
trafic este asiguratã prin fixarea
mecanicã oferitã de conþinutul ridicat
de criblurã.

Durabilitatea crescutã a SMA
este datã de nivelul scãzut de deteri-
orare asigurat de permeabilitatea
redusã ºi de grosimea peliculei de
liant care leagã granulele de criblurã.

Rezistenþa sporitã la obosealã ºi
la propagarea fisurilor din straturile
inferioare de pavaj sunt rezultatul
unui conþinut relativ mare de bitum
care asigurã amestecuri cu o
peliculã mai groasã de bitum ºi un
conþinut redus de goluri.

Conþinutul amestecului SMA este
similar celui utilizat la amestecurile
cu granulometrie deschisã dar, spre
deosebire de acestea, majoritatea
golurilor dintre particulele mari de
agregat în amestecul SMA sunt
umplute cu filer mineral ºi liant.

În general, SMA are un conþinut
de goluri între 3% ºi 4%. Conþinutul
de bitum din aceste amestecuri este
întotdeauna esenþial. Când conþinutul
de bitum este prea mare, amestecul
poate deveni instabil ºi pot apãrea
fenomene de curgere care duc la
pierderea caracteristicilor de fricþi-
une. În cazul în care conþinutul de
bitum este prea mic, durabilitatea
amestecului va scãdea. În general,
conþinutul minim de bitum specificat
pentru amestecurile SMA utilizat la
pistele aeroportuare este de circa
6% în Statele Unite ºi chiar mai
mare în alte þãri.

Criblurile pentru aceste ameste-
curi SMA trebuie sã fie de calitate
superioarã ca formã ºi texturã, rezis-
tente la uzurã, cu o rezistenþã la
compresiune suficient de mare pen-
tru a rezista la fisurile provocate de
traficul greu ºi cu o rezistenþã sporitã
la abraziune.

Cele mai frecvente probleme
întâlnite la utilizarea SMA sunt pier-
derile ºi scurgerile de bitum, dacã
temperaturile de depozitare ºi
amplasare nu sunt corespunzã-
toare. Din acest motiv, în compoziþia
SMA se adaugã aditivi de stabi-
lizare cum ar fi fibrele sau polimerii
pentru a rigidiza masticul la tempe-
raturi ridicate ºi pentru a permite

Îmbrãcãminþile din beton de ciment ºi cele bituminoase destinate pistelor aeroportuare trebuie sã facã
faþã în exploatare unor condiþii foarte dure. Specific pentru cele douã tipuri de îmbrãcãminþi este faptul cã
sarcinile pe roatã tot mai mari ale aeronavelor în miºcare precum ºi acþiunea severã a factorilor climatici
produc eforturi ºi deformaþii la nivelul acestora, conducând în final la deteriorarea lor sub diferite forme.

În prezent, în lume sunt testate ºi aplicate o gamã largã de tehnici de reabilitare a îmbrãcãminþilor bitu-
minoase ºi din beton de ciment aeroportuare. Cea mai interesantã ºi unanim apreciatã de specialiºti pen-
tru viitor constã în frezarea suprafeþelor îmbrãcãminþilor degradate pe circa 5 cm adâncime ºi acoperirea
locaºului creat cu o mixturã bituminoasã cu o compoziþie specialã obþinutã dupã o anumitã tehnologie.

continuare în pagina 44
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obþinerea unui conþinut ºi mai mare
de liant care sã asigure acestuia o
durabilitate sporitã în exploatare.
Ca aditivi de stabilizare sunt utilizate
frecvent fibrele celulozice.

Costurile amestecurilor SMA
sunt în general cu 20% – 25% mai
mari decât cele ale amestecurilor
clasice bituminoase, din cauza
conþinutului ridicat de bitum, dar
acest lucru poate varia considerabil
în funcþie de cantitatea de SMA ce
se fabricã pentru lucrarea respec-
tivã, de calitatea agregatului natural
din zona utilizat ºi de preþul bitumu-
lui. Dar diferenþa de costuri depinde
ºi de importanþa obiectivului ce se
realizeazã. Studiile au arãtat cã
diferenþa de costuri este compen-
satã prin performanþele calitativ
superioare ºi de durabilitate în
exploatare ce se obþin pentru pista
aeroportuarã respectivã.

Scurt istoric al produsului SMA 
La începutul anilor 1960, industria

europeanã a asfaltului s-a confruntat
cu o nevoie criticã de îmbrãcãminþi
ale pistelor aeroportuare cu rezis-
tenþã sporitã la trafic, abraziune ºi la
diferitele forme de fisuri cauzate de
acþiunea traficului greu, fapt ce a
condus la conceperea noului produs
denumit SMA.

SMA s-a dovedit a fi un real suc-
ces în Germania ºi a continuat sã fie
utilizat în Suedia ºi Danemarca, fiind
în prezent utilizat cu bune rezultate
în Norvegia, Finlanda, Austria,
Franþa, Elveþia ºi Olanda, mai ales
acolo unde predominã pe timp de
iarnã pneurile cu cuie.

SMA a înregistrat succese remar-
cabile în Europa începând cu anul
1990, constatându-se o serie de
avantaje:

Uzurã redusã comparativ cu cele-
lalte tipuri de mixturi bituminoase;

Rezistenþã sporitã la obosealã
obþinutã în cadrul experimentelor de
laborator efectuate;

Fisurare termicã redusã;
Duratã de viaþã sporitã;
Costuri anuale de întreþinere

foarte mici;
Utilizarea SMA pentru îmbrã-

cãminþile suprafeþelor de miºcare

aeroportuare nu a fost de la început
foarte extinsã. În ultimii 10 ani, pe
mai multe piste de aeroporturi din
Europa ºi pe 10 piste aeroportuare
din China, acest material s-a utilizat
cu rezultate excelente. 

Pentru prima oarã în SUA, pe o
pistã aeroportuarã, s-a utilizat în
1993, experimental, compoziþia
SMA, realizatã cu bitum având o
penetraþie de 50 în cantitate de 6,8%
ºi fibrã de celulozã, grosimea stra-
tului astfel realizat fiind de circa
5 cm, iar densitatea minimã reprezen-
tând 97% din densitatea aparentã
obþinutã în laborator.

Dupã o perioadã de exploatare
de 2 ani, în cadrul programului de
urmãrire efectuat, SMA a avut un
comportament foarte bun, reþinân-
du-se faptul cã SMA ar putea fi reali-
zat cu proceduri ºi echipamente
obiºnuite ºi s-ar putea obþine rezul-
tate superioare folosindu-se la pis-
tele aeroportuare.

În anul 1999 a fost pus în apli-
care primul proiect al forþelor
aeriene ale SUA la Aviano în Italia.
Scopul iniþial al proiectului a fost
înlocuirea stratului de uzurã de pe
aceastã pistã folosind o mixturã
bituminoasã realizatã la cald având
o bunã omogenitate. O firmã italianã
cu mare experienþã în turnarea de
SMA a sugerat utilizarea acestui
produs în locul amestecului clasic de
mixturã bituminoasã ce se preconiza
a se utiliza în cadrul acestui proiect.
Propunerea firmei a fost studiatã cu
atenþie de partea americanã ºi dupã
turnarea unei sector experimental de
încercare, ale cãrui rezultate au fost
foarte bune, s-a stabilit ca pentru
realizarea lucrãrilor la pistã sã se
opteze pentru SMA. Amestecul SMA
pentru pista din Italia a fost alcãtuit
din agregat natural 0-15 mm, cu un
conþinut de bitum de 4,5%, având o
stabilitate de minim 13.000 N, pe
baza unui efort de compactare de
75 lovituri, volumul de goluri cuprins
fiind între 1% ºi 4% ºi un coeficient
de modificare a vâscozitãþii de minim
15%. Bitumul a fost modificat cu aju-
torul unui modificator SBS pentru a
se obþine performanþe superioare, la

care s-au adãugat fibre pentru a
evita scurgerile pe durata depozitãrii
transportului ºi turnãrii.

Lucrãrile efectuate au fost atent
urmãrite prin laboratoare de specia-
litate, materialele utilizate ºi mâna
de lucru fiind chiar superioare
condiþiilor impuse prin specificaþiile
tehnice ale lucrãrilor respective.

Strierea suprafeþei aeroportuare,
astfel realizatã, a prezentat un coefi-
cient redus de fricþiune din cauza
amestecului bogat în bitum, valorile
necesare acestei caracteristici fiind
obþinute, ulterior, sub acþiunea trafi-
cului ºi la expunerea la diverse
condiþii meteorologice. Aceºti coefi-
cienþi iniþiali de fricþiune reduºi au
crescut, însã, dupã câteva luni
obþinându-se, în final, valori foarte
bune. În cadrul lucrãrilor efectuate
este dificil de separat costul
lucrãrilor aferente SMA de întregul
domeniu de aplicare a acestui
proiect, care a inclus frezarea ºi
îndepãrtarea a 5 cm din suprafaþa
dalelor de beton existente, turnarea
a 13.000 t de SMA, înlocuirea a
3.600 mc de beton de ciment, insta-
laþiile de balizaj, marcajele ºi
îmbrãcãminte, ajungând la un total
de 5.600.000 dolari. Operaþiunile de
prelucrare ºi turnare a SMA au fost
finalizate în 7 zile, iar proiectul inte-
gral în 32 zile. În prezent, aceastã
pistã asigurã performanþe excelente
pentru avioanele de luptã ºi aero-
navele tip cargo medii/grele ºi
prezintã caracteristici de fricþiune
excelente. 

Pe baza bunelor rezultate obþi-
nute cu pista din Italia, de la Aviano,
forþele aeriene USA au utilizat SMA
pentru renovarea altei piste din
Germania în iulie 2007. Înainte de
frezare ºi turnarea stratului superior,
suprafaþa existentã din mixtura bitu-
minoasã turnatã la cald prezenta un
numãr mare de fisuri aleatorii pre-
cum ºi fisuri în zona rosturilor longi-
tudinale. În perioadele cãlduroase
umezeala putea fi sesizatã în fisurile
existente. Scopul realizãrii acestui
proiect a fost acela de a freza ºi
îndepãrta stratul de uzurã de 5cm ºi
de a-l înlocui cu un strat de SMA tot

urmare din pagina 42
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de 5 cm grosime, întins pe o
suprafaþã totalã de 117.000 m2.

Amestecul de SMA pentru
realizarea acestui proiect a cuprins
agregate naturale de calitate supe-
rioarã (0-11 mm) cu un conþinut de
bitum de circa 7%, având un volum
de goluri de 3%.

Pentru asigurarea unei rugozitãþi
corespunzãtoare, în timpul lucrãrilor
de execuþie, pe suprafeþele proaspãt
realizate s-au aºternut nisipuri
cuarþoase. Bitumul utilizat a fost unul
modificat prin polimerizare PMB 45 A,
în amestec adãugându-se fibre
pentru a preveni fenomenele de
scurgere apãrute în timpul depo-
zitãrii, transportului ºi turnãrii. Pe
durata lucrãrilor proiectantul, benefi-
ciarul ºi constructorul au oferit pro-
ceduri tehnice excelente de control
ºi asigurare a calitãþii.

Toate materialele ºi mâna de
lucru au corespuns, sau în unele
situaþii au fost mai bune decât
prevederile specificaþiilor. Strierea
suprafeþei astfel realizate nu a fost
specificatã în cazul acestui proiect,
dar sablarea a fost inclusã în cadrul
operaþiei de compactare pentru o
îmbunãtãþire a coeficienþilor de fricþi-
une SMA pânã la uzura peliculei de
bitum de la suprafaþã sub influenþa
traficului ºi a condiþiilor meteorolo-
gice. Dupã finalizarea procedeului de
compactare a amestecului SMA, s-a
efectuat o spãlare cu apã sub pre-
siune a suprafeþei bituminoase, pen-
tru îndepãrtarea nisipului rãmas ºi a
prafului. Astfel, s-au asigurat condi-
þiile de bune exploatare, impuse de
programul de operare al aeronavelor
de luptã.

