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Excentrici ºi excentricitãþi!
Numai într-o þarã ca România, condusã dupã 1990, de oameni bolnavi de
putere se pot întâmpla lucruri ieºite din
comun, unele dintre ele nemaiîntâlnite
undeva pe mapamond.
Nu trece zi de la Dumnezeu în care sã
nu se consemneze, în primul rând de cãtre
ziariºti, „grozãviile“ imaginaþiei unor oameni
care se întrec într-un cerc restrâns sã-ºi
însuºeascã tot mai mulþi bani publici sub
justificarea îmbunãtãþirii vieþii ºi mediului în
care trãim ºi încã mai muncim.
Cum este posibil ca niºte neisprãviþi
postaþi în funcþii de conducere la primãriile
capitalei sã-ºi batã, pur ºi simplu, joc de
numeroasele taxe ºi impozite plãtite de
cetãþeni, direcþionând sumele respective
pentru lucrãri care nu sunt de loc necesare
în aceastã perioadã în care peste 75% din
oameni „trag mâþa de coadã“ ca urmare a
restrângerii substanþiale a mijloacelor de
care dispun pentru a duce o viaþã decentã.
Vã mai amintiþi dorinþa fierbinte a unor
edili bucureºteni, excentrici am zice, care,
nici mai mult, nici mai puþin, doreau sã
aloce milioane de euro pentru înierbãri,
arteziene ºi… ridicarea unei „cruci de flori“
pentru Patriarh ºi pelerini?
Asta ne mai lipsea! Noroc cã dupã
apariþia în presã a acestor intenþii, cei
îndreptãþiþi au anulat planurile lor. Nu ºtiu,
dar chiar simþea nevoie Preafericitul
Patriarh ca în timpul vieþii sale sã i se
ridice o cruce? Greu de crezut.
Cei care doreau o asemenea investiþie
ºtiau, însã, prea bine ce bani câºtigau în
urma acestei afaceri, pentru cã deja
hotãrâserã ca florile sã fie schimbate în
funcþie de fiecare sezon (primãvarã,
varã…).
O investiþie trebuie, în primul rând, sã
producã ceva, sã aducã un venit, nu sã
consume.
În cazul de faþã, ea aducea, desigur,
bani frumoºi firmelor specializate în
„naveta” fondurilor primite de le primãrii, dar
cu întoarcere parþialã cãtre „binefãcãtori“.
Alþi bani, alte… distracþii, sau tot
excentrici ºi excentricitãþi la care participã
electoral „floarea“ cea vestitã a partidelor

ce nu ne vor decât binele… viitor, cã de
cel prezent nu mai poate fi vorba.
Abundã tot felul de manifestãri…
populare, care mai de care mai necesare:
festivalurile mãrului, prunului, caiselor ºi a
celorlalte fructe.
Apoi cele consacrate unor evenimente
deosebite cum ar fi: „tunde oaia ºi
berbecul”, ca sã nu mai vorbim de cele ce
urmau sã fie menþionate în cartea recordurilor precum: cel mai mare mic din lume
sau gogoaºa înfuriatã, tortul… torturilor etc.
Pentru toate acestea sunt bani care curg
într-un ºuvoi de neoprit. ªi staþi aºa cã mai
sunt încã aproape trei luni pânã când vom fi
chemaþi sã ne alegem un nou preºedinte
de þarã, când ele se vor înmulþi ºi vor cheltui
sume din ce în ce mai mari.
Curioºi am fi dacã transparent cum se
laudã de fiecare datã viitorii noºtri aleºi
s-ar publica la vedere sumele ºi sursele
de provenienþã ale acestora pentru a ºti ºi
noi cã totul este curat ºi nu bãnuit ca pânã
acum curat, murdar!
Spuneam cã pentru tot felul de „gãselniþe” în materie de petreceri… populare
sunt bani. Ei nu sunt pentru pensii ºi salarii,
pentru acestea statul se împrumutã la
bãnci, plãtind dobânzi usturãtoare, îndatorând pe mai departe cetãþenii.
Nu sunt bani nici pentru lãmurirea
decentã a salarizãrii bugetarilor, cu
precãdere a magistraþilor ºi a celor din
sãnãtate ºi educaþie. Sigur, aici sunt
câteva lucruri care trebuie rezolvate cât
mai echitabil. Dacã s-ar întocmi „fiºa
postului“ pentru fiecare bugetar, în care sã
fie cuprinse ºi toate activitãþile pentru care
se pretind sporuri, atunci ar dispãrea ºi
ceea ce se întâmplã acum în justiþie.
Cui îi convine oferta financiarã a statului
pentru munca prevãzutã a fi depusã bine,
cui nu, nu are decât sã opteze pentru alte
profesii mai bãnoase.
Oricum, în momentul de faþã, magistraþii sunt destul de… onoraþi financiar, în
raport cu alte profesii, la fel de dificile.
Statul de drept, pe care îl invocã ei mai
tot timpul, ar trebui sã însemne ºi corespondentul în realitate.
Ori, când vezi cã trei, patru complete
de judecatã dau un verdict într-o cauzã ºi

vine al cincilea ºi hotãrãºte contrariul stai
ºi te gândeºti cum 9-12 judecãtori greºesc,
iar trei spun corect. Nu de alta, dar toþi au
urmat aceleaºi cursuri la facultãþile unde
profesori sunt tocmai cei „mai tari în gurã“
dintre magistraþi prezenþi aproape searã
de searã pe micile ecrane, vãitându-se de
nedreptatea la care sunt supuºi, motive
pentru care au declanºat cu de la sine putere
greve peste greve.
Excentrici ºi excentricitãþi au fost ºi
sunt ºi în sectorul construcþiilor, unde, de
multe ori, lucrurile se deruleazã la întâmplare, pe picior am zice. Adicã, ceva executat cât mai repede ºi, deci, superficial,
ceva care sã aducã bani, de asemenea,
cât mai repede.
Prima aberaþie la care pãrtaºi sunt unii
ºi aceiaºi actori se înregistreazã în infrastructura rutierã, unde, de exemplu, la
ºoseaua de centurã de la Gherla, lucrarea
n-a durat decât câteva zile, nici mãcar ca
în filmul „N-a durat decât o varã“ vãzut pe
ecrane cu mulþi ani în urmã. N-a rezistat,
s-a crãpat ºi a luat-o la vale emoþionatã
probabil de panglica tãiatã în ajun de cãtre
premier.
Nu mai vorbim de celebra autostradã
Transilvania, unde excentricitãþile sunt în
ton cu excentricii care s-au încumetat la
ceva pe care n-au reuºit sã-l facã.
Bani aruncaþi pe apa sâmbetei peste
tot, dar nu cu scuza cã autorii ar fi excentrici, pentru cã ei ºtiu bine cine, unde ºi
când intrã în posesia lor.
Doamne când vom intra în normal?
Ciprian ENACHE
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Criza economicã globalã ºi consecinþele sale
asupra industriei europene a construcþiilor
DECLARAÞIE EFBWW- FIEC
Domenico PESENTI –
preºedinte EFBWW (Federaþia Europeanã a Lucrãtorilor din Construcþii ºi Industria Lemnului)
Dirk CORDEEL –
preºedinte FIEC (Federaþia Industriei Europene a Construcþiilor)
În anul 2008, industria construcþiilor a reprezentat 10,4% din PIB-ul Uniunii Europene. Cele 2,9 milioane
de întreprinderi, în special mici ºi mijlocii din acest sector, asigurau 16,3 milioane locuri de muncã, respectiv
7,6% din totalul locurilor de muncã din UE.
Datoritã factorului de multiplicare (1 loc de muncã în construcþii = 2 locuri de muncã în sectoarele
colaterale), activitatea din construcþii genereazã locuri de muncã în sectoarele colaterale: producþie de
materiale, distribuþie, transport etc. Aceasta face din sectorul construcþiilor cel mai mare angajator
industrial, prin asigurarea de locuri de muncã pentru 48,9 milioane de lucrãtori.
Pe lângã rolul sãu de pivot în economie, construcþiile au ºi o funcþie socialã: produc locuinþe ºi
infrastructurã publicã.
Prin specificul sãu, activitatea de construcþii este strâns influenþatã de fluctuaþia economiei la care
reacþioneazã, de obicei, cu oarecare întârziere. Din aceastã cauzã, sectorul european de construcþii este
acum în recesiune ºi duce greul crizei financiare.
EFBWW ºi FIEC reprezintã tandemul sindicate/patronate, recunoscut de organismele europene ca
reprezentant al industriei europene a construcþiilor. EFBWW ºi FIEC, considerã cã cei care fac politicile
economice trebuie sã contribuie la susþinerea sectorului de construcþii. Dacã autoritãþile europene,
naþionale ºi regionale nu acþioneazã repede prin mãsuri structurale, recesiunea în construcþii va avea un
impact negativ pe termen lung asupra locurilor de muncã din acest sector dar ºi asupra locurilor de
muncã din sectoarele adiacente.
EFBWW ºi FIEC au un numãr de propuneri concrete ºi pozitive pentru întãrirea sectorului construcþiilor
cu implicaþii directe în regenerarea economicã globalã în UE.
Pentru a combate impactul imediat al crizei, multe state, grupuri ºi instituþii au iniþiat rãspunsuri
coordonate ºi efective. EFBWW ºi FIEC apreciazã aceste eforturi, dar considerã necesarã o mai mare
cooperare ºi coordonare la nivelul UE ºi între statele membre.
INTENSIFICAREA INVESTIÞIILOR PUBLICE
ªI PROIECTELE DE INFRASTRUCTURÃ
Fiecare autoritate publicã are un plan de investiþii pe
termen lung pentru lucrãri publice sau/ºi de infrastructurã. În scopul prevenirii recesiunii curente ºi a unui val
de ºomaj (care duce la cheltuieli publice), EFBWW ºi
FIEC propun ca investiþiile publice din sectorul de lucrãri
publice ºi infrastructurã sã fie intensificate. Fiecare
autoritate poate sã facã aceasta prin ajustarea politicii
sale de investiþii în funcþie de criza actualã. În termeni
practici, EFBWW ºi FIEC propun ca guvernele sã realizeze lucrãrile publice ºi de infrastructurã ca o prioritate ºi
sã stimuleze implementarea proiectelor viitoare. În multe
þãri membre existã planuri pentru proiecte de interes
public, care, de multe ori, nu au fost implementate din
motive politice/financiare. Recesiunea prezentã este o
bunã oportunitate sã se realizeze aceste planuri.
EFBWW ºi FIEC considerã drept investiþii utile public
lucrãrile de infrastructurã în ºcoli, spitale, edificii pentru
îngrijirea copiilor, cãmine pentru îngrijire a bãtrânilor,
amenajãri comunitare (biblioteci, centre sportive, facilitãþi pentru tineri). Toate acestea pot crea o valoare
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adãugatã considerabilã ºi pe termen lung pentru toatã
societatea.
Un domeniu în care sectorul construcþiilor mai are
foarte mult de lucru este cel care priveºte aplicarea
metodelor eficiente de economisire a energiei ºi de dezvoltare a tehnicilor inteligente ºi inovative.
EFBWW ºi FIEC susþin revizuirea promptã a regulamentelor cadru ale politicii de coeziune care permit
creºterea plafonului pentru cheltuielile pe care le pot
face statele membre din Fondul de Dezvoltare Regional
pentru creºterea eficienþei energetice a clãdirilor. În acelaºi
timp, EFBWW ºi FIEC încurajeazã tendinþa cãtre zero
energie la noile clãdiri ºi subliniazã necesitatea înmulþirii
clãdirilor la care se aplicã izolaþii, echipamente de
încãlzire ºi sisteme de control a încãlzirii ºi a aerului
condiþionat.
În plus, EFBWW ºi FIEC cer ca discuþia asupra eficienþei energetice ºi a realizãrii obiectivelor de zero
energie sã fie extinsã la toate clãdirile existente. Aceasta
necesitã un plan intensiv, pe termen lung, de renovare,
care trebuie susþinut prin intervenþii financiare europene,
naþionale ºi regionale.
continuare în pagina 8 
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Investiþiile substanþiale în susþinerea construcþiei de
locuinþe, renovare ºi infrastructurã conduc la o creºtere
semnificativã a economiei (ºi implicit a locurilor de
muncã). În acest sens, EFBWW ºi FIEC cer tuturor
guvernelor sã urgenteze programul investiþiilor în sectorul construcþiilor, program care trebuie sã joace un rol
semnificativ în reducerea emisiei de gaze din clãdiri cu
cel puþin 20% pânã în anul 2020.
EFBWW ºi FIEC solicitã autoritãþilor competente sã
stabileascã stimulentele fiscale pentru proprietarii de case
care doresc sã investeascã în locuinþe eficiente energetic.
SÃ STIMULÃM CUMPÃRAREA
ªI RENOVAREA DE LOCUINÞE
Piaþa locuinþelor private este foarte dependentã de
încrederea consumatorului.
Când încrederea consumatorului în situaþia economicã ºi financiarã scade, primul lucru pe care acesta îl
face este sã sisteze investiþiile în cumpãrarea sau renovarea casei. Mãsurile guvernamentale (stimulente financiare pentru investiþii „verzi“, deducere de taxe...) sunt
necesare pentru a revigora încrederea consumatorului
pe piaþa locuinþelor ºi consolidarea încrederii între
cumpãrãtori ºi finanþiºti. Absenþa unor asemenea mãsuri
riscã sã declanºeze un declin serios al pieþei locuinþelor
ºi, implicit, consecinþe considerabile asupra întregii
economii.
Piaþa caselor private ºi comerciale este larg finanþatã
prin credite ipotecare sau împrumuturi. Multe bãnci
aplicã, în prezent, criterii mai dure pentru accesarea
unui credit. Aceasta va ajuta, desigur, la evitarea
repetãrii unor erori care sunt la originea actualei crize
financiare. Totuºi criteriile cerute persoanelor individuale
ºi lumii afacerilor, respectiv „garanþii excesive“ pentru
achiziþionarea sau renovarea locuinþelor vor avea ca
rezultat inevitabil un numãr mai mic de credite sau credite ipotecare. Autoritãþile publice pot interveni în acordarea de garanþii pentru persoane individuale sau
juridice care doresc sã cumpere sau sã renoveze
locuinþe, încurajând astfel instituþiile bancare sã acorde
mai uºor credite ipotecare.
În multe þãri europene proprietarii primei case, în
general familii tinere, întâmpinã mari greutãþi din cauza
crizei financiare. Criza financiarã a fãcut ca achiziþia
primei case sã devinã mai dificilã pentru cei mai puþin
înstãriþi. De aceea, sunt necesare mãsuri de reglementare pentru ca preþul locuinþelor sã fie mai abordabil
iar creditele mai accesibile pentru cei care doresc sã-ºi
cumpere prima casã.
CREªTEREA SUBSTANÞIALÃ A NUMÃRULUI
DE „LOCUINÞE SOCIALE” PENTRU ÎNCHIRIERE
SAU VÂNZARE CÃTRE CEI CU VENITURI MICI
Piaþa locuinþelor este inaccesibilã unei pãrþi a populaþiei din cauza veniturilor lunare foarte scãzute ale
acestui segment. Deoarece fiecare stat are datoria sã
asigure cetãþenilor sãi accesul la o locuinþã decentã,
trebuie asiguratã subvenþionarea locuinþelor pentru cei
care nu dispun de suficiente fonduri. În cele mai multe
þãri existã, deja, un sistem de „locuinþe sociale“, care pot
fi achiziþionate sau închiriate la un preþ redus.
EFBWW ºi FIEC solicitã o atenþie aparte pentru
acest tip de locuinþe. Construcþia ºi renovarea
„locuinþelor sociale“ nu numai cã stimuleazã activitatea
de construcþii ci contribuie ºi la creºterea economicã a
8

societãþii în general. Oferirea de locuinþe decente tuturor
celor care sunt „dezavantajaþi economiceºte“ pe piaþa de
închirieri trebuie sã fie preocuparea celor care se ocupã
de politicile sociale, în special de cele privind locuinþele.
UTILIZAREA EFICIENTÃ A TUTUROR RESURSELOR
DE INVESTIÞII PENTRU SECTORUL DE CONSTRUCÞII
Din nefericire, în fiecare an, importante resurse financiare rãmân neutilizate sau investirea lor este amânatã
din cauza exceselor birocratice, a întârzierilor ºi erorilor
administrative: autorizaþii de construcþie, proceduri
legale, licitaþii întârziate etc. În actuala recesiune este
foarte important ca toate fondurile disponibile la nivel
european, naþional ºi regional sã fie optim utilizate prin
eliminarea birocraþiei inutile ºi a piedicilor administrative.
Totuºi, EFBWW ºi FIEC declarã cã interesele siguranþei
ºi sãnãtãþii mediului, ca ºi interesele lucrãtorilor ºi consumatorilor sunt prioritare ºi nu pot fi desconsiderate.
STABILIREA UNEI SCHEME A ªOMAJULUI TEMPORAR
În timpul perioadei de recesiune, ºomajul temporar
este, de cele mai multe ori, inevitabil. Pentru firmele de
bunã credinþã care nu pot sã-ºi pãstreze angajaþii,
EFBWW ºi FIEC considera cã schema de „ºomaj temporar“ trebuie sã fie limitatã în timp ºi supusã unor
condiþii stricte de aplicare. În timpul perioadei de ºomaj
temporar muncitorii în cauzã trebuie sã primeascã o
indemnizaþie de ºomaj de la guvern, completatã cu o
cotã de la angajator, astfel încât sã le permitã
menþinerea unui nivel decent de venit. În acelaºi timp, o
asemenea perioadã trebuie folositã pentru urmarea unor
cursuri temporare de formare profesionalã. EFBWW ºi
FIEC încurajeazã autoritãþile naþionale ºi partenerii
sociali sã colaboreze pentru analizarea fezabilitãþii
fiecãrei scheme de ºomaj temporar care combinã
menþinerea venitului cu formarea profesionalã.
PENTRU UN SISTEM FINANCIAR STABIL,
SUSTENABIL ªI TRANSPARENT
Originea actualului regres economic se regãseºte
poate în sectorul financiar ºi are acum un impact asupra
întregii economii mondiale „reale“. Lipsurile din mecanismul de control ºi interconexiunile între pieþe au accelerat
ºi exacerbat efectele pe care le resimþim astãzi. Consumatorii ºi întreprinderile, în special IMM-urile, care
reprezintã cea mai mare parte din industria construcþiilor, au nevoie de un sistem financiar stabil, sustenabil ºi
transparent. Aºa cã, EFBWW ºi FIEC susþin puternic o
reformã la nivel mondial a arhitecturii financiare actuale.
EFBWW ºi FIEC, împreunã cu organizaþiile
naþionale afiliate, sunt gata sã lucreze într-un mod
constructiv cu toþi cei implicaþi pentru gãsirea
soluþiilor care sã micºoreze impactul crizei economice globale asupra industriei construcþiilor.
Scãderea economicã actualã este o oportunitate
pentru a lucra împreunã în vederea creãrii unui viitor
sector de construcþii sustenabil, cu atenþie specialã
pentru calitate, mediu, forþã de muncã, cunoºtinþe
profesionale ºi protecþie socialã.
Rãspunsurile noastre trebuie sã se concentreze
în vederea creãrii de noi locuri de muncã, a asigurãrii încrederii ºi a dezvoltãrii, pe recâºtigarea
încrederii în sectorul financiar ºi în special pentru
sistemul de credite ipotecare ºi creditelor de acces
la investiþii. 
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Repararea ºi consolidarea structurilor degradate din beton
folosind mortare speciale
În trecut, betonul era considerat un material „indestructibil”. Aceastã convingere i-a determinat pe mulþi
constructori ºi proiectanþi sã ignore normele ce asigurau durabilitatea structurilor din beton. Rezultatul este
cã dupã 20-30 de ani de la construire, cea mai mare parte a construcþiilor din beton prezintã semne evidente
de degradare. În prezent, nivelul ridicat al costurilor de construcþie face mai avantajoasã repararea ºi consolidarea construcþiilor degradate din beton, chiar dacã procesul de degradarea a atins un stadiu destul de avansat.
Laboratoarele de cercetare ale concernului MAPEI, Milano, acumulând o experienþã de peste 70 de ani în
producerea materialelor speciale de construcþii, prezintã o ofertã completã destinatã reparãrii ºi consolidãrii
structurilor degradate din beton: mortare anticorozive pentru pasivizarea armãturilor, rãºini epoxidice pentru
injecþii fisuri, mortare de ciment sau epoxidice pentru ancorarea fierului beton, mortare pentru refacerea stratului de beton care acoperã armãturile, tinciuri ºi protecþii hidroizolante, vopsele speciale cu efect anticoroziv.
CAUZELE DEGRADÃRII BETONULUI
Cauzele degradãrii sunt favorizate
adesea de deficienþele calitative ale
betonului ºi sunt determinate, în general, de condiþiile ambientale la care
este expusã construcþia. Cauzele pot
fi de naturã chimicã, fizicã sau
mecanicã, precum:
 Agresiunea chimicã de carbonatare a betonului, la betoanele
incorect dozate, cu un raport mare
de apã/ciment, în urma cãreia stratul
de beton care proteja armãtura se
desprinde, expunând-o direct la
coroziune prin ruginire.
 Agresiunea chimicã a sãrurilor de clor sau de sulf prezente în
sãrurile folosite iarna pentru dezgheþarea carosabilului, în mediul
marin sau în apele reziduale, conduce la deteriorarea ºi exfolierea
stratului de beton.
 Agresiunea
ciclurilor de
îngheþ/ dezgheþ, urmare a infiltrãrii
apei prin porii betonului ºi în interiorul lui, accelereazã degradarea
betonului.
 Agresiuni cauzate de incendii,
care dilatã fierul de armaturã,
provocând fisuri, distrugeri sau
colapsul structurii din beton.
 Agresiuni cauzate de contracþii plastice sau higrometrice

ale betonului proaspãt sau întãrit,
apãrând fisuri, ca urmare a evaporãrii apei din beton în ambient.
 Agresiuni provocate prin
abraziune, eroziune, suprasarcini
ºi impact, generând, în multe cazuri,
leziuni grave ale structurii din beton.
CAUZELE ªI STABILIREA
INTERVENÞIILOR DE REPARARE
Înainte de a începe orice fel de
intervenþie pentru reparare, este
necesar sã se procedeze la o investigaþie completã ºi amãnunþitã a
structurii respective, determinând:
 Profunzimea de carbonatare a
betonului;
 Grosimea stratului de beton care
acoperã armãtura;
 Prezenþa cel puþin a fisurilor
care aratã cã în acel punct dilatarea
betonului a depãºit rezistenþa la
rupere.
 Cauza care a provocat dilatarea (coroziunea ºi expandarea
fierului de armaturã, sulfatarea, poziþionarea incorectã a fierului de
armaturã).
Succesul intervenþiilor de reparaþii este legat, mai ales, de alegerea
potrivitã a materialelor folosite.
Trebuie avute în vedere mortarele
de reparaþii, din linia Mapegrout:
Mapegrout Tissotropico, Mapegrout
T60, Mapegrout BM, Mapegrout

Rapido, Mapegrout Colabile, Planitop 430, Mapegrout Gunite etc., care
îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
 Aderenþa foarte bunã la betonul existent ºi la fierul de armaturã;
 Coeficient de contracþie foarte
mic sau, mai exact, coeficientul de
expansiune a materialului proaspãt
sã fie mai mare decât cel de contracþie în stare întãritã (de aceea
aceste materiale se numesc mortare
cu contracþie controlatã).
 Rezistenþa la factorii agresivi
din mediu ºi un grad mare de impermeabilitate;
 Uºurinþa în aplicare.
Folosirea mortarelor tradiþionale
pe bazã de ciment s-a dovedit nesatisfãcãtoare deoarece contracþia
amestecului proaspãt este una din
cauzele cele mai frecvente ale insuccesului, care constã de obicei în
desprinderea materialului de reparaþie de suport sau apariþia de fisuri
pe suprafeþele reparate.
Mortarele predozate de la
MAPEI, sunt armate dispers cu
microfibre care reduc apariþia fisurilor
la întãrire, au o expandare controlatã
(reducând astfel apariþia contracþiilor
la întãrire) ºi produc, în contact cu
armatura sau cu un suport suficient
de rugos, o precompresiune în
materialul de reparaþii aplicat.

FAZE OPERATIVE ªI CURÃÞAREA
SUPRAFEÞELOR
 Îndepãrtarea
manualã sau
mecanicã a pãrþilor degradate din
beton ºi controlarea grosimii de carbonatare cu o soluþie de fenolftaleinã
1% în alcool etilic. (Fenolftaleina
este un indicator aplicat pe un beton
carbonatat care are un pH de 8 - 9 ºi
rãmâne de culoarea transparent, dar
aplicat pe un beton sãnãtos cu un
pH de 12 - 13, vireazã din culoarea
transparent în culoare roºie).
 Îndepãrtarea betonului degradat se face pânã la decopertarea
fierului de armaturã. În unele cazuri
îndepãrtarea betonului va fi fãcutã
pânã la îndepãrtarea completã a
betonului carbonatat, caz în care
armãturile nu vor mai conlucra cu
betonul.
 Reparaþiile precedente, care
nu sunt perfect aderente la suport,
vor fi îndepãrtate.
În cazul consolidãrilor, când
grosimea de turnare sau de aplicare
a mortarului de reparare este mare,
la structura sau la elementul în discuþie se adaugã armatura metalicã
suplimentarã.
Suprafaþa betonului care se va
repara cu mortare speciale va trebui
sã fie foarte rugoasã, cu denivelãri
mai mari de 5 mm.
Dupã îndepãrtarea betonului
degradat, trebuie sã se cureþe foarte
bine suprafeþele decopertate, pe
care se vor aplica mortarele de
reparaþii. Procedeul de curãþare cel
mai eficient este hidrosablarea
deoarece îndepãrteazã eficient de
pe suport pãrþile neaderente, urmele
de uleiuri, grãsimi, vopsea sau
ruginã. Prin aceastã operaþiune se
curãþã foarte bine ºi armaturile, fiind

aduse la stadiul de „metal alb“. Un
procedeu optim de îndepãrtare a
betonului degradat este folosirea
apei de foarte înaltã presiune, la
2000 bari - 2500 de bari, cu ajutorul
unor maºini speciale. Astfel, în structura de beton nu sunt induse vibraþii
puternice ºi nu apar alte fisuri.
Suprafaþa betonului sãnãtos rãmâne
foarte rugoasã.
PROTECÞIA ARMÃTURII
Dupã îndepãrtarea betonului
deteriorat ºi curãþarea suprafeþelor,
armãturile existente se protejeazã ºi
se pasivizeazã cu un mortar special,
pentru a preveni noile fenomene de
coroziune. Când armãturile existente sunt corodate ºi au secþiunea
redusã cu mai mult de 30%, este
necesar sã se adauge suplimentar
noi armãturi care, de asemenea, se
protejeazã cu mortar anticoroziv.
Se pot folosi urmãtoarele tipuri
de materiale speciale:
1. materiale pentru protecþia
armãturilor împotriva coroziunii
(SR EN 1504-7);
2.1. mortare de reparaþii cu aplicare prin torcret, în procedeu umed
sau uscat, pentru reparaþii structurale ºi nestructurale (SR EN 1504-3);

2.2. mortare de reparaþii, cu consistenþã fluidã, cu aplicare prin turnare pentru reparaþii structurale ºi
nestructurale (SR EN 1504-3);
2.3. liant pe bazã de ciment pentru paste de injecþii, mortare sau
betoane, cu consistenþã fluidã pentru reparaþii structurale ºi nestructurale (SR EN 1504-3);
2.4. mortar epoxidic cu consistenþã fluidã pentru reparaþii rezistente la trafic, încãrcãri, ºocuri ºi
abraziune;
3.1. materiale epoxidice cu consistenþã vârtoasã pentru lipire structuralã (SR EN1504-4);
4. materiale de protecþie de
suprafaþã pentru beton – nivelare
(SR-EN 1504-2);
5. materiale de protecþie de
suprafaþã pentru beton – hidroizolaþii
(SR EN1504-2);
6. materiale de protecþie de
suprafaþã pentru beton – vopsele
(SR EN1504-2);
7. materiale cu consistenþã fluida
- ancorarea armãturii (SR EN1504-6);
8. materiale complementare –
latex, produse de curã (ANTIEVAPORANÞI) ºi DECOFROL.
Mai multe informaþii pe site-urile
www.mapei.ro sau www.mapei.it. 

