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Nimic despre construcþii
ºi constructori!
Nimic despre construcþii ºi constructori,
deºi despre ele ºi ei ar trebui sã vorbim în
permanenþã ºi de bine ºi de rãu, aºa cum
se întâmplã în viaþa de zi cu zi. Nu vorbim
despre aceste subiecte devenite „tabu“,
deºi ele au demonstrat atunci când li s-a
acordat atenþia cuvenitã cã într-adevãr
reprezintã motorul oricãrei economii sãnãtoase ºi, deci, reale, concretizate în rezultatele spectaculoase înregistrate ºi la noi
pânã spre sfârºitul primului trimestru al
anului în curs.
A fost o perioadã în care construcþiile
ºi constructorii au fost „contribuabilii“
cu pondere la creºterea ºi consolidarea
PIB-ului þãrii.
Nimic despre construcþii ºi constructori
deºi se ºtie cã economia realã româneascã se „miºcã“ pe orizontalã, în primul
rând datoritã lor.
A fost suficientã declanºarea crizei de
care ne vãitãm sine die pentru ca ea,
criza, sã devinã principala scuzã pentru
neputinþa celor ce conduc destinele þãrii în
ceea ce priveºte justificarea situaþiei din
ce în ce mai precare în care a ajuns
economia româneascã. ªi când rememorezi ceea ce ne spune mai-marele þãrii din
douã în douã zile cã (sâc) criza ba este,
ba a fost depãºitã, ca ulterior sã le
schimbe ordinea, îþi vine sã te duci în…
pãdure ºi sã fluieri sau sã asculþi ciripitul
pãsãrelelor care este ºi adevãrat ºi,
uneori, liniºtitor.
Nimic despre construcþii ºi constructori
deºi dacã ar fi fost urmãrite de pe poziþia
principiilor de piaþã nu s-ar fi ajuns la aberaþia ca ofertele de spaþii locative ºi administrative sã se facã la niºte preþuri care
au stopat „apetitul“ celor care doreau
aceste spaþii. Preþurile respective au fost
„umflate” pentru a aduce câºtiguri uriaºe
investitorilor de orice fel de… naturã.
Adicã din mai toate zonele sociale (fotbaliºti, comercianþi, agenþii imobiliare,
generali în rezervã, SRL-uri fãrã tangenþã
cu construcþiile etc.).

Un numãr impresionant de construcþii
nu se mai vând deºi preþul lor a scãzut la
jumãtate din cel iniþial. Goana dupã câºtiguri imediate ºi cât mai mari a creat o
adevãratã degringoladã în relaþia cerereofertã de asemenea spaþii. ªomajul în
principal, aflat în plin avânt, a sãrãcit
majoritatea forþei de muncã din sectoarele
de producþie, administraþie, servicii ºi
comerþ, zone din care proveneau ºi
potenþialii cumpãrãtori.
Nimic despre construcþii ºi constructori
ºi în situaþia bãncilor care s-au prins ºi ele
într-o horã unde acordarea cu uºurinþã ºi
fãrã garanþii suficiente a creditelor la
dobânzi deloc de neglijat a dus la mari
dereglãri ºi dificultãþi în recuperarea lor,
numãrul restanþierilor fiind semnificativ.
Nimic despre „invazia“ de produse
de „doi bani“ care au inundat piaþa construcþiilor din România, fãcând „concurenþã“ mãrcilor de prestigiu acreditate
de organismele abilitate în acest sens.
Tentaþia de a fugi dupã produse ieftine în
ambalaje atrãgãtoare va impieta direct
calitatea lucrãrilor, fapt ce se poate
repercuta asupra rezistenþei ºi fiabilitãþii
construcþiilor.
Nimic despre investiþiile începute ºi
pãrãsite pânã nu se ºtie când, acestea
fãcând o adevãratã concurenþã construcþiilor din 1989 pãrãsite ºi rãmase ale
nimãnui. Acestea au devenit adevãrate
piese de muzeu care alãturi de noile construcþii nereuºite urâþesc peisajul citadin al
capitalei ºi al altor oraºe din þarã.
Nimic despre numeroasele ºantiere cu
lucrãri începute sau în derulare, dar care
nu se mai terminã, prelungirea existenþei
lor fiind „justificatã“ de… capriciile vremii!
Ce-or fi vrând cei care au câºtigat licitaþiile
la lucrãrile respective, sã fie vremea pe
timp de toamnã sau de iarnã ca în zilele
de varã? ªi de ce nu sunt pregãtiþi pentru
o astfel de situaþie?
Cum or fi putând unii (nu de pe la
noi, desigur) sã lucreze în condiþii vitrege
de temperaturã ºi intemperii în general
la investiþii cu un grad ridicat de dificultate (vezi zona Arctica), iar nouã pentru
un simplu pod rutier sau un pasaj

subteran din Bucureºti nu ne ajung
zilele unui an calendaristic?
Nimic despre construcþii ºi constructorii serioºi ºi felul în care sunt trataþi ei
la decontarea lucrãrilor executate, bani
din care sã-ºi poatã continua activitatea.
Sunt firme care au executat lucrãri
de amploare pentru care au cheltuit
sume impresionante, sume care nu s-au
întors în conturile lor pentru a plãti colaboratorii care le-au asigurat proiecte, tehnologii ºi materiale de construcþii.
Incapacitatea efectuãrii de plãþi între
firme reprezintã principala cauzã a blocãrii
sistemului decontãrilor ºi principala cale
spre faliment. Potrivit ARACO sunt 19.500
de firme în insolvabilitate.
Nimic despre construcþii ºi constructori
pentru cã guvernanþilor care s-au perindat
în ultima vreme (unii dintre ei foarte capabili, care conduc chiar câte douã ministere)
numai la aºa ceva nu le-a stat capul!
Ei, oamenii politici, de altfel semneazã zilnic condica mai mult la partide, locul de
unde se asigurã un post administrativ.
Nimic despre construcþii ºi constructori
ºi, totuºi, despre acest lucru am scris cele
de mai sus cu speranþa (dacã mai existã)
cã „noul” (sau vechiul) venit la Cotroceni
va schimba foaia prioritãþilor þãrii dacã se
vrea sã se facã ceva pentru binele acestei
þãri ºi a oamenilor ei.
Sãrbãtori Fericite ºi un An Nou cu
sãnãtate!
Ciprian ENACHE