Execuþia SMA
în condiþii climatice defavorabile
Dupã finalizarea operaþiunilor de

frezare ºi îndepãrtare a vechiului
strat de uzurã pentru reabilitarea
pistei din Germania au urmat circa
3 sãptãmâni ploioase. În felul acesta,
suprafaþa aeroportuarã expusã, care
fusese frezatã, a fost complet satu-
ratã cu apã. Deºi se luaserã mãsuri
de precauþie, apa s-a infiltrat totuºi
în acest strat, favorizând apariþia
unor bule de aer de diametru redus

în 3 zone ale pistei. În perioadele
cãlduroase, dacã suprafaþa este
relativ poroasã, umezeala trece prin
stratul de suprafaþã ºi devine vizibilã
pe suprafaþa îmbrãcãmintei. Soluþia
pe termen scurt pentru eliminarea
acestui fenomen constã în inspec-
tarea pistei de fiecare datã când
temperatura ambientalã atinge valori
de peste 25 0C. În aceastã situaþie,
eliminarea bulelor de aer se face
prin perforarea unui orificiu de
dimensiuni reduse urmat de compac-
tarea acestora pentru a se asigura o
bunã legãturã între straturi. S-a
observat cã în alte situaþii umezeala
acumulatã a dispãrut în timp.

Costurile suprafeþei SMA astfel tur-
nate au fost de circa 9,40 dolari/mp
ºi de circa 21,25 dolari/mp pentru
întregul proiect, care a inclus fini-
sarea grosierã ºi finã, straturi de
legãturã, lucrãrile cu instalaþiile elec-
trice, etanºarea rosturilor ºi marca-
jele. Costul total al proiectului a fost
de 2.855.700 dolari.

Finisarea ºi turnarea SMA au fost
realizate în 10 zile, iar proiectul inte-
gral a fost finalizat în 45 de zile,
inclusiv decalãrile cauzate de
condiþiile meteorologice. Pentru
operaþia de pavare, constructorul a
utilizat douã echipamente pentru
pavat ºi 8 cilindri compactori.
Datoritã acestui efort, proiectul a fost
realizat în scurt timp iar consistenþa
ºi omogenitatea amestecului pus în
operã au fost de calitate superioarã.
În aceste condiþii, pista a fost des-
chisã traficului aerian la 01 august
2007, fãrã nici un fel de probleme
speciale, excepþie fãcând bulele de
aer care reprezintã un inconvenient
minor. Performanþe excelente, simi-
lare celor înregistrate în cazul pistei
de la Aviano, s-au obþinut ºi pentru
aceastã pistã din Germania realizatã
cu SMA (dupã îndepãrtarea bulelor
de aer).

Concluzii 
Utilizarea SMA pânã în prezent

la reabilitarea pistelor aeroportuare
din diferite þãri europene (începând
cu anul 1960) a demonstrat avanta-
jele tehnico-economice oferite de
acest produs;

În prezent, acesta este utilizat
cu bune rezultate atât în SUA cât ºi
în mai multe þãri din lume;

În ultimii 10 ani, foarte multe
aeroporturi comerciale ºi aerodro-
muri militare au început sã utilizeze
SMA cu rezultate excelente;

China a utilizat SMA pentru
pavarea a mai mult de 10 dintre pis-
tele comerciale naþionale;

Pe baza experienþei de pânã
acum, se preconizeazã utilizarea
SMA în continuare;

Rezistenþa sporitã la uzurã
face din SMA un material excelent
pentru a fi utilizat în cazul pistelor
aeroportuare unde se circulã cu
aeronave grele având presiunea
mare în pneuri;

Amestecul SMA are o duratã
de viaþã prelungitã iar necesarul de
operaþii de întreþinere ºi reparare
redus compenseazã costurile iniþiale
mai mari;

Opinia generalã este aceea cã,
în cazul suprafeþelor aeroportuare
civile ºi militare, SMA nu are nevoie
sã fie striat, fapt ce conduce la o
reducere substanþialã a costurilor,
astfel cã acestui procedeu i se
întrevede un mare viitor.
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Produsele Murexin Repol – soluþia optimã 
pentru repararea, consolidarea ºi renovarea

elementelor ºi structurilor
din beton ºi beton armat

„Pentru fiecare problemã, avem
soluþia optimã!“ – aºa „sunã“ motto-ul
pentru noile produse destinate reabi-
litãrii betoanelor.

Murexin vã oferã o gamã largã
de produse în sistem, pentru
rezolvarea completã a oricãrei pro-
bleme privind repararea, consolidarea,
renovarea elementelor ºi structurilor
portante ºi neportante din beton: de
la produse pentru pasivizarea ºi
îmbunãtãþirea aderenþei la armãturã
ºi beton – Ferrosave Repol BS7,
Haftschlämme Repol HS1, refacerea
elementelor – Saniermörtel SM 20,
pânã la finisarea suprafeþelor cu

Egalisierspachtel Repol BS 05 ºi pro-
tecþia lor contra CO2 – AcrylBeschich-
tung Repol BF1.

Gama de mortare de reparaþii
cuprinde o paletã largã de mortare
speciale, inclusiv uºoare, grosiere ºi
fine, cu întãrire normalã ºi rapidã, cu
aplicare manualã sau mecanizatã,
torcret uscat sau umed.

Toate acestea au fost testate în
conformitate cu norma europeanã
armonizatã EN 1504-3, Murexin
obþinând certificatul de conformi-
tate CE.

Sistemul Murexin Repol asigurã:
refacerea capacitãþii portante,

a formelor ºi dimensiunilor ele-
mentelor, precum ºi a aspectului
suprafeþelor acestora;

protecþia la îngheþ-dezgheþ,
inclusiv cu sãruri;

consolidarea elementelor ºi
structurilor;

protecþie optimã contra corozi-
unii armãturii ºi o durabilitate sporitã
a elementelor ºi structurilor din
beton armat.

SISTEMUL REPOL –
GRUPE DE PRODUSE PRINCIPALE

Rãºini injectare fisuri ºi
întãrire suport

- Repol EP 16 – Rãºinã epoxi-
dicã pentru injectãri 

- Repol PU 18 – Rãºinã poliure-
tanicã pentru injectãri 

- Repol W-PU14 – Rãºinã poli-
uretanicã „apastop“

- Repol IP 10 – ªtuþ pentru injectãri 
Amorse ºi hidroizolaþii – pre-

gãtire suport
- Repol BI 70 – Izolaþie poduri 
- Repol HS1 – Amorsã reparaþii 
- Repol BS7 – Protecþie armãturã  

Mortare reparaþii, consolidãri,
renovãri

- Repol SM 20 – Mortar de reparaþii 
- Repol SM 40 – Mortar de reparaþii 
- Repol LM 20 – Mortar uºor de

reparaþii 
- Repol BS 10W – Mortar de ºpaclu

pentru beton 
- Repol BS 05G – Mortar de ºpaclu

pentru beton 
- Repol BK 05 – Mortar cosmetic

pentru beton 
- RepolVM 30 – Mortar de subturnare
- Repol FM 20 H – Mortar „manual“ 
- Repol FM 20 TS – Mortar torcret 

Mase de ºpaclu pentru ega-
lizare-finisare

- Repol ES 10 – Masã de ºpaclu
de egalizare 

- Repol ES 03 – Masã de ºpaclu
de egalizare

Produse pentru protecþia/tratarea
suprafeþelor

- Repol S4 – Impregnare siliconicã
- Repol EP 1 – Impregnare epoxidicã 
- Repol CS1 – Protecþie contra

evaporãrii
- Repol BF1 – Vopsea acrilicã 

ing. Mihalache PÃUN – Product Manager Murexin, Baumit România
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PRODUSE PENTRU CONSOLIDÃRI
ªI REPARAÞII CURENTE

Din multitudinea de produse enu-
merate în acest articol, sunt prezen-
tate doar produsele principale pentru
reparaþiile curente ale elementelor
din beton armat, aºa dupã cum sunt
evidenþiate în schema alãturatã.

Descrierea produselor se regã-
seºte în tabelul 1.

Produsul principal îl constituie
mortarul de reparaþii Repol SM 20.

Din tabelul anexã la Declaraþia
de conformitate, se poate vedea cã
mortarul este de fapt un microbeton
de mare rezistenþã (>45 N/mm2 la
compresiune la 28 zile), având cele-
lalte caracteristici în conformitate cu
cerinþele EN 1504-3, pentru ele-
mente de rezistenþã (tabelul 2).

Pentru defecte de adâncime mare,
se utilizeazã ºi mortarul Repol SM 40,
care îndeplineºte aceleaºi cerinþe.

Avantajul principal al acestor
mortare este cã pot fi puse în operã
manual sau mecanizat, pe suprafeþe
orizontale, verticale ºi „peste cap“.

Pentru executarea lucrãrilor, Baumit
România recomandã Procedura tehnicã
de execuþie PTE-BRO 11-02/2008, care
adapteazã sistemul la cerinþele nor-
mativului  C149-87.

În numerele viitoare vor fi prezen-
tate ºi alte produse principale Repol,
pentru alte genuri de lucrãri –
consolidãri ºi reparaþii prin torcretare
uscatã, subturnãri, injectãri etc. 

Tabelul 2: Caracteristici principale ale mortarului de reparaþii SM 20
Anexã la Declaraþia de conformitate

Tabelul 1: Componentele principale ale sistemului pentru consolidãri ºi reparaþii

Produs protecþie armãturã Repol BS 7 (Bewehrungsschutz Repol BS 7)

Produs pe bazã de ciment aditivat, monocomponent, pentru protecþia armãturii.
Materialele componente ºi reþeta specialã asigurã o întãrire rapidã ºi o foarte bunã aderenþã la
barele de armãturã ºi beton.
Consum: cca 0,2 kg/m de barã de armãturã.

Amorsã beton Repol HS 1 (Haftschlämme Repol HS 1)

Mortar uscat special, gata preparat, care, în amestec cu o cantitate redusã de apã, se foloseºte ca
amorsã – punte de aderenþã la lucrãrile de reparaþii/reabilitãri pe suprafeþe orizontale ºi verticale, la
interior ºi exterior.
Mediul de expunere a betonului: XF2+XF4
Consum: 1,5-3 kg/m2

Mortar de reparaþii Repol SM 20 (Saniermörtel Repol SM 20)

Mortar special pe bazã de ciment pentru reparaþii betoane, predozat ºi amestecat în fabricã dupã o
reþetã specialã, cu rezistenþe mari ºi contracþii reduse. Utilizare la interior ºi exterior pentru reme-
dierea defectelor la elemente portante ºi neportante, pe suprafeþe orizontale, verticale ºi „peste
cap“, cu aplicare manualã sau mecanizatã – varianta umed.
Clasa de expunere XF4. Granula maximã: 2 mm. Grosime strat – 2 cm, local 4 cm.
Consum: cca 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm3 de mortar proaspãt compactat.

Mortar de ºpaclu pentru beton Repol BS 05 G (Betonspachtel Repol BS 05 G)

Mortar de ºpaclu de culoare gri, pulverulent, puternic aditivat, cu întãrire hidraulicã, rezistent la
îngheþ-dezgheþ ºi intemperii, pentru remedierea defectelor de suprafaþã ale elementelor din beton:
pori mari, gãuri, neplaneitãþi, rupturi de muchii, armãturi aparente, segregãri ale stratului de
acoperire, monolitizãri cu goluri.
Consum: cca 1,5 kg/m2/mm grosime.

Vopsea acrilicã Repol BF 1 (Acryl-Beschichtung Repol BF 1)

Vopsea acrilicã purã în dispersie, matã, coloratã, specialã pentru beton, armociment, sisteme elas-
tice vechi, cu utilizare la exterior. Diluabilã cu apã, ecologicã, aplicabilã în strat subþire, uscare
rapidã, aderenþã foarte bunã, permeabilã la vapori, elasticitate mare, rezistenþã la alcali.
Consum: 100-150 ml/m2/strat
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(Urmare din numãrul anterior)
VARIANTE CONSTRUCTIVE

DE REALIZARE A STRUCTURILOR
DE LEMN

d. Case de locuit din panouri mari cu
schelet din lemn

Aºa cum au fãcut înaintaºii noºtri,
care utilizau masiv lemnul ºi realizau
din lemn toatã casa (pereþi, planºee
precum ºi ºarpanta), ºi în zilele
noastre folosim lemnul ca material
de construcþie, dar într-un mod mai
ordonat ºi mai economic, adicã reali-
zãm din lemn doar structura de
rezistenþã, urmând ca funcþiile de
termoizolare ale pereþilor sã le reali-
zãm cu materiale adecvate acestui
scop, dar cu performanþe specifice
superioare lemnului.