Lucrãri de referinþã executate în România cu materiale speciale MAPEI
• Pasajele de la Km 11 ºi Km 13 de peste autostrada Bucureºti - Piteºti;
• Reabilitare pod pe DN 2 Bacãu - Roman;
• Reabilitare pod pe DN 2 Cãlniºtea;
• Reabilitare pod pe DN 17A Km 20+295 Vatra Moldoviþei;
• Reparaþie curentã pasaj feroviar ºi rutier Jiului Bucureºti;
• Reparaþie capitalã pod DN 5B Km 33+ 028;
• Reparaþie capitalã pod pe DN58 km 34 + 106;
• Reparaþie curentã la pod DN6 km 41+324;
• Reparaþii pasaje pe DN3 km 11 (Tuborg ºi Pasãrea);
• Reabilitare pod pe DN 1A la Teiºani;
• Reabilitare pasaj pe DN 1 la Otopeni.

MAPEI România srl

S t r. G e n . I o n D r a g a l i n a n r. 1 4
Sector 5 – Bucureºti
Te l . : + 4 0 2 1 3 11 7 8 1 9 ; F a x : + 4 0 2 1 3 11 7 8 2 1
w w w. m a p e i . r o

Maºini specializate pentru consolidarea
terenurilor ºi fundaþiilor
INJECTOFORAJ SRL este una dintre firmele cu renume care îºi desfãºoarã activitatea pe ºantierele
din România în domeniul consolidãrii terenurilor ºi fundaþiilor cu maºini specializate.
Performanþele sale sunt apreciate ºi pentru cã dispune de o bazã tehnico-materialã de prim rang, ca
urmare a importului de utilaje de mare competitivitate. Printre acestea se numãrã cele achiziþionate de la
firma italianã COMACCHIO.
Câteva date despre COMACCHIO nu fac altceva decât sã confirme faptul cã INJECTOFORAJ SRL
s-a orientat cãtre un furnizor de marcã pe piaþa utilajelor de acest tip.
Era anul 1986 când fraþii
COMACCHIO din Italia se încumetau sã rãspundã provocãrii care îi
va plasa mai târziu pe o poziþie
fruntaºã a pieþei mondiale de foraje
mici ºi medii.
Ei au parcurs, în aceºti ani, o cale
marcatã de succese, în care inovaþia
tehnologicã, profesionalismul, experienþa ºi pasiunea pentru muncã au
fãcut diferenþa.
Acceptarea provocãrii amintite
a însemnat pentru COMACCHIO,
concentrarea cu prioritate a întregii
activitãþi spre satisfacerea exigenþelor clienþilor pentru obþinerea
de productivitate înaltã, calitate ºi
eficienþã.
Dezvoltarea firmei COMACCHIO
s-a materializat de-a lungul anilor în
lansarea pe piaþa construcþiilor a
sute ºi sute de maºini inovative care
opereazã în domeniul geotehnicii, a
energiei geotermale, a consolidãrii
solului, a forajelor ancorã ºi pentru
puþuri de apã.
Pe parcursul activitãþii, experienþa ºi inovarea continuã au
furnizat clienþilor soluþii care sunt
adaptate nevoilor lor specifice, de la
design pânã la operabilitatea efectivã în interiorul ºantierului.
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Un alt punct de forþã la
COMACCHIO este diversitatea care
caracterizeazã fiecare maºinã din
gama standard.
Toate fazele proiectãrii sunt
urmãrite, pas cu pas, cu o grija ºi o
atenþie speciale, folosind sisteme
informatice 3D performante.
Inovarea ºi investiþiile tehnologice continue au condus la o dezvoltare considerabilã a procesului de
producþie, uºurând ºi pe aceastã
cale munca angajaþilor.
În cadrul companiei existã secþii
de lucru specializate, maºini cu
comandã numericã, maºini unelte
organizate în unitãþi speciale,
întotdeauna în legãturã una cu alta,
gestionate ºi supravegheate de
tehnicieni specializaþi.
La COMACCHIO, procesul de
producþie începe, întotdeauna, cu o
selectare riguroasã a materiilor
prime. Fiecare produs este urmãrit
apoi pe tot parcursul ciclului de producþie, acordând atenþie celui mai
mic detaliu.
Cu ajutorul aparatelor de mãsurã
ºi control ºi a tehnicienilor foarte
bine pregãtiþi, fiecare maºinã este

testatã ºi verificatã, piesã cu piesã,
creând, astfel, un produs fiabil ºi
sigur în conformitate cu Directivele
Europene.
Acest tip de management a permis obþinerea de cãtre firmã a certificãrii de calitate ISO 9001.
Managementul de succes ºi abilitãþile organizatorice ale personalului
tehnic ºi comercial au permis, de
asemenea, asigurarea unui serviciu
de livrare a maºinilor care sã
respecte calendarele contractuale,
atât în Italia cât ºi în toatã lumea.
Pentru satisfacerea deplinã a
necesitãþilor clientului, firma nu se
concentreazã doar pe livrarea unui
produs funcþional, ci îl asistã pe
acesta în fazele de start-up ºi de
întreþinere, prin tehnicienii care
oferã instrucþiuni detaliate cu
privire la toate aspectele determinante pentru buna funcþionare ºi
întreþinere a utilajelor. În acest sens,
training-ul este un aspect fundamental: în mod frecvent, COMACCHIO
organizeazã cursuri de formare pentru operatorii ºi tehnicienii de
întreþinere, ceea ce permite clienþilor
sã foloseascã maºinile cât mai bine
ºi sã obþinã cu ele performanþã ºi
productivitate.
În cadrul companiei, existã un
depozit, unde fiecare piesã
comandatã este catalogatã ºi expediatã prin intermediul unui sistem
modern computerizat. În acest mod,
clienþii pot beneficia de sprijinul
firmei COMACCHIO, printr-o vastã
ºi eficientã reþea post-vânzare.
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Producþia COMACCHIO se bazeazã, în principal, pe patru tipuri de echipamente de foraj:
LINIA MC
Linia de bazã de maºini de foraj,
ºenilate, multifuncþionale rigide ºi
articulate, sunt indicate pentru anumite tipuri de lucrãri specializate cum
ar fi consolidarea solului, forajul
ancorã, lucrãri geotehnice, foraje pentru puþuri ºi energie geotermalã.
Linia MC include, de asemenea,
douã modele de instalaþii modulare de
foraj pentru schele (MC100 & MC200).
Unele modele pentru utilizãri specifice au fost proiectate în cadrul liniei
MC, în particular: seriile GEO ºi GT.

 GEO tehnice – GEO identificã
instalaþiile de foraj hidraulice pe ºenile,
specifice pentru geotehnicã: sondaje
geo-gnostice, ambientale, carotaje etc.
 GEO termale – GT identificã seria
de instalaþii hidraulice de foraj, ºenilate, dedicate instalãrii în subsol de
sonde Geo-Termice.
LINIA MC-T
Instalaþiile hidraulice de foraj sunt
montate pe camion, folosite în special
pentru lucrãri geotehnice ºi puþuri de apã.
LINIA MC-E
Instalaþiile hidraulice de foraj sunt
montate pe excavatoare, folosite în

special pentru consolidarea solului ºi
ancoraje.
LINIA MC-S
Instalaþiile de foraj sunt proiectate
pentru a satisface anumite cerinþe
speciale.
Gamei MC-S îi aparþin maºini
cu caracteristici speciale, la nivel
de dimensiuni ºi tehnicã, construite
conform cerinþelor specifice ale
clientului. Prin acest serviciu special,
gama de produse COMACCHIO este
mai diversificatã ºi mai competitivã. 

STANDARDE ÎN DOMENIUL CALITÃÞII
Necesitatea ISO ºi EN
Ioan BURTEA – director general QUALITY CERT
Existenþa cadrului general de norme ºi principii legale cu privire la stabilirea competenþei operatorilor economici ºi aplicarea de reguli similare la nivel mondial, european ºi naþional, au condus la necesitatea emiterii standardelor ISO ºi EN.
Standardele din domeniul calitãþii au drept scop sã completeze ºi sã consolideze dispoziþiile existente în legislaþiile þãrilor în care deºi existã dispoziþii specifice cu acelaºi obiectiv, nu asigurã rezolvare în aceeaºi mãsurã, sau
cu aceleaºi efecte a problemelor din domeniul calitãþii. În acest context, prevederile legislaþiei naþionale ºi ale standardelor EN ºi ISO trebuie întregite cu norme ºi/sau prevederi legislative pertinente, care sã permitã realizarea unui
cadru unitar de tratare a problemelor privind calitatea.
La nivel internaþional, în domeniul certificãrii sistemelor de management, se aplicã prevederile seriei de standarde „ISO 9001“, iar la nivel European, pentru certificarea produselor, seria de standarde europene armonizate „EN“.
Activitatea de certificare se deruleazã de organisme de certificare, acreditate la rândul lor de organisme
desemnate la nivel naþional, considerate cã realizeazã acte de autoritate publicã.
În vederea consolidãrii recunoaºterii încrederii reciproce la nivel european, a eliminãrii necesitãþii unei
multiple acreditãri, precum ºi pentru consolidarea încrederii la nivel European a competenþei organismelor de
evaluare, a conformitãþii ºi implicit a recunoaºterii certificatelor emise de acestea, precum ºi a rapoartelor
de încercare emise de laboratoarele de încercãri, s-a instituit sistemul de recunoaºtere reciprocã a organismelor
de acreditare din þãrile Uniunii Europene, evaluate ºi ele la rândul lor, la nivel european.
În România, þarã cu vechi tradiþii în domeniul calitãþii în construcþii ºi în industria materialelor de construcþii,
funcþioneazã sistemele de certificare, conform standardelor stabilite drept referenþial la nivel mondial/ european.
Organismul naþional de acreditare, RENAR, este semnatar al MLA cu organismele similare din Uniunea
Europeanã, acreditarea de cãtre RENAR asigurând organismelor de certificare recunoaºterea valabilitãþii certificatelor emise de cãtre acestea în toate þãrile comunitãþii europene.
Obþinerea certificãrii sistemelor de management conferã operatorilor economici dreptul de participare la licitaþiile publice, iar certificarea produselor sau a controlului producþiei în fabricã dã dreptul de a se aplica marcajul
CE ºi de liberã circulaþie pe piaþa þãrilor din Uniunea Europeanã pentru produsele din domeniul reglementat.
QUALITY CERT S.A. este un
organism de certificare, acreditat de
RENAR ºi ESYD (organisme recunoscute la nivel european) pentru sistemele
de management ºi este acreditat conform standardelor SR EN ISO/CEI
17021:2007 ºi SR EN 45011:2005
pentru certificarea produselor din
domeniul reglementat, construcþii ºi
din domeniul voluntar, fapt ce conferã
plus valoare sistemelor de management, respectiv produselor realizate
de operatorii economici certificaþi.
QUALITY CERT este notificat la
nivel european pentru certificarea produselor din domeniul reglementat, sistemele de atestare a conformitãþii 1+,
1 ºi 2+, 2, acoperind, practic, aproape
toatã gama de produse realizate pentru construcþii.
În derularea activitãþii de certificare
QUALITY CERT utilizeazã metode
moderne de evaluare, la nivelul celor
practicate de cele mai prestigioase
organisme de certificare din Uniunea
Europeanã.
QUALITY CERT face parte din
grupul de organisme EUROCERT
BUILDING, organism european care
reuneºte organisme din 14 þãri. Prin
preºedintele sãu (dl. Ioan BURTEA),
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QUALITY CERT este membru al
COBATY Internaþional ºi colaboreazã
cu organismele din þãrile Uniunii
Europene în cadrul relaþiilor stabilite
cu organismele notificate ºi/sau care
fac parte din organizaþiile în care
QUALITY CERT este membru.
QUALITY CERT este, de asemenea, membru al Patronatului Societãþilor din Construcþii ºi are în structurile
sale personalitãþi, care deþin funcþii de
preºedinþi sau membri în comitetele
tehnice ASRO. În activitatea sa, participã la acþiunile de avizare a normelor din construcþii, este membru în
Colegiul organismelor de certificare al
RENAR ºi este prezent în organizarea
de acþiuni la nivel naþional direct ºi/
sau prin Patronatul Societãþilor din
Construcþii. Împreunã cu organismele
profesionale, din care menþionãm reuniunile SELC, preºedintele QUALITY
CERT S.A., în calitatea sa de Preºedinte al Reþelei Naþionale a Laboratoarelor din Construcþii este ºi
organizatorul SELC-urilor.
La nivelul organismului este constituit un grup de 106 specialiºti din
domeniul construcþiilor ºi al materialelor de construcþii, dar ºi din domeniul industriilor producãtoare de
materiale de construcþii (industria
chimicã, metalurgicã, industria lemnului,

industria materialelor de construcþii
etc.), precum ºi din domeniul energetic,
transporturilor, service, recuperãri/
reciclãri deºeuri, turism, administraþie
publicã etc. Acest grup de profesioniºti
asigurã o gamã largã de servicii pentru
toate sistemele de management,
inclusiv pentru sisteme de management integrat.
În momentul de faþã, politica
QUALITY CERT S.A. este de aducere
a unei plusvalori pentru sistemele de
management ºi/sau a produselor
supuse certificãrii. Este o acþiune derulatã cu succes, care a condus la obþinerea unei recunoaºteri a competenþei
în toate domeniile de certificare, precum ºi o creºtere a numãrului de operatori economici interesaþi în creºterea
eficacitãþii sistemelor de management
adoptate ºi în þinerea sub control a performanþelor proceselor ºi a realizãrii de
produse la parametri constanþi.
Prin metodele utilizate pentru identificarea punctelor critice din procesele
adoptate se asigurã o creºtere a eficienþei activitãþii operatorilor economici,
reducerea riscurilor privind neasigurarea nivelului calitativ, o mai bunã
responsabilizare a personalului, repartizarea echilibratã a competenþelor ºi
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responsabilitãþilor pe nivele de competenþã. Se asigurã, în acelaºi timp, o
degrevare a managementului de coordonare directã a unor activitãþi, fapt ce
permite participarea managementului
la acþiuni de cunoaºtere a direcþiilor de
orientare a cerinþelor pieþei, a evoluþiei
tehnologiilor, precum ºi a identificãrii
acþiunilor prioritare, în vederea menþinerii ºi/sau penetrãrii de noi pieþe.
QUALITY CERT asigurã, prin procedurile utilizate, obþinerea de rezultate favorabile imediate ºi pe termen
îndelungat efecte care nu se pot
obþine prin apelarea la principiul de
selectare privind preþul minim ºi timpul
cel mai scurt. Efectele obþinute, în
cazul apelãrii la acest principiu conduc
la un grad redus de implicare în procesele de certificare.
În afara activitãþilor de certificare
în regim de organism acreditat pentru
sisteme de management ºi în regim de
organism acreditat ºi notificat la nivel
european pentru certificarea produselor ºi a controlului producþiei în
fabricã, QUALITY CERT are organizat
un laborator notificat la nivel european. Rezultatele din rapoartele de
încercare emise sunt recunoscute la
nivel european, atât în fundamentarea
certificãrii produselor cât ºi pentru
atestarea calitãþii noilor investiþii de
interes naþional, cu capital de stat sau
garantate de stat, precum ºi a celor

finanþate de investitori strãini, care
doresc o confirmare a calitãþii de cãtre
un organism competent care deþine o
recunoaºtere la nivel european.
În domeniul Construcþiilor ºi al
Materialelor de construcþii în România
funcþioneazã numai trei organisme
acreditate strict specializate. În aceastã
situaþie, operatorii economici din
construcþii ºi din industria materialelor
de construcþii trebuie sã manifeste o
exigenþã sporitã pentru alegerea
organismelor în vederea derulãrii
activitãþii de certificare. Se recomandã
o analizare a competenþei acestora,
prin prisma experienþei ºi aportului la
nivel naþional adus de specialiºtii
acestora pentru modernizarea proceselor, pentru adoptarea de reglementãri ºi standarde naþionale ºi/sau
preluarea de standarde europene,
precum ºi pentru crearea unui cadru
legislativ adecvat.
Menþionãm cã, managementul
QUALITY CERT participã activ la acþiunile de modernizare a cadrului legislativ ºi de reglementare, la adoptarea
de standarde europene. Este, de
asemenea, promotorul introducerii în
legislaþia din România, a recunoaºterii
competenþei operatorilor economici
din construcþii, prin practicarea „Certificãrii calificãrii profesionale a operatorilor economici din construcþii“.

Aceasta va permite penetrarea ºi
menþinerea pe piaþã a operatorilor
economici performanþi, prin utilizarea
unor metode ºtiinþifice, care eliminã
sistemul aleator de selectare la licitaþiile publice ºi de atribuire neconformã
de contracte de lucrãri.
Se mai înregistreazã situaþii în care
se produc erori, deoarece comisiile de
licitaþie nu au, în unele cazuri, specialiºtii ºi/sau timpul necesar pentru efectuarea unor analize de detaliu care sã
evalueze competenþele participanþilor la licitaþii, pe bazã de analize
temeinice.
Prezentarea cadrului general
privind acreditarea, certificarea precum ºi a organismului de certificare
QUALITY CERT are drept scop stabilirea unui minim de criterii care trebuie avute în vedere la alegerea unui
organism de certificare, în vederea
evitãrii aplicãrii principiului preþului
minim ºi a unei facile obþineri a documentelor. Pentru alegerea unui organism de certificare, criteriile sunt
multiple, dintre acestea impunându-se,
cu prioritate, cele referitoare la imparþialitate, confidenþialitate ºi nu în
ultimul rând competenþa confirmatã
prin plusvaloarea adãugatã sistemelor
de management ºi/sau performanþelor produselor realizate în regim de
certificare. 

Managementul
activitãþii de Construcþii-Instalaþii Montaj
ing. Mihai Dan POPESCU – director COCC Soft Construct
COCC Soft Construct (Consultanþã, Organizare ºi Ciberneticã în Construcþii) ºi-a fãcut o obiºnuinþã din a
prezenta periodic puncte de vedere, aprecieri, soluþii în privinþa managementului din construcþii.
Beneficiem de o experienþã îndelungatã în domeniu – societatea a fost înfiinþatã în anul 1971 – ºi ne aflãm în
„legãturã permanentã“ cu peste 6.000 de beneficiari ai produselor noastre, ceea ce ne permite sã avem o viziune
largã asupra problemelor cu care se confruntã în momentul de faþã firmele din acest sector.
Dorim, prin intervenþiile noastre, sã creãm o bazã solidã de discuþii din care sã rezulte oportunitãþi practice
pentru perioada dificilã prin care trece atât întreaga societate din Romania cât, mai ales, sectorul de construcþiiinstalaþii-montaj.
În legãturã cu acest aspect ne propunem ca în câteva articole gãzduite de prestigioasa ºi curajoasa Revista
Construcþiilor sã arãtãm atât oferta noastrã managerialã cât ºi problematica actualã ce a dus la desfiinþarea/falimentarea unor societãþi comerciale care, fie nu au fost pregãtite logistic tehnic-managerial, fie au
clacat din „ricoºeul” crizei economico financiare.
 Criza economico-financiarã creatã de tehnocraþi sub
oblãduirea deciziilor populiste greºite ale politicienilor
vremii a pus ºi sectorul de construcþii-montaj din România
în faþa unei dileme maxime: este sau nu pregãtit sã facã
faþã unei situaþii de excepþie care, în viziunea
specialiºtilor, este mai dificilã decât criza economicã a
anilor postbelici sau a începutului anilor 1980?
 Punctul nostru de vedere este clar: dacã ar fi existat o
preocupare a societãþilor comerciale din construcþii ca
activitatea managerialã sã se desfãºoare corect ºi coerent
ºi dacã legislaþia din construcþii nu ar fi avut suficiente
lacune - ca sã ne exprimãm diplomatic – efectele crizei ar
fi fost nu anulate ci, mult diminuate!
 Modul de organizare, managementul decizional a
fost în ultima perioadã de timp o problemã care nu a fost
tratatã cu toatã responsabilitatea. Practic, preþul pe
metrul pãtrat de suprafaþã construitã nu a reflectat o situaþie
realã. Acesta a fost crescut artificial pentru a asigura câºtiguri pasagere ºi a acoperi deficienþe de organizare ºi
control ale calitãþii lucrãrilor executate.
 Piaþa construcþiilor a traversat o perioadã de cerere
realã de spaþii de locuinþã ºi de sedii administrative. S-a
creat, astfel, impresia cã se poate „orice“ pentru cã existã
solicitare. Nimic mai fals! Raportul cerere-ofertã nu a fost
reglat corect de activitatea comercialã de pe piaþã ºi nu a
avut nici suport financiar-economic adecvat.
 Presa economicã de specialitate, atât externã cât ºi
din România a tot încercat sã „lãmureascã“ de unde
provine criza, dar existã suficiente semne de întrebare.
Ar fi de discutat argumentul unor specialiºti dacã planul
Bush: „un american – o casã“, care s-a transformat apoi în
„un american – 2-3 case“ a dus la apariþia crizei sau dacã
sistemul financiar-bancar „era aºezat“ pe baze solide sau
discutabile ºi s-a sufocat la un moment dat din aceste motive
sau din altele necunoscute nouã?
 Toate aceste aspecte sunt reale. Ele vor fi în continuare discutate pentru a vedea ºi consecinþele asupra sectorului de construcþii-montaj din România.
 O problemã prioritarã este atribuirea contractelor
de achiziþie publicã. Din acest punct de vedere România
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prezintã o situaþie specialã: dupã 1996 fiecare guvernare
a adus o nouã reglementare (lege sau acte normative) în
domeniul achiziþiilor publice.
 COCC Soft Construct ca unitate reprezentativã în
domeniu a fost prezentã ºi ºi-a pus amprenta pe majoritatea actelor normative elaborate în acest interval de timp.
 Noi am susþinut permanent cã, atât elaborarea
documentaþiilor economice, deci devizele, pentru contractarea lucrãrilor de construcþii-montaj, cât ºi urmãrirea ºi
decontarea lucrãrilor realizate, trebuie sã se facã în anumite condiþii de legalitate ºi în conformitate cu cerinþele
economiei de piaþã concurenþiale. De ce acest lucru?
Pentru cã este firesc ca documentaþiile prezentate la
ofertare sã fie alcãtuite astfel încât sã reprezinte elemente
corecte de cuantificare, iar oferta cea mai avantajoasã sã
câºtige! De asemenea, controlul activitãþii pe parcursul
desfãºurãrii contractelor – cu precãdere la lucrãrile publice
unde banii publici trebuie justificaþi – sã se facã dupã o
regulã corectã, acceptatã de executant-beneficiar.
 Punctul nostru de vedere a fost ºi este clar: indicatoarele de norme de deviz pe articole clare pentru toate
activitãþile de construcþii ºi instalaþii, reprezintã singura soluþie pentru aceastã etapã. Faptul cã, peste 6.000
de societãþi comerciale private, de stat sau alte organizaþii
de stat care au activitate de investiþii, au folosit sau folosesc
cele 27 indicatoare de norme de deviz, actuale, argumenteazã suficient punctul nostru de vedere!
 Sã reamintim cã, normele metodologice privind cadrul
ºi conþinutul contractelor prezentate la organizarea licitaþiilor din construcþii din anul 1996, cât ºi ordinul MPLAT
n r. 5 3 6 7 / N N / 3 1 . 0 5 . 1 9 9 9 º i M i n i s t e r u l F i n a n þ e l o r
nr. 553/31.05.1999 stipula „Indicatoarele de norme de
deviz seria 1981, revizuite ºi completate, aprobate de
MLPAT, pot fi folosite în mod orientativ atât de proiectant cât ºi de antreprenor, în descrierea lucrãrilor, a
condiþiilor de mãsurare, a condiþiilor generale de execuþie, a
eºalonãrii valorilor, a resurselor, a consumurilor specifice
de materiale, manoperã ºi utilaje“.
În numãrul viitor al revistei vã prezentãm mai pe larg
considerentele pe marginea acestui act legislativ. 
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Certificarea conformitãþii produselor
Evaluarea calitãþii produselor reprezintã procesul de culegere ºi analizã a datelor în vederea stabilirii
conformitãþii prezente, trecute ºi viitoare a produselor, cu un anumit standard. Aceasta este însã o definiþie
datã de pe poziþia producãtorilor, dar nu ºi a consumatorilor. Pentru aceºtia din urmã, evaluarea calitãþii
desemneazã procesul de raportare a calitãþii produsului la aºteptãrile ºi scopurile lor.
O cale sigurã pentru a realiza încrederea ºi satisfacþia consumatorilor ºi a tuturor pãrþilor interesate,
pentru creºterea competenþei ºi a competitivitãþii companiilor, este certificarea conformitãþii produselor pe
baza aplicãrii unor standarde ºi ghiduri elaborate de organisme internaþionale, europene sau organisme
naþionale de standardizare. Prin certificarea conformitãþii se înþelege acþiunea unui organism care este
independent faþã de clienþi ºi alte pãrþi interesate, ºi care dovedeºte existenþa încrederii adecvate cã un
produs, identificat corespunzãtor, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ
(standarde, specificaþii tehnice, coduri de bunã practicã ºi reglementãri).
Pentru organizaþiile interesate de evaluarea ºi certificarea conformitãþii produselor sunt prezentate mai
jos tipurile de certificare produse ºi serviciile oferite de SRAC CERT ºi SRAC CERTSERV.
TIPURI DE CERTIFICARE PRODUSE

Certificarea obligatorie se
referã la „domeniul reglementat”,
domeniu în care punerea în circulaþie
pe piaþã a produselor este reglementatã de legi ºi acte normative;

18


Certificarea voluntarã se
referã la „domeniul nereglementat”,
domeniu în care punerea în circulaþie pe piaþã a produselor nu este
reglementatã prin legi ºi alte acte
normative.