ªansa informãrii dumneavoastrã la zi cu cele mai recente noutãþi!
1 abonament pe un an – 150 RON
Detalii: ultima paginã a revistei

Redacþia
Director

Ionel CRISTEA
0722.460.990

Redactor-ºef

Ciprian ENACHE
0722.275.957

Redactor

Alina ZAVARACHE
0723.338.493

Tehnoredactor

Cezar IACOB
0726.115.426

Procesare text

Mihai RUGINÃ

Publicitate

Elias GAZA
0723.185.170
Vasile MÃCÃNEAÞÃ
0744.582.248
0771.536.400

013935 – Bucureºti, Sector 1
Str. Horia Mãcelariu nr. 14-16
Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15
www.revistaconstructiilor.eu
Colaboratori
dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann
dr. arh. Gheorghe Polizu
ing. Petre Ioniþã
dr. ing. Victor Popa
dr. ing. Claudiu Sorin Dragomir
ing. Traian Constantin Rãdan
arh. Viorel Pleºca
conf. univ. dr. ing. Georgeta Emilia Mocuþa
drd. chim. Mariana Prunã

Marcã înregistratã la OSIM
Nr. 66161
ISSN 1841-1290

Tel.:

031.405.53.82, 031.405.53.83

Fax:

021.232.14.47

Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260
E-mail: o f f i c e @ r e v i s t a c o n s t r u c t i i l o r. e u

Editor:

STAR PRES EDIT SRL

Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74

Redacþia revistei nu rãspunde pentru conþinutul
materialului publicitar (text sau imagini).
Articolele semnate de colaboratori reprezintã punctul lor de vedere ºi, implicit, îºi
asumã responsabilitatea pentru ele.

Simpozion intenaþional
Recent a avut loc la Bucureºti, sub patronajul Facultãþii de Hidrotehnicã din UTCB ºi al CROMB, Simpozionul
Internaþional de PALPLANªE SINTETICE, SISTEME NOVATOARE DE ÎNDIGUIRI, PROTECÞIE DE MALURI,
ETANªÃRI ªI TERASAMENTE.
Evenimentul, organizat de Spectrum Construct din Bucureºti, a reunit peste 150 de profesori universitari,
cercetãtori, proiectanþi, ingineri, constructori ºi alþi beneficiari ai acestei noi tehnologii.
Au fost prezenþi ºi reprezentanþi a peste 100 de firme, organizaþii guvernamentale, consilii judeþene, institute
de proiectare printre care ANIF, Aquaproiect, Apele Romane, Biosfera Delta Dunãrii, Hidroconstrucþia,
Hidroelectrica, IPTANA, ISPE, ISPIF, ISPH, Metroul, ºi lista poate continua.
Printre invitaþi au fost prof. univ. dr. ing. Dan STEMATIU - ºeful catedrei de Hidrotehnicã din cadrul UTCB,
prof. univ. dr. ing. Radu SÂRGHIUÞÃ - preºedintele CROMB, ing. Corneliu ANDREI - consilier Spectrum
Construct, ing. Carl HAZENBERG - partener firma ESP din SUA, Jos KARSTEN - preºedintele firmei JLD din
Olanda, ing. Vasil STASHUK - preºedintele „Apele Ucrainei“.
În cadrul simpozionului au fost
prezentate soluþii novatoare de îndiguiri, susþinere de maluri, terasamente,
ecrane de etanºare cu palplanºe sintetice (PVC ºi material compozit) care
pot înlocui cu brio sistemele clasice de
palplanºe de oþel, gabioane etc.
Avantajele folosirii palplanºelor sintetice apar încã din procesul de producþie, ele fiind fabricate 90% din
material reciclat (post industrial), cu un
consum mai mic de energie ºi cu
emisie de noxe mult mai micã decât la
realizarea palplanºelor din oþel.
De reþinut cã aceste palplanºe sunt
de pânã la ºase ori mai uºoare decât
cele din oþel (la aceleaºi proprietãþi
mecanice ºi funcþionale) reducând
considerabil costurile de transport.
Economii se obþin ºi în procesul
de instalare, ele necesitând utilaje mult
mai uºoare decât în cazul palplanºelor din oþel, ceea ce conduce la un
consum redus de combustibil ºi la o
poluare mai micã a mediului. Nu este
de neglijat nici timpul de instalare care,
în acest caz, este redus cu circa 50%.
Un alt avantaj îl reprezintã ºi faptul
cã materialul PVC ºi compozit folosit
nu dezalcalizeazã ºi nu emanã chimicale dãunãtoare în apã, pe când ruginirea palplanºelor din oþel depoziteazã
particule de metale grele în mediu.
În cazul ecranelor de etanºare,
pentru oprirea migraþiei/infestãrii unei
zone, nu este nevoie de nicio sãpãturã, nu se disturbã deloc solul, aceste
palplanºe intrând ca o membranã

subþire între medii. PVC-ul ºi materialul compozit nu sunt afectate de
aproape niciun element chimic.
Perioada de exploatare mult mai
lungã înseamnã mai puþinã intervenþie
a omului (datoritã reparaþiilor sau
înlocuirilor de elemente) în sistemul
ecologic.
În þãri ca SUA, Olanda, Germania,
Ucraina, Rusia palplanºele sintetice înlocuiesc, deja, pe scarã foarte largã palplanºele tradiþionale din oþel reducând
costurile finale cu aproximativ 30%.
La simpozionul internaþional de la
Bucureºti au fost prezentate ºi sisteme noi de ancorare a pereþilor din
palplanºe folosind noi tipuri de
ancore, foarte uºor de instalat. Ele nu
necesitã utilaje speciale sau personal
calificat, fiind sigure, ieftine ºi, nu în
ultimul rând, ecologice.