Casele de locuit din panouri mari
cu schelet din lemn se împart în
douã mari grupe:

sistem tradiþional;
tip framing.

Sistem tradiþional
Realizarea construcþiilor de lemn

în sistemul tradiþional urmãreºte
acelaºi principiu constructiv ca ºi al
sistemului framing prezentat mai
jos, diferenþa fiind la realizarea
panourilor sandwich.

În cazul realizãrii caselor de locuit
prin sistemul tradiþional, panourile
se vor executa pe ºantier, nu vor mai
fi executate sub formã de prefabri-
cate în hale special amenajate.

Pentru realizarea panourilor de
pereþi în locul dulapilor 48 x 120,
48 x 150 poziþionaþi din 40 în 40 de cm
se va folosi lemn masiv cu secþiuni
de 100 x 100, 100 x 150, 150 x 150
poziþionaþi din 60 în 60 sau din 80 în
80 de cm (foto 1).

Sistem Framing R
În urma studiului efectuat în

decursul ultimilor 10 ani asupra rea-
lizãrii construcþiilor de lemn folosind
sistemul framing, studiul fãcân-
du-se comparând principiile con-
structive în Australia, SUA, Cehia ºi
în România, vom încerca adaptarea
ºi introducerea celor mai bune ele-
mente ºi soluþii gãsite în Standardul
românesc de construcþii de lemn,
iar rezultatul obþinut îl vom denumi
Sistem Framing R.

Sistemul Framing R 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 manevrabili pe ºantier
ºi uºor de încãrcat în mijloacele de
transport. Casa se va fixa de placa
de fundaþie cu ajutorul unui sistem
special de prindere prin conex-
panduri sau cu ajutorul mustãþilor de
fier beton prinse în fundaþie.

Posibilitatea realizãrii pereþilor
sub formã de panouri prefabricate
conduce la creºterea calitãþii exe-
cuþiei acestor elemente, prin
realizarea lor în fabricã cu utilaje ºi
tehnologii moderne, precum ºi un
control tehnic adecvat ºi în acelaºi
timp prin prefabricare se reduce
considerabil timpul de execuþie al
construcþiei, micºorându-se astfel
manopera de montaj ºi, implicit, cos-
tul clãdirii. Datoritã greutãþii scãzute,
fundaþia necesarã pentru a asigura
durabilitatea construcþiei este cu
mult redusã faþã de cea necesarã
unei case din zidãrie, scãzând astfel
cu mult costul de construcþie al unei
case din lemn, fãrã a fi diminuat,
totodatã, gradul de siguranþã dorit
(foto 2).

Caracteristica cea mai impor-
tantã a acestor case este rapiditatea
de execuþie, o casã de 200-300 mp
putând fi datã la cheie în 10-12 sãp-
tãmâni, faþã de casele tradiþionale de
zidãrie care au o perioadã de exe-
cuþie de peste 10 ori mai lungã. Alt
avantaj major este rezistenþa elas-
ticã a structurii de lemn, care oferã
cu uºurinþã securitate la cutremure
de gradul 8-8,5 pe scala Richter,
cum au demonstrat casele canadi-
ene din oraºul Kobe din Japonia ºi la
uragane de 250-300 km/h, cum s-a
vãzut în multe parþi ale Statelor
Unite, bântuite de aceste calamitãþi.

Faptul cã peretele sandwich de
lemn cu izolaþie de vatã mineralã
oferã o rezistenþã termicã mult supe-
rioarã celui de zidãrie permite
folosirea pereþilor mult mai subþiri,
mãrind astfel suprafaþa utilã cu pânã
la 10% (la o casã de 200 mp, de
exemplu, se câºtigã o camerã de
20 mp, fãrã a afecta suprafaþa con-
struitã). Acest lucru e foarte impor-
tant, în special în oraºe, unde

Dezvoltarea unor sisteme constructive eficiente
pentru clãdiri cu structurã din lemn

ALINIEREA LA STANDARDELE EUROPENE
ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL

Foto 1



terenurile sunt mici ºi retragerile
impuse nu permit desfãºurarea unei
amprente generoase a clãdirii. În
sfârºit, calitatea de rezistenþã ter-
micã ridicatã reduce cheltuielile de
exploatare (încãlzire, rãcire) cu 50%
faþã de construcþia de zidãrie, care
are o inerþie termicã mult mai mare.
O casã de lemn se poate þine
neîncãlzitã de la câteva ore la
câteva zile, dupã care, la nevoie, se
poate reîncãlzi în câteva minute.

Piaþa imobiliarã româneascã se
preteazã perfect la aceastã tehnolo-
gie, fiind condiþionatã de doi factori
importanþi: lipsa de spaþiu locativ de
calitate ºi puterea financiarã scãzutã
a consumatorului, accentuatã de
dificultatea obþinerii creditelor ipote-
care. Din aceste motive, posibilitatea
de a construi o casã de 3-4 dormi-
toare cu 2-3 bãi, garaj, la preþul unui
apartament mediu, fãrã dezavanta-
jele inerente locuitului la bloc, are
potenþialul de a revoluþiona calitatea
vieþii majoritãþii familiilor din România.

Sistemul Framing, dezvoltat ºi
aplicat pe scarã largã în S.U.A.,
reprezintã o modalitate ieftinã ºi
accesibilã de a construi o casã ºi de
a o întreþine în timp, asigurând ocu-
panþilor toate cerinþele de confort.

De asemenea, casele construite în
acest sistem se adapteazã oricãrui
stil arhitectural, atât tradiþional, con-
temporan cât ºi futurist.

Structurile de case executate în
acest sistem se evidenþiazã prin
folosirea optimã a materialului lem-
nos, prin rezistenþã, stabilitate, duc-
tilitate, greutate proprie redusã care

diminueazã astfel impactul seismic,
durabilitate, confort termic ridicat,
preþ competitiv. Totodatã, timpul de
execuþie pe ºantier al acestor case
este cu pânã la 70% mai mic decât
pentru casele cu structurã din
zidãrie.

(Continuare în numãrul viitor)

Foto 2
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Târgul de utilaje MARCOM
EDIÞIA a 3-a

A treia ediþie a TÂRGULUI DE
UTILAJE MARCOM s-a desfãºurat
în luna mai 2009 la Showroomul
MARCOM de pe ªoseaua Bucureºti-
Ploieºti nr. 75-79 din Otopeni. 

Un spaþiu de 10.000 mp a fost o
scenã deschisã pentru mai mult de
100 de utilaje (NOI ºi SECOND
HAND) care au putut fi testate ºi
cumpãrate pe loc pe tot parcursul
celor 2 zile de târg.

Toate utilajele achiziþionate în
aceastã perioadã au beneficiat de
preþuri si condiþii speciale de
cumpãrare. 

GAMA COMPLETÃ
DE UTILAJE DE CONSTRUCÞII

Produse ºi sisteme pentru industria
de utilaje de construcþii

La cea de a treia ediþie s-a pus la
dispoziþia celor interesaþi o gamã
completã de utilaje de construcþii,
specializate ºi recomandate pentru
construcþii civile ºi industriale, con-
strucþii de drumuri, pentru demolãri,
pentru balastiere, cariere, lucrãri fores-
tiere, staþii de betoane, staþii de asfalt,
reciclare, lucrãri publice (primãrii). 

Unele dintre cele mai renumite
mãrci de utilaje de construcþii din

întreaga lume – Komatsu, Potain, Grove,
Sennebogen – ºi-au demonstrat
calitatea, fiabilitatea, robusteþea ºi
uºurinþa cu care sunt operate ºi de
care dau dovadã în fiecare aplicaþie
în parte. 

Alãturi de aceste utilaje a fost
prezentatã ºi o gamã foarte variatã
de ataºamente de lucru: ciocane
hidraulice, cupe pentru diferite
aplicaþii etc. 

Cel mai mare furnizor de

aparaturã topograficã din lume,

GeordsRo, a prezentat o gamã com-

pletã de sisteme manuale de navi-

gaþie, de stabilire cu precizie a

poziþionãrii, sisteme de realizare a

modelului digital al terenului de ame-

najat, aparaturã de jalonare cu laser,

scanãri cu laser, sisteme de nivelare

ºi jalonare în construcþii. 

Încã din anul 2007, MARCOM a lansat un eveniment în premierã în România, TÂRGUL DE UTILAJE
MARCOM, un proiect unic menit sã vinã în sprijinul tuturor firmelor de construcþii cu cele mai bune soluþii
pentru activitãþile pe care le desfãºoarã. Cu acest prilej, se oferã celor interesaþi posibilitatea de a testa la
faþa locului utilajul dorit ºi sã facã alegerea cea mai potrivitã din cadrul unei game complete de utilaje de
construcþii. 



KONE Finlanda a înfiinþat în vara anului 2008 subsidiara sa în România
KONE Ascensorul SA

KONE în cifre:
Firma a luat fiinþã în Finlanda în 1910;
Astãzi este al treilea producãtor mondial de

ascensoare, scãri rulante ºi uºi electrice;
Este listatã pe NASDAQ OMX Helsinki din 1967;
Cifra de afaceri este de 4,6 miliarde Euro (2008);
Capitalizarea bursierã este de 3,9 miliarde Euro

(2008);
Are acþionari aproximativ 16.350 persoane fizice ºi

juridice; 
Produce ºi livreazã aproximativ 60.000 ascensoare

pe an; 
Are centre de cercetare-dezvoltare în Finlanda,

Germania, India, Italia, China ºi Statele Unite; 
Are brevetate peste 2.900 de patente de la înfiinþare

ºi pânã astãzi; 

Este primul inventator ºi utilizator industrial ºi
comercial al soluþiei MRL (machine room less) – fãrã
camera maºinii, având motorul suspendat în caja
MonoSpace® – anii ‘80; 

Este primul inventator ºi utilizator al tehnologiei
EcoDisc® – motoare bazate pe magneþi permanenþi care
înlãturã înfãºurãrile stator/rotor de cupru ºi reduc
substanþial consumurile energetice – anii ‘90; 

Soluþia EcoDisc® consumã cu 40% mai puþinã
energie decât motoarele clasice ºi cu 70% mai puþinã
energie decât cele hidraulice; 

Totalitatea soluþiilor ecologice KONE aduce con-
sumuri energetice cu 40% pânã la 60% mai mici decât în
cazurile clasice. 

Are filiale în peste 50 de þãri, printre care ºi România. 
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„Criza ca oportunitate“

Reporter: Când deschideþi dimi-
neaþa ziarul sunteþi curios de
fiecare datã ce subiecte „grele“
apar în presa de business
internaþionalã?
Josef KURZMANN: Fãrã îndoialã,

condiþiile economice s-au schimbat
foarte mult în ultimele luni. Dupã ani de
creºtere dinamicã, multe domenii ale
economiei reale au fost lovite de criza
financiarã. Bineînþeles cã nici pe lângã
noi criza nu a trecut neobservatã, dar
nimeni nu a rezolvat vreodatã o pro-
blemã stând ºi plângându-ºi de milã.
Noi vedem crizele ca oportunitãþi ºi
privim cu optimism înainte! Doka este
un concern solid, sãnãtos, având
angajaþi implicaþi, o linie de produse
economice ºi o reþea de distribuþie
globalã. Organizaþia noastrã are o
structurã solidã ºi suntem încrezãtori
cã împreunã cu partenerii ºi în acelaºi
timp clienþii noºtri vom face faþã noilor
provocãri.

Rep: În anii trecuþi Doka s-a remar-
cat printr-o creºtere considerabilã a
cifrei de afaceri ºi multe proiecte
spectaculoase. S-a menþinut acest
trend ºi în 2008?
J.K.: În 2008 am avut cea mai mare

cifrã de afaceri din cei 50 de ani de
istorie a Doka. În primele trei trimestre
s-au consemnat într-adevãr rezultate
foarte bune, remarcându-se prin rate
de creºtere de ordinul zecilor pe plan
internaþional. Odatã cu trimestrul al
patrulea, însã, am început sã simþim
deja în cifrele noastre de vânzãri
efectele crizei mondiale incipiente. 