SERVICII DE CERTIFICARE PRODUSE
OFERITE DE SRAC CERT
SRAC CERT – Organism desemnat de MDRL ºi ME ºi notificat la
nivel european, fiind înscris cu
numãrul de identificare „NB 2003“ în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Certificarea conformitãþii în
domenii reglementate:
 produse de construcþii cu sistemul de atestarea conformitãþii 2 ºi
2+ (CPF);
 ascensoare;
 aparate de cântãrit cu funcþionare neautomatã.
Produse pentru construcþii în
sistemul de atestarea conformitãþii 2 ºi 2+
 97/555/EC – Cimenturi, varuri
de zidãrie ºi alþi lianþi hidraulici
 Var pentru construcþii.
 97/176/EC – Produse din lemn
pentru structuri ºi accesorii
 Lemn de construcþii cu secþiune dreptunghiularã;
 Elemente de lemn pentru construcþii asamblate cu elemente metalice din plãci metalice ambutisate;
 Structuri din lemn stratificat.
 97/462/EC – Panouri pe bazã
de lemn
Elemente structurale utilizate la
interior/exterior tip:
 Panouri de lemn masiv;
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Panouri de lemn stratificat;
Placaj;
 Plãci OSB;
 Plãci de aºchii;
 Plãci MDF.
 97/740/EC – Produse de bazã
ºi auxiliare pentru zidãrie
 Elemente pentru zidãrie din
argilã arsã;
 Elemente de zidãrie din silicocalcar;
 Elemente pentru zidãrie de
beton cu agregate;
 Elemente pentru zidãrie de
beton celular autoclavizat;
 Elemente pentru zidãrie din
piatrã artificialã;
 Elemente pentru zidãrie de piatrã naturalã;
 Mortare pentru zidãrie.
 98/214/EC – Produse metalice
pentru structuri, inclusiv produse
auxiliare
 Produse laminate la cald din
oþeluri pentru construcþii;
 Profile cave finisate la cald
pentru construcþii, din oþel nealiat ºi
cu granulaþie finã;
 Profile cave formate la rece,
sudate, pentru construcþii, din oþel
nealiat ºi cu granulaþie finã;
 Materiale pentru sudurã;
 Asamblãri de înaltã rezistenþã
cu ºuruburi pretensionate pentru
structuri metalice;
 Asamblãri cu ºuruburi nepretensionate pentru structuri metalice;
 Semifabricate ºi piese turnate
din aluminiu ºi aliaje din aluminiu
pentru aplicaþii structurale portante
în construcþii.
 95/467/EC – Coºuri, burlane ºi
alte produse specifice
 Coºuri de fum metalice;
 Coºuri de fum cu canale interioare de argilã/ceramice;
 Coºuri de fum cu canale interioare de beton;
 Coºuri de fum cu anvelopa
exterioarã din beton prefabricat;
 Coºuri de fum cu anvelopa
exterioarã din argilã arsã/ceramicã.
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 96/581/EC – Geotextile

Geosintetice, geotextile, geocompozite, geomembrane ºi geoplase
utilizate:
- ca strat de protecþie;
- ca barierã pentru fluide sau gaze;
- pentru drenaj ºi/sau filtrare;
- pentru armare.
 99/90 – Membrane
 Foi flexibile bituminoase armate
pentru acoperiº;
 Foi flexibile din materiale plastice ºi din cauciuc împotriva umezelii;
 Foi bituminoase de etanºare
împotriva umezelii;
 Foi flexibile din materiale plastice ºi din cauciuc pentru acoperiº.
 99/94/EC – Produse prefabricate din beton pentru utilizãri
structurale
 Stâlpi pentru linii electrice
aeriene;
 Elemente liniare de structurã
(grinzi, stâlpi, elemente de cadru);
 Elemente de planºeu cu nervuri;
 Piloþi de fundaþie;
 Fâºii cu goluri;
 Elemente speciale de acoperiº;
 Predale pentru sisteme de
planºee;
 Garaje prefabricate de beton;
 Scãri;
 Chesoane subterane;
 Elemente de fundaþie;
 Elemente pentru pereþi;
 Elemente pentru poduri;
 Plãci de pardosealã pentru
adãpostul animalelor.
 99/469/EC – Produse aferente
betonului, mortarului ºi pastei de
ciment
 Aditivi pentru mortar, beton ºi
pastã;
 Pigmenþi pentru colorarea materialelor de construcþie pe bazã de
ciment ºi/sau var;
 Produse ºi sisteme pentru protecþia ºi repararea structurilor de
beton.
 98/598/EC – Agregate minerale
 Pentru drumuri ºi alte lucrãri de
inginerie civilã;
 Pentru fabricarea betoanelor;


Pentru fabricarea amestecurilor
bituminoase;
 Pentru balast de cale feratã;
 Pentru mortare;
 Pentru anrocamente.
 98/601/EC – Produse pentru
construcþia drumurilor
 Betoane asfaltice;
 Betoane asfaltice pentru straturi foarte subþiri;
 Betoane asfaltice suple;
 Mixturi asfaltice tip Hot Rolled
Asphalt;
 Mixturi asfaltice cu conþinut ridicat de mastic (SMA);
 Asfalt turnat rutier;
 Betoane asfaltice drenante;
 Tratamente de regenerare a
suprafeþei drumurilor;
 Straturi bituminoase turnate la
rece.
SERVICII DE CERTIFICARE PRODUSE
OFERITE DE SRAC CERTSERV
SRAC CERTSERV – Organism
desemnat de MDRL ºi notificat la
nivel european, fiind înscris cu
numãrul de identificare „NB 1835“ în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
I. Certificarea conformitãþii în
domenii reglementate:
 produse de construcþii cu sistemul de atestarea conformitãþii 1 ºi 1+;
II. Certificarea conformitãþii în
domeniul voluntar.
CONCLUZII
Certificarea de produs este
beneficã pentru piaþa de consum,
întrucât marca de conformitate
conferã încredere în acel produs.
Certificarea conformitãþii produselor din domeniile reglementate, respectiv în cazul produselor
care pot afecta securitatea vieþii,
sãnãtatea populaþiei sau mediul
înconjurãtor este obligatorie pentru libera circulaþie a mãrfurilor pe
piaþa unicã europeanã. 
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Îmbunãtãþirea izolaþiei fonice
la apartamente
De multe ori, izolarea fonicã a apartamentelor situate
în blocurile construite se dovedeºte o lucrare dificilã.
Pentru a realiza o izolaþie eficientã atât la zgomotul
aerian (ex. zgomotul produs de boxe), cât ºi la zgomotul
de impact (zgomotul produs de tocurile pantofilor), este
necesarã o abordare unitarã care sã trateze atât geamurile ºi uºile, cât, mai ales, izolaþia pereþilor ºi a
planºeului, principalele cãi de transmitere a sunetului.
Una din soluþiile de îmbunãtãþire a izolaþiei la zgomot
aerian a pereþilor despãrþitori dintre douã apartamente
este realizarea unei tencuieli uscate, izolate cu vatã
mineralã Isover Akusto, folosind plãci de gips-carton
montate pe bride reglabile.

Isover AKUSTO
Saltele din vatã mineralã
pentru izolare fonicã

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

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

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

Atât în cazul realizãrii unui plafon fals cât ºi al placãrii
pereþilor de compartimentare trebuie acordatã o atenþie
deosebitã etanºeizãrii, în primul rând prin montarea de
bandã elasticã pe talpa tuturor profilelor perimetrale.
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Datoritã coeficientului de rezistivitate la flux de aer
„r“ > 5 kPa s/m2, produsele din gama Akusto asigurã
un aport maxim de izolare în cazul structurilor de
gips-carton. 
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KONE Ascensorul SA
– filiala KONE Finlanda în România –
SOLUÞII ECONOMICE ªI ECOLOGICE
Activitatea de cercetare-dezvoltare desfãºuratã de KONE a scos la ivealã soluþii inovatoare de economisire a energiei electrice,
precum ºi de utilizare a unor materiale ºi
tehnologii ecologice.
Redãm în continuare câteva dintre realizãri.
1. KONE EcoDisc
Noul motor KONE EcoDisc, care a fost prezentat în numãrul anterior al revistei, consumã cu 70%
mai puþinã energie decât ascensoarele hidraulice ºi
cu 50% mai puþinã energie decât cele clasice cu
tambur.
Curenþii de pornire sunt la nivelul a 30% – 40%
din valorile maxime pentru motoarele ascensoarelor
hidraulice sau clasice. Aceste avantaje duc la o
economie de curent între 2000 kWh ºi 4000 kWh
anual.
2. Sistemul regenerativ
Sistemul recupereazã excesul energiei de
frânare a ascensorului ºi îl converteºte în energie
utilã pentru iluminatul clãdirii. Contragreutatea sau
ascensorul devin astfel sistem motor, iar motorul
KONE EcoDisc devine generator. Se poate, astfel,
refolosi pânã la 25% din energia ascensorului.
Energia produsã este „curatã” ºi sigurã, complet
asimilabilã de sistemul electric al clãdirii. Economia
de energie este de aproximativ 13000 kWh anual.
3. Optimizarea iluminatului, a semnalizãrii ºi
ventilãrii
Foloseºte iluminarea cu leduri, care dureazã de
zece ori mai mult decât lãmpile cu halogen ºi
reduce consumul energetic cu pânã la 80%, realizând un total al economiei de 560 kWh pe an.
Sistemul de iluminare, semnalizare ºi ventilare
precum ºi cel de afiºare de pe paliere ºi cabinã
24
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sunt cu variantã stand-by, ceea ce înseamnã cã
senzorii anunþã anticipat necesitatea pornirii, precum ºi oprirea lor dupã ce traficul înceteazã.
Aceste sisteme pot aduce economii de pânã la 500
kWh anual.
4. Sistemul de control al destinaþiei DCS
KONE Polaris
Prin sistemul de control al destinaþiei, un grup de
ascensoare poate fi folosit optimizat astfel încât sã
serveascã mai mult public cu efort mai redus, sau
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sã aloce ascensoarele mai mici pentru nevoi mai
reduse ºi, evident, sã se obþinã astfel un consum
mai redus de energie.
5. Nu în ultimul rând – Celulele Solare
Iluminarea cu leduri prezentatã anterior poate fi
furnizatã de la celulele solare. KONE livreazã un kit
care conecteazã iluminarea cabinei la un mic
panou solar împreunã cu celelalte accesorii:
regulator de încãrcare ºi baterii. 
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PROFESII ÎN HALATE ALBE!
…sãnãtate cã-i mai bunã decât toate…
ªi în România, ca în întreaga lume, existã boli ºi bolnavi, doctori ºi pacienþi, laboratoare ºi spitale
pentru prevenirea sau corecþia unor maladii care se abat asupra oamenilor, creându-le disconfort ºi,
uneori, multã suferinþã.
În þara noastrã postdecembristã s-a înregistrat, în acest sens, o regretabilã relaxare organizatoricã din
partea autoritãþilor care nu au înþeles cã modernizarea spaþiului asistenþei medicale nu poate sã aibã loc la
întâmplare sau, mai grav, la bunul plac al unor neaveniþi ajunºi sã administreze „zestrea” ºi fondurile necesare unui asemenea demers.
Cã este aºa ne-o dovedeºte situaþia actualã a policlinicilor ºi spitalelor care „trãiesc” de azi pe mâine, lucru
ce influenþeazã vizibil actul medical, creând o stare neprofesionalã specialiºtilor ºi un stres deosebit bolnavilor.
Sigur, în prezent ºi, mai ales, în perspectivã se are în vedere privatizarea în cea mai mare parte a spaþiilor
ºi personalului din acest important sector cheltuitor de bani din bugetul statului. Numai cã, timid, unde a avut
loc o asemenea transformare aceasta a fost mai mult un experiment ºi nu o formã modernã, asemãnãtoare celor existente în lumea europeanã în care, pe hârtie se spune cã ne-am integrat de puþinã vreme.
ªi-atunci?
ªi-atunci, unii investitori români
de bunã credinþã, valorificând intuiþia,
experienþa ºi profesionalismul specialiºtilor autohtoni, au trecut nu la
privatizarea unitãþilor sanitare de stat
(lucru complicat ºi nerentabil din
multe puncte de vedere), ci la ridicarea unor construcþii noi ºi moderne
care sã arate cã ºi în România pot ºi
trebui sã intre în circuitul sãnãtãþii
oamenilor edificii funcþionale dupã
cele mai noi exigenþe medicale.
Cel mai la îndemânã exemplu în
acest sens îl constituie de acum
cunoscutul spital ºi policlinicã
„MUNPOSAN ‘94”, situat în Bucureºti
pe strada Witing nr. 10-12, condus
de un eminent chirurg – Dr. Codruþ
Munteanu – doctor în ºtiinþe medicale.
Acest prim spital privat din
România este un centru medical de
diagnostic ºi tratament complet, care
asigurã asistenþã medicalã de înaltã
calificare ºi profesionalism.
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La peste 15 ani de activitate, clinica „MUNPOSAN ‘94” reprezintã
o unitate de referinþã în domeniu,
care aliniazã chirurgia generalã ºi
endocrinã la standarde moderne,
europene ºi internaþionale. Dotarea
instrumentalã ºi profesionalismul,
precum ºi experienþa chirurgilor
ºi anesteziºtilor dr. Emil POPA,
dr. Cristi BÃBEANU, dr. Radu
SIMIONESCU, dr. Sorin SIMON º.a.
câºtigate în timp, permit efectuarea
celor mai dificile, dar ºi a celor mai
moderne tehnici chirurgicale ºi
modalitãþi terapeutice.
Spitalul asigurã o gamã variatã
de intervenþii chirurgicale care
întrunesc coordonatele celor mai
sigure servicii medicale efectuate de
aºi ai medicinii, profesori doctori
chirurgi ºi anesteziºti.
Finanþându-se prin mijloace proprii, spitalul „MUNPOSAN ‘94” a pus
stavilã controversatei ºpãgi practicate încã din belºug, în unitãþile de
stat, ferindu-i astfel de un stres deloc
de neglijat pe pacienþii care apeleazã la serviciile medicale oferite de
unitatea bucureºteanã. Monitorizarea
prin mijloace TV, dar ºi printr-o
exigenþã declaratã, a fãcut ca personalul medical sã devinã „imun“ la

asemenea practici deoarece remunerarea pentru activitatea depusã
este competitivã cu cea existentã pe
alte meleaguri civilizate.
„Dacã a fi bolnav nu este, în nici
un caz, o plãcere, încercãm sã
transformãm internarea în spitalul
„MUNPOSAN ‘94” într-o perioadã de
confort fizic ºi psihic, cunoscând cã
tãmãduirea este un proces în care
rolurile sunt împãrþite între MEDIC,
PACIENT ºi MEDIUL AMBIANT.
Venim în sprijinul omului
suferind, care posedã o psihologie aparte, cu cele mai moderne
dotãri medicale, cu cei mai buni
profesioniºti, cu oameni sufletiºti
ºi înþelegãtori, pentru care
DUMNEAVOASTRÃ SUNTEÞI CEL
MAI IMPORTANT PACIENT!“, concluzioneazã, pentru cei interesaþi,
dr. Codruþ MUNTEANU – medic primar
chirurg, doctor în ºtiinþe medicale.
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Internarea în spitalul MUNPOSAN
se face pentru 5-7 zile, în funcþie de
afecþiune, tratament ºi o eventualã
intervenþie chirurgicalã. Având profil
chirurgical, MUNPOSAN promoveazã ºi aºa-numita chirurgie de o zi.
Pentru a putea beneficia de subvenþia în valoare de 1.500 RON, asiguratã de Casa de Asigurãri a
Municipiului Bucureºti, cu care spitalul are încheiat un contract,
pacientul trebuie sã prezinte biletul
de trimitere de la medicul de familie
sau medicul specialist în contract cu
Casa de Asigurãri, adeverinþa de
salariat, ultimul talon de pensie (în
cazul pensionarilor) sau altã dovadã
de asigurat.
Ca divertisment, în perioada
internãrii la MUNPOSAN nu aveþi
nevoie nici de pijamale, nici de
papuci de casã ori halate personale,
pentru cã totul este asigurat, în mod
ireproºabil, de cãtre spital.
În plus, pe lângã cazare, masã,
tratament medical ºi o eventualã
intervenþie chirurgicalã, MUNPOSAN

vã oferã o mulþime de alte servicii
gratuite: seviciul de nursing,
masaj, terapii alternative, consiliere psihologicã.
Ca noutate de ultim moment este
faptul cã în cadrul clinicii MUNPOSAN
puteþi efectua ºi analize privind
dozarea hormonilor tiroidieni, consult de specialitate în endocrinologie
ºi ecografie a glandei tiroide.
S-ar putea sã întrebaþi ce rost are
inserarea în paginile unei asemenea
publicaþii ca Revista Construcþiilor a
celor citite pânã acum. Zicem, fãrã
nici o ezitare, cã ele sunt informaþii
utile ºi pentru toþi cei cãrora le trimitem revista noastrã, oameni care
vrând, nevrând sunt ºi ei supuºi rigorilor naturii ºi nu este rãu sã ºtie de
existenþa unor mijloace ºi oameni
care le pot ameliora ºi îndepãrta
unele dereglãri medicale.
În plus, asemenea informaþii pot
ajuta firmele din sectorul construcþiilor sã cunoascã modalitãþile
prin care pot rezolva unele situaþii
medicale ivite în procesul lor de
producþie.

Legat de medicina muncii (inclusiv în sectorul construcþii)
MUNPOSAN asigurã un bogat program de evaluare, tratament ºi
refacere a forþei de muncã:
• Organizarea ºi participarea la
• Examene medicale la angajarea
evaluarea riscurilor profesionale
în muncã
• Examen medical de adaptare
• Examen medical la reluarea
muncii
• Consiliere privind sãnãtatea
în muncã

MUNPOSAN ‘94
Str. Witing nr. 10-12
Sec.tor 1, Bucureºti
Tel.: 021.316.20.49;
Fax: 021.312.50.78
Urgenþe: 9604
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• Participarea la sistemul
informaþional privind
accidentele de muncã
ºi bolile profesionale

• Examenul medical periodic
• Reabilitarea profesionalã
• Acordarea asistenþei medicale
• Verificarea oportunitãþii ºi
necesitãþii concediilor medicale
• Promovarea sãnãtãþii
la locul de muncã

Aºadar, sãnãtate cã-i mai bunã decât toate… pentru toatã lumea,
inclusiv pentru cea a constructorilor.
Ciprian ENACHE
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ARACO

Al treilea proiect
al Declaraþiei de la Bruxelles
Spre finalul anului 2009, pe plan european, va avea loc o importantã reuniune, cu trimiteri ºi aplicaþii
directe asupra sectorului de construcþii ºi cu consecinþe esenþiale privind viitorul acestui domeniu.
Cu acest prilej, se va adopta documentul celui de-al XXIX-lea Simpozion Internaþional de Securitate
Socialã (ISSA) - Secþiunea de Construcþii - asupra siguranþei ocupaþionale ºi sãnãtãþii în industria de
construcþii - Bruxelles, 23-25 noiembrie 2009.
Dintre ideile ºi intenþiile care vor face obiectul dezbaterilor, meritã sã cunoaºteþi câteva.
ISSA a hotãrât sã perfecþioneze ºi sã dezvolte pro-

ºi îndreptate spre nivelul internaþional al bunelor practici,

tecþia socialã publicã, bazatã pe solidaritatea tuturor

definite în cadrul cooperãrii internaþionale globale sau

cetãþenilor, prin cooperare internaþionalã, iar Secþiunea

regionale aºa ca ILO sau UE;

de Construcþii sã desfãºoare acþiuni de prevenire a
accidentelor ocupaþionale ºi îmbolnãvirilor în industria
construcþiilor;
Una dintre acþiunile principale ale Secþiunii de
Construcþii a fost sã convoace Simpozionul Internaþional



Strategiile OSH trebuie bazate pe specificaþiile

fiecãrei naþiuni ºi sã ia în considerare particularitãþile
industriei construcþiilor;


Programele OSH la nivelul companiei trebuie

al ISSA – Secþiunea de Siguranþã ºi sãnãtate Ocupa-

bazate pe performanþã ºi sã includã participarea anga-

þionalã în Industria Construcþiilor, pentru identificarea ºi

jaþilor ºi reprezentanþilor lor în asistarea permanentã a

localizarea necesitãþilor importante de siguranþã ºi sãnã-

riscurilor ºi auditului.

tate prin cercetãri, inovaþii ºi bunã practicã.
Deºi s-au fãcut progrese în sãnãtate ºi securitatea
muncii, industria construcþiilor rãmâne un sector cu risc
înalt referitor la accidente ºi îmbolnãviri profesionale,
rezultând adesea decese premature sau invaliditãþi.
În legãturã cu nevoile impuse de îmbãtrânirea angajaþilor din construcþii, toate naþiunile ar trebui sã imple-

Programele OSH bazate pe performanþã cer:
a) adoptarea unor instrumente adecvate þintind
mãsurarea eforturilor ºi progresele realizate de toþi
participanþii în procesul de lucru, la toate nivelurile, pe
baza monitorizãrii pro-active ºi nu numai a monitorizãrii
reactive;

menteze mãsurile necesare pentru îmbunãtãþirea

b) raportarea completã ºi transparentã a rezultatelor;

condiþiilor de muncã ale angajaþilor din construcþii, astfel

c) actualizarea politicilor OSH, a strategiilor ºi pro-

încât aceºtia sã continue sã lucreze pânã la o vârstã
normalã de pensionare. În acest scop, toate pãrþile
interesate trebuie sã promoveze acþiuni pentru continua
îmbunãtãþire a siguranþei ºi sãnãtãþii ocupaþionale
(OHS) din sectorul de construcþii cum ar fi:


Politicile OHS (convenþii, recomandãri, coduri de

practicã) din toatã lumea trebuie sã fie fãcute cunoscute
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gramelor, pe baza rezultatelor obþinute.
Aºadar, documentele care vot fi adoptate în perioada
23-25 noiembrie 2009 la Bruxelles vor avea o importanþã
deosebitã, pe linia uniformizãrii, în toate statele membre
ale UE, a legislaþiei care priveºte siguranþa ocupaþionalã
ºi sãnãtatea în industria construcþiilor. 
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Sistem modern de sprijin a incintelor verticale
din mediul urban
Dan CARASTOIAN, Lucian ALICIUC – SC PROEXROM SRL Iaºi,
prof. dr. ing. Nicolae BOÞU – Facultatea de Construcþii Iaºi
Existã numeroase surse de risc asociate cu realizarea excavaþiilor adânci în zone urbane, surse de care
trebuie sã se þinã seama la proiectarea ºi execuþia acestor lucrãri speciale, pentru ca eventualele costuri
sã fie minime.
Realizarea excavaþiilor adânci în aceste areale urbane, fãrã a afecta construcþiile ºi reþelele subterane
aflate în apropiere, impune prevederea de sprijiniri ale malurilor sãpãturii. De cele mai multe ori, spaþiul
este limitat ºi nu se pot realiza sãpãturi cu taluz înclinat. O soluþie optimã pentru aceste cazuri este
reprezentatã de sistemul modern de ancoraje CHANCE®.
Ce este ancora CHANCE®?
Ancora cu formã elicoidalã reprezintã un sistem de
fundare de adâncime, folosit sã susþinã ºi sã reziste la

sau zone cu pãmânturi cimentate, reþele edilitare
existente;


realizarea unei evaluãri preliminare a potenþialului

diverse încãrcãri sau aplicaþii, fiind instalat de echipa-

de coroziune, în concordanþã cu durata de viaþã a oþe-

mente mobile cu gabarit redus.

lului din care este realizatã ancora.

Ancorele elicoidale de retenþie sunt elemente compuse din ax central din oþel, elice portante, acoperire,
protecþie anticorozivã ºi o conexiune de perete.
Aceste elemente se utilizeazã la realizarea diverselor
lucrãri de construcþii, având multiple utilizãri, cum ar fi:
stabilizarea taluzurilor, retenþia structurilor din beton,
beton armat, oþel sau lemn, precum ºi ca sisteme de fundare prin intermediul micropiloþilor CHANCE®.
Cerinþe necesare
Pentru folosirea ancorelor CHANCE trebuie cunoscute urmãtoarele informaþii:


localizarea adâncimii ºi grosimii stratului în care se

Instalarea ancorelor CHANCE®
Ancorele CHANCE pot fi instalate în pãmânturi
coezive sau necoezive, cu excepþia pãmânturilor stâncoase, roci. Alegerea corectã a axului trebuie sã fie în
concordanþã cu densitatea pãmântului.
Elementele CHANCE sunt proiectate astfel încât
încãrcarea maximã de test sã nu depãºeascã 90% din
capacitatea minimã ultimã a axului central din oþel. Bara
filetatã precum ºi capul ancorei sunt alese astfel încât
încãrcarea de calcul sã nu depãºeascã 60% din rezistenþa ultimã la întindere a acestora.

vor poziþiona plãcile elicoidale ale ancorei ºi determinarea parametrilor de rezistenþã ai stratului respectiv;

În acest proiect, beneficiarul doreºte extinderea imo-



stabilirea zonelor de cedare;



localizarea adâncimii pânzei de apã freaticã;

bilului cu o anexã ce are cota de fundare cu -3,00 m sub



determinarea eventualelor obstacole în instalarea

nivelul fundaþiilor existente. Acest lucru a fost posibil a se

ancorelor, cum ar fi umpluturi din piatrã mare, bolovani
30

STUDIU DE CAZ

realiza cu ajutorul micropiloþilor CHANCE®.
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Principala îngrijorare a inginerilor a fost stabilitatea micropiloþilor din timpul excavaþiei, existând posibilitatea de
apariþie a fenomenului de flambaj. Astfel rigiditatea pilotului a fost îmbunãtãþitã prin adãugarea unor þevi metalice
peste tija micropilotului ºi apoi umplerea lor cu lapte de ciment.

Distanþa dintre piloþi a fost
aleasã în aºa fel încât fiecare pilot
sã fie încãrcat cu 135 KN.

La fiecare 0,5 m de sãpãturã, se realizeazã un zid din
beton armat, care se sprijinã pe masa de pãmânt de sub
construcþia existentã.

Transferul încãrcãrilor de la fundaþia veche în adâncime cu ajutorul micropiloþilor CHANCE®.
 Revista Construcþiilor  octombrie 2009
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Fibrele celulozice în masticurile asfaltice
Creºterea continuã a volumului

purtând denumirea de SMA (Stone

Îmbrãcãminþile bituminoase de

al

Mastic Asphalt sau Stone Matrix

tip MASF, adaptate la condiþiile

vehiculelor de mare tonaj, cu încãr-

Asphalt, cum sunt cunoscute în

specifice þãrii noastre au ca scop:

cãturi sporite, ale cãror roþi supun

SUA). Scopul lor este acela de a

straturile de uzurã ale drumurilor la

asigura un strat de uzurã rezistent la

de suprafaþã prin sporirea rezistenþei

presiuni din ce în ce mai mari, se

traficul intens.

la lunecare, reducerea zgomotului în

traficului

rutier,

în

special



Îmbunãtãþirea caracteristicilor

Datoritã caracteristicilor deose-

timpul rulãrii, îmbunãtãþirea vizibi-

bite, mixturile SMA, la care ne vom

litãþii pe timp de ploaie datoritã

Cercetãrile fãcute de-a lungul

referi în continuare, sub denumirea

reducerii efectului de orbire prin

timpului pentru a gãsi soluþia reali-

româneascã (MASF) au fost folosite

reflexie, evacuarea mai rapidã a

zãrii unui strat de uzurã rezistent au

cu succes în toatã lumea, indife-

apelor ºi diminuarea efectului de

condus la apariþia mixturilor bitu-

rent de condiþiile climaterice.

aquaplanare;

manifestã în primul rând prin formarea fãgaºelor.

minoase stabilizate cu fibre.
Îmbrãcãminþile bituminoase cilindrate, executate la cald, realizate din
mixturi asfaltice stabilizate cu fibre
de celulozã sunt desemnate în
România prin simbolul MASF ºi sunt
utilizate ca strat de uzurã la drumuri.
Aceste tipuri de îmbrãcãminþi
bituminoase au fost dezvoltate la
jumãtatea anilor ´60 în Germania

Mixturile asfaltice stabilizate cu



Sporirea

durabilitãþii

îmbrã-

fibre de celulozã sunt realizate prin

cãminþilor bituminoase prin creºterea

procedeul la cald, fiind caracterizate

rezistenþei la obosealã ºi îmbãtrânire,

printr-un conþinut ridicat de cribluri
(minimum 72% din masa amestecului
total), un conþinut de nisip de concasaj de minimum 15% din masa
amestecului ºi 9-10% filer de calcar.
Fibrele de celulozã, având rol de
stabilizator, sunt adãugate în mixturã, urmãrindu-se realizarea, prin

precum ºi îmbunãtãþirea caracteristicilor de stabilitate;


Sporirea stabilitãþii la deformaþii

permanente ºi împiedicarea apariþiei
fãgaºelor.
Îmbrãcãminþile bituminoase de
tipul MASF se aplicã în straturi mai

malaxare uscatã, a unui amestec
omogen de agregate, filer ºi fibre prin
malaxare uscatã.
Dozajul de bitum se stabileºte
prin studii preliminare de laborator,
recomandându-se valori între 6% ºi
7% faþã de masa mixturii.
Inocell FG3000 – microgranule
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Inocell F3000 – fibre
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subþiri decât mixturile convenþionale;

în mixturile asfaltice depozitate,

Innocell fibre sau microgranule

astfel, punerea în operã este atât

transportate ºi puse în operã la

se mixeazã uscat împreunã cu agre-

rapidã, cât ºi eficientã.

temperaturi ridicate. De asemenea,

gatele minerale timp de aproxi-

fibrele

o

mativ 5-15 secunde, pânã când

mai mari de bitum, a unor agregate

acoperire mai bunã a agregatelor,

fibrele sunt complet dispersate în

superioare, cât ºi a fibrelor de celu-

prevenind oxidarea, penetrarea ºi

amestec. Este recomandatã efectu-

lozã, costurile iniþiale în cazul folosirii

ridicarea umezelii sau fisurarea

area de teste ale amestecului

MASF, sunt mai mari, însã, prin

agregatelor.

uscat la intervale regulate pentru a

Datoritã folosirii unei cantitãþi

de

celulozã

asigurã

rezistenþele sporite obþinute se

Fibrele Innocell sunt produse cu

asigurã o duratã de viaþã sporitã a

noua tehnologie cu turbinã, care

drumului.

pãstreazã structura originarã a fibrei
de

mult mai bine decât alte tehnologii

întreþinere datoritã scãderii duratei

convenþionale. Principalul avantaj al

de întrerupere temporarã a circu-

noului proces tehnologic constã în

laþiei pentru efectuarea reparaþiilor,

reducerea conþinutului de praf, pre-

executarea unor straturi cu grosimi

cum ºi un nivel ridicat de uniformi-

mai reduse, dezvoltarea de rezis-

tate a fibrelor.