Aceste ancore sunt instalate prin
batere directã fãrã niciun fel de perturbare a solului spre deosebire de sistemele de ancorare clasice, piloþii de
pildã, unde este nevoie de sãparea
ºanþurilor ºi turnare de betoane.
Deosebit de importantã este ºi
reducerea timpului de instalare, uºurinþa utilizãrii ancorelor în zone greu
accesibile, sub trasee de utilitãþi ºi chiar
sub ºosele ºi cãi ferate, fãrã întreruperea traficului.
De asemenea, în cazul aplicaþiilor
marine, nu se perturbã DELOC viaþa
subacvaticã.
Domeniile de utilizare a acestor
sisteme de ancorare nu se limiteazã la
pereþi de palplanºe, ele fiind folosite la
ancorarea fundaþiilor clãdirilor, la conducte subterane, la stabilizarea terasamentelor, la ancorarea stâlpilor
pentru utilitãþi publice, în viticulturã,
pomiculturã etc.
Folosirea lor pe scarã largã conduce
la economii mari de timp, bani, echipamente ºi forþã de muncã calificatã.
Pentru mai multe informaþii contactaþi Spectrum Construct din
Bucureºti, tel.: 021.436.01.86 sau
www.spectrum-construct.ro.
Alexandru SOARE
ªef Departament
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ARACO
Ajutoare pentru dezvoltarea sau modernizarea
întreprinderilor mici ºi mijlocii
Ajutorul de stat se acordã sub formã de fonduri

ajutoare de minimis sau, dacã a primit, acestea cumu-

nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul

late nu depãºesc plafonul echivalent în lei a 200.000

Ministerului Finanþelor Publice - Acþiuni generale.

euro, respectiv 100.000 euro, în cazul întreprinderii care

Ajutorul de minimis ce se poate acorda unei întreprinderi în baza H.G. nr. 1164/2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se situeazã în limita plafonului
echivalent în lei a 200.000 euro, pe o perioadã de trei
ani fiscali consecutivi.
Sunt eligibile investiþiile în active corporale referitoare la: construcþii cu scop industrial sau turistic destinate realizãrii activitãþii pentru care s-a solicitat
finanþare; echipamente tehnologice - maºini, utilaje ºi

desfãºoarã activitate în domeniul transportului rutier;
d) prezintã un plan de investiþii care sã reflecte
detaliat modul de utilizare a sumelor acordate;
e) nu înregistreazã debite restante la componentele
bugetului general consolidat;
f) nu se aflã în procedurã de executare silitã, faliment, reorganizare judiciarã, dizolvare, închidere operaþionalã, lichidare;

instalaþii de lucru; aparate ºi instalaþii de mãsurare, con-

g) nu intrã în categoria „întreprinderilor în dificultate“

trol ºi reglare; mijloace de transport neînmatriculabile

potrivit capitolului 2 secþiunea 2.1. din Comunicarea

pentru susþinerea activitãþii întreprinderii; mobilier ºi

Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind

aparaturã biroticã dar ºi investiþiile în active necorpo-

ajutorul de stat pentru salvarea ºi restructurarea firmelor

rale referitoare la brevete, licenþe, mãrci comerciale

în dificultate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii

ºi alte drepturi ºi active similare.

Europene nr. C 244 din 01.10.2004;

Activele achiziþionate pot fi noi sau la mâna a

h) nu au fost emise împotriva întreprinderii decizii

doua. În cazul unor active care la rândul lor au fost

de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în

achiziþionate pe baza unor ajutoare de stat, valoarea

care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost

acestora trebuie sã fie dedusã de la calculul valorii

executate.

investiþiei iniþiale.
Toate costurile eligibile aferente investiþiei vor fi considerate fãrã TVA.
Criterii de eligibilitate a întreprinderilor:
a) este înregistratã conform Legii nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi

Selecþia proiectelor se realizeazã pe principiul
„primul venit, primul servit“, neexistând termen
limitã de depunere.
Lista Completã a anexelor care trebuie completate,
precum ºi detalii privind Acordul de principiu pentru

completãrile ulterioare ºi este încadratã în categoria

finanþare, Documentele justificative, Evaluarea ºi

întreprinderilor mici ºi mijlocii, are sediul ºi îºi des-

selecþia beneficiarilor, Decontarea cheltuielilor eligibile

fãºoarã activitatea în România;

sau detalii privind implementarea proiectelor se gãsesc

b) desfãºoarã activitate economicã de cel puþin 1 an;

pe Site-ul Ministerului Finanþelor Publice la adresa:

c) pe o perioadã de 3 ani fiscali consecutivi (anul fis-

http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/ghid_minimis/index.htm.

cal în curs ºi doi anteriori solicitãrii finanþãrii), nu a primit

Buletin ARACO nr. 21/2009
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Managementul activitãþii
de construcþii-instalaþii montaj
ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct
În numerele anterioare ale revistei se fãceau aprecieri asupra legislaþiei din construcþii cu privire la
achiziþiile publice de lucrãri, cu referiri directe la modul de întocmire a documentaþiei de execuþie care era
supusã procedurii de licitare-ofertare - Ordinul MLPAT 537/NN/31.05.1999, Ordinul Ministerului Finanþelor
553/31.05.1999, respectiv prevederile Ordonanþei 60/2001.
 Piaþa
construcþiilor din
România era în plinã evoluþie în
perioada 2000 - 2004, iar contactul
direct pe care C.O.C.C. îl avea - prin
produsele ºi serviciile puse la dispoziþie - cu peste 6000 de beneficiari, în principal societãþi de
execuþie, dar ºi organisme de stat
cu activitate investiþionarã - a permis,
practic, „un dialog“ extrem de util
despre existenþa ºi folosirea indicatoarelor de norme de deviz.
Pãrerea aproape generalã a fost
clarã, cã întocmirea unei documentaþii de execuþie corectã ºi cât mai
aproape de realitãþile tehnologice
de pe piaþã se poate vedea fie
folosind normele de deviz cuprinse
în cele 47 de indicatoare elaborate
ºi apoi revizuite ºi aprobate, fie
folosind norme proprii dar acestea
având o bazã de referinþã legatã de
normele din indicatoare.
 De asemenea, pe parcursul
desfãºurãrii tehnologice a diferitelor
investiþii - construcþii de locuinþe sau
alte lucrãri inginereºti -, controlul realizat de beneficiari dar ºi decontarea
producþiei realizate fãceau referiri
directe la folosirea acestor norme,
deci erau frecvent apelate.
 Pe piaþa construcþiilor, întocmirea ºi urmãrirea documentaþiei
de execuþie se realiza ºi se realizeazã, de cele mai multe ori,
automat - prin programe de calcul iar toate produsele informatice elaborate de diverse firme, într-o formã
sau alta, foloseau ºi folosesc norme
de deviz cu apelare la indicatoarele
de norme de deviz elaborate de
C.O.C.C. în perioada 1981/1982.
Problema fundamentalã a apãrut
(dupã cum aminteam în precedentele numere ale Revistei Construcþiilor) dupã anul 2000 când normele
de deviz editate în indicatoarele
anilor 1981/1982 au intrat în discuþie
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cu normele de deviz cuprinse în indicatoarele revizuite ºi completate cu
materiale ºi tehnologii noi apãrute
dupã 1999. De ce? Apreciem cã
este necesar de fãcut câteva precizãri fundamentale în aceastã
direcþie pentru cã problema creatã
atunci este valabilã ºi astãzi:
a) Elaborarea normelor de deviz
cuprinsã în lista celor 47 de indicatoare de norme de deviz ediþia
1981/1982 a fost realizatã centralizat - prin ordin ministerial - la
C.O.C.C., în urma selectãrii diverselor reþete tehnologice realizate de
institute de proiectare, cercetare ºi
execuþie ce aparþineau Ministerului
Construcþiilor Industriale de la acea
vreme.
b) Colectivele de specialiºti de la
C.O.C.C. care au realizat centralizat
normele de deviz respective au stabilit ºi necesarul de resurse materiale ºi tehnologice fãcând automat ºi
o codificare unitarã.
c) Distribuirea în circuitul de producþie a acestor indicatoare a coincis ºi cu selectarea de informaþii din
teritoriu - un adevãrat feed-back care au fost stocate la sursã, adicã
la C.O.C.C. Se ºtie cã, indiferent de
regimul politic din România, ºcoala
de construcþii a fost ºi ne place sã
credem cã este ºi astãzi de un înalt
nivel profesional astfel cã observaþiile asupra conþinutului normelor de
deviz a fost extrem de utile ºi deci
folositoare pentru viitor.
d) Dupã anul 1992, mai mult
sau mai puþin legal, au apãrut pe
piaþa din România produse informatice privind ofertarea ºi decontarea
producþiei din construcþii cu aplicarea parþialã sau totalã a indicatoarelor de norme de deviz seria
1981/1982. În acest moment au
apãrut ºi problemele, deoarece punctul de vedere al C.O.C.C. este cã la