Rep: Care consideraþi cã sunt cele
mai mari probleme cu care se
confruntã în prezent sectorul
construcþiilor?
J.K.: Una foarte serioasã constã în

rezerva bãncilor de a acorda credite
punte. Acest lucru ne este confirmat de
cãtre clienþii noºtri ºi de asociaþiile din
industria construcþiilor, de care ne leagã
colaborãri strânse. Este o temã pe care
mediul politic ar trebui sã punã accent,
astfel încât firmele de construcþii sã-ºi
poatã pre-finanþa proiectele în termeni
reali. Companiile de construcþii se con-
fruntã cu incertitudini ºi devin astfel reti-
cente în a investi în echipament nou de
cofrare. Aici intervin parcurile de mate-
riale ale Doka. Serviciile noastre de
închiriere oferã companiilor de con-
strucþii o alternativã economicã la

cumpãrarea de cofraje. Pentru viitor
mizãm pe programele structurale,
respectiv pe investiþiile în dezvoltarea
infrastructurii. Astfel ar fi posibilã o
contrabalansare, cel puþin parþialã, a
declinului sectorului imobiliar. 

Rep: Sunt toate pieþele afectate de
criza economicã în aceeaºi mãsurã?
J.K.: Dacã luãm în considerare

datele furnizate de organizaþia de prog-
nozã Euroconstruct, piaþa europeanã
de construcþii va înregistra un declin
pronunþat al cererii. În mod special con-
strucþiile rezidenþiale îºi vor continua
trendul descendent în 2009. Speranþe
se întrevãd, însã, pe segmentul con-
strucþiilor inginereºti, unde se esti-
meazã o creºtere de trei procente. Pe
termen mediu, creºterea în industria
construcþiilor ar urma sã continue în
Europa de Est, totuºi mult mai puþin
exploziv decât în trecut. Dar ºi în acest
caz anumite þãri vor fi probabil afectate
de scãderea cererii ºi de turbulenþele de
curs valutar, care vor implica scãderi ale
încasãrilor ºi o serie de alte riscuri.
Sectorul de construcþii din Orientul
Mijlociu nu este afectat în aceeaºi
mãsurã ca Europa de criza economicã
mondialã iar previziunile pentru America
Latinã relevã un optimism moderat.
În Statele Unite ar trebui sã ne aºteptãm
la un declin sever al construcþiilor, cel
puþin în 2009 ºi 2010. ªi în acest caz
construcþiile civile sunt cele mai afectate.
Investiþiile în infrastructurã au rãmas
stabile, chiar ºi în condiþii de crizã eco-
nomicã. Dupã cum vedeþi, criza econo-
micã mondialã a avut repercusiuni
asupra industriei construcþiilor, mani-
festându-se însã diferit de la caz la caz. 

Rep: Ce mãsuri aþi întreprins
pentru contracararea efectelor crizei
economice mondiale?
J.K.: Ca ºi în anii anteriori, ne con-

centrãm eforturile asupra îmbunãtãþirii
continue a performanþei ºi a calitãþii
relaþiei cu clienþii noºtri. Ne-am propus
un obiectiv ambiþios, acela de a ne con-
tinua expansiunea, chiar ºi în condiþiile
dificile din prezent, iar pentru a reuºi,
imperativul absolut este identificarea ºi
materializarea fiecãrei oportunitãþi de
piaþã care se iveºte. În activitatea noas-
trã ne-am concentrat energiile în
direcþia apropierii de client ºi a ofertei de
servicii, pe care o vom îmbunãtãþi ºi mai
mult în continuare. De asemenea, am

depus eforturi susþinute în ultimii ani
pentru optimizarea costurilor ºi proce-
selor. Aceasta înseamnã cã acum avem
o structurã organizaþionalã ºi mai efi-
cientã, tehnologii moderne ºi o linie de
produse economice, care pot aduce
reduceri de cost semnificative clienþilor
noºtri, un beneficiu cu atât mai relevant
în condiþiile climatului economic actual.
Aceasta este premisa de bazã în con-
fruntarea cu provocãrile din prezent.

Rep: Doka are o reþea foarte
extinsã de distribuþie peste tot în lume.
Planificaþi reducerea acestei reþele
în condiþiile conjuncturii actuale?
J.K.: Nu, dimpotrivã! Apropierea de

client a fost, dintotdeauna, un factor de
succes vital pentru Doka ºi este în con-
tinuare. Dacã eºti preocupat de spri-
jinirea clientului ºi de minimizarea
riscurilor unui proiect de construcþie,
cum ar fi presiunea termenelor limitã,
calitatea ºi siguranþa, atunci pur ºi sim-
plu trebuie sã pui la dispoziþia acestuia
rapid ºi în cantitãþi suficiente echipament
de cofrare, know-how ºi expertizã de
proiect. Acesta este motivul pentru care
vom continua sã investim ºi în 2009 în
consolidarea ºi extinderea reþelei noas-
tre performante de distribuþie, chiar ºi în
condiþiile scãderii cererii în industria con-
strucþiilor din multe dintre pieþele noastre.
Nu ar fi realist sã ne aºteptãm ca firmele
de construcþii sã se obiºnuiascã pur ºi
simplu cu termene mai mari de livrare
numai pentru cã s-a schimbat conjunc-
tura din construcþii. 

Fenomenul crizei care a bulversat pe mapamond sistemele economico-financiare punând la încercare firme
ºi manageri a pus în miºcare inteligenþa fiecãruia de a gãsi cãi ºi mijloace care sã atenueze efectele propagate
pe mai toate planurile de restricþiile apãrute.

Un prim pas poate fi fãcut cu ajutorul unei documentãri de specialitate care sã te ajute sã iei deciziile cele mai
eficiente vizând redresarea ºi dezvoltarea în continuare a afacerilor. Un exemplu edificator reiese ºi din convor-
birea avutã cu dl. Josef KURZMANN, director executiv al grupului Doka.

Josef Kurzmann – director executiv Doka
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Rep: Aþi accentuat în trecut cã
oferta Doka se concentreazã, din
ce în ce mai mult, pe servicii. Ce
importanþã au serviciile comparativ
cu vânzarea propriu-zisã de cofraje?
J.K.: Doka este un furnizor de soluþii

complete pentru orice proiect de con-
strucþii unde se utilizeazã beton monolit.
În afarã de gama completã de sisteme
de cofrare, oferim ºi un pachet de servicii
complex adaptat necesitãþilor clienþilor
noºtri. Ca ºi înainte, proiectarea opti-
mizatã a soluþiilor de cofrare constituie
nucleul ofertei noastre de servicii. Efor-
turile se îndreaptã cãtre maximizarea
valorii adãugate pentru clienþii noºtri prin
adaptarea soluþiilor de cofrare în funcþie
de solicitãri ºi de situaþia particularã a
proiectului acestora. În faza de imple-
mentare, instructorii noºtri de montaj se
asigurã cã personalul de pe ºantier uti-
lizeazã în mod optim sistemele de
cofrare. În ceea ce priveºte asistenþa pe
ºantier, colaborãm strâns cu firmele de
construcþii pentru a identifica oportu-
nitãþile ºi riscurile lucrãrii pe care aces-
tea o deruleazã. Dupã ce un proiect de
construcþie a fost finalizat, personalul
nostru asigurã o maximã transparenþã
la returul de material, respectiv înche-
ierea contractului de închiriere. Acestea
sunt doar o parte din serviciile pe care le
oferim, servicii ce constituie un domeniu
prioritar pentru Doka!

Rep: Companiile de construcþii vor
acorda de aici înainte o atenþie
suplimentarã preþurilor practicate
de furnizori. Cum veþi rãspunde la
aceastã sensibilitate vis-a-vis de preþ?
J.K.: Sunt ferm convins de faptul

cã, atunci când se investeºte în echipa-
ment nou de cofrare, nu este suficient
sã se ia în considerare numai preþul de
achiziþie. Aceasta nici nu este abor-
darea clienþilor noºtri! Ceea ce conteazã
este un raport preþ/calitate convingãtor.
Dintr-o asemenea perspectivã, factori
cum ar fi calitatea produsului, durabili-
tatea echipamentului de cofrare ºi
know-how-ul inginerilor noºtri, precum
ºi capacitatea de soluþionare a proble-
melor câºtigã în importanþã. Bazându-ne
pe tehnologiile ºi sistemele avansate pe
care le aplicãm pentru a produce, dez-
volta ºi distribui produsele noastre, nu
avem de ce sã ne temem de compara-
þiile de preþ. Calitatea recunoscutã a
produselor oferã clienþilor care închiri-
azã echipament de cofrare o valoare
adãugatã. Spre exemplu, intervalele de
service/ întreþinere ale cofrajelor sunt
mai mari, generând mai puþine costuri,
la fel cum ºi costurile de finisare ulte-
rioarã a betonului sunt mai mici.

Rep: Dar, în ultimã instanþã, totul
nu se rezumã la preþ, în sensul cã
furnizorii de produse ieftine au în
aceastã perioadã un atu?

J.K.: Existã clienþi sensibili la preþ,
la fel cum existã ºi clienþi concentraþi pe
costuri ºi existã, de asemenea, o mare
diferenþã între cele douã categorii.
Clienþii care se concentreazã asupra
costurilor de ansamblu, atunci când
cumpãrã sau închiriazã echipament de
cofrare, aleg Doka fiindcã ºtiu cã noi
putem sã le oferim o soluþie completã ºi
economicã din punctul de vedere al
costurilor pentru toate domeniile de
construcþii ºi inginerie civilã. Revenind
la clienþii sensibili la preþ, importantã
este, în acest caz, argumentarea din
perspectiva costurilor totale ºi nu numai
luarea în considerare a preþului de
achiziþie sau închiriere. Discutând la
modul general, putem oferi prin
pachetul nostru cuprinzãtor de servicii o
valoare adãugatã semnificativã care
neutralizeazã diferenþele iniþiale de
preþ. Cofrajele reprezintã doar o micã
parte din costurile totale de investiþie
pentru un proiect de construcþie, dar ele
au o mare influenþã în evoluþia zilnicã a
lucrãrilor cât ºi asupra siguranþei pe
ºantier ºi a rezultatului final.

Noi nu suntem interesaþi de veni-
turi imediate ºi cu orice preþ, ci as-
pirãm la relaþii de parteneriat win-win
pe termen lung. De aceea calitatea,
preþul transparent ºi corect cât ºi ori-
entarea cãtre rezultate sunt pe primul
loc la Doka. 

Rep: Siguranþa construcþiilor
devine tot mai importantã. Ce acþi-
uni întreprinde Doka pe acest plan
pentru a veni în întâmpinarea ce-
rinþelor clienþilor?
J.K.: Toate sistemele Doka sunt

dotate cu soluþii de siguranþã integrate
ºi oferã maximul de securitate a muncii
pe ºantier. Când dezvoltãm noi sis-
teme, securitatea muncii are o impor-
tanþã deosebitã pentru noi. Acest lucru
a fãcut ca Doka sã devinã sinonimul
siguranþei în cofrare. Vom continua sã
facem tot ce ne stã în putinþã pentru a
ne consolida poziþia de jucãtor global
în sectorul cofrajelor. Pentru a reuºi
acest lucru, colaborarea apropiatã cu
firmele de construcþii este crucialã.
Motivul constã în faptul cã, pentru a
asigura realizarea operaþiunilor de
cofrare în mod sigur ºi fãrã accidente
nedorite, nu este suficient un echipa-
ment de cofrare optimizat din punctul
de vedere al siguranþei. Este la fel de
important ca personalul de pe ºantier
sã ºtie sã foloseascã cofrajul corect ºi
în siguranþã. Din acest motiv ne aso-
ciem cu firme de construcþii ºi experþi în
domeniu pentru a oferi seminarii spe-
ciale cu tema „Securitatea muncii în
timpul operaþiunilor de cofrare“. Aceste
cursuri sunt foarte solicitate ºi aduc o
contribuþie semnificativã pentru creºte-
rea siguranþei pe ºantiere.

Rep: Anul trecut aþi primit mai
multe premii pentru produsele dum-
neavoastrã. Ce inovaþii de produs
pregãtiþi pentru viitorul apropiat?