Reducerea

costurilor

optimiza atât timpul de amestecare,
cât ºi calitatea mixturii asfaltice.
Beneficiile folosirii fibrelor celulozice Innocell se pot traduce prin
urmãtoarele:


datoratã conþinutului redus de praf;


tenþe sporite ºi extinderea duratei de

Fibrele Innocell se gãsesc ºi sub

viaþã recomandã atât tehnic, cât ºi

formã de microgranule. Forma

economic folosirea mixturilor asfaltice

microgranularã oferã avantajul unei

de tipul MASF.

distribuiri mai rapide în amestec în

O cantitate sporitã de fibre

Siguranþa ºi eficienþa sporitã

datoritã distribuþiei optimizate a
fibrelor;


Forma microgranularã acce-

lereazã distribuþia ºi dispersia
fibrelor în mixtura asfalticã;

SC Iridex Group Plastic, comer-

timpul malaxãrii uscate. Microgranu-

cializeazã prin Departamentul Mate-

lele se desfac, sigur ºi uºor, în fibre

riale Speciale de Construcþii, fibrele

de celulozã, asigurând astfel o efi-

forme, fibrele Innocell pot fi dozate

celulozice Innocell produse de cãtre

cienþã ridicatã, precum ºi o calitate

cu succes atât manual, cât automat.

Ruthmann GmbH.

îmbunãtãþitã a producþiei. Fiind mai

SC Iridex Group Plastic vã stã

Datoritã structurii tridimen-

uºor de transportat ºi de introdus în

la dispoziþie prin intermediul

sionale, fibrele din celulozã Innocell

amestec, microgranulele Innocell

Departamentului Materiale Speciale

menþin o vâscozitate ridicatã a

sunt perfect adaptate dozajului

de Construcþii, oferindu-vã con-

liantului

prevenind

automat

s u ltanþã ºi o gamã largã de

scurgerea acestuia ºi segregarea

asfaltice.

bituminos,
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în

staþiile

de

mixturi



Datoritã prezentãrii sub douã

produse. 
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Degradãrile ºi metodele de reabilitare
în cazul unor poduri rutiere din beton
conf. dr. ing. Gabriela PROCA, drd. Mihaela PROCA – Universitatea Tehnicã Iaºi
Vã prezentãm, în cele ce urmeazã, problematica degradãrilor structurale ale unor poduri din beton
armat de pe sectoarele unor drumuri naþionale aflate în programe sectoriale de reabilitare, precum ºi
aspecte specifice de urmãrire specialã.
POD MONOLIT DIN BETON ARMAT
CU O SINGURÃ DESCHIDERE
Descrierea structurii
Structura de rezistenþã, realizatã
din beton armat, turnat monolit în
anul 1951, este de tip mixt, cu noduri
rigide. Podul a fost dimensionat pentru clasa I-a de încãrcare, convoi de
autocamioane A13 ºi vehicule speciale, pe ºenile, S60.
Caracteristicile constructive sunt:
lungime totalã de 61,58 m, o singurã
deschidere, pleostire (f/l) de 1/5,
lãþime 9 m, din care 7,00 m parte
carosabilã ºi înãlþime liberã la etiaj
de 10,00 m (foto 1).
Podul are o structurã static nedeterminatã alcãtuitã din douã arce
elastice de beton armat dublu încastrate cale sus, care conlucreazã cu
tablierul elastic de beton armat pe
cadre continue (stâlpi ºi douã grinzi
longitudinale solidarizate transversal cu antretoaze la fiecare 5,00 m
ºi placã de beton armat la partea
superioarã).

Arcele din beton armat au
lungimea de 40,00 m (mãsuratã
pe linia naºterilor) ºi secþiunea
dreptunghiularã, de lãþime constantã
de 0,60 m ºi înãlþime variabilã de
1,40 m la naºtere pânã la 1,00 m la
cheie. În secþiune transversalã,
arcele sunt amplasate la 5,00 m
interax, simetric în raport cu axul
longitudinal al podului.
Arcele sunt solidarizate între ele
cu diafragme din beton armat, cu
secþiune dreptunghiularã de 0,60 m
x 0,30 m în câmp ºi de 1,00 m x 0,30 m
în încastrare, la faþa arcelor. Legãtura
dintre arce este realizatã prin intermediul a patru diafragme amplasate
la 5,00 m una faþã de alta, în lungul
podului. În zona cheii, pe o lungime
de 15,00 m, arcele fac corp comun
cu grinzile monolite ale tablierului,
solidarizarea între arce fiind asiguratã de antretoazele tablierului ºi
placa superioarã a tablierului.

Foto 1

Foto 2
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Structura de rezistenþã a tablierului elastic din beton armat este
alcãtuitã din cadre continue de
beton armat cu stâlpi de secþiune
dreptunghiularã de 0,50 m x 0,60 m
ºi grinzi longitudinale de secþiune
dreptunghiularã de 0,35 m x 0,75 m,
cu placa de beton armat de înãlþime
variabilã la partea superioarã.
Conlucrarea dintre grinzile principale este asiguratã de antretoaze cu
secþiune dreptunghiularã, având dimensiunile de 0,35 m x 0,75 m ºi fiind
amplasate în lungul podului la 5,00 m
distanþa interax.
La partea superioarã, reþeaua de
grinzi este solidarizatã cu o placã din
beton armat, încastratã pe contur în
reþeaua de grinzi (foto 1, 2).
Culeele sunt de tip cadru din
beton armat (cadre cu deschideri de
5,00 m cu stâlpii încastraþi în fundaþia arcelor – fundaþie comunã,
îngropatã în terasamente). Culeele
asigurã racordarea cu terasamentele cu taluz având panta 2:3,
pe o lungime de 10,50 m.
Fundaþiile sunt de tip fundaþii
directe. Dimensiunile blocului de
fundare sunt de 8,82 m x 6,50 m x
9,20 m.
Racordarea podului cu terasamentele este realizatã prin intermediul unor sferturi de con pereate.
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Degradãri
ale elementelor constructive
Degradãrile constatate sunt
urmãtoarele:
a. la nivelul suprastructurii existã
degradãri vizibile pe zone restrânse,
fãrã afectarea secþiunii transversale
(coroziunea armãturii, pete de ruginã)
(foto 3);
b. la nivelul infrastructurii ºi a
echipamentelor se constatã:
 defecte de suprafaþã ale feþei
vãzute: culoare neuniformã, pete
negre, impuritãþi, pete de ruginã,
aspect prãfuit, imperfecþiuni geometrice, eflorescenþe;
 suprafeþe microfisurate; defecte
de turnare ale betonului (agregate
mari la suprafaþã); zone în care
armãturile nu mai sunt acoperite cu
beton ºi sunt corodate (foto 4);
 infiltraþii
masive pe toatã
lãþimea culeelor;
 cadrul amonte al culeei prezintã pe intradosul grinzii o cavernã
cu o lungime de 1,50 m ºi 0,15 m în
adâncime pe toatã lãþimea grinzii, în
care secþiunea de armaturã este
redusã cu circa 30% (foto 5);
 antretoazele prezintã defecte
de execuþie, reparate prin tencuire ºi
zone de suprafaþã unde armãtura nu
are strat de acoperire din beton;

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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lipsa treptelor de acces, a casiurilor, a ºanþurilor pereate de la baza
taluzurilor, racordare defectuoasã,
infiltraþii, eflorescenþe.
c. degradãri ale albiei, apãrãrilor
de maluri, rampelor de acces ºi
instalaþiilor pozate sau suspendate
de pod:
- apãrarea de mal, aval mal drept
ºi fundaþia sfertului de con sunt complet distruse;
- pereul de protecþie din zona
culeelor îngropate ºi fundaþiilor aferente este distrus de viituri;
- dispozitivele de acoperire ale
rosturilor de dilataþie sunt distruse,
fiind constatate infiltraþii masive ale
apelor pluviale.
Deoarece podul este amplasat
pe un drum naþional principal, cu
douã benzi de circulaþie, încadrat în
clasa tehnicã III, nu mai corespunde,
sub aspectul evoluþiei traficului greu
din zonã, care se apropie clasei E de
încãrcare (vehicul special pe roþi
V80 ºi convoi de autocamioane
A30), iar durata de viatã depãºeºte
durata normatã cu 15 ani.
Podul a fost inclus în programul
sectorial de reabilitare/consolidare.
Lucrãrile de reabilitare propuse
au fost:
 refacerea
dispozitivelor de
acoperire a rosturilor de dilataþie;
 reabilitarea plãcii din beton
armat a tablierului ºi aducerea
geometriei tablierului în parametrii
ceruþi de normele în vigoare;
 repararea ºi completarea secþiunilor de armãturã a elementelor
structurale degradate cu mortare
speciale;
 cãmãºuirea grinzilor principale
ºi a arcelor (executare prin sporirea
dimensiunilor secþiunii transversale
a elementelor ºi adãugarea unor
bare de armãturã de rezistenþã
suplimentare);
 repararea zonelor din beton
degradat din infrastructurã; efectuarea unor lucrãri de reparaþii locale
(fãrã sporirea dimensiunilor secþiunii transversale a elementelor


cadrelor din beton armat care alcãtuiesc culeele acolo unde se constatã cã exfolierea sau detaºãrile
de beton nu depãºesc 10% din
suprafaþa sau din lungimea elementului consolidat);
 refacerea casiurilor, a scãrilor
ºi a pereurilor;
 racordarea rampelor de acces
pe o lungime de min. 25 m de fiecare
parte a podului;
 realizarea unor apãrãri de
maluri.
POD CU STRUCTURÃ MIXTÃ
(INFRASTRUCTURÃ BETON
MONOLIT, TABLIER METALIC)
Date constructive
Podul are urmãtoarele caracteristici tehnice: lungimea de 236 m ºi
patru deschideri (douã marginale de
câte 50,35 m ºi douã centrale, de
câte 60,00 m); infrastructura este
realizatã din beton armat, iar suprastructura este metalicã (foto 6).
Degradãri constatate
Degradãrile au fost semnalate cu
ocazia afuierii terenului de fundare
în zona pilei P3, aceasta pierzându-ºi stabilitatea, înclinându-se cãtre
albie cu cca. 40 cm (mãsurat la vârf),
fapt care a dus ºi la cedarea
aparatelor de reazem de la aceastã
pilã (foto 7 a, b).

Foto 6

a

b
Foto 7

continuare în pagina 36 
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Înaintea reabilitãrii a fost montat
un dispozitiv provizoriu de reazem
realizat din traverse de lemn, cu
acordul AND ºi a fost decisã urmãrirea specialã a înclinãrii pilei P3.
Lucrãrile de reabilitare executate
sub exploatare (cu reducerea vitezei
de circulaþie pe pod), într-o primã
fazã ºi, apoi, fãrã restricþii de vitezã
pentru circulaþia rutierã, au fost:
 consolidarea albiei râului, cu
piatrã naturalã (50...400 kg/bucatã),
în zona fundaþiei pilei P3 (foto 8);
 consolidarea terasamentului în
zona versantului, respectiv a malului
stâng al râului;
 consolidarea pilei P3 (fundaþie
ºi elevaþie) prin injectare cu lapte de
ciment;
 protejarea albiei râului pe o
lungime de 290 m în amonte ºi 300 m
în aval împotriva eroziunii apei;
 îndreptarea pilei prin cãmãºuirea
elevaþiei (la grosimea medie de
40 cm);
 aducerea la cotã a banchetei
cuzineþilor prin turnarea unui strat
din beton armat;
 ridicarea tablierului, repoziþionarea (aducerea la cota proiectatã
sub monitorizare topo-geodezicã) ºi
respectiv înlocuirea aparatelor de
reazem stâng expus eroziunii (pe
340 m lungime), cu scopul de a dirija
cursul apei în deschiderea „3” a podului (între pilele P2 ºi P3) (foto 9);
 refacerea celor douã contravântuiri orizontale distruse ale
tablierului;
 urmãrirea specialã a pilei P3
dupã finalizarea lucrãrilor de
consolidare.
Vã sunt prezentate, în continuare, câteva aspecte caracteristice
din timpul urmãririi speciale, folosind
metode geodezice.

Pentru aprecierea modului de
comportare în exploatare a pilei consolidate a fost folositã o reþea geodezicã alcãtuitã din punctul fix R1,
aparþinând reþelei geodezice
naþionale de ordinul II ºi trei puncte
C, D ºi E situate pe fundaþia pilei
podului. Amplasarea punctului de
staþie (S1) a fost aleasã pe un pod
pentru utilitãþi (pentru susþinerea
unei conducte cu apã) care are axul
paralel cu podul urmãrit.
Pentru punctele C, D, E coordonatele în sistem de proiecþie stereografic 1970 ºi cotele Marea Neagrã
1975 au fost obþinute de pe un plan
existent, fiind verificatã corectitudinea poziþionãrii acestora, înainte
de utilizare (fig. 1).
Mãsurãtorile au fost efectuate în
douã serii; în prima serie au fost
înregistrate 7 valori pentru punctele
A ºi B (mãrci de tasare fixate pe
partea superioarã a pilei, în imediata
apropiere a aparatului de reazem,
conform precizãrilor din normativele
P 130/1997 ºi NP 103-04), iar cea
de-a doua serie 17 valori pentru
punctul A ºi 12 valori pentru punctul B.
Prima serie de mãsurãtori corespunde unei restricþii de vitezã a circulaþiei rutiere pe pod, de 20 km/h,
iar a doua este corespunzãtoare circulaþiei fãrã restricþie de vitezã, dupã
reabilitare.
Din analiza valorilor coordonatelor punctelor A ºi B în timpul
urmãririi speciale rezultã cã în timpul
înlocuirii aparatelor de reazem ºi
ulterior nu s-au mai înregistrat
miºcãri semnificative ale pilei, cele
observate încadrându-se în limitele
admisibile precizate de normativele
de specialitate, ceea ce a permis
reluarea fãrã restricþii a traficului
rutier pe pod.

Fig. 1: Schema amplasãrii mãrcilor de tasare

Mãsurãtorile au fost efectuate cu
o staþie totalã performantã care a
asigurat determinarea coordonatelor
punctelor cu o precizie milimetricã.
CONCLUZII
Defectele ºi degradãrile constatate au fost interpretate conform
precizãrilor din „Instrucþiunile pentru
stabilirea stãrii tehnice a unui pod“,
indicative AND 522/2002 ºi a „Manualului privind defectele ºi degradãrile
aparente la podurile rutiere ºi indicarea metodelor de remediere“.
Natura degradãrilor constate la
fiecare pod conduce la metode ºi
mãsuri specifice de consolidare ºi
implicit dicteazã necesitatea urmãririi
speciale.
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Soluþii ingenioase ºi practice pentru construcþia de poduri
În urmãtorii 15 ani, în România
se vor construi cca 3 mii de kilometri
de autostradã. Dintre aceºtia, Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii
va construi pânã în 2013 1.800 km.
Deoarece nu existã fonduri suficiente pentru susþinerea acestor
investiþii, cele mai multe tronsoane
urmeazã a fi concesionate.
Autostrãzile, ale cãror trasee se
vor lega de „culoarele europene“, se
vor realiza cu finanþare europeanã.
Tronsoanele cu un trafic naþional
mare vor fi fãcute în concesiune cu
bani privaþi sau de la bãnci, restul
proiectelor de autostrãzi urmând a
se construi cu finanþare de la bugetul
de stat.
Realizarea unor asemenea proiecte,
de mare anvergurã naþionalã ºi
europeanã, implicã ºi un numãr
mare de lucrãri de artã – poduri, viaducte, tuneluri – cu o arhitecturã ºi
un concept nou. Pentru obþinerea
celui mai bun raport calitate-preþ va
fi necesarã implementarea unor
soluþii tehnice originale.
Pentru construcþia structurilor de
poduri, constructorii de autostrãzi ºi
proiectanþii de structuri se bazeazã
pe know-how-ul ºi sprijinul firmelor
producãtoare de echipamente
speciale.
Firma Hünnebeck, parte a concernului Harsco, este foarte activã în
acest domeniu, utilizând bogata
experienþã câºtigatã în þãri precum
Italia, Cehia, Polonia ºi Suedia.
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Având sprijinul unui grup puternic
din punct de vedere financiar ºi
tehnic, Hünnebeck Romania oferã
soluþii eficiente ºi sigure constructorilor care activeazã în acest sector al
infrastructurii. Sprijinul oferit ºi consultanþa asiguratã în toate fazele
proiectului, fie cã este vorba despre
informaþii telefonice sau deplasare în
ºantier, recomandã Hünnebeck ca
pe un partener de încredere ºi contribuie la dezvoltarea unor relaþii de
colaborare de lungã duratã.
Echipamentele firmei Hünnebeck
sunt concepute special pentru acest
tip de lucrãri.
Sistemul SG pentru construcþia
de poduri este utilizat în premierã
naþionalã în România.

Fiind format din elemente metalice din oþel zincat, sistemul SG are o
duratã lungã de viaþã. În aceste
condiþii, se preteazã foarte bine la
închiriere pentru diferite lucrãri,
modalitate practicatã în mod curent
de cãtre Hünnebeck Romania.
Sistemul SG, deosebit de ingenios conceput, este format din profile metalice ºi popi reglabili, care se
muleazã foarte bine pe designul
propus de cãtre proiectanþi.
Hünnebeck þine cont permanent
de siguranþa muncitorilor în construcþii, oferind echipamente complete ºi sigure. Prin utilizarea
acestora, construcþiile se realizeazã
într-un timp mult mai scurt, în comparaþie cu sistemele clasice, obþinându-se economii considerabile de
manoperã ºi material lemnos.
Odatã ce sistemul este aliniat ºi
fixat pe structura de eºafodaj ID15,
constructorul trece la montarea foii
cofrante ºi a armãturii. Sistemul
PROTECTO se îmbinã perfect cu
elementele SG ºi asigurã protecþia
personalului din execuþie.
Mai multe detalii gãsiþi pe site-ul firmei
Hünnebeck, www.huennebeck.ro. 
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Restaurare si consolidare
cu fibre compozite
ing. Stefano SABBATINI, ing. Ludovico FAGIOLI – ECT Braºov
Adaptarea structuralã cu FRP (Fiber Reinforced
Polymers) se bazeazã pe douã aspecte incontestabile,
în ciuda subiectivitãþii teoriilor cu privire la restaurare.
a) În restaurarea structuralã o intervenþie are loc doar
în cazul în care se pãstreazã comportamentul structural
de serviciu (utilizare). De fapt, o construcþie care, în
urma intervenþiei, poartã sarcinile de serviciu in mod
diferit decât la început, înseamnã cã este o altã construcþie. În acest caz, operaþiunea a fost anulatã, pe
lângã faptul cã structura arhitectonicã rãmâne nealteratã
iar exteriorul este conservat;
Un prim criteriu al adaptãrii structurale este, deci,
urmãtorul: proiectarea unei intervenþii astfel încât sã
sporeascã portanþa ultimã, aceasta reflectându-se direct
în creºterea siguranþei, dar, în acelaºi timp, sã fie inertã
în serviciu, condiþie care nu influenþeazã siguranþa.
Cine studiazã o construcþie care a fost supusã unei
intervenþii de restaurare structuralã, o vede lucrând în
modalitãþile originare, cu excepþia circumstanþelor care
se repetã mai rar decât la o sutã de ani. Aceste circumstanþe sunt, în esenþã, reprezentate de încãrcãturi
extreme sau de miºcãri seismice puternice. Numai în
aceste situaþii, la nivelul structurii se impune o intervenþie, care îi va consimþi apoi sã tolereze acþiuni de
excepþie. În momentul în care intervenþia se face simþitã,
structura se comportã într-un mod nenatural. De altfel,
acele comportamente care sunt strãine de concepþia de
la origini, îi permit construcþiei sã supravieþuiascã.

Dupã cum s-a mai precizat, construcþia lucreazã în
mod nenatural doar în perioade scurte de timp din viaþa
sa, ºi anume, în urma unei intervenþii de restaurare
structuralã. Acest criteriu este pe deplin respectat de
consolidarea în compozit, întrucât consolidãrile din FRP
sunt inerte în serviciu, intrând în acþiune doar în situaþiile
extreme. În schimb, exemple în care starea de serviciu
este alteratã sunt inserãrile de structuri din C.A. sau din
oþel în masa pereþilor. Uneori, aceste intervenþii se reduc
la golirea edificiului, cu pãstrarea doar a faþadelor, fiind
însã sprijiniþi cu structuri ex-novo, cum, de altfel, va fi ºi
întreaga parte interioarã. Sau, placarea pereþilor, caz în
care zidurile (cortine) de acoperire tind sã substituie
peretele placat. La fel ºi învelitorile din beton armat pe
bolþi, care redau calotei peretelui rolul de plafon. Sau,
mai rãu, sistemele de suspendare a bolþilor, care sunt
nereuºite din punct de vedere mecanic.
b) O intervenþie în adaptarea structuralã are loc doar
dacã pãstreazã tehnicile de construcþie. De fapt, o construcþie care, în urma intervenþiei, nu prezintã tehnicile
de construcþie originare, este, în realitate, o altã construcþie. În acest caz, lucrarea a fost anulatã, pe lângã
faptul cã straturile exterioare de tencuialã, frizele, consolele, înveliºul componentelor au fost conservate.
Un al doilea criteriu de adaptare structuralã este
deci: proiectarea unei intervenþii de aºa manierã încât
sã menþinã abilitãþile constructive originare ºi, totodatã,
sã implice noi aporturi de materie care sã nu o compromitã pe cea existentã. Acest criteriu este, din nou, pe
deplin respectat de consolidarea în compozit, întrucât
consolidãrile din FRP se configureazã ca aporturi
adiþionale, care permit pãstrarea componentelor
originare în formã intactã.
Exemple în care tehnicile de construcþie se anuleazã,
sunt golirile structurilor de la extradosul bolþilor, pentru a
face loc noilor aporturi, ca de altfel substituirea
suprafeþelor pereþilor cu structuri ex-novo. Restaurarea
structuralã îºi propune, deci, sã salveze atât ideea, cât ºi
materia. Excepþii de la aceastã propunere le constituie
atât îmbãtrânirea naturalã a clãdirii, cât ºi efectele
alterãrii antropogene. Pot constitui excepþie eventualele
intervenþii din contextul istoriei. Restaurarea structuralã
reteazã de la rãdãcinã dihotomia între siguranþa structuralã ºi conservarea arhitectonicã: urmãrirea siguranþei,
conform celor douã criterii expuse mai sus, garanteazã
în mod automat conservarea, fãrã a fi necesarã o altã
punere în acord.
continuare în pagina 48 
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Domeniul în care materialele compozite FRP au avut
un rol major este reabilitarea ºi consolidarea structurilor
din beton armat ºi din beton armat precomprimat. Pânã
acum câþiva ani, utilizarea profilelor FRP era rãspânditã
în primul rând în SUA ºi Japonia, care au început sã
experimenteze primele aplicaþii din necesitatea de a gãsi
soluþii mai performante la atenuarea seismicã comparativ cu tehnologiile tradiþionale care erau utilizate pânã la
acea datã.
Folosirea profilelor FRP permite, de fapt, asigurarea
urmãtoarelor avantaje:
 Rezistenþã majorã ºi rigiditate (de 10 ori mai rezistente decât oþelul);
 Nici un surplus de greutate pe structura existentã,
deoarece cântãresc extrem de puþin (300 gr/m2 ÷ 500 gr/m2,
în funcþie de materialele utilizate);
 Posibilitatea de a executa intervenþia cu foarte
mare rapiditate, fãrã întreruperea serviciului structurii
(permite, deci, reducerea drasticã a costurilor sociale ale
intervenþiei);
 Durabilitate mãritã chiar ºi în medii extrem de agresive;
 Conservarea geometriei originare a elementului
consolidat (nu stricã estetica ºi, în special, nu se mãresc
volumele ºi formele lucrãrilor).
Utilizarea profilelor FRP în vederea consolidãrii ºi
recuperãrii structurilor în beton armat ºi în beton armat
precomprimat rãspunde în mod eficient urmãtoarelor
problematici:
 Creºterea capacitãþii portante datoritã variaþiei destinaþiei de utilizare sau adaptãrii la norme;
 Recuperarea structurilor deteriorate sau aflate
într-o evidentã stare de degradare, în vederea refacerii
integritãþii structurale ºi a durabilitãþii sale;
 Adaptarea ºi/sau reparaþiile în urma unei miºcãri
seismice;
 Erori de proiectare ºi/sau de realizare.
Unul dintre avantajele principale ale acestei
tehnologii este posibilitatea de proiectare a intervenþiei
prin gãsirea unor soluþii viabile care le pot ºi eluda pe
acelea menþionate în documentul de reglementare,
atâta timp cât eficienþa lor poate fi doveditã prin rezultate

Spitalul judeþean Braºov

experimentale satisfãcãtoare. Datoritã faptului cã toate
sistemele de consolidare îºi bazeazã principiul lor pe
transferarea eforturilor prin aderenþa, sau mai bine zis
prin lipirea „colajului“ placã-þesãturi (a se vedea tehnologia Pultrusi ºi FRP) de betonul elementului care
urmeazã a fi consolidat, este fundamental sã se acorde
o deosebitã atenþie acestui tip de rupturã. Mecanismul
de rupere prin de-laminare este, de fapt, un mecanism
fragil ºi astfel trebuie evitat sau, oricum, sã nu-l preceadã pe acela de rupere prin îndoire sau prin tãierea
elementului consolidat.
Principalele domenii de utilizare a profilelor FRP,
în vederea consolidãrii elementelor din CA ºi CAP, sunt:
Consolidarea la deformare: se realizeazã lipind
una sau mai multe plãci; cu alte cuvinte, unul sau mai
multe straturi de þesãturi, la marginea aflatã sub tensiune a elementului ce urmeazã a fi consolidat. Dacã
acest lucru nu este suficient, este permisã instalarea lor
ºi pe pãrþile laterale, astfel încât tensiunea de lucru a
FRP sã fie calculatã la fiecare punct ºi nu doar la marginea cea mai solicitatã (i.e. mai îndepãrtat de axa neutrã).
Pentru zonele supuse unui moment negativ al forþei este
foarte rãspânditã ºi tehnologia NSM.
 Consolidarea cu FRP permite creºteri ale rezistenþei cu pânã la 40% – 50% din rezistenþa nominalã a
secþiunii de pornire. Pe de altã parte, reduce vectorii ºi
ductilitatea secþiunii;
 Vorbim de eficienþa intervenþiei doar în termeni de
comportament în stãrile limitã ultime. În starea de exerciþiu, fibrele prezintã, în majoritatea cazurilor, rate de
solicitare aproape neglijabile;
 Pentru a garanta eficienþa unei intervenþii de consolidare FRP, chiar ºi în exerciþiu, se impune prezenþa
fibrelor, fie prin sisteme corespunzãtoare de tensionare,
(care, însã, se dovedesc a fi destul de costisitoare ºi incomode, ocupând prea mult spaþiu), fie încercând ridicarea
structurii, cu ajutorul unor pistoane hidraulice, urmând a fi
descãrcatã odatã cu încheierea lucrãrilor. Astfel consolidarea este eficientã ºi în condiþii de exerciþiu;
continuare în pagina 50 
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Sprijinirea excavaþiilor adânci
cu micropiloþi ancoraþi în teren
SC UNDER CONSTRUCT SRL este înregistratã la Registrul Comerþului din 2005.
Domeniul sãu de activitate este specializat pentru:
 execuþia incintelor de excavaþii la clãdiri cu 1-3 niveluri de subsol (Bucureºti, str.
Hatmanu Arbore ºi str. Aurel Vlaicu);
 execuþia consolidãrilor terasamentelor la Cãi Ferate ºi Drumuri (linia CF Constanþa –
Mangalia);
 execuþia consolidãrilor fundaþiilor de poduri prin injectare cu suspensie de ciment ºi
s i l i c a t d e s o d i u (pod peste Trotuº la Livezi, jud. Bacãu, pod CF Râmnicu Sãrat,
jud. Buzãu ºi pod peste râul Bistriþa la Bacãu);
 execuþia fundaþiilor podurilor ºi clãdirilor aºezate pe minipiloþi cu o capacitate portantã
calculatã ºi verificatã in situ de cca 40 tf.
În localitatea Sinaia, într-o zonã
delimitatã de stradã Aosta, a fost
proiectat un ansamblu de douã imobile pentru realizarea cãrora erau
necesare excavaþii pânã la 8 m
adâncime faþã de cota strãzii.
Pentru sprijinirea sãpãturii ºi
punerea în siguranþã a circulaþiei pe
stradã s-a prevãzut realizarea unui
ºir de minipiloti Ø178 mm, cu interax
de 0,50 m, injectaþi cu suspensie de

ciment (1.080 kg ciment/mc suspensie) ºi armaþi cu profil laminat IPN 120
cu lungimea adaptatã terenului natural ºi incastrarea în roca de bazã
(stratele de Sinaia) minimum 3,0 m.
În zonele în care adâncimea excavaþiei H > 6,0 m s-au prevãzut douã
niveluri de ancore pasive, în zonele
cu H < 6 m ºi H > 3,0 m s-a prevãzut
un singur nivel de ancorã pasivã, iar
în zonele cu H < 3,0 m nu au fost
prevãzute ancore pasive (vezi secþiunea caracteristicã).
Ancorele pasive s-au executat cu
un unghi de înclinare de circa 300
faþã de orizontalã, cu un interax de
1,0 m ºi o lungime de 6,0 m, fiind
armate cu 1 Ø32 mm PC 52.