nivelul anului 2000 (ca an de referinþã) este oneros sã lucrezi cu
norme având consumuri de resurse
ºi tehnologii de la nivelul anilor `80.
De asemenea, cum arãtam ºi anterior, observaþiile din teritoriu asupra
normelor 1981/1982 au fost preluate
numai la sursã, deci la C.O.C.C.,
care le-a folosit în reactualizarea a
27 de indicatoare cu tehnologii ºi
materiale noi, care au fost supuse
aprobãrii legale. Deci nu se pune
problema unui monopol pe care
C.O.C.C. , în calitate de elaborator,
l-ar pune asupra folosirii indicatoarelor de norme de deviz revizuite
ºi completate dar aceasta este realitatea ºi au existat ºi existã ºi în
prezent suficiente posibilitãþi de
dialog cu firmele existente interesate
de aceastã problemã, într-adevãr
importantã.
Aceste aspecte extrem de importante noi, C.O.C.C.-ul, le-am prezentat continuu în aceºti ani pentru cã
sunt realitãþi care nu pot fi deloc
neglijate în actul decizional-managerial din construcþii ºi, mai ales,
pentru cã legislaþia din domeniul
activitãþilor publice elaborate prin
OG 34/2006 aplicatã prin legea
337/2006, valabilã încã ºi astãzi, nu
prevede un mod de elaborare din
punct de vedere al întocmirii documentaþiilor de ofertare ºi execuþie.
Dacã în urmã cu câþiva ani discutam de folosirea, evident orientativã,
a indicatoarelor de norme de deviz
din 1981/1982 revizuite, aprobate
sau nu, astãzi suntem într-o confuzie
realã.
Agenþia Naþionalã pentru Reglementarea ºi Monitorizarea Achiziþiilor Publice care a aprobat toatã
legislaþia în domeniu dupã anul 2004
a omis aceste aspecte. De ce? 
 Revista Construcþiilor  decembrie 2009

La mulþi, mulþi ani C.O.C.C.!

40 de ani de activitate managerialã, consultanþã
ºi informaticã în construcþii - montaj
ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct
6 decembrie 1969 a reprezentat pentru sectorul de construcþii - instalaþii - montaj din România o datã de
referinþã: înfiinþarea unei societãþi, la care apãreau pentru prima datã germenii economiei de piaþã, pe numele
sãu Centrul de Organizare ºi Ciberneticã în Construcþii - C.O.C.C. Un adevãrat cadou de Moº Nicolae!
Perioada anilor 1960/1975 a fost
perioada în care a existat o oarecare
deschidere într-un regim totalitar, iar
C.O.C.C., prin însãºi denumirea sa,
dar mai ales prin domeniile de activitate abordate, a adus pentru sectorul
de construcþii din România un suflu
nou, o deschidere evidentã cãtre o
activitate managerialã realã, cu
largi posibilitãþi de dezvoltare.
Încã de la înfiinþare, C.O.C.C. a
abordat trei domenii principale de
activitate:
Realizarea de produse ºi servicii
pentru conducerea activitãþii din
construcþii abordând în stil managerial principalele funcþiuni ale întreprinderii: cercetare-dezvoltare, producþie,
comercialã, financiar-contabilã ºi
personal.
Conducerea activitãþii din construcþii cu ajutorul calculatorului,
realizând în acest timp ºi coordonarea informaticã, atât a sectorului
aparþinând Ministerului Construcþiilor
Industriale cât ºi a altor organisme
de stat.
Activitatea de training, ca parte
componentã a actului decizionalmanagerial.
Prin activitatea susþinutã a unei
întregi pleiade de specialiºti, ingineri,
economiºti, informaticieni, tehnicieni
în domeniu - circa 900 - C.O.C.C. a
reuºit sã realizeze primul sistem
informaþional-informatic în construcþii din România, Sistemul
SICOP - Sistem integrat de conducere ºi organizare a producþiei.
La vremea anului 1974, data lansãrii
sale, sistemul SICOP a reprezentat
„legãtura noastrã cu lumea exterioarã care aborda deja economia de
piaþã cu accentele sale concurenþiale
aducãtoare de profit“. Sistemul SICOP
a fost preluat integral, de toate
unitãþile de construcþii din þarã de
alte organisme guvernamentale ºi
a fost recunoscut ºi pe plan internaþional.
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Realizarea unei baze de date
normative unitare concretizatã
prin elaborarea celor 47 indicatoare de norme de deviz pe activitãþi de construcþii - creaþia anilor
1981/1982 - a fost un alt element de
referinþã care a antrenat atât specialiºtii din C.O.C.C., dar ºi din alte
institute de cercetare, proiectare sau
execuþie din domeniu, amintind aici:
INCERC, ICCPDC, PROIECT Bucureºti, IPCT, trusturi de construcþii ºi multe altele care au fost
consultate sau implicate direct în
elaborare.
Activitatea de training - perfecþionare cadre - a dus la formarea ºi specializarea unei
pleiade de conducãtori (ºef de lot ºefi de ºantier - ºefi de compartimente - directori din întregul sistem
de construcþii).
Anii 1990 - 2000 ºi în continuare
au reprezentat o altã mare provocare
pentru specialiºtii C.O.C.C.-ului,
care au rãspuns prompt: în primul
rând prin privatizarea societãþii în
1994 ºi transformarea sa în Consultanþã, Organizare ºi Ciberneticã în Construcþii, dar cu o altã
abordare organizatoricã ºi managerialã a principalelor domenii din sectorul de construcþii.
Ca unitate de specialitate care
a avut o legãturã directã cu cerinþele
ºi solicitãrile M.L.P.A.T. (sau alte
denumiri ale Ministerului Construcþiilor) C.O.C.C. a elaborat în ultimii 10
- 15 ani o serie de produse cu largã
rãspândire în domeniu:
a) Ghiduri, metodologii, studii
pentru conducerea managerialã a
unitãþilor în condiþiile economiei
de piaþã din România ca: responsabilul tehnic cu execuþia, caiete de
sarcini pe activitãþi, întocmirea cãrþii
tehnice, activitatea de consultanþã,
ingineria afacerii etc.