J.K.: Cu noul nostru cofraj pãºitor,
lansat în 2008, am fãcut un pas impor-
tant în domeniul construcþiilor în con-
solã, impunând noi standarde în
termeni de eficienþã a costurilor, versa-
tilitate cât ºi siguranþã activã ºi pasivã.
Au existat, însã, îmbunãtãþiri impor-
tante ºi la produse mai puþin „spectacu-
loase“. Un bun exemplu este noul pop
„Eurex top“, care se distinge de prede-
cesorul sãu prin rezistenþa mai mare ºi
o mai mare uºurinþã de manevrare.
Amortizorul la ºoc încorporat ºi greu-
tatea redusã oferã companiilor de con-
strucþii un beneficiu suplimentar
mãsurabil. Cu acest nou pop ne-am
extins gama de produse Doka „top“. În
acest moment avem în derulare câteva
proiecte de dezvoltare de produs care
vor consolida poziþia noastrã de lider al
inovaþiilor în domeniul cofrajelor pentru
anii ce vor urma. Sper cã înþelegeþi cã
nu pot da mai multe detalii în acest
moment, în afara faptului cã depunem
eforturi susþinute în a veni cu noi ºi noi
inovaþii de produs care vor oferi
clienþilor noºtri o valoare adãugatã sub-
stanþialã ºi astfel un avantaj competitiv.

Rep: La Burj Dubai, o construcþie
de excepþie, Doka a fãcut parte
dintr-unul dintre cele mai presti-
gioase proiecte de construcþie din
lume. Ce efecte pozitive a avut acest
proiect spectaculos pentru Doka?
J.K.: În mod clar mega-proiectul

Burj Dubai ne-a oferit o oportunitate de
subliniere a competenþei noastre în
tehnologia de cofrare, în general, cât ºi
în domeniul cofrajelor auto-cãþãrãtoare,
în particular. Consorþiul constructor a
fost extrem de mulþumit de performanþa
Doka. Operaþiunile de cofrare com-
plexe au fost realizate fãrã sã se pro-
ducã vreun accident ºi respectând
termenele. Mai mult, pentru Burj Dubai
am dezvoltat un nou sistem de cofraje
auto-cãþãrãtoare, Xclimb 60, al cãrui
design modular permite utilizarea sa
atât ca auto-cãþãrãtor independent de
macara cât ºi sub formã de cãþãrãtor
manevrabil cu macaraua. Ca urmare
imediatã, Doka a devenit opþiunea
câºtigãtoare ºi în cazul altor proiecte
prestigioase în domeniul construcþiilor
pe verticalã. Mã refer aici, spre exem-
plu, la cele mai înalte clãdiri din Kuwait,
Chile, Africa de Sud ºi China.

Cu toate acestea, Doka nu se
rezumã numai la competenþa de
cofrare ºi know-how pentru proiecte
de dimensiuni mari, ea este în acelaºi
timp partenerul competent ºi de
încredere pentru orice fel de proiecte –
un partener ale cãrui soluþii economice
de cofrare creeazã cea mai mare va-
loare adãugatã pentru clienþii sãi. 
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Construcþia staþiilor de epurare
Un raport realizat de cãtre

Administraþia Naþionalã „Apele
Române“ aratã cã din 2.609 aglo-
merãri umane din România doar 340
sunt prevãzute cu staþii de epurare ºi
nici acestea nu corespund standar-
delor europene.

Conform planului pentru imple-
mentarea directivei 91/271/CEE
modificatã prin directiva 98/15/CEE,
România trebuie sã finalizeze con-
strucþia staþiilor de epurare pânã la
31 decembrie 2018.

Iatã contextul în care Hünnebeck
vine cu soluþii tehnice performante
pentru construcþia staþiilor de epu-
rare ºi a rezervoarelor.

Hünnebeck Romania
Localizatã în Dezmir, lângã Cluj-

Napoca, Hünnebeck Romania este
în topul firmelor furnizoare de
cofraje, schele ºi accesorii pentru
construcþii.

Societatea face parte din grupul
de firme „Hünnebeck Group” cu
sediul în Ratingen, Germania, care
are o tradiþie de 80 ani.

Hünnebeck oferã soluþii de înaltã
competenþã inginereascã ºi este ori-
entatã spre consultanþã ºi servicii
complete pentru toate fazele unui
proiect.

În Europa, Orientul Mijlociu ºi
America de Sud, Hünnebeck este
reprezentatã prin 15 filiale, cãrora li
se adaugã numeroºi distribuitori.

Din 2005, Hünnebeck aparþine
Corporaþiei Harsco, cu sediul în
Harrisburg/Pennsylvania, care în
anul 2008 a realizat o cifrã de afaceri
de patru miliarde USD, proveniþi din
prestarea de servicii ºi produse
industriale.

Hünnebeck formeazã alãturi de
societãþile surori SGB (UK) ºi Patent
Construction (USA) segmentul
„Harsco Infrastructure“ care, cu cei
peste 6800 de angajaþi, a realizat o
cifrã de afaceri de 1,54 mld. USD în
2008.

Cofrajul RONDA
Elementele acestui sistem de

cofraj pot fi reglate la raza doritã.
Disponibile în douã tipodimensi-

uni – cu douã lãþimi ºi trei înãlþimi
diferite (300, 200 ºi 150 cm) – pot fi
ajustate în mod optim la elementul
de construcþie existent.

Panoul de cofraj Ronda este pre-
vãzut cu o foaie cofrantã perfor-
mantã de calitate superioarã,
aceasta fiind fixatã pe profilele tra-
pezoidale din oþel zincat.

Dispunerea sistemului de reglare
a curburii între profilele trapezoidale
de rigidizare asigurã elementelor de
cofraj o înãlþime constructivã redusã
ºi o capacitate optimã de stivuire a
acestora.

Cofrajul circular Ronda se
ancoreazã fie direct prin montarea
tiranþilor prin profilele trapezoidale
de rigidizare, fie prin utilizarea unor
juguri suplimentare, care au rolul
de a reduce numãrul de ancoraje
cu 50%.

Sistemul constructiv al cofrajului
circular Ronda este completat de
consolele pentru platformele de be-
tonare ºi de sistemele de sprijinire.

Zincarea tuturor pieselor compo-
nente din oþel asigurã acestora o
duratã mare de viaþã.

Hünnebeck ºi-a obiºnuit clienþii
cu soluþii tehnice de vârf, participând
de la primele faze ale proiectului
pânã la finalizarea ºantierului, iar
echipa de ingineri vã oferã tot spri-
jinul de care aveþi nevoie pentru
realizarea rapidã ºi eficientã a
proiectelor dumneavoastrã.

În acelaºi spirit, Hünnebeck vine
în sprijinul clienþilor cu o gamã largã
de materiale din stoc: de la soluþii de
etanºare a rosturilor ºi membrane cu
bentonitã pentru hidroizolaþii pânã la
carcase de armãturã. 





...vã oferã
TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCÞII

16 ani de prezenþã pe piaþa construcþiilor din România
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(Urmare din numãrul anterior)
METODE SEMIDISTRUCTIVE

Domeniul de aplicare este consti-
tuit de construcþiile existente, din
beton ºi zidãrie, degradate, la care
nu existã corpuri de probã sau date
de compoziþie a betonului ºi mor-
tarului utilizat. Efectul semidistructiv
poate fi reparat, accesibilitatea este
necesarã la o singurã faþã a elemen-
tului, o parte din dispozitive pot fi
montate ºi, dupã întãrirea betonului,
dau informaþii asupra unor straturi de
adâncime mai mare decât metodele
nedistructive.

Cele mai importante metode sunt:
Metoda fracturãrii interne a

betonului – se mãsoarã indirect
rezistenþa la întindere a betonului,
prin determinarea forþei necesare
extragerii unui bolþ metalic prevãzut
cu ancorare. Forþa mãsuratã de
smulgere a bolþului care provoacã
fracturarea internã a betonului se
coreleazã cu rezistenþa la întindere a
betonului;

Metoda rezistenþei la pene-
trare – se estimeazã rezistenþa la
compresiune a betonului în funcþie
de adâncimea de penetrare a unui
corp metalic „împuºcat“ în beton,
sau adâncimea de penetrare datã de
un amestec exploziv;

Metoda smulgerii din profun-
zime – asemãnãtoare cu metoda
fracturãrii interne, mãsoarã forþa nece-
sarã smulgerii unei ancore, fixate
cu rãºinã epoxidicã, introduse în
beton, într-o gaurã foratã. Se cal-
culeazã rezistenþa la forfecare prin
smulgere, ºi, indirect, rezistenþa la
compresiune;

Metoda de smulgere la supra-
faþã – mãsoarã direct rezistenþa la
întindere a betonului, bazându-se pe
corelaþia care existã între rezistenþa
la întindere a betonului ºi forþa de

smulgere a unui disc de metal, apli-
cat la suprafaþa betonului ºi lipit de
acesta cu rãºini epoxidice. În cazul
clãdirilor cu pereþi structurali la care
s-au realizat consolidãri prin torcre-
tarea pereþilor, aceastã metodã este
utilã, permiþând a se evalua eficienþa
torcretului, în sensul realizãrii unei
aderenþe perfecte cu betonul exis-
tent. În cazul în care contactul nu
este perfect, smulgerea se produce
la interfaþa torcret – beton, spre
deosebire de realizarea corectã a
torcretãrii, când smulgerea se pro-
duce antrenând ºi betonului existent.

Metoda de smulgere internã
– se realizeazã, prin turnare (iniþialã)
sau prin frezare, o „carotã“ în beton,
care este ulterior smulsã din beton;
forþa necesarã smulgerii este în
relaþie cu rezistenþa la compresiune a
betonului;

Metoda de rupere prin încovo-
iere – constã în introducerea unui
dispozitiv cilindric în betonul proas-
pãt ºi apoi extragerea sa, sau în
forarea betonului existent al con-
strucþiei degradate ºi determinarea
forþei de rupere a cilindrului de
beton. Forþa de rupere se aplicã
lateral, la partea superioarã, deter-
minându-se, astfel, rezistenþa la
încovoiere a cilindrului de beton,
proporþionalã cu rezistenþa la com-
presiune.

METODE FIZICO-CHIMICE DE
DIAGNOSTICARE A CONSTRUCÞIILOR

DEGRADATE DIN BETON
Determinarea adâncimii de

carbonatare se realizeazã cu o
soluþie alcoolicã de fenolftaleinã de
concentraþie 1%; suprafaþa betonului
se coloreazã în roºu-violet, atunci
când betonul ºi-a pãstrat alcalinitatea. 

Determinarea alcalinitãþii pe
zona carbonatatã se realizeazã pe
un extras apos al unei probe de

beton, mãrunþitã ºi cernutã, cu aju-
torul unui pH–metru sau a unei hârtii
indicatoare.

Determinarea cantitãþii de
agregate e posibilã prin cântãrirea
reziduului insolubil rezultat în urma
tratamentului chimic;

Determinarea cantitãþii de apã;
Determinarea dozajului de ciment,

% ciment = 100% beton (% agregate
+ % apã);

Raportul apã/ciment se calcu-
leazã pe baza cantitãþilor de apã ºi
ciment determinate, cu observaþia
cã proporþia de apã reprezintã canti-
tatea determinatã pe probele exami-
nate în momentul investigaþiei ºi nu
cantitatea iniþialã prevãzutã la
prepararea betonului. Determinarea
este importantã, fiind cunoscut faptul
cã un raport a/c mare conduce la
degradãri ulterioare ale betonului,
prin fisurãri, compactãri insuficiente
ºi chiar segregãri.

Metodele fizico-chimice descrise
mai sus pun în evidenþã aspecte
legate de caracteristicile de durabili-
tate ale betonului, ce nu pot fi depis-
tate nici prin examinare vizualã ºi
nici prin metode nedistructive.

METODE ELECTRICE
Metodele electrice utilizate la

mãsurãri ºi încercãri privind sigu-
ranþa structuralã a construcþiilor se
referã la douã faze principale:

încercãri ºi testãri în scopul
diagnosticãrii;

monitorizarea în timp, dupã
acþiunea de reabilitare.

Tipul ºi caracteristicile cerute tra-
ductoarelor ºi sistemelor de mãsu-
rare a parametrilor caracteristici
importanþi privind siguranþa struc-
turalã diferã în cele douã faze.