Deasupra minipiloþilor,
s-a executat o grindã de
rigidizare cu dimensiunea
0,35 m x 0,60 m în trepte în
funcþie de linia terenului.
În zonele cu aflux intens de apã
din versant, pentru a evita spãlarea
materialului fin, versantul a fost protejat cu placã de beton de 20-30 cm
grosime prevãzutã cu barbacane.
În total au fost executaþi, în
perioada Septembrie 2007 – iulie
2008, 186 minipiloþi ºi 127 ancore
pasive. Imobilele în incinta realizatã au fost finalizate. 

Foto 1

Foto 2

SC UNDER CONSTRUCT SRL
Sediu social: Str. Gheorghe Missail nr. 77 A, Sector 1, Bucureºti
Punct de lucru: Bd. Carol I nr. 29, etaj 2, Sector 2, Bucureºti
Tel: 021.315.99.71; Fax: 021.315.54.62
E-mail: office@underconstruct.ro; www.underconstruct.ro

 Revista Construcþiilor  octombrie 2009

Fig. 1

Persoane de contact:
dr. ing. Petre Cernea – director general
0724 / 251.305
ing. Felix Scvortov – director tehnic
0723 / 589.257
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 Pentru realizarea unui proiect bun, este esenþial sã
vã asiguraþi cã secþiunea consolidatã atinge starea limitã
ultimã în urma apãsãrii cls ºi nu în urma ruperii profilelor
FRP (mecanism considerat fragil faþã de cel al apãsãrii cls).
În orice caz, orice mecanism de de-laminare prematurã
trebuie înlãturat prin utilizarea unor lungimi corespunzãtoare de ancorare sau a unor sisteme pentru ancorarea
plãcilor (ancorãrile mecanice nu sunt utilizabile), ca de
exemplu înfãºurãrile în forma de „U” aplicate la extremitãþile consolidãrii.
Consolidarea la tãiere: se realizeazã lipind unul sau
mai multe straturi de þesãturã pe lateralele elementului
care urmeazã a fi consolidat, sau utilizând profile de
barã montate la suprafaþã, cu ajutorul tehnologiei NSM.
Experimentele au demonstrat eficienþa mai mare a consolidãrii prin tãiere cu NSM faþã de wet-lay-up, datoritã
unei suprafeþe mai mari de aderenþã ºi uºurinþei mai
mari de a înclina barele faþã de þesãturi.
 Fâºiile (benzile) pot fi aplicate în mod asemãnãtor
cu cadrele de fixare (staffe), discontinuu sau continuu,
cu fâºii adiacente una alteia;
 Eficienþa consolidãrii este cu atât mai mare cu cât
mai multe fâºii rezultã perpendiculare pe fisurile tãierii;
din motive practice însã, aplicarea fâºiilor FRP se face în
paralel cu cadrele de fixare. Uneori, pentru a spori eficienþa consolidãrii, acestea sunt instalate înclinate,
rezultând costuri mai mari de instalare;
 Aplicarea fâºiilor se poate face doar pe laterale, în
forma de „U” sau poate fi o înfãºurare completã;
 Consolidarea la tãiere este utilizatã, de multe ori,
pentru ancorarea consolidãrii la îndoire;
 În consolidarea la tãiere se acordã o deosebitã
atenþie efectuãrii calculului lungimii de ancorare. Dacã
din diferite motive de construcþie, lungimea calculatã nu
poate fi garantatã este necesar sã se adopte soluþii de
ancorare a fâºiilor fãrã, însã, a recurge la sisteme de
ancorare mecanicã ce ar putea compromite eficacitatea
consolidãrii.
Izolarea (prin placare) stâlpilor: are loc înfãºurând
stâlpul cu unul sau mai multe straturi de FRP. Aceastã
izolare are avantajul de a spori atât rezistenþa ultimã la
deformare sub presiune cât ºi ductilitatea elementului.
 Pentru a obþine o placare eficientã, fibrele vor fi
aplicate perpendicular pe axul elementului;
 Eficacitatea izolãrii este mai mare în cazul secþiunilor circulare ºi scade pe mãsurã ce se trece de la o
secþiune pãtratã la una dreptunghiularã. În cazul secþiunilor dreptunghiulare, cu raportul laturilor mai mare de
1:2, eficacitatea consolidãrii nu este doveditã.
 La aplicarea fâºiilor pe secþiunile pãtrate sau
dreptunghiulare, muchiile vor fi rotunjite, pentru a reduce
concentraþia de efort în acele zone ºi totodatã, pentru a
evita posibilele rupturi premature ale fibrelor FRP;
 Placarea poate fi realizatã în mod continuu pe
întreaga coloanã sau în mod discontinuu. În acest ultim
caz eficienþa izolãrii pe secþiune este mai redusã.
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Avantajele tehnologiei consolidãrii structurale pe
bazã de FRP sunt:
 Timp scurt de aplicare. Consolidarea cu FRP
(Fiber Reinforced Polimers) reduce timpul de lucru în
manierã drasticã în comparaþie cu tehnicile tradiþionale;
 Costurile globale inferioare în comparaþie cu
tehnicile tradiþionale, datorate, în special, timpului de
realizare a lucrãrii;
 În general, nu este necesarã abandonarea edificiului de cãtre cei care îl ocupã (decât dacã starea construcþiei reprezintã un pericol). Este un aspect important,
atât pentru clienþii publici, cât ºi pentru cei privaþi, care
nu trebuie sã se confrunte cu incomoditatea ºi costurile
unei eventuale mutãri! Un alt exemplu poate fi cel al
traficului automobilistic sau feroviar pe un pod, trafic ce
nu trebuie întrerupt sau, unde este cazul, întrerupt doar
pentru un timp scurt;
 FRP au o greutate micã, oferind aceleaºi proprietãþi structurale ca ºi fierul, oþelul ºi betonul, doar cu mai
puþine probleme de proiectare, realizare ºi transport.
Aceste materiale, construite dintr-o matriþã polimericã întãritã cu fibrã continuã de carbon, sticlã sau
cãrãmidã, constituie o perfectã uniune între înalta caracteristicã mecanicã ºi un volum mic de utilizare.
Avantajele oferite de folosirea benzilor din fibrã
de carbon sunt caracterizate prin:
 Tenacitate ridicatã;
 Rezistenþã foarte mare la tracþiune;
 Înaltã durabilitate;
 Adaptabilitate la forme complexe ºi neregulate;
 Rezistenþã la umiditate ºi la atacul substanþelor
alcaline.
Aceasta reprezintã o veritabilã ºi inovativã
tehnologie pentru consolidarea structuralã de:
 Grinzi de rezistenþã din beton armat;
 Îmbrãcarea sau încercuirea stâlpilor de rezistenþã;
 Creºterea rezistenþei la arcuri, bolþi ºi panouri.
Una dintre cele mai importante lucrãri de consolidare
cu fibre compozite din România a fost realizatã la
Spitalul Judeþean de Urgenþã din Braºov, o clãdire cu
6 etaje ºi o suprafaþã de 3.500 mp.
Firma ECT (www.ect.ro) a proiectat ºi a executat
lucrarea al cãrei scop final a fost adaptarea clãdirii la
normativa seismicã. Lucrarea a durat 6 luni ºi a avut în
vedere mai multe elemente structurale ale edificiului:
Adaptarea diafragmelor care constituiau elemente importante. (A fost vorba de mãrirea armãturilor
prezente în diafragmã). Operaþiunea a constat în dispunerea unei þesãturi unidirecþionale având o lãþime 20
de cm, cu un numãr de straturi ce au rezultat din calcule.
Distanþa inter-axialã între benzi a fost mai micã sau
egalã cu un metru. Intervenþia trebuia efectuatã pe cele
douã laturi ale diafragmei, astfel încât sã aibã capacitatea de susþinere în momentul seismic, în diferite
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direcþii. Þesãturile au fost prinse cu ajutorul unor ancoraje (pentru a se evita problemele de de-laminare) care
au fost introduse la extremitãþi prin tehnica þesãturii
rãsucite.
Consolidarea extremitãþilor diafragmelor (bulbi).
La extremitãþile diafragmelor erau prezente elemente
mai rigide, numite bulbi. Acestea fiind armate cu bare din
oþel tip sept, s-a impus o altã armaturã adiþionalã, care
s-a realizat prin aplicarea straturilor de þesãturã din
CFRP (Carbonium Fiber Reinforced Polimers) pe locul
respectiv, urmãrindu-se geometria prezentã. Numãrul de
straturi a fost individualizat prin calcul, cu scopul de a
îmbunãtãþi distribuirea mai omogenã de tensiuni tangenþiale ºi torsionarea între extremitãþile diafragmei ºi
bulbii perimetrului exterior. În concluzie, s-a placat o
þesãturã cuadri-axialã cu un gramaj de 600 g/mp care sã
înveleascã mai bine geometriile prezente. Pentru a evita
problemele de de-laminare, þesãturile au fost ancorate
cu ajutorul unor cuie bãtute la extremitãþi, prin tehnica
þesãturii rãsucite.
Adaptarea grinzilor perimetrale la solicitãrile
seismice. Grinzile perimetrale supuse acþiunii seismice
au evidenþiat necesitatea de a mãri armãturile prezente,
atât în zona de susþinere, cât ºi în cea de mijloc. Intervenþia a fost diferitã din motive geometrice de localizare
prin realizarea unei plãci la intrados, care s-a pregãtit în

laborator, având o lãþime 12,5 cm ºi un numãr de 4 þesãturi. La extrados, s-au aplicat pe locul respectiv o serie
de þesãturi laminate cu o lãþime de 20 cm, ancorate la
extremitãþi printr-o nituire diagonalã, introdusã în bulbul
perimetral.
Adaptarea ºi reducerea deformãrii plãcilor dintre
etaje. Delimitãrile dintre etaje au fost realizate din plãci,
cu o dimensiune preponderentã una faþã de cealaltã. O
astfel de geometrie determinã, în funcþie de sarcinile
seismice, un vector considerabil ºi la deformare. Armãtura de consolidare a plãcii se realizeazã dintr-o serie de
fâºii de þesãturi aplicate unidirecþional, având o lãþime
de 20 cm ºi, totodatã, un numãr de straturi determinat
prin calcul. Distanþa inter-axialã dintre fâºii este mai
micã sau egalã cu un metru.
ECT este o societate comercialã cu capital românesc care executã, printre altele, lucrãri de consolidare cu fibre compozite (carbon, sticlã, kevlar).
Consolidarea structurii de rezistenþã pe bazã de
fibre compozite se adreseazã clãdirilor rezidenþiale,
administrative, spitalelor, ºcolilor, monumentelor
istorice ºi lãcaºelor de cult.
Lucrãrile sunt executate conform tehnicii moderne
utilizate în întreaga Europã, iar personalul companiei
a urmat stagii de ºcolarizare externã.
Sistemul ECT a fost agrementat în România
de Ministerul Dezvoltarii Regionale ºi Locuinþei. 

Sisteme complete din aluminiu
pentru rulouri exterioare ºi porþi de garaj
ing. Carmen PASCU, ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL
Fiecare dintre noi ne dorim sã avem un cãmin unde sã ne simþim în siguranþã, sã ne relaxãm, un loc
unde sã revenim cu plãcere dupã o zi de muncã.
Compania Aluprof System Romania doreºte sã ofere clienþilor sãi toate avantajele unui astfel de cãmin.
În acest sens, au fost concepute sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare ºi porþi de garaj.
Datoritã construcþiei lor inteligente, din materiale rezistente, având un design atrãgãtor, sistemele de
rulouri exterioare din aluminiu Aluprof asigurã protecþie împotriva oaspeþilor nepoftiþi, dar ºi o bunã izolare
termicã ºi fonicã. Totodatã, ele fac posibilã scãderea costurilor cu încãlzirea iarna, iar vara asigurã
rãcoare ºi semiîntuneric.
Datoritã esteticii deosebite, a faptului cã pot fi executate într-o gamã foarte variatã de dimensiuni ºi
culori (toatã gama RAL ºi imitaþii de lemn) rulourile exterioare pot fi utilizate atât pentru locuinþe cât ºi
pentru clãdiri de birouri, restaurante sau spaþii comerciale.
Firma Aluprof System Romania

acestei grupe se datoreazã faptului

pentru vitrine de dimensiuni medii.

oferã trei sisteme din aluminiu pen-

cã sunt folosite în mii de case din

Profilele acestea sunt mai înalte ºi

întreaga Europã.

mai groase decât cele enumerate

tru rulouri exterioare: SK (în douã
variante ale casetelor: cu unghi de
450 ºi Owal), SKN ºi Integro.
Cel mai des utilizat sistem dintre
cele amintite este SK cu varianta
casetei cu unghi la 450.
Profilele de lamelã PAU 37, PA 37
ºi PA 39 sunt recomandate pentru

Lamelele PA 40 ºi PA 45 sunt
destinate utilizãrii la rulouri pentru
ferestre, niºe ale uºilor precum ºi

mai sus, de aceea sunt mai stabile.
Alte dimensiuni de profile, destinate utilizãrii în rulouri pentru ferestre largi, uºi sau vitrine sunt PA 52 ºi
PA 55. În mod special, trebuie subliniat faptul cã profilul PA 52, datoritã

locuinþe, datoritã înãlþimii nu prea

parametrilor extraordinari de rulare a

mari ºi a formei zvelte a profilelor,

profilelor din aceastã clasã, face

dar ºi pentru ca încap cu succes în

posibilã utilizarea lui în cutii de

cutii cu dimensiuni mici. Succesul

dimensiuni mici.
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Datoritã diferitelor tipuri de profile

Materialul de bazã este tabla de

Indiferent de sezon, rulourile

ºi a gamei largi de culori pe care

aluminiu îmbogãþitã, care îndepli-

exterioare din aluminiu Aluprof asi-

firma Aluprof le oferã, pot fi constru-

neºte

gurã

ite rulouri exterioare din aluminiu
care îndeplinesc atât funcþii estetice
cât ºi de utilizare.
Toate profilele enumerate mai

normele

de

calitate

ale

normelor europene EN 1396. Tabla
este acoperitã cu douã straturi de
lac ºi se caracterizeazã printr-o
înaltã rezistenþã la frecare ºi la acþiunea agenþilor atmosferici. Spuma

un

climat

confortabil

în

cãminul dvs., protejând, în acelaºi
timp, intimitatea. Din acest motiv,
dorim sã venim în întâmpinarea
clienþilor noºtri, pentru a-i ajuta

sus deþin Certificatul de Calitate

poliuretanicã utilizatã la umplerea

sã-ºi amenajeze cãminul de aºa

nr. 0114/02 care face posibilã notarea

profilelor asigurã rulourilor o bunã

manierã încât acesta sã fie cât mai

produselor cu semn de construcþie.

izolare termicã ºi acusticã.

confortabil ºi mai primitor. 

Pentru o nouã lege privind activitãþile din construcþii
dr. ing. Felician Eduard loan HANN –
preºedintele COMISIEI NAÞIONALE COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCÞIILOR (CISC)
Am primit o veste îmbucurãtoare: la toamnã, Guvernul României, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Locuinþei ºi Inspectoratul de Stat în Construcþii vor propune Parlamentului României spre dezbatere un
proiect de lege privind „domeniul construcþii“, care sã producã o schimbare în bine a cadrului legislativ
creat prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcþii.
Având în vedere participarea Inspectoratului de Stat în Construcþii la elaborarea proiectului de lege ºi
cunoscând încercãrile de revizuire a acestei legi (elaborate, de altfel, tot de reprezentanþii sãi, prin
propuneri nereuºite – ultima fiind proiectul aºa-zisului „Cod al Construcþiilor“, un mamut de prevederi, în
mare parte inutile, super-birocratice ºi comasate forþat – din fericire neaprobate), revin cu sugestiile mele
din ultimii ani, spre a da o mânã de ajutor celor ce se vor ocupa de aceastã problemã.
Încep cu câteva observaþii de principiu, sau, mai bine zis, de bun simþ.
Legea ce urmeazã a fi elaboratã este o lege cu
caracter social, care se adreseazã unor oameni,
spunându-le ce trebuie sã facã pentru a se încadra în
societatea existentã, respectând cerinþele ei. Cu alte
cuvinte, noua lege ar trebui sã arate ce trebuie sã
respecte, în activitãþile lor, participanþii la realizarea
ºi utilizarea construcþiilor de orice fel, pentru ca
acestea sã satisfacã aºteptãrile beneficiarilor.
Noua lege ar trebui sã fie scurtã, clarã ºi precisã,
fãrã divagaþii ºi consideraþii inutile (istoric sau teorie),
astfel încât adresantul sã înþeleagã uºor ce trebuie sã
facã spre a fi în concordanþã cu cerinþele ei. Orice ambiguitate în formularea prevederilor legii trebuie exclusã,
spre a nu da posibilitatea unor interpretãri diferite.
Terminologia folositã trebuie sã fie univoc înþeleasã
ºi bine definitã, chiar prin locul ºi semnificaþia date prin text.
Se pune întrebarea: de ce trebuie înlocuitã actuala
lege nr. 10/1995, privind calitatea în construcþii?
Pe scurt, iatã principalele motive:
 de fapt, legea nu prevede calitatea în construcþii, ci modul
de asigurare a ei prin diverse activitãþi ale celor vizaþi;
 prezintã erori de aliniere la prevederile
europene, prin modul de prezentare a cerinþelor beneficiarilor drept limitate ºi obligatorii;
 prevederile sale vizeazã clãdirile ºi ignorã construcþiile
speciale (cãi de comunicaþii, hidrotehnice, edilitare º.a.);
 admite, în mod nejustificat, excepþii de aplicare;
 prevede atribuþii pentru participanþii la realizarea ºi
utilizarea construcþiilor, precum în vechiul sistem de
stat, omiþând sau neglijând rolul acestora în noua
economie de piaþã capitalistã;
 stabileºte monopolul controlului de stat, prin
Inspectoratul de Stat în Construcþii ºi suprimã rolul
autoritãþilor publice descentralizate locale;
 instituie un sistem de sancþiuni complicat ºi ineficient, care deschide posibilitatea manifestãrii corupþiei
în aplicarea, sau neaplicarea, lor;

 lipseºte suportul teoretic, firul cãlãuzitor, care sã
coaguleze prevederile legii în jurul unui scop logic, justificat ºi, în acelaºi timp, mobilizator;
 terminologia folositã nu este nici unitarã ºi nici
consecventã, tocmai din cauza lipsei conceptului teoretic care sã cimenteze întregul;
 în forma actualã nu are corespondent în nici o
þarã din lume.
În consecinþã, cum ar trebui sã arate noua lege?
 Sã se bazeze pe conceptul de aptitudini pentru
exploatare a construcþiilor, prin care se înþelege ansamblul calitãþilor acestora, calitatea lor globalã.
Având aceastã înþelegere a realitãþii, se poate defini
scopul fundamental al tuturor activitãþilor din construcþii
ca fiind realizarea ºi pãstrarea unor construcþii apte
pentru exploatare, conform destinaþiei funcþionale a
fiecãreia în parte, pe toatã durata de serviciu prevãzutã.
 Sã precizeze activitãþile din construcþii a cãror
condiþionare, prin prevederi legale, sã asigure realizarea
scopului propus.
Activitãþile care ar trebui condiþionate prin lege ar fi:
activitãþile principale, creatoare ºi pãstrãtoare ale construcþiilor, respectiv concepþia ºi proiectarea, execuþia ºi
monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor (urmãrirea,
intervenþiile ºi activitãþile auxiliare, susþinãtoare ale celor
principale, respectiv cercetarea, învãþãmântul, consultanþa/asistenþa tehnicã/agrementarea, controlul public,
asociaþiile profesionale ºi media).
Condiþionarea ar consta din obligarea la respectarea
regulilor considerate drept necesare pentru atingerea
scopului propus ºi s-ar referi la aspectele tehnice ale
existenþei construcþiilor, precum ºi la cele economicoorganizatorico-financiare ºi deontologice.
Cum fiecare activitate menþionatã reprezintã, practic,
câte o ocupaþie distinctã în cadrul profesiei, ar trebui sã
existe ºi un standard ocupaþional, corespunzãtor
fiecãreia ºi un cod deontologic adecvat.
continuare în pagina 58 
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 Sã prevadã un sistem de control public, care sã se
rezume la douã faze: autorizarea execuþiei ºi monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor sub aspectul
siguranþei publice ºi a calitãþii mediului.
Mãsurile preventive pentru asigurarea aptitudinii pentru
exploatare a construcþiilor sunt cuprinse în prevederile
privind proiectarea ºi execuþia (verificatori, responsabili,
încercãri etc.), a cãror respectare se verificã în momentul autorizãrii, urmând ca pe parcursul exploatãrii construcþiilor sã se monitorizeze comportarea lor prin
urmãrire ºi intervenþii.
Acest control public ar reveni autoritãþilor publice
locale – cele mai interesate ºi, totodatã, în contact mai
direct, cu problemele pe care construcþiile ºi activitãþile
ce le adãpostesc creeazã mediul de viaþã al cetãþenilor
din zona lor de administraþie.
Inspectorii ar fi de teren ºi ar rãspunde de sesizarea
ºi raportarea neregulilor, dar ºi de propunerea mãsurilor
de intervenþie ºi urmãrirea realizãrii lor în teritoriul
repartizat spre monitorizare. Ar exista, astfel, posibilitatea creãrii unor bãnci de date care sã ofere suportul
necesar adoptãrii unor mãsuri de perspectivã:
îmbunãtãþirea gestionãrii, prin stabilirea prioritãþilor,
îmbunãtãþirea prescripþiilor tehnice, furnizarea de teme
de cercetare ºi aºa mai departe.
 Sã prevadã mãsuri de stimulare economico-financiarã pentru respectare legii, creând avantaje celor
corecþi (la asigurare, la licitaþii, la contractare, la acreditare, la reprezentare º.a.), iar mãsurile punitive sã
vizeze situaþii foarte clar precizate, care reprezintã atentate la siguranþa publicã ºi calitatea mediului).
Ar trebui sã nu se uite cã noi construim o societate
bazatã pe o economie de piaþã capitalistã, în care
funcþioneazã legea cererii ºi ofertei, susþinutã de concurenþã, societate în care se plãteºte ce este mai bun, în
care ofertantul rãspunde pentru calitatea mãrfii oferite ºi
poate fi tras la rãspundere prin justiþie. În aceste condiþii,
nu este nici normal ºi nici eficient sã se cheltuiascã
banul public pe o instituþie de control centralizat de stat.
 Sã adopte, în mod consecvent, înþelesul unor termeni
care joacã un rol important în cadrul textului, precum:
profesie-ocupaþie, calificare-competenþã, atestare-certificare, autorizare-acreditare, performanþã-calitate, cerinþãcondiþie, omologare etc.;
 Sã se delimiteze clar domeniul construcþii, cu
activitãþile sale, de alte domenii, precum: amenajarea
teritoriului (a se vedea Codul Construcþiilor).
Domeniul construcþiilor ar trebui sã cuprindã specialitãþile ce pot fi accesate în pregãtirea de nivel superior
(universitãþi, facultãþi, colegii) ºi care se stabilesc de
comun acord cu ministerul de resort.
Cred cã asemenea specialitãþi sunt: construcþii civile,
industriale ºi agro-zootehnice (CCIA), construcþii de
cãi de comunicaþii ºi transport (CCCT), construcþii
hidrotehnice, hidroamelioraþii ºi edilitare (CHHE), arhitecturã, utilaje de construcþii, instalaþii de construcþii ºi
economia construcþiilor.
Tot aici, ar trebui stabilite titlurile licenþiaþilor în construcþii: inginer-subinginer sau inginer diplomat-inginer
colegiu. Personal, cred cã prima variantã, cea tradiþionalã, ar merita sã fie pãstratã, posesorul putând adopta
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titulatura echivalentã þãrii în care, eventual, ar profesa
ori s-ar prezenta.
 Sã se renunþe la ideea cã o lege este cu atât mai
bunã, cu cât este mai stufoasã. Din contrã! Legea trebuie sã fie scurtã, clarã ºi precisã, redactatã în termeni
care sã nu necesite schimbãri dese. Sã nu se uite cã trecerea unei legi sau a modificãrilor unei legi prin Parlament este o operaþiune greoaie care necesitã mult timp.
De aceea, nu trebuie introduse în lege denumiri actuale
concrete (de exemplu: Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Locuinþei), care ar putea sã se schimbe, cum, de altfel,
s-a ºi întâmplat (MLPDT, ACTL), ci denumiri generice
(de exemplu: Autoritatea responsabilã de coordonare în
construcþii) ºi nici la valori absolute (de exemplu: 10.000 Lei)
ºi nici valori relative (de exemplu: X% din…).
Existã suficiente posibilitãþi de detaliere a unei legi: norme
de aplicare, ordonanþe guvernamentale, reglementãri.
Toate aceste idei au fost expuse ºi reluate de foarte
multe ori în publicaþiile de specialitate din þara noastrã,
precum: Revista Construcþiilor, Drumuri ºi Poduri, Complet
Construct, Construcþii România etc.; de asemenea, la
Conferinþele Naþionale (cu participare internaþionalã)
„Comportarea in situ a Construcþiilor“ (17 ediþii, începând
din 1976), precum ºi la conferinþe internaþionale (Paris,
Rio de Janeiro). A existat însã ºi informarea directã a
ministerului de resort ºi a Inspecþiei de Stat în Construcþii,
cãrora le livrez, de mai mulþi ani, gratuit, Buletinul Informativ „CisC“ al Comisiei Naþionale Comportarea in situ a
Construcþiilor (CNCisC), trimis, de altfel, ºi la universitãþi,
la Biblioteca Naþionalã, la Uniunea Asociaþiilor Inginerilor
Constructori din România ºi la mulþi alþii, fãrã a stârni o
reacþie cât de cât semnificativã.
Abia anul acesta, dupã ce m-am adresat Preºedintelui
României, preºedinþilor Camerelor Parlamentului,
premierului ºi ministrului de resort din Guvernul
României, inginerilor constructori care sunt deputaþi sau
senatori, ºefilor principalelor partide politice aflate în
campanie electoralã, am primit câteva semnale de luare
la cunoºtinþã ºi, sã spunem, oarecare interes din partea
preºedintelui senatului, a preºedintelui comisiei pentru
administraþie publicã, organizarea teritoriului ºi protecþia
mediului din senat, a secretariatului comisiei de relaþii
publice a guvernului ºi a Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Locuinþei. Aºa am aflat de intenþia introducerii
în parlament a noii legi privind domeniul construcþiilor.
Sper ca propunerile mele, expuse în suficient de
multe ocazii, sã gãseascã, în sfârºit, ecou în rândul
inginerilor constructori, a autoritãþilor centrale ºi locale
din þara noastrã ºi a populaþiei; sã nu uitãm cã fondul
construit constituie bogãþia principalã a þãrii, iar
construcþiile sunt suport ºi adãpost pentru toate
activitãþile cetãþenilor acestei þãri.
Sper, de asemenea, ca proiectul noii legi sã fie
supus, din timp, dezbaterii publice, nu numai într-un
cerc restrâns de specialiºti fideli, dar ºi publicului larg,
direct interesat, în calitate de utilizator de construcþii în
realizarea unui cadru legislativ adaptat timpurilor pe care
le trãim. 
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Tehnologii moderne
de realizare a structurilor de lemn
STRUCTURI DE PLANªEE (I)
ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL
SISTEMUL GRINZII
CU ZÃBRELE CU TÃLPI PLATE
Grinda cu zãbrele PosiStrut
este, poate, cel mai bine descrisã ca
fiind o grindã a inimii de grindã. Ea
este destinatã unei grinzi cu zãbrele
legate cu o frânghie având corzi
paralele. Totuºi, ea nu este o simplã
grindã a inimii de grindã deschisã,
deoarece grinda cu zãbrele PosiStrut
are caracteristici speciale, care o fac
diferitã de restul.
Spre deosebire de grinda cu
zãbrele de lemn convenþionalã,
tãlpile de lemn pe grinda cu zãbrele
PosiStrut sunt plane, cu o suprafaþã
orizontalã largã. Aceasta face ca
grinda cu zãbrele PosiStrut sã fie
mai puternicã ºi mai rigidã decât
grinzile cu zãbrele convenþionale.
Suprafaþa sa largã face fixarea pardoselii mai uºoarã, din moment ce
asigurã lãþime amplã pentru a
îmbina cãptuºeala pardoselii în timpul instalãrii ºi pentru a reda grinda
cu zãbrele, mult mai stabilã.