b) Sistemul informatic DELTA
2000 privind elaborarea, ofertarea,
urmãrirea ºi decontarea execuþiei
lucrãrilor de C + M.
c) Actualizarea indicatoarelor
de norme de deviz cu tehnologii ºi
materiale noi, realizând ºi codificarea unitarã a resurselor cu 13 caractere în conformitate cu prevederile
din U.E., C.O.C.C. fiind singura societate din þarã abilitatã oficial în acest
domeniu.
d) Produse informatice pe funcþiuni de întreprindere specifice.
e) Realizarea unor sisteme unitare privind evoluþia ºi urmãrirea
construcþiilor de locuinþe ºi alte
lucrãri inginereºti de la autorizare la
finalizare, cu evoluþia preþurilor la
principalele materiale de construcþii instalaþii dar ºi a resurselor necesare.
C.O.C.C. este abilitatã oficial ºi
în elaborarea studiilor de fezabilitate,
analize diagnostic, evaluãri de patrimoniu, fiind în acelaºi timp ºi laureatã a trofeelor TOP 99, TOP 2000,
TOP 2001 - 2004 pentru întreprinderi
mici ºi mijlocii ºi obþinând locul 3 pe
anul 2008 la BUCHAREST CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY.
Toate aceste realizãri sunt cu atât
mai valoroase cu cât ele sunt
folosite de peste 6000 de unitãþi de
construcþii din sistem. Putem afirma,
deci, fãrã lipsã de modestie, cã
C.O.C.C. este una dintre cele mai
reprezentative societãþi din construcþii.
Apreciind valoarea deosebitã a
tuturor specialiºtilor care au fãcut
parte din marea familie a C.O.C.C.
de-a lungul a 40 de ani de activitate
neîntreruptã din construcþii, se poate
afirma cã C.O.C.C. a reprezentat o
ºcoalã, un „experiment” cu largã
implicare, care a fost ºi este necesar în peisajul investiþional ºi de
decizie din România. 
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ARACO