Diagnosticarea, caracterizatã prin
încercãri ºi testãri, pune accentul pe:

precizie – corespunzãtoare
preciziei cu care trebuie cunoscute
datele;

Diagnosticarea ºi monitorizarea construcþiilor (II)
METODE MODERNE 

ing. Fãnel-Eduard IORGA

continuare în pagina 68
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gama de mãsurã suficientã
pentru a acoperi ordinul de mãrire
în care presupunem cã se înca-
dreazã parametrii, încã necunoscuþi
ca valoare;

posibilitãþi de instalare uºoarã,
fãrã a produce modificãri supli-
mentare stãrii construcþiei;

influenþe ale factorilor electrici
perturbatori ºi ale factorilor de mediu
cât mai mici;

asigurarea fiabilitãþii.
Sunt utilizate urmãtoarele tipuri

de aparate de mãsurã electrice:
traductoare electrice rezistive

(„mãrci tensometrice“), care au cea
mai mare rãspândire, specializare ºi
diversitate, atât ca tipuri, cât ºi ca
echipament de culegere a datelor în
domeniul încercãrilor pe materiale ºi
elemente;

traductoare potenþiometrice –
recomandate la încercãri unde este
necesar un domeniu mare de
mãsurã;

traductoare inductive – utilizate
datoritã preciziei combinatã cu
domeniul mare de mãsurã, au avan-
tajul cã necesitã acelaºi echipament
de culegere a datelor ca traduc-
toarele electrice rezistive, fiind, în
plus, recuperabile.

Monitorizarea 
Urmãrirea comportãrii construcþi-

ilor se face, din punct de vedere
static, cu sisteme online complexe,
automatizate pentru urmãrirea per-
manentã.

Traductoarele sau dispozitivele
de mãsurã, montate pe construcþie,
trebuie sã rãspundã urmãtoarelor
cerinþe:

posibilitate de a funcþiona cu
telemãsurare – cerinþã legatã de
accesibilitate, deoarece nu sunt
posibile întotdeauna instalaþii auxi-
liare (scãri, platforme de acces etc.);

semnal de ieºire în frecvenþã
sau digitalizat, care sã asigure posi-
bilitatea de centralizare a mãsu-
rãrilor la distanþã mare, într-un
amplasament corespunzãtor;

stabilitate mare pe perioade
lungi de timp ºi la factorii de mediu;

stabilitate la parametrii de
naturã electricã ce intervin în lanþul
de mãsurã;

fiabilitate foarte bunã, inclusiv
fiabilitate metrologicã pe termen
lung.

La alegerea mijlocului de mãsurã
se iau în consideraþie:

deriva de zero la diferiþi factori
perturbatori: temperaturã, ciclu ter-
mic, ºoc termic, variaþii de presiune,
vibraþii, ºocuri mecanice, sensibili-
tate la acceleraþii, influenþa unui mod
de fixare instabil etc.;

stabilitate la factorii electrici
sau la mãrimile de naturã electricã
ce intervin în lanþul de mãsurã.

Parametrii cei mai importanþi
care intereseazã în diagnosticarea ºi
monitorizarea construcþiilor ºi care
se preteazã la mãsurare cu metode
electrice sunt:

Variaþia deschiderii
fisurilor ºi rosturilor

În cazul diagnosticãrii ºi monito-
rizãrii unei construcþii, constatarea
prezenþei fisurilor impune anumite
acþiuni obligatorii:

Reanalizarea schemei de rezis-
tenþã staticã, având în vedere dis-
continuitatea materialului, schimbarea
modului de transmitere a solicitãrilor
ºi redistribuirea lor;

Reanalizarea modului de com-
portare la solicitãri dinamice ºi
seismice;

Stabilirea exactã a poziþiei,
formei, direcþiei ºi mãrimii fisurilor,
dat fiind faptul cã anumite tehnici de
analizã (modelele seismice) indicã
numai prezenþa unei stãri de
fisurare;

Urmãrirea evoluþiei fisurilor
pentru a stabili dacã starea de fisu-
rare este stabilizatã sau evolutivã.

La construcþiile de beton ºi
zidãrie, cele mai semnificative sunt
fisurile care apar o datã cu:

solicitãrile seismice;
tasarea terenului de fundaþie

(tasãri diferenþiale, deplasarea apei
în solurile plastice, erori de con-
strucþie etc.);

modificãri structurale în decur-
sul vieþii clãdirii;

variaþii de umiditate în structurã;
variaþii de temperaturã;
solicitãri mecanice;
elemente de vegetaþie;
vechimea clãdirii.

La toate tipurile de construcþii,
evoluþia fisurilor ºi modificãrile lor
periodice, datoritã variaþiilor de tem-
peraturã, constituie o prioritate a
urmãririi.

Dupã reabilitare este necesarã
urmãrirea în continuare a con-
strucþiei privind fenomenul de
fisurare, atât din punct de vedere al
cauzelor de apariþie a fisurilor, cât ºi
al reapariþiei ºi evoluþiei lor.

Stabilirea prezenþei, poziþiei,
caracteristicilor ºi evoluþiei fisurilor
este importantã pentru stabilirea
modelelor matematice necesare
aplicãrii metodelor moderne de
analizã a construcþiilor.

Studiul analitic al comportãrii pe
termen lung a unei structuri se
bazeazã ºi pe rata medie a variaþiilor
de amplitudine a fisurilor, corelatã cu
acþiunea mediului ºi rãspunsul struc-
turii la acþiunea mediului.

Metodele electrice de mãsurare a
fisurilor constituie metode moderne
ºi precise cu aplicabilitate largã.

Cele mai utilizate ºi indicate dis-
pozitive de mãsurare electrice ºi
electronice pentru supravegherea
construcþiilor din punct de vedere al
fisurilor sunt:

Fisurometru (cu circuit oscilant);
Captor de deplasare pentru

rosturi ºi fisuri (cu coarda vibrantã)
Deplasarea relativã a elementelor

masive ale construcþiei
sau fundaþiei

La construcþiile fundate pe
blocuri de stâncã sau la faleze, teren
care a devenit instabil în decursul
timpului, supravegherea deplasãrii
acestora este importantã ºi dificilã
cu metode topo, din cauza lipsei de
vizibilitate ºi datoritã necesitãþii unei
monitorizãri continue. Din aceastã
cauzã se utilizeazã dispozitive de
mãsurã cu teletransmitere prin cablu
de mãsurã sau radio, care sã ofere
posibilitatea unei supravegheri con-
tinue online prin staþie de mãsurare
automatã, posibilitãþi de avertizare ºi
alarmare imediatã. Sunt indicate
metodele de mãsurã bazate pe cir-
cuit oscilant sau coardã vibrantã,
caracterizate prin transmiterea unui
semnal în frecvenþã.

Spion de rocã (fisurometru
inductiv)

Este indicat la mãsurarea depla-
sãrilor relative ale unor puncte
depãrtate la mai mulþi metri, în roca
de fundaþie.

urmare din pagina 66
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Este aplicat în cazul în care
intereseazã supravegherea unui
masiv fisurat, a blocurilor de stâncã,
a terenurilor pentru care riscul de
instabilitate ºi direcþia miºcãrilor sunt
cunoscute: fisurã deschisã, bloc în
surplombã, faleze.

Elongametru – Aparat pentru
mãsurarea deplasãrilor între douã
puncte.

Mãsurãri cu laser – Sistem pen-
tru urmãrirea deplasãrilor relative.

Înclinãri, verticalitatea pereþilor,
coloanelor, turnurilor

Mãsurarea deplasãrilor unghiu-
lare implicã detectarea ºi mãsurarea
unor valori unghiulare foarte mici,
necesitând fie amplificarea lor pen-
tru mãsurare, fie traductoare foarte
sensibile. Existã douã moduri de a
pune în evidenþã aceste deplasãri
ale construcþiilor: metoda pendulului
ºi metodele inclinometrice.

Mãsurarea deplasãrilor
structurilor în plan orizontal

prin metoda pendulului
Pendulele directe ºi inverse sunt

concepute pentru evaluarea cu pre-
cizie a deplasãrilor relative orizon-
tale a douã puncte depãrtate situate
pe verticalã.

Mãsurarea cu metoda pendulului
este utilizatã la:

mãsurarea deplasãrilor la
baraje, centrale nucleare, picioare
de viaduct;

determinarea miºcãrilor struc-
turilor ºi fundaþiilor edificiilor;

ca referinþã primarã pentru
relevee geodezice.

Sisteme de mãsurare
a deplasãrilor unghiulare

prin metode inclinometrice
Sistemele inclinometrice sunt uti-

lizate la detectarea deplasãrilor
construcþiilor sau a rocilor prin
mãsurarea schimbãrilor de pantã.
Sunt folosite inclinometre fixe, mon-
tate solidar cu construcþia sau în
tubaþii (lanþ inclinometric) ºi inclino-
metrice mobile (sonde) care
mãsoarã variaþia de înclinare în mai
multe puncte.

Tasãri diferenþiale
Urmãrirea acestor fenomene

este importantã în monitorizarea
comportãrii construcþiilor, având în
vedere cã tasãrile sunt unele din
cauzele fisurãrii ºi pierderii de stabili-
tate a structurii.

Metodele de mãsurare a tasãrilor
ºi deplasãrilor mari ale elementelor
structurale se împart în douã cate-
gorii:

mãsurarea în tubaþii, în foraje,
cu dispozitive fixe de citire sau cu
sonde, cu citire mecanicã, electricã
sau electromagneticã;

mãsurarea prin metode hidraulice.
Temperaturi exterioare

ºi ale elementelor construcþiei:
corelarea cu datele rezultate

din mãsurarea stãrii de eforturi ºi
deformaþii;

executarea de corecþii la inter-
pretarea rezultatelor unor mãsurãri
cu metode sensibile la variaþiile de
temperaturã.

Nivelul apei în sol ºi fundaþii
Variaþia nivelului apei freatice are

importanþã asupra stabilitãþii con-
strucþiei, de aceea se instaleazã dis-
pozitive de urmãrire a acestora. În
fundaþia construcþiei sunt instalate,
în foraje, dispozitive de mãsurã
piezometrice.

Tipul de piezometru folosit în
prezent este „celula de mãsurã“,
prevãzutã cu un filtru, o camerã de
presiune ºi un dispozitiv de
detectare electric a deformaþiilor
membranei – pe principiul corzii
vibrante, piezoelectrice, rezistive,
digitale sau pneumatice.
MONITORIZAREA CONSTRUCÞIILOR

DIN PUNCT DE VEDERE DINAMIC
Urmãrirea comportãrii dinamice a

construcþiilor are drept scop:
evaluarea iniþialã a stãrii con-

strucþiei pe baza metodelor de analizã
dinamicã;

urmãrirea modificãrilor apãrute
în caracteristicile dinamice, dupã
reabilitare, pentru detectarea unor
modificãri ale stãrii construcþiei;

cunoaºterea modului în care
construcþia reacþioneazã la solicitãri
dinamice produse de seisme sau de
solicitãrile curente de tip seismic;

Deoarece cunoaºterea acestor
date este foarte importantã pentru
viaþa construcþiei, cele mai sensibile
sunt supravegheate, în permanenþã,
cu un sistem de accelerometre.

În funcþie de tipul solicitãrii
urmãrite, se folosesc accelerometre
cu gamã de mãsurã micã (pentru
urmãrirea acþiunii microseismelor ºi
trepidaþiilor) ºi cu gama de mãsurã
mare (pentru seisme puternice).
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Stop improvizaþiilor!
COªURI DE FUM PERFORMANTE
Coºurile de fum sunt componente importante ale unei

instalaþii de încãlzire. Ele au rolul de a evacua în deplinã

siguranþã, deasupra acoperiºurilor, fumul ºi gazele de

ardere toxice, provenite din diferite surse de cãldurã. 

Statisticile aratã cã, în anul 2006, coºurile de fum

defecte sau necurãþate au fost cauza a peste 1.500 de

incendii produse, în urma cãrora s-au înregistrat

pagube materiale importante ºi au decedat 23 de per-

soane, dintre care 2 copii. Numãrul deceselor cauzate

de intoxicaþii cu monoxid de carbon este de 69, dintre

care 5 au fost copii.

Caracteristicile coºurilor de fum, respectiv înãlþimea ºi

secþiunea, vor fi stabilite doar de cãtre specialiºti.

Materialele din care se executã trebuie sã fie de calitate

corespunzãtoare, adicã sã dispunã de certificate de con-

formitate, din care sã rezulte cã sunt adecvate utilizãrii în

acest scop. 

Din punctul de vedere al exploatãrii, coºurile de fum

vor fi prevãzute la bazã, obligatoriu, cu o uºiþã de curãþire

pentru verificarea secþiunii libere ºi curãþirea periodicã a

canalului de fum.

Sistemele de coºuri de fum prefabricate în trei

straturi au urmãtoarea componenþã:

tubulaturã interioarã din ºamotã; 

plãci de vatã mineralã bazalticã, semirigidã ºi

incombustibilã; 

mantale exterioare, turnate din beton uºor.