Grinzile cu zãbrele de pardosealã PosiStrut oferã urmãtoarele
avantaje asupra grinzilor solide:
 Canalele ºi conductele electrice pot fi traversate printre tãlpi ºi
inimi de grindã;
 Materialul de tavan poate fi
fixat direct la tãlpile inferioare ale
grinzii cu zãbrele;
 Deschiderile mai mari pot fi
obþinute mai uºor cu grinzile cu
zãbrele de pardosealã decât cu
grinzile de lemn solide, creând
suprafeþe deschise mari;
 Pereþii portanþi interiori pot fi
reduºi sau eliminaþi;
 Problemele de contracþie întâlnite uneori de cãtre grinzile de
lemn tare, verde, pot fi reduse sau
eliminate;
 Au greutate micã ºi sunt uºor
de manevrat.
Construcþia de pardosealã este o
suprafaþã majorã a aplicaþiei PosiStrut.
Oriunde pardoselile necesitã deschideri clare, de la patru la opt metri,
se poate folosi grinda cu zãbrele
PosiStrut.

Fig. 1
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PosiStrut se potriveºte ideal la
planºeele comerciale care necesitã,
de obicei, deschideri mai mari ºi
sarcini mobile mai grele decât pardoselile domestice. De fapt, cu cât
este mai mare deschiderea ºi
adâncimea grinzii cu zãbrele, cu atât
mai mult devine mai competitivã
grinda PosiStrut.
Grinzile cu zãbrele PosiStrut
sunt soluþia idealã pentru cãpriorii cu
deschidere largã, mai ales acolo
unde susþin învelitoare cu þigle ºi/sau
tavane care necesitã componente
de susþinere cu deschidere apropiatã. Grinzile cu zãbrele PosiStrut
pot fi utilizate, în mod economic, la
600 sau 900 interax. Acest lucru permite utilizarea de astereala groasã,
clasificatã dupã mãrime, în mod convenþional fãrã componentele secundare. PosiStrut poate fi utilizat, de
asemenea, la construcþia portalurilor
pentru incintele agricole mari. Panele
PosiStrut, pe construcþiile portalului
de oþel, oferã o alternativã excelentã
la secþiunile de oþel deformate. Ele
sunt uºor de mânuit ºi de fixat. Sunt,
de asemenea, realizate la comandã,
fiind stabile ºi uºor întãrite.
Grinzile cu zãbrele PosiStrut
sunt uºor de mânuit, datoritã
greutãþii reduse. Cântãrind aproximativ 5,5 Kg pe metru, ele sunt în
mod semnificativ mai uºoare decât o
grindã din lemn masiv de 300 mm x
50 mm, care cântãreºte 11 Kg pe
metru. Constructorii care au utilizat
grinzile cu zãbrele PosiStrut afirmã
cã ele sunt mai uºor de ridicat ºi,
prin urmare, de instalat. PosiStrut
este renumitã, de asemenea, pentru
stabilitatea sa. Aceasta va sta
dreaptã, nu va solicita contravântuire temporarã ºi nu se va îndoi
lateral, cum au tendinþa sã facã
grinzile sau subgrinzile subþiri.
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Grinzile cu zãbrele PosiStrut
sunt convenabile, pentru a fi instalate. În cazul lor, nu este necesarã
nici o consolidare în unghi sau
solidã. Este necesar doar un dulap
fixat cu cuie la inima de grindã verticalã de lemn, la 2500 centru. Contravântuirea cu acest dulap, care
este unicã la sistemul PosiStrut,
reduce lovitura puternicã (împingerea, sãritura) gãsitã, în general, la
pardoselile cu deschideri lungi, prin
distribuirea sarcinilor dinamice, la
grinzile cu zãbrele adiacente.
Utilizarea contravântuirii aºezate
perpendicular pe grinzi eliminã, în
mod efectiv, scârþâitul pardoselilor,
prin reducerea miºcãrii relative în
grinzile cu zãbrele adiacente.
Grinzile cu zãbrele PosiStrut au
o suprafaþã largã care face mai
uºoarã fixarea podelei. De asemenea, ele permit îmbinarea panoului
pardoselii fãrã a dubla sau grupa
grinzile. Cu PosiStrut o contravântuire temporarã nu este solicitatã
pentru cã ea poate fi pur ºi simplu
plasatã în poziþie.

Grinzile cu zãbrele PosiStrut
sunt realizate la comandã, ceea ce
eliminã nevoia de tãiere sau andocare pe ºantier. Utilizând programul
de calculator MiTek 20/20, structura
de pardosealã este aºezatã automat, iar grinzile cu zãbrele sunt
tehnologizate luând în considerare
suporturile interne ºi condiþiile de
încãrcare speciale. Aceasta face
ca PosiStrut sã fie un sistem
ingineresc de pardosealã, cu adevãrat special.
Grinzile cu zãbrele PosiStrut
sunt fabricate în dispozitive de
prindere cu precizie, ceea ce asigurã
cã sunt drepte ºi adevãrate. În caz
cã sunt solicitate, ele pot avea o
cantitate nominalã de încovoiere.
Faptul cã grinzile cu zãbrele
PosiStrut sunt fabricate din lemn
uscat în cuptor face ca ele sã fie uniforme ºi în adâncime. Aceasta asigurã nu numai o suprafaþã de
pardosealã platã, dar eliminã ºi
munca suplimentarã pentru a obþine
un tavan plat.

Deoarece PosiStrut este o construcþie cu inima de grindã deschisã,
canalele de climatizare a aerului cu
diametru mare pot fi filetate convenabil prin grinzile cu zãbrele.
PosiStrut este, deci, economic.
În orice proiect de construcþie,
eficienþa este o problemã importantã
iar cu PosiStrut se pot economisi
bani atât la materiale cât ºi la manopera pe ºantier. PosiStrut este
fabricat în dimensiuni nominale de
200, 250, 300 ºi 400 milimetri.
Conceptul PosiStrut este un sistem structural eficient ºi inovator,
care asigurã o soluþie practicã ºi
economicã pentru multe proiecte de
construcþii. Calitãþile PosiStrut au
oferit constructorilor posibilitatea sã
aleagã o asemenea soluþie pentru
pardosealã ºi pentru acoperiº.
PosiStrut are, deci, rãspunsul la
necesitãþile de construcþie specifice.
(Continuare în numãrul viitor)

Durabilitatea naturalã
a lemnului din construcþii (I)
drd. chim. Mariana PRUNÃ – ºef Laborator de Protecþia Lemnului, Institutul Naþional al Lemnului
Datoritã rãspândirii sale pe arii extinse în toate zonele geografice, sub o mare varietate de specii,
lemnul l-a însoþit pe om în diverse stadii de existenþã ºi evoluþie, în satisfacerea unor nevoi vitale, materiale, spirituale ºi, îndeosebi, pentru realizarea construcþiilor de locuit. De la arborele din pãdure pânã
la produsul finit, lemnul, prin proprietãþile sale anatomice, fizico-chimice ºi mecanice, este o bioresursã
favorabilã întreþinerii vieþii pe pãmânt. Pentru om, lemnul reprezintã un material utilizat în mai toate
domeniile sale de activitate. Sub aspectul funcþionalitãþii, lemnul este regenerabil, ecologic, ieftin,
uºor, plãcut ºi cãlduros, oferind cadrul natural pentru confort ºi siguranþã. Utilizarea lui în construcþii
este beneficã pentru mediul înconjurãtor.
Nu trebuie uitat, însã, cã lemnul
are durabilitate naturalã scãzutã,
proprietate care îi limiteazã durata
de utilizare. Este un material perisabil, higroscopic ºi combustibil,
fiind expus la diverse riscuri de deteriorare sub acþiunea factorilor biologici, climatici ºi a surselor de
aprindere (risc de biodegradare, de
modificare dimensionalã prin umflare
sau contragere, risc de incendiu).
Creºterea durabilitãþii naturale a
lemnului presupune aplicarea ºi
respectarea unor mãsuri de protecþie ºi conservare pornind de la
etapele de exploatare ºi prelucrare
primarã, transport ºi depozitare,
pânã la punerea în operã ºi
întreþinerea curentã a lemnului din
construcþii. De asemenea, trebuie sã
se þinã cont de rolul arhitectului ºi al
constructorului, care pot oferi, prin
proiectare, soluþii pentru alegerea

corectã a tipurilor constructive, a
structurilor ºi materialelor necesare
pentru realizarea unei construcþii
sãnãtoase, durabile ºi frumoase.
Lemnul destinat utilizãrii sau
montat în construcþii, este expus
într-o primã etapã la alterãri cromatice,
urmate de reducerea proprietãþilor
mecanice, pânã la deteriorãri majore
care necesitã înlocuirea acestuia.
Astfel, rezistenþa biologicã scãzutã a
lemnului dupã tãierea arborelui este
o consecinþã a încetãrii funcþiilor sale
vitale, etapã în care lemnul suferã
pierderi masive de apã, rezultând
condiþii optime de instalare a
atacurilor biologice ºi a efectelor
cauzate de uscarea necontrolatã.
Prin mãsuri adecvate de exploatare
ºi conservare, pe perioada depozitãrii ºi transportului buºtenilor,
respectiv a cherestelei, se pot obþine

Tabelul 1
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efecte pozitive de stabilizare dimensionalã ºi fitosanitarã, cu consecinþe
favorabile asupra calitãþii lemnului în
perioada de utilizare.
Limita (durata) de rezistenþã a
lemnului la acþiunea agenþilor biologici este cunoscutã sub denumirea
de durabilitate naturalã ºi este o
caracteristicã a fiecãrei specii
forestiere, în funcþie de modul de
expunere (condiþiile de utilizare) ºi
riscul de atac biologic.
Preocupãri privind clasificarea
durabilitãþii naturale a lemnului au
avut de-a lungul timpului o serie de
specialiºti în domeniul studiului, protecþiei ºi conservãrii lemnului, dintre
care, cel mai reprezentativ este cel al
prof. S. I. Vanin, fãcut în anii ’50, care
aratã cã, în condiþii favorabile, lemnul se poate pãstra mult timp fãrã a
putrezi ºi fãrã a se distruge. Acesta a
întocmit o primã scarã sub forma
unor tabele de durabilitate a lemnului utilizat în aer liber, în apã sau în
locuri uscate. Pe aceastã scarã,
durabilitatea naturalã a tuturor speciilor lemnoase enumerate este raportatã la stejar, a cãrui durabilitate s-a
luat egalã cu 100 (tabelul 1).
Pe lângã scara relativã a durabilitãþii lemnului, au mai existat încercãri de întocmire a unor scãri
absolute ale durabilitãþii; din acest
punct de vedere meritã atenþie scara
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în care sunt date cifrele durabilitãþii
lemnului diferitelor specii, utilizat în
aer liber ºi în încãperi închise, la
umiditate constantã ºi variabilã
(tabelul 2).
Durabilitatea lemnului a fost cercetatã ºi în cazul când acesta este
aºezat pe sol. Astfel, existã date
asupra duratei de serviciu a traverselor (tabelul 3).
Toate cifrele cu privire la durabilitatea lemnului au un grad de precizie
redus, întrucât nu au fost obþinute
prin experimentãri precise, ci pe baza
prelucrãrilor statistice a unor date
foarte variate, culese la cercetãrile
duratei de serviciu a lemnului folosit
în construcþii ºi cãile ferate.
Pentru a obþine date suficient de
precise asupra durabilitãþii lemnului
în aer, în apã sau în pãmânt trebuie
efectuate încercãri fundamentate pe
o metodã specialã, þinând seama de
omogenitatea materialului luat
pentru încercãri.
De mare actualitate ºi importanþã
este determinarea durabilitãþii naturale
ºi criteriile de clasificare a speciilor

Tabelul 2

Tabelul 3

lemnoase pe baza acestui indicator.
De asemenea, importanþa practicã a
acestei clasificãri în determinarea
utilizãrii speciilor lemnoase în clase

de exploatare sau clase de risc de
atac biologic, neprotejate sau cu un
tratament de protecþie.
(Continuare în numãrul viitor)

Betonul autocompactant – noi orizonturi
prof. univ. dr. ing. Nicolae FLOREA, drd. ing. Ciprian ASÃVOAIE, drd. ing. Sergiu CÃLIN –
Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“, Iaºi
Necesitatea obþinerii unor betoane durabile care sã poatã umple
bine formele, fãrã mijloace energice de compactare, a fost rezolvatã
prin utilizarea aditivilor fluidizanþi ºi apoi superfluidizanþi. Totuºi,
betoanele fluide prezentau pericolul segregãrii.
Obþinerea betoanelor autocompactante (BAC) [self compacting
concrete (S.C.C)] reprezintã o nouã descoperire, betonul fluid care
nu segregã ºi nici nu musteºte. Betonul autocompactant este un
beton cu compoziþie bine determinatã care, în stare proaspãtã, curge
sub propria greutate, umple cofrajul, indiferent de forma acestuia ºi
atinge factorul maxim de compactare fãrã a necesita vibrare, oricare
ar fi configuraþia armãturii în secþiune.
Fluiditatea ºi rezistenþa la segregare a betonului autocompactant
conferã acestuia omogenitate ridicatã, în condiþiile în care volumul de
aer oclus în beton este minim. BAC este frecvent realizat cu raport
apã/ciment, asigurând întãrire rapidã ºi înaltã rezistenþã potenþialã.
Conceptul de beton autocompactant a fost introdus
în terminologia de specialitate a industriei betonului în
anul 1986 de profesorul japonez H. Okamura, fiind consideratã cea mai revoluþionarã descoperire în domeniul
betonului din ultimii 50 ani. Colectivul condus de
cercetãtorul japonez K. Ozawa a fost primul care a reuºit
sã producã betonul autocompactant la nivelul de prototip, în anul 1988, beneficiind de rezultatele remarcabile
înregistrate în domeniul betonului de înaltã rezistenþã,
pentru care exigenþele de fabricare ºi punere în operã
erau mult mai severe decât pentru betonul obiºnuit.
În prezent, în Japonia, industria de prefabricate este
direcþionatã spre adoptarea BAC în producþia zilnicã.
Utilizarea BAC la realizarea structurilor monolite ºi a
celor prefabricate s-a extins treptat în toatã lumea. În SUA,
o statisticã recentã elaboratã de Naþional Precast Concrete
Association relevã faptul cã 80%-100% din producãtorii de
prefabricate, membri ai asociaþiei menþionate, utilizeazã
curent BAC în producþie, dispunând de cel puþin o linie tehnologicã pentru acest tip de beton. Dintre statele europene
care au implementat sistematic tehnologia BAC, într-o
paletã din ce în ce mai largã de tipuri de aplicaþii, trebuie
citate Suedia, Danemarca, Olanda, Germania, Spania etc.

Totodatã, în aceste þãri au fost elaborate ºi puse în
aplicare ample programe de cercetare-experimentare
considerându-se cã, prin punerea la punct a tehnologiei
de producþie a BAC, în viitorii 10-15 ani, se vor obþine
numeroase avantaje tehnice ºi economice.
Betonul autocompactant este competitiv ºi din punct
de vedere al preþului, datoritã reducerii costului aferent
punerii în operã, care echilibreazã costurile mai ridicate
ale unora dintre materialele componente, cum ar fi silicea
ultrafinã sau aditivii superplastifianþi polycarboxilici.
Avantajele rezultã din reducerea forþei de muncã,
scurtarea timpului de execuþie, eliminarea riscurilor produse de zgomot ºi vibraþii, simplificarea procesului de
punere în operã ºi îmbunãtãþirea calitãþii.
De fapt, costul materiilor prime ale BAC este mai mare
cu circa 13%-30% decât cel al amestecurilor obiºnuite,
cu proprietãþi similare. Cu toate acestea, analiza costului relevã cã, deºi preþul de vânzare a BAC este redus
cu câteva procente, din cauza scãderii necesarului de
forþã de muncã ºi a timpului de construire, profitabilitatea
este crescutã cu aproximativ 10%.

Foto 1: Folosirea betonului autocompactant la planºeele Bubble Deck
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ASPECTE PRIVIND TEHNOLOGIA BAC
Proiectarea ºi realizarea practicã a BAC presupune
numeroase dificultãþi, legate de concilierea unor proprietãþi ce sunt prin natura lor contradictorii; de exemplu,
necesitatea unei fluiditãþi mari ºi lipsa totalã a segregãrii,
care depind de materiile prime utilizate în compoziþie
astfel:
 trebuie realizatã o pastã foarte fluidã, suficient de
densã, pentru evitarea segregãrii ºi pierderea
omogenitãþii;
 marea fluiditate a betonului este obþinutã prin utilizarea unui dozaj ridicat dintr-un superplastifiant performant (cu o capacitate de reducere a apei de preparare
la lucrabilitate egalã de cel puþin 30%-32%). Însã, mare
atenþie! Un dozaj în exces de superplastifiant antreneazã, în cele mai multe cazuri, segregarea;
 segregarea poate fi controlatã, printr-un dozaj ridicat de material fin ºi foarte fin în compoziþie ºi prin
folosirea unui agent de vâscozitate; însã, ºi în astfel de
cazuri trebuie atenþie, deoarece obþinerea unei mari
rezistenþe la segregare are ca rezultat o reducere mai
mare sau mai micã de fluiditate, cu pierderi în performanþele de autocompactare ale BAC. De aceea,
optimizarea cuplului fluiditate-nesegregare creeazã
numeroase probleme, în special la execuþie, unde
conþinutul în materiale fine ºi foarte fine al materiilor
prime poate sã varieze în decursul unei zile de lucru.
Sigur cã apar ºi unele aspecte tehnico-economice
care sunt relevante de la caz la caz la proiectarea ºi execuþia lucrãrilor cu BAC. Dintre acestea menþionãm:
 un dozaj ridicat dintr-un superplastifiant performant
atrage costuri suplimentare;
 agenþii de vâscozitate au preþuri ºi mai mari comparativ cu superplastifianþii ºi obligã, pe baza celor arãtate mai sus, la eforturi suplimentare pentru stabilirea
cuplului superplastifiant-agent de vâscozitate.
 creºterea dozajului de ciment peste anumite limite
atrage, de asemenea, costuri suplimentare, creºterea cãldurii de hidratare degajatã în perioada iniþialã de întãrire
a BAC ºi pericolul fisurãrii mai mult sau mai puþin accentuate, datorate eforturilor din tensiunile interne, care pot
depãºi rezistenþa la întindere a BAC la vârste mici.
CONCLUZII
Betonul autocompactant nu este un beton nou ci, mai
degrabã, o aplicaþie nouã ce derivã din dezvoltarea
rapidã a tehnologiilor dintre cele mai sofisticate.
Þinând seama de numeroasele avantaje ale utilizãrii
BAC: scurtarea perioadei construcþiei, asigurarea compactitãþii structurii în zone în care compactarea e dificilã,
calitatea deosebitã a suprafeþei betonului, eliminarea
zgomotului vibrãrii (la fabricile de prefabricate), dar mai
ales aplicaþiile spectaculoase (betoane turnate sub apã,
tuneluri, baraje, coloane de oþel umplute cu beton etc.)
se considerã cã studierea acestora, îmbunãtãþirea calitãþii, a metodelor de testare, standardizarea lor ºi
reducerea costurilor sunt obiective importante pentru
cercetãri viitoare.
BIBLIOGRAFIE
1. H. OKAMURA, M. OUCHI, Self-Consolidating
Concrete (SCC), Journal of Advanced Concrete
Technology);
2. G. DE SCHUTTER, Guidelines for Testing Fresh
Self-Compacting Concrete, September 2005.
3. *** – Constructional Procedure for Concrete Hollow
Decks Type Bubble Deck;
4. *** – BIBM, CEMBUREAU, ERMCO, EFCA,
EFNARC, The European Guidelines for Self Compacting
Concrete, Specification, Production and Use, 2005. 

S.O.S. INCERC
Liniºtirea constructorilor înainte de marele seism!
dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, director ºtiinþific INCERC, Bucureºti
Pentru mulþi români nu este un secret cã trãim într-o zonã seismicã. Pentru alþii este o surprizã, de fiecare
datã când undeva se zgâlþâie pãmântul ºi, mai ales, când clarvãzãtorii naþiei mai viseazã un nou dezastru.
În astfel de momente se produce în mod repetat un fenomen social care ar fi interesant dacã nu ar fi în
acelaºi timp banal ºi periculos. De aceea, raþiunea ºi ºtiinþa sunt prioritare ºi în acest caz.
Managementul riscului este considerat (potrivit definiþiei UNDRO – Oficiul Naþiunilor Unite pentru Recuperarea
dupã Dezastre) un proces public de evaluare-recunoaºtere ºi acceptare a existenþei unui risc, de luare a deciziilor
ºi de aplicare a mãsurilor necesare pentru a-l evita sau pentru a-l reduce la nivele acceptabile prin reglementãri
ºi întreprinderea unor acþiuni adecvate.
Inginerii noºtri constructori au fost
întotdeauna mândri de tradiþia breslei
ºi pretindem cã facem lucruri trainice.
Deºi de la un timp am început sã mã
îndoiesc!
Ca reacþie imediatã dupã un mare
seism, cred cã toþi inginerii noºtri adevãraþi se vor gândi cu emoþie la
lucrãrile pe care le-au conceput ºi
realizat corect în atâtea decenii ºi vor
alerga sã vadã ºi sã înveþe din orice
s-ar întâmpla cu ele.
Nu ºtiu dacã mulþi vor fi îngrijoraþi,
dar dupã ultimul cutremur european
semnificativ (L’Aquila, Italia, 6 aprilie
2009) cred cã situaþia actualã din þarã
ar trebui sã ne îngrijoreze ºi pe noi.
Într-o þarã a artei milenare de a construi, cum este Italia, o mare aglomerare urbanã de 70.000 de locuitori este
ºi în prezent evacuatã, prãbuºirile ºi
avariile fiind numeroase. Am vãzut personal, „ca la carte“, greºeli de tip stâlp
scurt, parter slab ºi armãri deficitare în
noduri, dar mai ales expulzarea în
masã a zidãriilor neancorate – toate la
clãdiri noi!! Nu am reuºit sã aflu dacã
erau de vinã normativele, inginerii sau
arhitecþii, meºterii sau proprietarii, dar
este clar cã din suma unor indiferenþe
s-a produs o tragedie.
Avem oare în România un sistem
care sã previnã efecte similare celor
din Italia? Putem sã stãm liniºtiþi?
Îmi este greu sã prognozez ce va fi
dupã viitorul seism în sufletul ºi mintea
multor ingineri constructori care
supravieþuiesc cu greu în umbra celor
care îi plãtesc sã proiecteze niºte
clãdiri doar ca sã obþinã avizele de
rigoare, în timp ce pe ºantiere fac ce
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ºtiu ei, din grabã, neglijenþã, inconºtienþã sau din alte interese. Uneori
arhitectul, investitorul sau proprietarul,
alteori un meºter care nu a studiat elemente finite fac ce vor cu structura calculatã la 3 zecimale de inginer, alteori
întâmplarea (zic unii...).
Mi-e greu sã înþeleg cum nu
observã unii inspectori defectele unor
construcþii „la roºu” care se vãd chiar
din stradã... Câte zidãrii noi sunt ancorate de partea de beton, mãcar cum se
cerea în vechiul normativ P-2? Câte
faþade-cortinã au componentele testate la scarã naturalã în instalaþia de
drift controlat de la INCERC Bucureºti?
Nimeni nu pare înclinat sã punã realist
ºi cu urgenþã problema efectelor viitorului
cutremur în domeniul construcþiilor de tot
felul ºi, fãrã sã alarmeze publicul, sã
gãseascã bani ºi legi eficiente cu care sã
reducã atât cât se poate numãrul de
prãbuºiri ºi victime la acel cutremur.
Paradoxal, în epoca Euro-codurilor,
cutremurul ne poate surprinde nepregãtiþi
în raport cu cerinþele Uniunii Europene
privitoare la protecþia cetãþenilor.
În România vom mai avea cutremure, sã nu ne amãgim cã vor întârzia
prea mult, de aceea trebuie sã ne pregãtim pe domeniul nostru. Desigur cã ceea
ce trebuie sã facem va costa bani, va
cere timp (pe care nu prea le mai
avem...) precum ºi oameni responsabili,
dornici sã dialogãm acum ºi nu doar
dupã seism, sã dialogãm, de asemenea,
cu niºte autoritãþi atente la argumentele
noastre, referitoare la ce ne putem
aºtepta dupã un cutremur serios.