Combaterea întârzierii plãþilor
în tranzacþiile comerciale
Comisia Europeanã a publicat, în data de 8 aprilie 2009, o propunere de modificare a Directivei
2000/35/EC, Directivã care are ca subiect combaterea întârzierilor în efectuarea plãþilor din cadrul tranzacþiilor comerciale (aveþi ca referinþã Mr E 2009/150 din data de 9/4/2009).
În legãturã cu aceastã propunere, FIEC supune atenþiei o serie de comentarii ºi amendamente care vor
fi transmise Parlamentului European.
De la finalul perioadei sale de transpunere, din data
de 8/8/2008, Directiva 2000/35/EC a reglementat
întârzierile în efectuarea plãþilor din cadrul tranzacþiilor
comerciale.
Aceastã Directivã se referã atât la relaþiile între companii private, cât ºi la relaþiile între companii private ºi
autoritãþi ale statului. Directiva introduce noþiunea de
percepere de dobândã pentru întârzieri de platã
„începând cu ziua urmãtoare celei de scadenþã pentru o
platã, menþionatã în contract“. Pãrþile contractante stabilesc de comun acord data scadenþei plãþii. Dacã
aceastã datã nu este menþionatã în contract, Directiva
prevede cã perioada ce va fi luatã în considerare va fi de
30 de zile. Directiva prevede ºi o posibilã derogare de la
termenul precedent, de pânã la 60 de zile.
Comisia a iniþiat un amplu proiect de evaluare a
impactului prevederilor Directivei pe o perioadã de 2 ani
dupã implementare. În ciuda unor îmbunãtãþiri apãrute
în ultimii câþiva ani, Comisia a concluzionat cã întârzierile în efectuarea plãþilor sunt în continuare o problemã
majorã a economiei europene, în special a IMM-urilor.
Studiile au arãtat ºi cã, în general, durata efectuãrii
plãþilor de cãtre companii din sectorul de stat este mai
mare ca durata efectuãrii plãþilor de cãtre companii din
domeniul privat. Drept urmare, Comisia a adoptat, în
data de 8/4/2009, propunerea (COM (2009) 126/4) de
modificare a Directivei care priveºte combaterea întârzierilor în efectuarea plãþilor.
De la data adoptãrii, Directiva a fost integratã, ca
mãsurã pentru implementare, în:
 „Actul referitor la Afaceri Mici“ din 25/6/2008, în
care „facilitarea accesului IMM la finanþare ºi tranzacþii”
reprezintã unul din cele 10 principii directoare ale conceperii ºi implementãrii politicilor relative la IMM, atât la
nivel de Stat Membru, cât ºi la nivelul UE.
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Planul European de Redresare Economicã promoveazã balanþa de disponibilitãþi a agenþilor economici
pentru a încuraja competiþia între iniþiative la nivel European.
Propunerea curentã a CE
Modificãrile propuse reflectã importanþa efectuãrii la
termen a plãþilor cãtre agenþii economici, în special de
cãtre autoritãþi publice ºi cãtre IMM-uri.
a) Posibilitatea de a anula cereri de dobândã cu
valoare mai micã de 5 euro este abrogatã (art. 1(2)).
b) Derogarea referitoare la extinderea termenului de
platã de la 30 la 60 de zile este abrogatã. Cu toate acestea, este respectatã libertatea contractelor între agenþi
economici: aceºtia pot stabili orice termen scadent pentru plãþile prevãzute în contracte (articolul 3).
c) Creditorii (atât în relaþiile între companii private,
cât ºi în relaþiile dintre companii private ºi autoritãþi ale
statului) au dreptul la compensaþie pentru cheltuieli cu
acþiuni (administrative) generate de recuperare de sume
contractuale datorate (articolul 4).
d) Este prevãzut ca, în majoritatea cazurilor, autoritãþile publice sã efectueze plãþile contractuale în termen
de 30 de zile. O derogare (în sensul de extensie) este
posibilã numai în cazul în care:
(1) acest aspect este menþionat anume în contractul
dintre debitor ºi creditor ºi
(2) este perfect justificatã în contextul circumstanþelor
particulare ce determinã ca plata sã fie necesar a fi realizatã eºalonat, pe o perioadã lungã de timp.
Dacã autoritatea publicã nu respectã termenul scadent, creditorul are dreptul la o compensaþie cu dobândã
fixã de 5% din valoarea datoratã, ÎN PLUS FAÞÃ DE
dobânda datoratã pentru întârzierea plãþii ºi de compensaþia pentru cheltuielile cu acþiuni (administrative) generate de recuperare de sume contractuale datorate,
prevãzutã la articolul 4 (articolul 5).
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e) Regulamentul cu privire la contracte flagrant
incorecte este înãsprit (articolul 6).
f) Celelalte reglementãri rãmân practic neschimbate.
În concluzie, propunerea CE introduce o perioadã
de platã, general valabilã, de 30 de zile, atât pentru
companii private cât ºi pentru autoritãþi publice, cu
respectarea libertãþii pãrþilor contractuale de a stabili - în condiþiile unor clauze stricte, cum sunt cele
referitoare la relaþiile între companii private ºi
autoritãþi publice - o perioadã de platã extinsã.
Comisia reaminteºte cã reglementãrile sunt opþionale
pentru companii private, în sensul cã acestea au libertatea de a stabili prin contract perioade de platã mai
lungi decât cea legalã, ºi au dreptul de a solicita
dobândã ºi compensaþii, dar nu sunt obligate sã facã
acest lucru, „de dragul bunelor relaþii cu clienþii”(!).
Principalele scopuri avute în vedere la redactarea
acestor propuneri:
 Scurtarea perioadelor de platã, prin armonizarea
de perioade de platã de cãtre autoritãþi publice cãtre
companii private;
 Înãsprirea mijloacelor de constrângere a autoritãþilor publice pentru limitarea întârzierii plãþilor;
 Determinarea autoritãþilor publice sã constituie un
exemplu pozitiv în aceastã privinþã.

În paralel, Comisia a anunþat cã îºi va îndrepta eforturile cãtre grãbirea plãþilor pentru bunuri ºi servicii astfel
încât sã respecte întocmai termenele pentru achitarea
facturilor si chiar sã devanseze termenele scadente sub
limita legalã curentã (conform viitoarei Comunicãri iniþiate de DG BUDGET asupra raþionalizãrii perioadelor de
platã de cãtre instituþiile CE).
Poziþia FIEC
Pânã în prezent, poziþia FIEC referitoare la aceastã
chestiune a fost sã solicite revizuirea Directivei în
vigoare privind întârzierea plãþilor, prin abrogarea articolului 3§2, prin care se permite extinderea termenului
legal de platã în cazul anumitor tipuri de contracte, de la
30 la 60 de zile.
FIEC a susþinut ºi combaterea întârzierii plãþilor
printr-o abordare descendentã, în care clienþii
aparþinând fie sectorului public, fie celui privat, sã îºi
respecte angajamentele cu privire la plãþi, prin pãstrarea
unei discipline stricte, valabile pentru toþi cei implicaþi în
lanþul financiar, de la antreprenorul general ºi pânã la
subcontractanþi.
Propunerea CE rãspunde perfect sugestiilor FIEC,
mergând chiar un pas mai departe.
Dacã vor fi adoptate, amendamentele Directivei vor
intra în vigoare începând cu 2010.
Buletin ARACO nr. 21/2009