Aceste tipuri de coºuri de fum prezintã avantaje

multiple, cum ar fi:

tiraj optim, funcþionarea sursei de cãldurã la randa-

ment maxim, reducerea consumului de combustibil ºi,

implicit, a costurilor pentru cãldurã;

siguranþã la foc (incendiu), rezistenþã la ºocuri termice;

etanºeitate la scãpãrile de gaze arse toxice;

rezistenþã la coroziunea chimicã cauzatã de condensul

acid format în canalul de fum;

montaj simplu ºi rapid, un coº pentru o casã putând

fi ridicat în maximum 2–3 zile.

Prin prevederea unui asemenea tip de coº de fum, se

asigurã confortul termic ºi siguranþa casei ºi familiei

proprietarilor pe termen lung, producãtorii acordând o

garanþie pentru materiale de 30 de ani. 
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(Urmare din numãrul trecut)
PROPUNEREA REZULTATÃ ÎN URMA

GRANTULUI DE CERCETARE
Cercetãrile teoretice ºi experi-

mentale, precum ºi observaþiile in
situ ºi analizele lor, conduc la urmã-
toarele concluzii:

majoritatea fisurilor au un
traseu înclinat la rãdãcinã (la baza
peretelui), ceea ce sugereazã o con-
strângere prin rigiditate la forfecare a
suprafeþei de contact ºi nu prin rigidi-
tate axialã a elementului suport, aºa
cum se evidenþiazã în Figura 8;

considerând o stare de forfe-
care purã la baza peretelui structural
(fig. 5 ºi 8), rezultã (pentru Gf = 0,4 Ef)
un grad de constrângere a deforma-
þiei axiale la baza peretelui egal cu:

aceastã abordare îmbunãtã-
þeºte substanþial schema de redis-
tribuire a constrângerii la bazã,
rezultând un grad de constrângere
mai redus la fiecare secvenþã succe-
sivã de fisurare, aºa cum se aratã în
Figura 9;

pentru a se lua în considerare
factorul timp, proprietãþile betonului
de rezistenþã ºi deformabilitate tre-
buie calculate în baza relaþiilor date
de EN 1992-1-1 [8]; deformaþia
totalã din contracþiei la o vârstã a
betonului de t zile este:

unde CT este coeficientul de
dilatare termicã a betonului, TE(t)
este gradientul termic efectiv în
beton datorat hidratãrii cimentului,

εca(t) este deformaþia unitarã
datoratã contracþiei autogene, iar
εcd(t) este deformaþia unitarã pro-
dusã de contracþia la uscare; modu-
lul de elasticitate efectiv la o vârstã a
betonului de t zile, incluzând efectul
curgerii lente este dat de relaþia:

unde Ec(t) este modulul tangent
iniþial al betonului la vârsta de t zile,
t0 este vârsta betonului la momentul
încãrcãrii (momentul începerii rãcirii
betonului), iar ϕ(t,t0) este coeficientul
curgerii lente;

considerând influenþa armãturii
asupra rigiditãþii axiale a peretelui ºi
relaþiile dependente de timp (4) ºi
(5), relaþia (3) devine:

influenþa armãturii asupra gra-
dului de constrângere axialã este
introdusã prin urmãtoarea expresie
a efortului intern de constrângere:

în care εca(t) este deformaþia uni-
tarã datoratã contracþiei autogene,
εcd(t) este deformaþia unitarã dato-
ratã contracþiei la uscare, ds este
distanþa între barele orizontale, As2
este aria cumulatã a barelor dispuse
la cele douã feþe ale elementului
structural, iar Es este modulul de
elasticitate al armãturilor din oþel;

relaþiile (2) ºi/sau graficul din
Figura 6 aproximeazã suficient de
bine variaþia gradului de constrân-
gere a deformaþiei axiale a peretelui
în raport cu gradul de constrângere
la bazã; eliminând nedeterminarea
matematicã pentru cazul în care
L/H→1(2L’/H→1), relaþiile (2) devin:

Contracþia împiedicatã
a pereþilor structurali de beton armat (II)

prof. dr. ing. Cãlin MIRCEA

Fig. 8: Constrângerea deformaþiei axiale la baza peretelui structural prin mecanismul eforturilor
de forfecare apãrute la interfaþa de contact dintre bazã ºi perete.

Fig. 9: Schema redistribuirii gradului de constrângere la bazã considerând rigiditatea la forfecare a
suprafeþei de contact ºi rigiditatea axialã a peretelui structural

(3)

(5)

(6)

(7)

(4)
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aºa cum se aratã în Figura 10,
forþa tãietoare maximã atinsã în
perete la o anumitã etapã cores-
punde iniþierii unei noi fisuri (etapa 2),
iar momentul interior maxim în raport
cu baza corespunde atingerii înãl-
þimii critice a fisurii (etapa 4), dupã
care propagarea ei devine instabilã
ºi concentrãrile de eforturi parazite
conduc la propagarea ei pânã la vâr-
ful peretelui.

APLICAÞIE PENTRU UN ELEMENT
MASIV DE BETON ARMAT

Analiza structuralã biograficã s-a
organizat pe modelul unei abordãri
iterative directe, mai eficientã decât
o procedurã incrementalã gradualã
pentru aplicaþiile curente. Rezistenþa
medie ºi proprietãþile de deformare
ale betonului au fost raportate timpu-
lui utilizând relaþiile prevãzute de
EN 1992-1-1 [8]. Pentru armãtura
din oþel s-a adoptat o diagramã
caracteristicã biliniarã cu consolidare. 

Considerând elementele investi-
gate de MIRCEA ºi FILIP [9] (fig. 11),
pentru un beton de clasã C25/30 cu
rezistenþa caracteristicã la compre-
siune fck = 25,0 N/mm2, rezultã o
rezistenþã cilindricã medie la compre-
siune fcm = 33,0 N/mm2 ºi modulul de
elasticitate secant Ecm = 31,000 N/mm2.
Pereþii elementelor sunt armaþi
simetric pe ambele direcþii cu bare
de diametru 20 mm dispuse la dis-
tanþa ds = 200 mm. Grosimea stratu-
lui de acoperire cu beton pânã la
centrul de greutate al barelor orizon-
tale (cele mai apropiate de supra-
faþã) este dc = 60 mm. Proprietãþile
armãturii sunt: rezistenþa caracteris-
ticã fsy = 345 N/mm2, rezistenþa ultimã
fsu = 431 N/mm2, modulul de elastici-
tate Es = 210,000 N/mm2 ºi alungirea
limitã εsu = 20%.

Compoziþia amestecului de refe-
rinþã este: ciment tip CEM II 32,5 R,
dozaj 460 kg/m3, dimensiunea
maximã a agregatelor 31 mm, zona
granulozitate II, raportul a/c = 0,38,
iar aditivii sunt de tip antrenor de aer
1,0% ºi superplastifiant 0,5%.

Tabelul 1 prezintã evoluþia în timp
a rezistenþei la compresiune pe cilin-
dru ºi a rezistenþei la întindere deter-
minate cu relaþiile din EN 1992-1-1 [8],
în baza înregistrãrilor de la laborator
efectuate pe cuburi la 2, 7 ºi 28 zile.

Fig. 10: Evoluþia eforturilor într-o secþiune transversalã de perete când L’/H ≥≥ 1,0

Fig. 11: Geometria elementelor considerate

Fig. 12: Evoluþia temperaturii în masa betonului

(8)

continuare în pagina 74
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Considerând o grosime echiva-
lentã a peretelui culeei egalã cu 1,59 m
înainte de decofrare ºi grosimea
efectivã de 1,20 m dupã aceea,
Tabelul 2 prezintã temperaturile ca-
racteristice calculate potrivit ACI
207,2R [6], iar Figura 12 prezintã
evoluþia temperaturii în masa
betonului. Betonul atinge tempera-
tura de vârf la 36 de ore, în timp ce
cofrajul a fost înlãturat dupã 2 zile.
Urmãtoarele notaþii sunt utilizate în
Tabelul 2: Tcp – temperatura medie
de punere în operã a betonului
proaspãt, Ta – temperatura medie a
aerului la punerea în operã a
betonului, Tcp,ef – temperatura efec-
tivã a betonului la punerea în operã,
TAm – temperatura medie a aerului
într-o sãptãmânã ºi Tcpk – tempera-
tura maximã a betonului.

În lipsa unor informaþii mai pre-
cise, EN 1992-1-1 [8] recomandã un
coeficient de dilatare termicã liniarã
pentru beton CT = 10x10-6 0C-1. Un
calcul simplu al deformaþiilor unitare
de întindere în baza gradienþilor de
temperaturã deja calculaþi ºi relaþiile
date de codul european aratã cã
împiedicarea contracþiei iniþiale din
gradientul de temperaturã generat
de hidratarea cimentului a condus la
fisurarea pereþilor înainte de decofrare.
Figurile 13 ºi 14 demonstreazã cã
la o sãptãmânã, deformaþiile împie-
dicate ale betonului au atins limita
superioarã. Dupã 28 de zile, curge-
rea lentã începe sã compenseze o
parte semnificativã din acestea
(aproximativ 20% din contracþia
totalã pe 3 ani), iar în continuare
contracþia la uscare nu poate sã
reatingã limita superioarã iniþialã.

Dupã atingerea înãlþimii critice a
unei fisuri, atât armãtura, cât ºi
betonul nu mai pot prelua momentul
de încastrare maxim de la bazã, iar
concentrãrile parazite de eforturi de
la extremitãþile fisurii vor face fisura
instabilã ºi liberã sã se propage
necontrolat pe întreaga înãlþime a
elementului. Acest aspect nu poate fi
surprins direct în modelul de analizã
adoptat, el fiind analizat separat.
Figura 15 prezintã înãlþimea criticã a
fisurii la diferite vârste ale betonului
estimatã prin analize incrementale
independente. 

Tabelul 1: Evoluþia caracteristicilor de rezistenþã ale betonului

* Rezultate din încercãri standard de compresiune

Tabelul 2: Temperaturi caracteristice la elementele masive de beton

Tabelul 3: Deschiderea fisurilor ºi eforturi în armãturã pe termen scurt

Tabelul 4: Deschiderea fisurilor ºi eforturi în armãturã pe termen mediu ºi lung

urmare din pagina 73
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Tabelele 3 ºi 4 prezintã rezul-
tatele analizei în termenii deschiderii
fisurilor ºi ai tensiunilor corespunzã-
toare în armãturã, calculate cu for-
mula Gergely-Lutz [10] pentru β = 1,0.
Figura 16 prezintã traseele teoretice
ale fisurilor la diferite vârste ale
betonului, comparativ cu cele identi-
ficate in situ. Dupã cum se sublini-
azã în Tabelele 3 ºi 4 (caracterele
îngroºate în coloanele lungimii
fisurilor), 3 fisuri depãºesc înãlþimea
criticã. Deoarece fisura 1 a apãrut
prima datã sub un raport iniþial
L’/H ≥ 1,0, se pare cã în timp s-ar putea
propaga pânã la partea superioarã.
Oricum, lungimea criticã a fisurii a
fost atinsã dupã ce celelalte fisuri
s-au iniþiat de asemenea. Datoritã
redistribuirii eforturilor, apare mult
mai probabil ca, chiar ºi instabilã, sã
se propage doar pe 80-90% din
înãlþimea peretelui, ca ºi fisurile 2.
Chiar dacã dupã 28 de zile fisurile
par a-ºi reduce lungimea sub limitele
critice (caracterele îngroºate ºi încli-
nate din Tabelele 3 ºi 4 în aceleaºi
coloane), acestea se vor dezvolta
înspre partea superioarã aºa cum s-a
arãtat în explicaþia de mai sus. 

În acelaºi timp, cele 3 fisuri care
devin instabile (caractere îngroºate
în coloanele deschiderii maxime a
fisurilor din Tabelele 3 ºi 4) prezintã
deschideri mai mari decât limita
admisibilã. În acestea, armãtura de
oþel depãºeºte limita de curgere
(vezi caracterele îngroºate din
coloanele eforturilor maxime în
armaturã din Tabelele 3 ºi 4). O esti-
mare a eforturilor din armãturã, con-
siderând momentul interior maxim în
raport cu baza ca fiind constant
dupã ce fisurile devin instabile, aratã
cã eforturile medii variazã în jurul a
175 N/mm2, fãrã deformãri plastice
importante. Evoluþia pe termen
mediu ºi lung (Tabelul 4) a fost esti-
matã considerând doar o faþã
expusã la uscare (s-a considerat
realizarea umpluturii la 6 luni). Aºa
cum rezultã din studiul comparativ al
Tabelelor 3 ºi 4, contracþia la uscare
nu va aduce o contribuþie semnifica-
tivã în evoluþia stãrii de fisurare.
Astfel, la 6 luni de la turnarea
betonului, starea de fisurare poate fi
consideratã stabilã.