Lista scurtã de probleme de rezolvat
ºi finanþat ar fi:
 cercetãri, studii, soluþii tehnice
noi pentru consolidãri, testate la scarã
naturalã, inclusiv pentru elementele
nestructurale;
 investigarea în detaliu a comportãrii in situ a tuturor construcþiilor,
cu metodologii cunoscute anticipat;
 educaþie antiseismicã personalã
ºi de grup pentru o reacþie adecvatã.
Înainte de aceastã listã, existã,
însã, o mare problemã: pentru cã un
cutremur mare ºi unic de Vrancea se
produce la câteva decenii, trebuie sã
obþinem acele înregistrãri inginereºti
unice în cât mai multe amplasamente
din þarã. Prelucrarea ºi corelarea lor,
este o necesitate a progresului în
ºtiinþa construcþiilor.
Nu trebuie uitat, în acest sens, cã
numai înregistrarea unicã de la INCERC
din 4 martie 1977 a fãcut posibilã înþelegerea cauzelor prãbuºirilor clãdirilor
înalte ºi introducerea unui nou concept
spectral în normativul de proiectare
antiseismicã.
Aº dori ca toate cele semnalate sã
se rezolve în timp, fãrã false spasme
catastrofice, dacã pânã atunci, deºi nu
din cauze seismice, nu vor dispãrea
printre hotãrâri de guvern niºte institute
de cercetãri cu prestigiu în ingineria
seismicã, cu reþelele lor de accelerografe cu tot, tocmai cele care au asigurat un rãspuns ingineresc ºi baza de
date de la cutremurele precedente...
Pentru secolul XX, INCERC ºi-a
fãcut datoria... Este pregãtit ºi pentru
secolul acesta... Credeþi cã meritã
sã moarã ??? 
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SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL
507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Braºov
tel./fax: 0268-283.561
e-mail: technik@schiedel.ro
web: www.schiedel.ro

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

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

021 – 314.80.22
021 – 242.82.77
021 – 318.74.30
0258 – 817.988
0257 – 270.078
0234 – 513.330
0334 – 401.938
0263 – 231.453
0231 – 533.777
0268 – 335.771
0244 – 321.772
0238 – 722.230
0264 – 598.963
0723 – 612.087
0241 – 691.092
0241 – 510.231
0251 – 434.341
0237 – 230.440
0232 – 210.843
0266 – 311.057
0259 – 410.885
0248 – 286.947
0244 – 515.867
0250 – 714.638
0261 – 758.211
0269 – 560.216
0269 – 229.630
0244 – 313.700
0249 – 411.564
0230 – 206.341
0230 – 526.534
0345 – 401.050
0265 – 261.941
0256 – 286.004
0240 – 534.754

„Brandul cel mai inovativ - 2009“
Brandul de scule profesionale Bosch Albastru a fost distins cu 14 premii „Plus X Awards”, primind titlul
de „Brandul cel mai inovativ - 2009“, de cãtre Media Society Networks, cel mai prestigios concurs de tehnologie,
sport ºi stil de viaþã din Germania. Ceremonia de anul acesta a comunicat concluziile unui juriu imparþial,
format din 31 de membri din rândurile jurnaliºtilor de specialitate ºi a personalitãþilor din branºe de top.
La decernarea premiilor Plus X
din acest an, sculele electrice albastre Bosch pentru profesioniºti au fost
în frunte cu 14 inovaþii de produs ce
includ maºini de gãurit/înºurubat cu
acumulator, maºini de gãurit ºi
maºini de gãurit cu percuþie. În total,
cele 14 inovaþii de produs din domeniul sculelor electrice albastre pentru
profesioniºti au câºtigat la categoriile
„Excelenþã în calitate“, „Excelenþã în
design“, „Excelenþã în ergonomie“ ºi
„Confort în utilizare“. Bosch a fost
recompensat astfel cu cele mai
multe premii la categoria de produse
„Scule electrice“, obþinând în final titlul
de „Brandul cel mai inovativ – 2009“.

Acest premiu special este înmânat
exclusiv producãtorilor care se
remarcã prin competenþe remarcabile, precum calitate de excepþie ºi
lider în inovaþie, la nivelul întregii
game de produse.
Premiile Plus X Awards au fost
înmânate domnului Josef M. Ortolf,
director regional, Divizia Bosch
Albastru Europa, Africa, Orientul
Apropiat ºi Mijlociu. Evenimentul
Plus X Award-Night s-a þinut la Centrul de Congrese Köln, în faþa a
peste 500 de invitaþi. „Premierea
celor 14 inovaþii Bosch confirmã încã
o datã competenþa ºi poziþia de lider
în domeniul sculelor electrice pentru

UNIVERSITATEA TEHNICÃ
DE CONSTRUCÞII
BUCUREªTI
Catedra de beton armat
organizeazã simpozionul naþional

NOILE REGLEMENTÃRI
PENTRU BETON
(producere, proiectare, execuþie)
Bucureºti 30 octombrie 2009
Sub patronajul Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Locuinþei (MDRL)
Cu participarea Asociaþiei Inginerilor
Constructori Proiectanþi de Structuri (AICPS)
Teme principale
 Producerea betonului;
 Proiectarea structurilor de beton;
 Execuþia lucrãrilor de betonului
Locul de desfãºurare
Universitatea Tehnicã de Construcþii (UTCB),
B-dul Lacul Tei nr. 124, Bucureºti RO72302, România
Taxa de participare
Taxele de participare vor fi achitate în contul UTCB
nr. RO10TREZ702504601X000308, deschis la
Trezoreria Sector 2, cu menþiunea „taxã participare
simpozion BETON (nume participant)“.
Secretariatul simpozionului – fiz. Adelina APOSTU
Universitatea Tehnicã de Construcþii (UTCB),
B-dul Lacul Tei nr. 124, Bucureºti RO72302, România
Tel: +(40) 21 242 12 91 Fax: +(40) 21 242 00 75
E-mail: adelina.apostu@yahoo.com 
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profesioniºti. „Avantajele acestor
produse inovative au fost recunoscute, apreciate ºi distinse printr-o
recunoaºtere externã“ a apreciat
Ortolf la primirea premiului acordat
companiei Bosch.
Prin Plus X Award, companiile
sunt recompensate pentru calitatea
produselor lor. De aceea sunt
atribuite premii la categorii precum:
inovaþie, calitate, design, ergonomie,
confort în utilizare ºi ecologie.
Plus X Awards a înregistrat în
acest an în jur de 1000 de candidaturi din 13 branºe, dintre care numai
200 au convins juriul. 

EVENIMENT
Asociaþia Producãtorilor de Materiale pentru Construcþii (APMCR) organizeazã în perioada 5-6 Noiembrie
2009 la World Trade Center o Conferinþã Naþionalã cu tema: „Produse
ºi sisteme de construcþii pentru
realizarea locuinþelor economice”.
Parteneri la aceastã acþiune vor fi Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Locuinþei, Asociaþia Românã a Agenþiilor Imobiliare, Patronatul Societãþilor din Construcþii ºi World Trade
center Bucureºti. Evenimentul se va adresa în principal
mediului de afaceri din domeniul construcþiilor, autoritãþilor
publice centrale ºi locale ºi mediului financiar sub deviza:
„Preþul de vânzare al unei locuinþe noi, pentru relansarea
pieþei poate fi de 400 Euro/mp?”
Manifestarea va dezbate urmãtoarele teme: Conceptul de
locuinþã economicã în lumina cerinþelor europene ce vor trebui
implementate dupã modificarea directivelor europene privind
eficienþa energeticã a clãdirilor ºi a celei privind produsele pentru construcþii; Posibilitãþi de realizare a unor locuinþe/ansambluri de locuinþe în concordanþã cu posibilitãþile financiare ale
românilor; Cãi ºi mijloace de susþinere financiarã a realizãrii
proiectelor de locuinþe economice; Locuinþele economice, parte
integratã a proiectelor de dezvoltare sustenabilã bazate pe conceptul de „eco-efficient economy”. Va fi prezentatã, cu acest
prilej, ºi oferta existentã pe piaþa de produse ºi sisteme pentru
construcþii moderne.
Relaþii la Asociaþia Producãtorilor de Materiale pentru
Construcþii, Tel. 021-321.32.32, Fax 021-321.12.36,
Mobil 0724-356.404
APMCR este o asociaþie profesionalã constituitã în 1997,
membrã a Consiliului European al Producãtorilor de Materiale
pentru Construcþii (CEPMC), ce reprezintã interesele
comune ale membrilor sãi, principalii producãtori de materiale pentru construcþii, în faþa autoritãþilor publice, în raporturile cu instituþiile publice ºi profesionale din þarã ºi din
strãinãtate. La nivelul anului 2008, cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 600 de milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forþa organizaþiei.
Mai multe detalii despre activitãþile APMCR gãsiþi
accesând site-ul www.apmcr.org. 
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Sporirea capacitãþii de operare Port Constanþa Nord
TERMINAL DE CIMENT
Antreprenor: CONVAS CONSTRUCT SRL, Constanþa
Beneficiar: CANOPUS STAR SRL, Constanþa
Proiectant: IPTANA SA, Bucureºti
 Terminalul de ciment este
amplasat pe molul III din portul
Constanþa Nord ºi cuprinde:
- un sistem de descãrcare ºi
transport a cimentului vrac din nave
în magazie;
- magazie pentru stocarea
cimentului vrac;
- magazie de depozitare ciment
în saci;
- sistemul de alimentare a elevatorului (buncãr ºi încãrcãtor).
 Ansamblul mai conþine:
- buncãre ºi silozuri de amestec;
- sistem de încãrcare a autocisternelor cu ciment vrac;
- instalaþie de însãcuit.
 Cimentul ajunge la terminal pe
cale maritimã, în nave prevãzute cu
sistem propriu de descãrcare sau cu
operare cu mijloace de descãrcare
pe uscat.
 Din nave cimentul este descãrcat cu o instalaþie pneumaticã ºi
apoi, printr-un sistem de benzi distribuitoare capsulate, este transportat
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ºi vãrsat în magazia de depozitare în
vrac pe partea superioarã a acesteia, sau poate fi trimis direct spre
sistemul de încãrcare auto sau spre
instalaþia de însãcuire.
 Structura magaziilor este metalicã, pereþii magaziei de ciment vrac
sunt din beton armat, iar în rest din
tablã cutatã.
 Datoritã naturii terenului, pentru realizarea lucrãrilor de fundare
s-au folosit tehnologii de execuþie
speciale.
 În cadrul terminalului a mai fost
realizat un Grup Administrativ, cu
regim de înãlþime parter ºi etaj,
instalaþii de alimentare cu energie
electricã, reþele de apã ºi canalizare,
precum ºi instalaþii termice ºi de
climatizare.
 Construcþiile
realizate au
respectat cerinþele proiectului,
rezultând o lucrare de foarte bunã
calitate, funcþionalã, care a sporit
capacitatea de operare în Portul
Constanþa Nord. 
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Probleme ale intervenþiilor
pe clãdiri istorice
prof. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA
Bucureºtiul îºi pierde încet dar sigur clãdirile de valoare. Nu ne referim numai la clãdirile cu valoare
istoricã, ci ºi la cele cu valoare arhitecturalã ºi/sau ambientalã.
În 1990, dupã teroarea demolãrilor ceauºiste, organele competente ale momentului s-au grãbit sã introducã, fãrã nicio strategie, în patrimoniul istoric ºi arhitectural foarte multe clãdiri ºi zone ale oraºului.
Aeasta a permis, în timp, miniºtrilor de resort sã gãseascã diverse motivaþii pentru a extrage din grãmadã,
tot fãrã strategie, dar în baza unor interese de grup, clãdiri care sã poatã fi supuse demolãrii.
Spre surprinderea specialiºtilor, clãdiri valoroase au fost declasate pentru a putea fi demolate de
diverºi întreprinzãtori locali ºi strãini, fiind pãstrate, în schimb, clãdiri ºi zone care blocheazã ºi azi
dezvoltarea corectã a oraºului.
În mijlocul acestui haos, se mai
gãsesc investitori care înþeleg valoarea unor clãdiri pe care au ajuns sa
le posede sau le-au obþinut prin
revendicãri. M-aº referi la clãdiri de
mijloc sau sfârºit de secol XIX sau
început de secol XX, care au
aparþinut aristocraþiei locale sau
marii burghezii, în puternicã ascensiune în perioadele la care m-am
referit.
Ca arhitect, apropierea de o
astfel de clãdire trebuie fãcutã cu
mare atenþie, în funcþie de mai multe
criterii:
 perioada în care a fost construitã clãdirea;
 contextul urbanistic ºi istoric al
zonei;
 starea de moment a clãdirii ºi
modul în care a fost exploatatã în
timp;
 nu în ultimul rând, modul în
care beneficiarul intenþioneazã sã
exploateze construcþia;
 gãsirea unui echilibru între
intervenþie ºi pãstrarea existentului.
Astfel de clãdiri au faþadele bogat
decorate cu elemente de Clasic, Art
Nouveau, Baroc, de cele mai multe
ori, puternic deteriorate. Una dintre
primele datorii ale specialistului este
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relevarea cu mare atenþie a elementelor de decor – interioare ºi
exterioare – care altfel pot sã disparã ulterior, în cursul intervenþiei de
consolidare.
Releveul trebuie sa fie complex,
cu desene ºi fotografii, cu elemente
de scalare ºi culoare, pentru cã, de
cele mai multe ori, cantitatea ºi calitatea decoraþiilor poate decide tipul
de intervenþie a inginerului de rezistenþã asupra clãdirii.
Urmãtorul „pas“ ar trebui sã fie,
dupã pãrerea mea, decopertarea cu
mare grijã a tencuielilor. Aici intervine criteriul alegerii echipei de
lucru, care trebuie sã fie extrem de
cooperantã ºi specializatã în asemenea tip de intervenþii, deoarece pe
parcursul lucrãrilor de decopertare
trebuie semnalate toate urmele
gãsite pe straturile succesive de tencuialã: tapet, frescã, reþete diferite
de tencuieli, urme de profile, intervenþii pe structurã etc.
Odatã decopertatã, construcþia
ne poate dezvãlui date extrem de
importante cu privire la criteriile enumerate mai sus: genul de material
folosit la structurã (tipuri de cãrãmidã,
elemente de beton, tipuri de mortare,
profile metalice, lemn etc.), urme ale
unor intervenþii în timp asupra structurii ºi mai ales asupra funcþionarii

edificiului, a extinderii sau compartimentãrii (cunoºtinþele de Istoria Arhitecturii sunt obligatorii), starea de
degradare a structurii etc.
Uneori, descoperirile din timpul
lucrãrilor ies din aria arhitecturii (vezi
scheletul descoperit în str. Pitar Moº
nr. 18 la intrarea în incintã, ghemuit
la cca 1,30 m de suprafaþã, sau arme).
Studierea structurii ne oferã date
despre perioada edificãrii construcþiei prin tipurile de cãrãmidã,
sau tipurile de planºee folosite, mai
ales cele peste subsol, ºtiut fiind faptul cã pânã la începutul secolului XIX
în testamente erau menþionate, în
mod special, pivniþele (care nu se
distrugeau în timpul numeroaselor
incendii de care a avut parte
Bucureºtiul în decursul istoriei sale).
De asemenea, se vor urmãri ºi
recupera toate elementele care pot fi
refolosite sau reconstituite în construcþie (ferestre, uºi interioare ºi
exterioare, lambriuri, decoraþiuni de
ipsos sau stuccomarmurã, vitrouri) ºi
se vor releva urmele de frescã în
baza cãrora se poate reconstitui
decoraþia tavanelor sau a pereþilor
(vezi clãdirea din str. Mihai Eminescu
nr. 27).
Au fost numeroase situaþiile în
care, în clãdirile mari din centrul
oraºului au fost „cazate“, începând
din 1950, mai multe familii, ceea ce
a dus la majore intervenþii funcþionale.
Într-o astfel de clãdire am gãsit, în
locul scãrii monumentale pe care
orice casã de acest tip o avea în
holul principal, douã bãi cuplate construite de foºtii locatari pentru a-ºi
îmbunãtãþi confortul, iar planºeul din
zona fostei scãri fusese completat
cu o dalã din beton armat.
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În urma intervenþiei a fost înlãturatã placa de beton armat ºi s-a
reconstituit scara istoricã a cãrei
balustradã originalã a fost gãsita la
scara de serviciu a clãdirii.
Obligaþia de a consolida o clãdire
istoricã asupra cãreia se intervine
necesitã gãsirea neapãrat a unui
coechipier: inginer de rezistenþã
specializat dar ºi pasionat faþã de
acest tip de lucrãri care reclamã nu
numai o prezenþã aproape zilnicã pe
ºantier, dar ºi gãsirea unor soluþii
speciale cerute de numeroasele
situaþii speciale care apar pe sit.
Astfel, în strada Mihai Eminescu
nr. 27, inginerul Radu Baldescu a
reuºit turnarea plãcii de beton armat
peste etaj, la mansardã, fãrã a interveni asupra reazemelor ºarpantei iar
în strada Pitar Moº nr. 18, prof. dr.
ing. Constantin Pavel de la UTCB a
salvat stucatura bogatã ºi pictatã de
la intradosul planºeului peste parter
ancorând tiranþi între pereþii paraleli
ºi planºeu în decursul turnãrii plãcii
de beton armat peste planºeul de
lemn folosit drept cofraj.
Consolidarea este rareori posibilã pe exterior ºi se poate face
numai dupã o relevare a elementelor
de decor ale faþadelor pentru ca
acestea sã poatã fi reconstituite ulterior. De multe ori, reconstituirea este
oricum necesarã, din cauza degradãrii sau dispariþiei, în timp, a acestor elemente.
Nici consolidarea la interiorul
clãdirii nu este comodã, mai ales
acolo unde existã încã bogate decoraþiuni pe tavan ºi perete. Se poate
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face, însã, fie prin decopertarea profilelor ºi reconstituirea lor ulterioarã
peste consolidare fie, în unele cazuri,
prin „inventarea” unor profile specifice care sã mascheze intervenþia
asupra structurii. În acest caz, cunoºtinþele de istorie sunt obligatorii.
În cele mai multe situaþii, podurile
caselor au rãmas ca atare, structura
ºarpantei fiind, de obicei, „scolasticã“. De aceea, se poate face relativ
uºor o refuncþionalizare a unor astfel
de spaþii, altfel decât a spaþiilor
istorice. Aceasta nu înseamnã
neapãrat utilizarea altor materiale
(sticlã, plastic, inox, plafoane Barisol)
decât cele existente deja pe construcþie. Învelitorile, însã, trebuie
reconstituite, uneori prin studiul
vecinãtãþilor sau prin studiu istoric.
Sunt cazuri în care se impune
utilizarea la renovare a materialelor
iniþiale: tencuieli tradiþionale, zugrãveli, lemn recuperat din construcþie
sau antichizat, fier forjat, învelitori
specifice etc. Pentru aceasta, este
obligatorie gãsirea unor echipe specializate de furnizori care sã înþeleagã bine tipul de intervenþie ºi care
sã posede tehnicile necesare
susþinerii acesteia (mã refer la
restauratori de lemn, stuc de ipsos,
stuccomarmurã, frescã, fier forjat,
vitralii ºi vitrouri, cristal bizotat). De
exemplu, restaurarea tâmplãriilor de
lemn, de obicei bogat sculptate, dar
ºi degradate cere o muncã migãloasã ºi de mare rãbdare. Cei care
se ocupã cu restaurarea acestor
piese nu pot fi decât extrem de specializaþi, dar ºi înconjuraþi de persoane asemenea lor. Acolo unde nu

se procedeazã aºa, am vãzut
medalioane de stuc decopertate cu
infinitã grijã ºi cãlcate în picioare de
ceilalþi lucrãtori.
În cazul în care se solicitã o
refuncþionalizare a clãdirii, lucrãrile
asupra existentului se vor face
numai în baza unei discuþii cu beneficiarul, pentru ca acesta sã înþeleagã bine unde ºi cât se poate
interveni conform legilor în vigoare
dar ºi a eticii profesionale, în aºa fel
încât arhitectul sã nu fie pus în situaþia sã-ºi distrugã propria muncã.
Modificãrile în alt spirit pot fi
fãcute cel mai des la podul transformat în mansardã, eventual intervenind chiar asupra structurii ºarpantei.
În zonele de minimã vizibilitate din
stradã acoperiºul poate primi chiar
ferestre tip „Velux“, însã nu pe
clãdirile de patrimoniu.
Conform legilor în vigoare, intervenþiile asupra acestor clãdiri se vor
face numai cu avizele instituþiilor
acreditate ºi numai cu materiale
originale. Cunoaºterea ºi acceptarea acestor legi constituie baza
oricãrei intervenþii asupra clãdirilor
de patrimoniu. Spun acceptarea
legilor în domeniu pentru cã în
ultima vreme se preferã distrugerea
clãdirilor istorice în locul restaurãrii
lor corecte.
Personal consider cã ar fi necesarã o specializare strictã în domeniu, cu o ºtampilã a Ordinului
Arhitecþilor din România (OAR)
specificã, aºa cum existã în acest
moment pentru arhitecþii-urbaniºti.
Aºa cum arhitecþii de obiect pot
face documentaþii de urbanism de
un anumit nivel (numai PUD), tot
aºa ar fi necesarã limitarea ºi controlul intervenþiilor pe clãdirile de
patrimoniu.
Nu m-am referit în acest articol la
clãdirile la care, pentru refuncþionalizare, se pãstreazã doar faþada,
procedeu des întâlnit în majoritatea
marilor oraºe europene. 
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Stabilizarea unei faleze înalte din Constanþa
prof. dr. ing. Romeo CIORTAN, S.C. IPTANA S.A. Bucureºti,
membru corespondent al Academiei de ªtiinþe Tehnice
prof. dr. ing. Sanda MANEA, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti
Pe faleza înaltã a Municipiului Constanþa s-a propus realizarea unui complex comercial, pe o suprafaþã
cu lungimea de cca 400 m ºi lãþime de 50 m, ocupând versantul cuprins între B-dul Traian (cote +37, +38,00 nMN)
ºi Str. Marinarilor (cote +20, +24,00 nMN). Lucrarea se va dezvolta în douã etape, etapa 1 de execuþie fiind
în curs de derulare, începând cu luna iunie 2007 (fig.1). O secþiune tip prin lucrare (fig. 2 ºi 3) aratã necesitatea unei cote de fundare de cca +10,5 nMN, generatã de subsolurile pe mai multe niveluri. Înãlþimea
maximã a construcþiei este de cca 70 m ºi cea minimã de cca 40 m.
Problema de proiectare geotehnicã este complexã, cea principalã tratând amplasarea construcþiei cu
subsoluri pe un versant, având în vedere cã existã un nivel al apei din teren.
În urma analizãrii diferitelor soluþii s-a optat pentru
conceptul „clãdire – zid de sprijin“, astfel încât noua
structurã sã conlucreze cu sprijinirile necesare execuþiei
pentru preluarea solicitãrilor pe perioada de exploatare
asigurând stabilitatea falezei în timp. Din aceastã soluþie
a derivat modul de sprijinire a incintei de lucru, þinând
seama de vecinãtãþile construite.
Pe falezã existând o serie de lucrãri vechi de drenare
a apei, prin soluþia proiectatã ºi în curs de execuþie s-a
prevãzut menþinerea funcþionalitãþii acestora, astfel ca
regimul hidraulic existent sã fie pãstrat.
STUDII ªI INVESTIGAÞII EFECTUATE
Þinând seama de complexitatea problemelor generale de amplasare a lucrãrii ºi în conformitate cu normele
tehnice naþionale s-au prevãzut urmãtoarele tipuri de
studii: topografice, geotehnice ºi hidrogeologice, expertize privind construcþiile existente, investigaþii ale sistemului de drenaj existent ºi de consolidare.
CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI
Condiþii topografice, geotehnice ºi hidrogeologice
Amplasamentul are panta medie, amenajatã la taluz
de cca 1:2.
Pe latura lungã, de Vest, amplasamentul se învecineazã cu B-dul Traian ºi dincolo de acesta, la peste 20 m
faþã de limita de proprietate se aflã o serie de imobile cu
regim de înãlþime diferit: P + 8E - blocurile A3, A8, o casã
tip parter ºi un restaurant - parter.
Pe latura lungã, de est, existã Str. Marinarilor cu
acces auto ºi taluzul incintei portului.
Pe baza observaþiilor ºi a calculelor de verificare a
stabilitãþii la alunecare în condiþii statice ºi de seism, a
rezultat cã în configuraþia existentã ºi cu amenajãrile
aferente (lucrãri de drenaj parþial funcþionale, lucrãri de
consolidare) amplasamentul este în general stabil.
La data cercetãrilor existau semne ale unor cedãri
locale de dimensiuni mici, dar ºi de afectare a zonelor
adiacente respectiv fisuri longitudinale ºi denivelãri în
carosabil.
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Fig. 1: Vedere în plan

Fig. 2: Secþiune transversalã

Fig. 3: Secþiune longitudinalã
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Pe baza a 20 foraje noi, executate de INCDIF –
ISPIF, cu adâncimi pânã la 50 m, 11 sondaje geologice,
a încercãrilor specifice în laboratorul UTCB ca ºi a
datelor din 10 foraje de arhivã, a rezultat cã în amplasament terenul de fundare este alcãtuit astfel (fig. 4):
 umpluturi neomogene cu grosimi de 1-3 m (local 8 m)
alcãtuite din deºeuri de materiale de construcþie în
suprafaþã, iar în adâncime din pãmânturi coezive sau
slab coezive în amestec cu materiale grosiere (bolovani
ºi blocuri de calcar). Parametrii geotehnici caracteristici sunt γ = 20 KN/m3, E = 10.000 kPa, φ = 20o – 40o,
c = 25÷2 kPa;
În exteriorul amplasamentului, în zona blocurilor de
locuinþe la aceleaºi cote, existã un strat de loess, insensibil la umezire;
 un pachet cu grosimi de 40 m la partea superioarã
a pantei ºi cca 25 m la baza amplasamentului, alcãtuit
din pãmânturi coezive de tipul argilelor prãfoase ºi
argilelor cu compresibilitate medie.
În cadrul acestui pachet se diferenþiazã argilele structurate roºii ºi cenuºii specifice zonei dobrogene, pe
grosimi de cca 8,14 m, iar în adâncime argilele cenuºii verzui.