Membranã bentoniticã pentru hidroizolaþii
Voltex® este un compozit foarte eficient pentru hidroizolaþii, format dintr-un geotextil rezistent ºi 4,88 kg de bentonitã
de sodiu pe metru pãtrat. Bentonita sodicã, cu permeabilitate
redusã, este încapsulatã între un strat de geotextil þesut ºi
unul neþesut. Un proces de interþesere uneºte geotextilele
formând un compozit puternic care acoperã bentonita, protejând-o împotriva condiþiilor de mediu ºi a deteriorãrilor asociate construcþiei. Odatã umplut, Voltex® se hidrateazã ºi
formeazã o membranã monoliticã hidroizolantã. Voltex® nu
conþine COV (Compuºi Organici Volatili) ºi poate fi aplicat pe
betonul proaspãt în aproape orice condiþii meteorologice,
dovedindu-se eficient în proiecte noi sau de remediere a
hidroizolaþiei oriunde pe glob.
Voltex® funcþioneazã prin formarea unei membrane cu
permeabilitate redusã la contactul cu apa. Când este udatã,
bentonita neîncapsulatã poate sã îºi mãreascã pânã la de
15 ori volumul ei uscat. Când este încapsulatã sub presiune,
creºterea este controlatã, formând o membranã impermeabilã hidroizolantã. Acþiunea de umflare a Volclay poate
sigila micile crãpãturi ale betonului cauzate de terenul de
fundare, contracþia betonului sau acþiunea seismicã, probleme
ce nu pot fi controlate în mod normal. Voltex® formeazã o
legãturã mecanicã puternicã cu betonul atunci când fibrele
geotextilelor sunt încapsulate în suprafaþa betonului turnat.
AVANTAJE
 BARIERÃ PENTRU APÃ, VAPORI ªI GAZE
 AUTO SIGILARE ªI REPARARE
 ELIMINÃ INFILTRAÞIILE DE APÃ
 AVANTAJOS ECONOMIC
 INSTALARE ÎN ORICE CONDIÞII CLIMATERICE
 APLICARE RAPIDÃ / UªOARÃ
 FORMARE FLEXIBILÃ / UªOARÃ
 ASPRU / DURABIL
 PREGÃTIRE MINIMÃ
 NU NECESITÃ ªAPÃ DE EGALIZARE
 FÃRÃ AMORSE / ADEZIVI
 FÃRÃ PLÃCI DE PROTECÞIE
 SISTEM UNIC DE IMPERMEABILIZARE
A „PROPRIETÃÞII DELIMITATE“
APLICAÞII
Voltex® este proiectat pentru suprafeþe de fundare subterane verticale ºi orizontale. Aplicaþiile uzuale includ pereþi
din beton în contact cu pãmântul, acoperiºuri cu pãmânt,
plãci structurale, tuneluri ºi elemente de fundaþie în contact
cu pãmântul. Aplicaþiile includ piloþi secanþi ºi continui, pereþi
subþiri ºi pereþi de susþinere. Aplicaþiile pot viza structuri sub
presiune hidrostaticã continuã sau intermitentã. Atunci când
existã apã subteranã contaminatã sau bogatã în sãruri,
folosiþi Voltex CR cu bentonitã de sodiu rezistentã la contaminãri. Voltex CR rezistã în condiþii de contaminare la nivel
înalt cu: nitraþi, fosfaþi, cloruri, sulfaþi, var ºi solvenþi organici.
LUCRÃRI DE PREGÃTIRE A SUBSTRATULUI
Substratul trebuie sã fie neted ºi compactat la o valoare
a Proctor Modificat de 85%. Suprafeþele de beton trebuie
sã fie fãrã goluri sau proeminenþe. Iregularitãþile suprafeþei
trebuie sã fie îndepãrtate înaintea instalãrii. Porii ºi alte
goluri ale betonului trebuie sã fie umplute cu mortar sau
Bentoseal, iar gãurile de la bolþuri trebuie sã fie umplute cu
un mortar adecvat, noncontractil.
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Fig. 1: Impermeabilizare fundaþii
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Fig. 2: Impermeabilizare piloþi secanþi

Fig. 3: Impermeabilizare penetrãri conducte

Vã prezentãm alãturat câteva soluþii tehnice pentru unele
aplicaþii: Fig. 1 – impermeabilizare fundaþii, Fig. 2 – impermeabilizare piloþi secanþi ºi Fig. 3 – impermeabilizare penetrãri conducte.
ACCESORII
®
 BENTOSEAL – compus patentat pe bazã de bentonitã sodicã în varianta „aplicabil cu mistria”, utilizat ca ºi
mastic de etanºare în jurul penetraþiilor ºi colþurilor;
®
 VOLCLAY GRANULES – bentonitã purã Volclay sub
formã de granule, utilizatã pentru a detalia zonele critice
care pot necesita protecþie suplimentarã Volclay;
®
 WATERSTOP RX101 – bandã de impermeabilizare
a rosturilor fãrã miºcare, pe bazã de bentonitã;
Oricare ar fi tipul de etanºare care trebuie sã fie executat, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin intermediul
Departamentului Materiale Speciale de Construcþii, vã stã
la dispoziþie oferindu-vã consultanþã tehnicã. 
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Sisteme moderne pentru execuþia
elementelor arhitecturale din profile de aluminiu
ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL
Ne apropiem cu paºi repezi de sfârºitul anului 2009, dar nu ºi de finalul acestei perioade dificile de crizã
economicã pentru þara noastrã. Trãim vremuri cu din ce în ce mai multe probleme existenþiale, în care
guvernanþii prezintã diferite scenarii ºi analize care ar trebui sã ne conducã la zãrirea unei „luminiþe“ pentru lãmurirea acestei situaþii. Pentru moment, totul rãmâne la nivel de declaraþii ºi cu toþi aºteptãm vremuri
mai liniºtite ºi soluþii concrete pentru ca toate dorinþele ºi aspiraþiile noastre sã se transforme în realitate.
O soluþie pentru o discuþie constructivã ºi o colaborare fructuoasã oferã colaboratorilor sãi firma
Aluprof System România, care pune la dispoziþia partenerilor preþuri promoþionale pentru urmãtoarele
sisteme din aluminiu: MB-SR 50 - pentru pereþi cortinã, MB-45 - fãrã barierã termicã pentru uºi ºi ferestre,
MB-59 S - cu barierã termicã, pentru uºi ºi ferestre.
Sistemul din aluminiu MB-45
din oferta Aluprof face parte din categoria sistemelor moderne pentru
execuþia elementelor arhitecturale
atât de interior cât ºi de exterior,
care nu necesitã existenþa barierei
termice. Cu acest sistem se pot
efectua compartimentãri interioare,
uºi ºi ferestre de diferite tipuri, inclusiv uºi glisante manual sau automate, vestibuluri, ferestre de magazin,
diverse construcþii spaþiale.
Adâncimea de construcþie a profilelor ferestrelor este de 54 mm
pentru tocuri ºi de 45 mm pentru
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cercevele, iar pentru uºi adâncimea
de construcþie este, atât pentru toc
cât ºi pentru cercevea, de 45 de
mm. La acest sistem, din exterior,
poate fi observat efectul de
suprafaþã continuã atât la uºi cât ºi
la ferestre, atunci când acestea sunt
închise. Din interior, la uºi, tot în poziþia închis, se poate obþine o aliniere a tocului cu foaia de uºã.
Un avantaj deosebit al acestui
sistem îl constituie faptul cã profilele
pot fi îndoite ºi, ca atare, pot fi create
arce de cerc ºi arcade de diferite
dimensiuni.