Fig. 13: Evoluþia deformaþiilor unitare pentru umiditatea medie RH = 60%

Fig. 14: Evoluþia pe 10 ani a deformaþiilor unitare pentru o umiditate medie RH = 60%

Fig. 15: Variaþia în timp a lungimii critice a unei fisurii

urmare din pagina 74

continuare în pagina 78





RReevviissttaa  Construcþiilor iunie 200978

CONCLUZII
Analizând Figura 16, traseele

reale diferã uºor de cele teoretice
deoarece fisurarea betonului se pro-
duce în zonele slabe create de
caracteristicile de rezistenþã vari-
abile ale betonului, vârstele diferite
ale betonului, contracþia plasticã,
condiþii meteo variabile etc. În ter-
menii numãrului, lungimii ºi des-
chiderii fisurilor însã, rezultatele
teoretice sunt corespunzãtoare.

Stãrile de fisurare din contracþia
împiedicatã a betonului sunt inevi-
tabile pentru multe tipuri de ele-
mente. Contracþia este naturalã, iar
problema constã în asigurarea con-
trolului fisurilor. Aceastã problemã e
raportatã la dimensiunile elementului,
amestecul de beton, procentul de
armare, parametrii meteorologici ºi
timp. O calitate superioarã de beton
nu conduce întotdeauna la o calitate
superioarã a unui element structural.
Adeseori, conþinutul mare de ciment
poate duce uºor la o fisurare necon-
trolatã. O proiectare bazatã pe
raþionamentele prezentate în
aceastã lucrare este de naturã sã
asigure controlul fisurilor ºi sã
eficientizeze consumul de armãturã
rezultat din calculul pereþilor struc-
turali la efectele contracþiei beto-
nului. Având în vedere stãrile de
eforturi ºi consumurile de materiale
rezultate în urma analizelor structu-
rale ale pereþilor structurali efectuate

în condiþiile Stãrilor Limitã Ultime ºi
Stãrilor Limitã ale Exploatãrii Normale,
la proiectare, analizele structurale
specifice contracþiei betonului tre-
buie efectuate în domeniul elastic de
comportare a materialelor, ariile de
armãturã rezultate ca fiind necesare
cumulându-se cu cele rezultate din
analizele curente de proiectare
curentã.
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Fig. 16: Trasee ale fisurilor ºi secvenþe de propagare (teoretice ºi mãsurate)
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Edilii  metropolei  bucureºtene

Ciprian Enache: Care este
perioada cea mai grea pentru un
primar, accederea în funcþie sau
ceea ce urmeazã?
Neculai Onþanu: Aº spune cã

ambele sunt grele, fiecare în felul ei.
Deºi mã aflu la al treilea mandat, vã
asigur cã am avut aceleaºi emoþii în
perioada alegerilor. De fiecare datã,
am dorit sã conving locuitorii cã sunt
omul serios ºi muncitor pe care-l ºtiu
de ani de zile. Din acest punct de
vedere, pot spune cã, atunci când ai
fost ales odatã ºi candidezi din nou,
totul depinde de felul cum îþi faci
treaba în cei patru ani în care
oamenii te-au învestit sã îi reprezinþi,
sã le rezolvi problemele ºi sã le
asculþi proiectele ºi propunerile.

C.E.: Într-o capitalã ca Bucureºtiul,
construcþiile sunt, desigur, ele-
mentele care confirmã sau infirmã
calitãþile unui adevãrat edil. Cât
de mult ºi cum aþi încercat
sã rãspundeþi unor asemenea
exigenþe?
N.O.: Pot sã vã spun cã eu fac

parte dintre bucureºtenii norocoºi
care pot sã transforme în bine capi-
tala noastrã, oraº care trebuie sã
devinã, cât mai rapid, de talie euro-
peanã. Tocmai de aceea încerc sã
mã asigur, potrivit competenþelor
mele legale, cã tot ceea ce se con-
struieºte este legal, cã îmbogãþeºte
esteticul zonei ºi cã sunt ridicate
doar construcþii cu un aspect plãcut

ºi util, dotate cu parcãri pentru
riverani, cu dimensiuni care sã nu
depãºeascã limitele acceptate de
zona respectivã. Vã asigur cã ori de
câte ori am avut cunoºtinþã cã sunt
încãlcate prevederile legale, am luat
mãsuri drastice cum am fãcut, de
curând, cu arhitectul ºef al sectorului
2 pe care am decis sã-l schimb din
funcþie tocmai datoritã incompe-
tenþei dovedite în ceea ce trebuia sã
fie viziunea sa asupra dezvoltãrii
sectorului. Am acum în jurul meu o
echipã de specialiºti pe care mã pot
baza ºi, de aceea, sunt convins cã
locuitorii sectorului nu au motive de
nemulþumire legate de construcþiile
ºi edificiile realizate.

C.E.: Din pãcate, nu putem
spune cã Bucureºtiul mai repre-
zintã „Micul Paris“. ªi aceasta, în
primul rând, datoritã oamenilor
care nu au grijã de el, dar mai
ales din cauza uºurinþei cu care
cei rãspunzãtori „se întrec“ în
urâþirea lui prin tot felul de
aprobãri aberante pentru noile
construcþii sau a modernizãrii
celor existente (amplasamente,
alinieri faþã de trama stradalã,
regim de înãlþime, esteticã, colo-
risticã). Cum se pot stopa
asemenea situaþii care se întâl-
nesc ºi în sectorul pe care îl
gospodãriþi?

Frumuseþea, funcþionalitatea ºi estetica unei localitãþi depind, în
cea mai mare mãsurã, de spiritul organizatoric ºi priceperea edililor
aflaþi în fruntea ei. Bucureºtiul, prin organizarea sa pe sectoare, am
putea spune cã este o capitalã care cuprinde alte ºase oraºe, cel mai
întins dintre toate fiind sectorul 2, administrat de trei legislaturi de
binecunoscutul primar dl. Neculai Onþanu. Cu transformãrile evidente
pentru toatã lumea ºi în sectorul 2 mai sunt multe de fãcut, atât în
centrul lui, cât ºi la periferiile sale. Lucruri ºtiute de dl. Neculai
Onþanu ºi pe care încearcã sã le rezolve pe durata actualului mandat.

Pornind de la aceste sumare precizãri, încercãm un scurt dialog
cu primarul sectorului 2.
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N.O.: Fac precizarea cã în sec-
torul 2 nimic nu se face la voia
întâmplãrii, ci toate construcþiile au
la baza eliberãrii certificatelor de
urbanism ºi a autorizaþiilor de con-
struire Planul Urbanistic General al
Bucureºtiului, aprobat în baza
H.C.G.M.B. nr. 269/2000 ºi Planului
Urbanistic Zonal Sector 2 aprobat prin
H.C.L. S2 nr. 99/14.08.2003. Ambele
reglementeazã atât unitãþile terito-
riale de referinþã, cât ºi funcþiuni,
indicatori urbanistici ºi regim de
înãlþime. Totodatã, sunt reglemen-
tate suprafeþe minime de spaþii verzi
ºi numãr minim de locuri de parcare.
Odatã cu autorizaþia de construire,
se aprobã coloristica pe care o sta-
bilesc beneficiarul ºi proiectantul. În
acelaºi timp, odatã cu documentaþia
tehnicã sunt obþinute avize ºi acor-
duri ale instituþiilor abilitate. Din
pãcate, dacã mai apar unele erori pe
linie de construcþii ele se datoreazã
ºi faptului cã reglementãrile legale
nu sunt suficient de clare ºi restric-
tive, o problemã fiind lipsa prevede-
rilor Legii nr. 50/1991 cu specific
pentru Municipiul Bucureºti, care ar
trebui tratat separat.

C.E.: ªi dupã anul 1990,
Bucureºtiul este un vast ºantier
pentru cã sunt multe lucrãri de efec-
tuat pentru infrastructura rutierã ºi
utilitarã, solicitând fonduri ºi firme
care sã le execute în condiþiile unui
trafic supra-aglomerat. Din pãcate,
în aceastã situaþie nu existã încã o
corelare a lucrãrilor. Dupã ce crezi
cã totul este terminat, a doua zi se
sparge asfaltul proaspãt turnat ºi se
încep alte lucrãri. Aþi sancþionat
cumva pe cei care favorizeazã prin
tot felul de scuze ºi aprobãri prolife-
rarea acestui fenomen?

N.O.: Aºa cum probabil aveþi
cunoºtinþã, potrivit deciziei Consiliului
General al Municipiului Bucureºti,
strãzile pe care circulã mijloacele de
transport în comun se aflã în admi-
nistrarea Primãriei Capitalei. Aºadar,
pentru orice nemulþumire legatã de

lucrãrile efectuate trebuie sã vã
adresaþi P.M.B., deoarece numai
acolo puteþi primi rãspunsurile de
care aveþi nevoie. Cât priveºte
lucrãrile efectuate pentru refacerea
carosabilului sau a infrastructurii
rutiere, ele trebuie sã fie realizate,
chiar dacã de multe ori traficul
devine ºi mai aglomerat, având
speranþa cã bucureºtenii înþeleg
necesitatea unor asemenea lucrãri.
Acesta este unul din dezavantajele
pe care trebuie sã le îndurãm cu
toþii, ca sã ne bucurãm mai apoi de
strãzi asfaltate ºi cu o infrastructurã
corespunzãtoare. 

C.E.: Sectorul 2 este cel mai
mare din capitalã ºi, ca atare,
chiar dacã este mai greu de
gospodãrit, trebuie sã dea „tonul“
pozitiv  aºteptat de locuitorii sãi.
Ce construcþii noi sau moder-
nizate vor fi reprezentative în
2009 ºi în perspectivã?
N.O.: Avem în derulare nume-

roase proiecte urbanistice ce se pre-
conizeazã la început de an, deºi,
trebuie sã recunoaºtem, mai puþine
decât în anii precedenþi. Vã dau
câteva exemple:

ansamblul rezidenþial situat pe
ªos. Andronache nr. 225: 6 blocuri
P + 10;

apoi ansamblul rezidenþial din
ªos. Pantelimon nr. 266: 4 blocuri
P + 11 E ºi 1 bloc P + 8E;

Pe ªos. Colentina 434 – locu-
inþe ºi birouri P + 4 E;

locuinþe P + 6 E pe Str. Viitorului
109; 

tipografie, depozit carte, birouri
P + 4 E pe Str. Luigi Galvani nr. 20 bis
ºi enumerarea ar putea continua.

Pentru buna dumneavoastrã infor-
mare, vã precizãm cã se desfãºoarã,
de asemenea, importante investiþii,
pentru care au fost eliberate deja
urmãtoarele autorizaþii de construire
pentru:

S.C. NUSCO BUILLDINGS S.R.L.
imobil 4S + P + 11 E - birouri,
Str. Gara Herãstrãu nr. 4B;

S.C. GID CONSTRUCÞII VOLUM
S.R.L imobil 2 S + P + 6 E -
locuinþã cu birouri la parter, Str. Þepeº
Vodã nr. 130;

S.C. ATV IMOB INVEST S.R.L.
imobil 4 S + P + 3 + 4 E – 7 Er –
birouri, Bd. Dacia nr. 121;

Imobil 2 S + P + 3 E + E 4 r –
HOTEL, str. Icoanei nr. 11-13, colþ cu
Str. Aurel Vlaicu;

ADMINISTRAÞIA PIEÞELOR –
sector 2 S + P + 3 E + 4 Er -  piaþã,
Str. Aghireº nr. 1 B;

S.C. BYBLOS CONSTRUCT
S.R.L., imobil S + P + 6 E –
locuinþe colective, Intr. Tãciunelui
nr. 15;

locuinþã 2 S + P + 7 E + E 8 r
Str. Mihai Eminescu nr. 100, colþ cu
str. Aurel Vlaicu. 
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