Fig. 4: Litologia terenului

Fig. 5: Sistem de drenaj existent. 1 - galerie drenantã;
2 - drenuri transversale; 3 - puþuri; 4 - ºanþuri de evacuare

În pachetul coeziv s-au întâlnit oglinzi de fricþiune la
cote de +23, +16 nMN ºi +16, +14 nMN. De asemenea,
în jurul cotelor +10,00, + 14,5 nMN, în stratul argilos, au
fost depistate benzi continue gipsifere de 2-3 m grosime.
Aceste constatãri au condus la premiza posibilitãþii apariþiei unor posibile planuri de alunecare în aceste zone.
Argilele roºii ºi cenuºii, situate deasupra gipsului au
plasticitãþi mari, se aflã în stare plastic vârtoasã – la tare
ºi prezintã comportament specific în raport cu apa, parametrii rezistenþei la forfecare scãzând rapid la contactul
cu apa ºi aerul.
Parametrii geotehnici determinaþi pe probe naturale
sunt: γ = 18,5÷21 KN/m3, E = 12.500 kPa, φ = 16o - 18o,
c = 70÷90 kPa. Parametrii rezistenþei la forfecare pe
probe saturate sunt φ = 8o - 10o, c = 40÷50 kPa. Pentru
argilele cenuºii-verzui în stare plastic vârtoasã la tare de
sub stratul de gips, având ºi incluziuni de calcar degradat au rezultat valori E = 12.000, 15.200, 20.000 KPa,
φ = 10o - 18o ºi c = 8÷210 kPa.
 roca de bazã de sub cotele -2 ÷ -6 nMN este constituitã din calcar sarmaþian, oolitic, albicios-roºcat, care la
contactul cu argila este degradat ºi sub cote de -8 ÷ -10 nMN
devine compact cu o rezistenþã la compresiune
σrc = 15.000÷20.000 KPa.
În zona sudicã a amplasamentului existã un acvifer
de medie adâncime la cote de +6,8 ÷ +7,57 nMN, cu
direcþia ºi sensul de curgere de la N-V cãtre S-E cu o
pantã medie de 1,2%.
În zona centralã ºi de nord s-a format un acvifer de
micã adâncime prin aport din precipitaþii ºi posibile
pierderi din reþeaua edilitarã. Acest acvifer este cantonat
în argilele prãfoase cu concreþii calcaroase, nivelul
hidrostatic fiind la cote +29,8, +29,3 nMN. Apa are un
nivel liber ºi are sens de curgere de la N-V cãtre S-E, cu
o pantã de 14%, descãrcându-se pe pantã printr-un
izvor situat la cota +22 nMN. În aceastã zonã, acviferul
de medie adâncime se aflã la cote de +7,2 ÷ +13 nMN,
cu direcþia de curgere de la NN-V cãtre SS-E ºi o pantã
de 8,4%.
Sistemul de consolidare ºi de drenaj existent
Pentru consolidarea malului în timp au fost prevãzute
amenajãri ale taluzurilor prin reprofilare, protecþia
suprafeþei ºi arcade drenante. Având în vedere ºi construcþia unor blocuri de locuinþe de P+8E, în anul 1957 a
fost executat un sistem de drenaj (fig. 5), care constã din:
 o galerie longitudinalã situatã pe B-dul Traian, cu
secþiune ovoidalã de 1,8 m înãlþime ºi 1,40 m lãþime, dispusã la adâncimea de +26,0 ÷ +27,0 m, care capteazã ºi
transportã apa în lungul falezei pânã în dreptul galeriilordren transversale;
 patru cãmine-puþ de vizitare, pe traseul galeriei
principale;
 douã galerii transversale care conduc apa din
galeria principalã spre ºanþuri; pe traseul acestora se
aflã puþuri intermediare de vizitare de 8,0 ÷ 15,7 m
adâncime;
 tuburi φ300 mm care conduc apa din dreptul
cãminelor-puþ ale galeriei principale la alte puþuri intermediare;
 racordãri între puþuri ºi ºanþul de evacuare a apei
sub forma unor drenuri ºi rigole.
continuare în pagina 78 
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Galeria longitudinalã este dispusã la baza pachetului
de loess, deasupra stratului de argilã. Astfel, apa colectatã de galeria principalã se scurge spre port prin drenuri
tip galerie ºi conducte transversale pe traseul cãrora
sunt cãmine de vizitare. Din cãmine, apa curge gravitaþional prin conducte ºi ºanþuri spre rigola longitudinalã
de colectare ºi evacuare a apei, aflatã la cota de
cca +6,0 m, cu pantã longitudinalã, care conduce apa
spre mare. Debitul evacuat este de cca. 10 l/s, variind în
funcþie de perioada anului ºi de gradul de întreþinere al
reþelelor edilitare.
LUCRÃRI PROIECTATE
Principii generale. Soluþii posibile
Având în vedere cota necesarã inferioarã a clãdirii de
cca +10,5 nMN a rezultat cã excavaþiile impuse vor avea
adâncimi de 28 m la partea superioarã (latura Traian) ºi
14 m la baza pantei (latura Marinarilor), ceea ce implicã
prevederea unor ecrane perimetrale la incinta de lucru
cu rol de susþinere a terenului ºi limitare a suprafeþelor
afectate de construcþie. Amplasarea construcþiei impune
pãstrarea ºi asigurarea stabilitãþii terenului pe toatã
perioada de exploatare a construcþiei, având în vedere
prezenþa unor construcþii pe platforma adiacentã. Faþã
de aceste cerinþe au fost analizate douã soluþii conceptual diferite:
 prevederea unui zid de sprijin definitiv la partea
superioarã a amplasamentului, la adãpostul cãruia sã se
desfãºoare lucrãrile ºi care sã asigure stabilitatea
amplasamentului, fãrã a conlucra cu construcþia.
 prevederea unui zid cu un sistem de sprijinire temporar, necesar pe perioada execuþiei, care sã asigure
spaþiul necesar realizãrii construcþiei ºi cu care conlucreazã în exploatare pentru asigurarea stabilitãþii generale a amplasamentului, construcþia fiind proiectatã în
acest sens.
Prima soluþie implicã o structurã de sprijin masivã, de
greutate, care ocupã o suprafaþã mare din amplasament
sau o structurã mai suplã ancoratã definitiv în stratul calcaros necesitând lungimi de ancore de 80,0, 90,0 m
lungime. Prevederea unor ancore mai scurte, oprite în
straturile de argilã structurate nu asigurã o comportare
controlabilã datoritã modificãrilor în timp a proprietãþilor
argilelor ºi nivelului variabil al apei subterane. Totodatã,
peretele ancorat definitiv necesitã existenþa unui spaþiu
de vizitare, control ºi intervenþie la sistemul de ancoraj,

Fig. 6: Ecran din piloþi foraþi ancoraþi
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cu diminuãri ale suprafeþei construibile. Construcþia fiind
realizatã separat de zidul de sprijin, poate fi fundatã
direct pe stratul de argilã cenuºie-verzuie, deformaþiile
sunt practic independente.
Soluþia a doua permite utilizarea integralã a
suprafeþei construibile. În acest caz, construcþia este
necesar a fi verificatã la alunecare, astfel încât sã poatã
fi preluatã solicitarea datoratã împingerii exercitatã de
teren ºi apã, inclusiv în caz de seism. Zidul vertical de
sprijin care bordeazã construcþia conlucreazã cu
aceasta. Astfel, trebuie avut în vedere ca pe peretele
clãdirii acþioneazã împingerea, fãrã a se mobiliza rezistenþa pasivã în partea opusã, care ar implica deformaþii
mai mari pe care construcþia nu le poate suporta.
Compararea acestor soluþii a condus la adoptarea
celei de a doua, din care au derivat proiectele incintei de
lucru, sistemului de drenaj definitiv ºi al construcþiei propriu-zise.
Soluþia pentru execuþia excavaþiilor
Pe laturile lungi ale incintei a fost prevãzut ca zidul de
sprijin sã fie alcãtuit dintr-un ecran de piloþi de beton
armat cu diametrul de 80 cm, distanþaþi la 1,20 m din ax
în ax, ancoraþi (fig. 6 ºi 7). Lungimea piloþilor este variabilã, pe latura B-dul Traian fiind de 32,45 m de la
+38,00 (încastrare 5 m), iar pe latura Str. Marinarilor de
16,45 m de la +24,00 (încastrare 3 m). Cota de excavare
este de +10,50 nMN. Piloþii sunt solidarizaþi la partea
superioarã prin grinzi de beton armat (100 cm2 x 40 cm2)
ºi la nivelul de ancorare cu grinzi de beton armat, 30 cm
x 80 cm. Ancorele pretensionate la 480 KN au înclinãri
de 15o, lungimi între 50 m ºi 13 m cu bulbi de ancorare
de 8 m.
A fost aleasã soluþia cu piloþi distanþaþi pentru a nu
perturba regimul hidrodinamic în zona amplasamentului
ºi a vecinãtãþilor acestuia (fig. 6). Ecranul ºi sprijinirile
provizorii sunt dimensionate la solicitãrile provenite din
partea masivului de pãmânt ºi apei subterane, inclusiv la
seism, astfel încât structural prezintã siguranþã ºi sunt
limitate deplasãrile orizontale pentru evitarea influenþelor
negative asupra vecinãtãþilor construite. Ecranul din
piloþi foraþi are un caracter definitiv fãcând parte din alcãtuirea construcþiei. La calculul elementelor constituente
ale ecranului s-au avut în vedere caracteristicile geotehnice aferente diferitelor materiale din masiv, ºi comportarea în timp a acestora, considerându-se parametrii
minimi.
La adãpostul ecranelor din piloþi, excavaþiile se executã în etape, dupã montarea ºi pretensionarea
ancorelor aferente fiecãrui nivel. Acest mod mai rapid
pentru execuþia excavaþiilor a decis modul de sprijinire al
ecranelor în exterior (ancore provizorii) ºi nu în interior
(ºpraiþuri). În zonele excavate sunt prevãzute lucrãri
pentru colectarea ºi scurgerea controlatã a apelor freatice ºi din precipitaþii (conducte, pante, rigole, ºanþuri), cu
o atenþionare deosebitã pentru evitarea umezirii argilelor
roºii ºi cenuºii macro-structurate.
Soluþia pentru construcþie
Structura arhitecturalã a complexului comercial
prevede realizarea a cca. 6 subsoluri ºi 8 etaje, practic o
dezvoltare pe verticalã la cota +10,50 nMN pânã la
+80 nMN. Structura de rezistenþã este alcãtuitã pânã la
cota +38,00 nMN din beton armat ºi peste aceasta din
metal.
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Fig. 7: Soluþia de consolidare ºi drenaj

În situaþia fundãrii directe, în ipoteza cea mai defavorabilã, în perioada exploatãrii, aceastã structurã,
împreunã cu peretele ecran, fãrã ancore, nu poate prelua solicitãrile provenite din împingerea masivului de
pãmânt, presiunea apei subterane ºi sporurile datorate
seismului. Aceste verificãri au condus la prevederea sub
radier de piloþi cu diametrul de 120 cm, cu lungimea de
pânã la 20,0 m, pãtrunzând în roca de bazã (fig. 7).
Luarea în considerare a ecranului, a mobilizãrii rezistenþei la forfecare (coeziunea) pe suprafeþele de contact
dintre radier ºi terenul argilos ca ºi a capacitãþii la forþe
orizontale a piloþilor conduce la asigurarea preluãrii
sarcinilor orizontale în exploatare. Fundarea pe piloþi a
permis scãderea grosimii radierului la 0,5 m ºi în consecinþã reducerea cotei de excavare.
Drenajul apelor
Sistemul de drenaj este alcãtuit astfel încât sã fie
asiguratã captarea apelor ºi scurgerea gravitaþionalã a
acestora. S-a urmãrit ca sã nu se schimbe practic
regimul de curgere a apei, iar solicitãrile transmise noii
construcþii sã fie controlate, sporind gradul de siguranþã
al lucrãrilor.
Galeria drenantã longitudinalã rãmâne spre oraº faþã
de limita viitoarei construcþii la distanþe variabile faþã de
aceasta, cuprinse între 10,0 m ºi 14,0 m. Traseul ecranului din piloþi intersecteazã galeriile transversale celei
principale ºi unele cãmine de vizitare. Când se ajunge cu
excavaþia incintei la nivelul acestora, vor fi fãcute amenajãrile prevãzute astfel ca apa colectatã sã se scurgã în
aval. În acest scop, se prevãd tuburi verticale cu diametrul
de 200 mm. Zona de racord va fi amenajatã sub forma
unui cãmin pentru efectuarea controlului periodic.
Soluþia adoptatã pentru transportul apei prevede
urmãtoarele (fig. 7):
 cãmine de control imediat lângã noua construcþie,
la intersecþia cu galeriile transversale actuale; amena Revista Construcþiilor  octombrie 2009

jarea galeriilor transversale în zona noii construcþii pentru ca apa captatã sã fie preluatã prin conducta verticalã
adiacentã peretelui noii construcþii; canal în lungul
peretelui la penultimul subsol; conducte transversale
care vor fi racordate cu cãminele existente din aval.
Pentru ca eventualele infiltraþii în teren ale apei sã nu
conducã la suprasolicitãri ale construcþiei este prevãzut
un drenaj vertical racordat la canalul prevãzut anterior.
Baza drenajului vertical este la cota 13,95 nMN, cu
40 cm deasupra planºeului penultimului subsol. Apa
colectatã prin drenul vertical va fi dirijatã în canalul
colector longitudinal prin prevederea unor þevi transversale φ 100 mm, la fiecare 1,2 m cu panta de 1% spre
canal.
Lucrãrile de monitorizare
Pentru cunoaºterea comportãrii construcþiilor învecinate ºi a terenului au fost prevãzute lucrãri de mãsurare
a deformaþiilor verticale (tasãri) la clãdiri, drum ºi ecranul
incintei; nivelului apei subterane în exteriorul incintei în
dreptul blocurilor de locuinþe; deformaþiilor orizontale ale
terenului lângã clãdiri ºi în ecran; variaþiei lãþimii rosturilor existente între tronsoanele de blocuri; debitelor de
apã evacuate ºi analiza chimicã a unor probe de apã.
Valorile mãsurate pânã în prezent pe o perioadã de
cca 12 luni cu excavaþii pânã la adâncimi de cca 24,0 m,
reflectã faptul cã mãsurile de limitare a influenþei lucrãrilor noi asupra construcþiilor existente, sunt eficiente.
BIBLIOGRAFIE
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CONSTRUCTORI DE EXCEPÞIE
Aurel A. Beleº ( 1891 - 1976 )
S-a nãscut la 20 aprilie 1891 la
Bucureºti.
Dupã terminarea Liceului Mihai
Viteazul din Bucureºti, în anul 1909,
s-a înscris la ªcoala Naþionalã de
Poduri ºi ªosele Bucureºti, pe care
a absolvit-o în anul 1914, ca ºef de
promoþie.
Activitatea de inginer constructor
a început-o, în anul 1914, la Direcþia
Generalã de Poduri ºi ªosele a
Ministerului Lucrãrilor Publice, unde
a lucrat pânã în anul 1920. Dintre
lucrãrile mai importante proiectate ºi
executate în aceastã perioadã,
menþionãm: proiectele podurilor din
beton armat peste râul Amaradia de
la Iºalniþa ºi peste râul Gilort de la
Capul Dealului cu trei, respectiv
douã arce de 40 m deschidere ºi
fundaþii pe chesoane cu aer comprimat; prelungirea podului metalic de
ºosea peste Siret la Roman pentru
susþinerea apeductului oraºului Iaºi;
podurile de la Roznov ºi Costiºa pe
râul Bistriþa.
Între anii 1916-1918, a participat
la primul rãzboi mondial, în calitate
de ofiþer al Regimentului de cãi
ferate, luând parte la restabiliri de
cãi ferate, reconstrucþii ºi construcþii
de poduri cum sunt cele peste Siret
la loneºti ºi Cosmeºti, peste Tisa la
Szenta ºi Szolnok.

În anul 1919, a proiectat ºi condus supraînãlþarea cu douã etaje a
clãdirii ªcolii Naþionale de Poduri ºi
ªosele din Bucureºti – prima lucrare
de acest fel din þarã.
Între anii 1920-1948, ca angajat
la întreprinderea Tiberiu Eremia ºi
apoi la Societatea Naþionalã de Construcþii, a întocmit proiecte ºi a condus
execuþia unor construcþii importante
printre care citãm: hotelurile Royal
Palace ºi Paris; cãminul Societãþii
studenþilor în medicinã; clãdirea
Tinerimea Românã, cuprinzând ºi o
salã de spectacole; complexul de
clãdiri Agricola Pondera; silozul ºi
construcþiile industriale anexe ale
fabricii de bere Bragadiru; garajele ºi
remizele I.T.B. Panduri, Splaiul
Unirii, Dudeºti ºi Bucureºtii Noi;
cinematograful Marna; hotelul Splendid; planºeul de pe Dâmboviþa;
teatrul C.I. Nottara; garajele Ciclop ºi
Cobãlcescu; Palatul Bãncii Naþionale
– toate din Bucureºti; uzina de
reparare a locomotivelor a fostei
Societãþi Franco-Române din Brãila;

viaductul de intrare în defileu de 280 m
lungime pe linia feratã BumbeºtiLivezeni; fundaþiile podului de cale
feratã peste Jiu la Filiaºi; fabrica de
ciment Fieni; rafinãria de petrol
Brazi; halele de alimente din Giurgiu;
clãdirea Tezaurului Bãncii Naþionale
de pe ºoseaua Sinaia-Moreni;
dublarea liniei ferate Teiuº-Apahida;
reconstrucþii ºi consolidãri de clãdiri
dupã seismul din anul 1940.
Începând din anul 1948, prof. Aurel
Beleº a participat ca inginer consilier, expert la marile lucrãri de construcþii cu caracter republican, atât în
domeniul construcþiilor social-culturale, cât mai ales al construcþiilor
industriale, lucrãrilor de artã, poduri
ºi baraje.
A proiectat ºi condus execuþia a
numeroase obiective: cuptorul cu
propulsie ºi coºurile de fum la
oþelãria Hunedoara; cuptoarele pentru oþelãrie, coºurile de fum ºi estacada de încãrcare a cuptoarelor la
Oþelul Roºu; laminorul de la Roman;
consolidarea halei de celulozã la
Zãrneºti; priza de apã pentru alimentarea uzinelor la Cãlan; lucrãri
de subzidire ºi consolidare a unor
monumente istorice: Moscheea din
Constanþa; Clopotniþa Patriarhalã;
bisericile Domniþa Bãlaºa ºi Spiridon
din Bucureºti etc., dând soluþii originale, remarcabile prin economicitate
ºi simplitate de execuþie.

Halele de alimente din Giurgiu – în execuþie

Biserica Domniþa Bãlaºa

Palatul Bãncii Naþionale a României
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Deosebite contribuþii a adus la
realizarea fundaþiilor de la Combinatul Siderurgic Galaþi ºi la soluþionarea diferitelor probleme dificile
de construcþii la barajele Bicaz,
Porþile de Fier, Argeº; cupola Expoziþiei Naþionale din Bucureºti, fãcând
parte ºi din comisiile de recepþie
pentru aceste mari obiective etc.
Activitatea din ultimul sfert de
veac – care a cuprins aproape toate
domeniile construcþiilor – a fost
deosebit de rodnicã; capacitatea de
muncã ºi experienþa sa tehnicã au
fost permanent în slujba tehnicii
româneºti, a construirii industriei în
þara noastrã.
În paralel cu activitatea tehnicã,
prof. Aurel Beleº a avut ºi o prodigioasã activitate didacticã.
A început activitatea în învãþãmântul superior în anul 1918, predând cursul de Maºini hidraulice la
ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele
Bucureºti, aflatã în refugiu la Iaºi.
În anul 1919, a fost numit asistent
la Catedra de mecanicã, statica construcþiilor ºi rezistenþa materialelor la
ªcoala Naþionalã de Poduri ºi
ªosele Bucureºti, predând ºi cursul
de Drumuri ºi topografie.
În anul 1925, a fost numit conferenþiar la cursul de Mecanicã aplicatã ºi Rezistenþa materialelor la
Politehnica Bucureºti, iar în anul
1938, profesor la cursul de Construcþii ºi fundaþii.
În anul 1948, a fost numit profesor la Catedra de Rezistenþa materialelor ºi Teoria elasticitãþii la
Institutul de Construcþii Bucureºti,
unde a funcþionat pânã la pensionare pentru limitã de vârstã, în anul
1962. Între anii 1950-1952 a predat
cursul de Rezistenþa materialelor ºi
Teoria elasticitãþii ºi la Institutul de
Transporturi Bucureºti.
Întreaga sa activitate didacticã
este caracterizatã prin nivel ºtiinþific
ridicat, legãturã continuã cu practica
ºi integritate exemplarã. De o nobilã
generozitate, s-a apropiat cu cãldurã
de studenþii sãi cãrora le-a inspirat
dragostea faþã de profesia de constructor ºi a responsabilitãþii ei,
fiindu-le exemplu ca cetãþean ºi om.
Prof. Aurel Beleº este creator de
ºcoalã româneascã în domeniul
construcþiilor. Dintre foºtii sãi studenþi mulþi i-au rãmas colaboratori la
catedrã, în institute de cercetare,
proiectare sau în execuþie. Mulþi din Revista Construcþiilor  octombrie 2009

tre actualii ingineri constructori i-au
fost studenþi, mulþi dintre profesorii
din învãþãmântul superior de construcþii i-au fost colaboratori.
Prof. Aurel Beleº a publicat (autor
sau coautor) numeroase cursuri ºi
tratate dintre care citãm: Mecanica
teoreticã ºi aplicatã – 3 volume;
Construcþii civile; Fundaþii; Rezistenþa materialelor; Elasticitate, Teoria
plãcilor plane; Rezistenþa materialelor, (coautor); Culegere de probleme de rezistenþa materialelor;
Calculul construcþiilor amplasate pe
terenuri deformabile,(coautor); Elemente de seismologie inginereascã;
Elliptic and hyperbolic paraboloidal
shells used in constructions – lucrãri,
(coautor) – de un real folos studenþilor ºi inginerilor constructori.
Prof. Aurel Beleº a manifestat
preocupãri deosebite ºi în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice, abordând probleme teoretice dificile cu aplicaþii
directe în practicã, contribuind prin
caracterul ºtiinþific original la progresul ºtiinþei construcþiilor din þara
noastrã ºi la afirmarea ei peste
hotare.
În primele sale lucrãri s-a ocupat
de stabilirea ecuaþiei diferenþiale a
axei deformate în studiul stabilitãþii
barelor ºi a studiat influenþa erorilor
de secþiune ºi de lungime a elementelor asupra valorii reale a
reacþiunilor.
Printre primii cercetãtori din lume
a pus în evidenþã influenþa variaþiei
acceleraþiilor asupra acþiunii destructive a miºcãrii seismice. Aceste variaþii se constatã în accelerogramele
intensive prin schimbarea instantanee de semn a acceleraþiilor.
A stabilit (în colaborare) relaþiile
analitice ale ecuaþiilor generale ale
echilibrului în coordonate oblice,
pentru suprafeþe subþiri de grosime
constantã.
De asemenea (în colaborare), a
dat o aplicare a metodei plurilocale
la calculul stãrii de membranã a
suprafeþelor de translaþie ºi s-a ocupat de efectele seismelor asupra
construcþiilor ºi proiectarea structurilor ºi fundaþiilor rezistente la acþiunea seismicã (în colaborare).
Menþionãm, îndeosebi, aplicabilitatea practicã a studiilor privind
fundaþiile pe piloþi, stabilitatea
reazemelor precum ºi tasãrile posibile (în colaborare), în special la
Combinatul Siderurgic Galaþi.

Prin participarea sa la diferite
manifestãri ºtiinþifice internaþionale,
a reprezentat cu cinste ºtiinþa ºi
tehnica româneascã. De asemenea,
prin conferinþe publice prezentate în
þarã ºi strãinãtate, a examinat
diferite aspecte ale activitãþii de
inginer constructor, relevând, în special, învãþãmintele dintre teorie,
realizarea ºi comportarea efectivã a
construcþiilor.
Activitatea sa de om de ºtiinþã, de
profesor ºi inginer s-a împletit atât
de strâns încât o separare este greu
de fãcut.
Pentru întreaga sa activitate de
inginer, profesor ºi om de ºtiinþã,
în anul 1955, a fost ales membru
corespondent al Academiei Române,
iar în anul 1963 membru titular.
În anul 1963 i s-a decernat Premiul
de stat, iar în anul 1964 a fost distins
cu titlul de Om de ºtiinþã emerit.
A decedat la 10 ianuarie 1976.
Academicianul Aurel Beleº reprezintã o culme în domeniul construcþiilor din þara noastrã ºi este unul
dintre cei mai mari ingineri pe care
i-a dat România.
A fost un nume în ºtiinþa ºi
tehnica româneascã. Pe câþi n-a ajutat inginerul ºi profesorul Beleº! Câþi
nu-i sunt îndatoraþi omului Beleº!
A unit exigenþa cu omenia –
într-aceasta fiind neîntrecut – ºi a
fãcut binele unde l-a putut face.
Mãreþia omului Beleº a stat în caracterul sãu.
Viaþa sa – pildã de dãruire ºi
muncã creatoare – a fost pãmântul
patriei în care a semãnat frumosul
ºi utilul lãsând generaþiilor viitoare
fapte. Aproape cã nu existã loc al
þãrii, în care sã nu-ºi fi spus cuvântul.
Personalitatea sa a dat ºcolii
româneºti de construcþii strãlucire,
iar nouã tuturor pilda vieþii sale,
învãþându-ne sã fim oameni.
Aurel Beleº – pãrintele nostru
spiritual – va trãi atâta timp cât arta
de a construi va exista, fiindcã în
cãlãtoria sa pe Pãmânt a fost far
cãlãuzitor.
Cinstindu-i memoria, cinstim
adevãrul!
(în colaborare cu Radu Voinea) 
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difuzare a presei.
Încercãm sã facilitãm, în acest mod, un schimb de informaþii ºi opinii cât
mai complet între toþi cei implicaþi în activitatea de construcþii.
În fiecare numãr al revistei sunt publicate: prezentãri de materiale ºi
tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri,
comentarii ºi anchete având ca temã problemele cu care se confruntã
societãþile implicate în aceastã activitate, reportaje de la evenimentele
legate de activitatea de construcþii, prezentãri de firme, informaþii de la
patronate ºi asociaþiile profesionale, sfaturi economice ºi juridice,
programul târgurilor ºi expoziþiilor etc.
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Restaurare ºi consolidare
cu fibre compozite

46, 48, 50, 51

Sprijinirea excavaþiilor adânci
cu micropiloþi ancoraþi în teren
Adeziv poliuretanic pentru polistiren
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52, 53

Sisteme complete din aluminiu
pentru rulouri exterioare ºi porþi de garaj

Talon pentru abonament

54, 55

Am fãcut un abonament la „Revista Construcþiilor“ pentru ......... numere, începând cu
numãrul .................. .

Pentru o nouã lege
privind activitãþile din construcþii
Sisteme de învelitori metalice
Vopsele lavabile pentru pereþi ºi tavane

57
59 - 61

Tehnologii moderne
de realizare a structurilor din lemn

62, 63

a lemnului din construcþii

64, 65

Betonul autocompactant - noi orizonturi

66, 67

SOS INCERC
Coºul casei tale!
Proiectare pentru învãþãmânt ºi cercetare
Probleme ale intervenþiilor pe clãdiri istorice
Proiectare geotehnicã complexã
Constructori de excepþie – Aurel A. Beleº

11 numere - 150,00 lei

Nume ........................................................................................................................................
Adresa ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
persoanã fizicã



persoanã juridicã



Nume firmã ............................................................................... Cod fiscal ............................

Durabilitatea naturalã

Sisteme de plafoane
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67
68
69, 71
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74, 75
76 - 79
80, 81

Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat poºtal (dispoziþie de platã)
nr. ..............................................................................................................................................
în conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani.
RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1.
Vã rugãm sã completaþi acest talon ºi sã-l expediaþi într-un plic, sau prin fax împreunã cu
copia chitanþei de platã a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Construcþiilor“,
Str. Horia Mãcelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucureºti.
* Creºterile ulterioare ale preþului de vânzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