De asemenea, prelucrarea sistemului MB-45 este foarte uºoarã,
timpii de execuþie sunt reduºi, iar cei
auxiliari aproape eliminaþi.
Un alt punct forte al sistemului îl
reprezintã faptul cã acesta este
compatibil cu alte sisteme Aluprof
de la care pot fi utilizate diferite elemente cum ar fi colþarii de legãturã
garniturile pentru sticlã, balamale,
zãvoare etc. De asemenea, pe
MB-45 se poate monta feroneria
celor mai importante firme de accesorii din lume: Roto, Dr. Hahn,
Wala, Geze etc.
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CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI

Aspect:
 posibilitatea utilizãrii geamurilor
termoizolatoare de orice tip ºi având
grosimi cuprinse între 1 mm ºi
36 mm pentru ferestre ºi între 1 mm
ºi 27 mm pentru uºi;
 posibilitatea îndoirii profilului ºi
a realizãrii diferitelor tipuri de arcade;
 sistemul poate fi vopsit într-o
gamã foarte largã de culori (180 culori
conform gamei RAL).
Rezistenþã ºi izolare:
 asigurã eficient drenajul apei ºi
ventilaþia;

 garniturile sistemului sunt din
cauciuc sintetic EPDM de foarte
bunã calitate.
Accesorii:
 Accesoriile ºi elementele de
legãturã sunt în conformitate cu
normele EURO;
 Accesoriile care pot fi utilizate
sunt: Dr Hahn, Roto, Geze, Wala,
Fapim.
Teste ºi aprobãri:
Sistemul din aluminiu MB-45
deþine:

 Atestatul Tehnic al Building
Research Institute din Varºovia cu
nr. AT-15-5176/2004.
Suport tehnic:
 compania noastrã asigurã suport
tehnic, inclusiv softul specializat.
Pentru a vã familiariza cu acest
sistem, dar ºi toate celelalte sisteme din oferta firmei noastre, vã
aºteptãm la Depozitul din localitatea Popeºti Leordeni, jud. Ilfov,
strada Taberei nr. 1A. 

Activitate integratã pentru investiþii eficiente
CAM SERV SRL este o societate comercialã cu capital privat fondatã în 1994, având ca domeniu de activitate
construcþiile ºi instalaþiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel încât sã acopere
întreaga plajã de necesitãþi pentru fiecare firmã în parte ºi sã satisfacã toate cerinþele ºi exigenþele. Dupã 15 ani de
activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit.
CONSTRUCÞII – un colectiv de profesioniºti care
însumeazã toate ramurile acestei activitãþi:
 Proiectare: managementul achiziþiei terenurilor, consiliere urbanisticã, arhitecturã, structurã, instalaþii;
 Execuþie: lucrãri de construcþii civile, industriale ºi
edilitare cu subdezvoltãri pe fiecare capitol – case,
grupuri de case, ansambluri rezidenþiale, hale industriale
dedicate (fabrici pentru industria alimentarã, showroom,
service auto), clãdiri de birouri, spaþii comerciale;
 Antreprenoriat general;
INIÞIATOR ªI FINANÞATOR DE INVESTIÞII – primul
parc rezidenþial în zona de sud a Bucureºtiului –
MAMINA-BERCENI.
VÂNZÃRI DE MATERIALE – deºi este o activitate relativ nouã a societãþii, echipa de agenþi bazatã pe relaþiile
ºi experienþa firmei-mamã a dezvoltat o minireþea de distribuþie de materiale pentru construcþii, având în vedere
ºi o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiþi ºi
800 mp acoperiþi). În acest sens, departamentul
de vânzãri a dezvoltat relaþii de distribuitor ºi parteneriat
cu firme renumite, precum: Wienerberger (distribuitor),
Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac
(distribuitor), Romstal (partener), Daw Benþa (partener).
De asemenea, CAM SERV comercializeazã toate
tipurile de cherestea ºi oferã un pachet de servicii pentru
fierul beton pentru construcþii (îndreptare, tãiere,
fasonare, transport).

TÂMPLÃRIE PVC–ALUMINIU – desfãºuratã într-o
halã modernã de 600 mp; este un domeniu de activitate
garantat atât de utilajele de tip (U-R-B-A-N), cât ºi de
profilele germane marca REHAU. Ultimii ani au însemnat
o importantã evoluþie pentru acest compartiment, o
serie de utilaje nou-achiziþionate dublând practic capacitatea de producþie existentã. De asemenea, au fost foarte
productivi ºi în ceea ce priveºte realizarea de pereþi-cortinã,
trei dintre cele mai importante lucrãri fiind hala showroom Kia Motors de pe DN1, show-room-ul Kia Motors
de p e b u l e v a r d u l Av i a t o r i l o r d i n Bucureºti ºi hala
proprie a SC CAM SERV SRL.
DISTRIBUÞIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV
deþine o staþie Petrom în francizã la intersecþia dintre
ªos. Berceni ºi ªos. de Centurã. Tot de atunci, firma are
licenþã de transport ºi distribuþie de combustibili, deþinând
douã autocisterne, fiind astfel distribuitor de produse petroliere pentru mai multe staþii de betoane ºi garaje ale unor
importante firme de construcþii ºi distribuþie din
Bucureºti ºi jud. Ilfov.
Pentru dezvoltarea acestor activitãþi ºi proiecte, societatea gãseºte prilejul de a mulþumi celor mai importanþi
clienþi ai sãi: BRD Groupe Société Générale, ROHE
România, Mit Motors International, Ines Group, Ager
Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct,
Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL,
DOOSAN IMGB ROMÂNIA, Foria România. 

CAMSERV – Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov
Tel.: 021/361.29.24, Fax: 021/361.29.26
web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro
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EXCAVAÞII & PLATFORME
• Excavaþii cu evacuare subsoluri
ºi fundaþii blocuri, case, hale:
parc 10 excavatoare de mare capacitate
ºi 25 de autobasculante DAF - 18 mc
• Excavaþii speciale (sãpãturi sub sprijiniri)
• Decopertãri
• Umpluturi compactate
• Platforme balastate
DEMOLÃRI & EVACUÃRI
• Demolãri mecanizate cu picon
ºi foarfece pentru demolãri
Excavator Komatsu PC 240 (picon ºi foarfecã)
Excavator Liebherr R 924 (picon ºi foarfecã)
Excavator Liebherr R 902 (picon)
• Demolãri prin implozie
• Evacuare moloz

Impostura ca stare de normalitate!
Mihail-Bogdan DABIJA - inginer constructor
„Imposturã - înºelãtorie, ºarlatanie;
situaþie în care cineva încearcã sã înºele buna credinþã a altcuiva.“
DEX on-line
Nu cred cã existã un domeniu al activitãþii omeneºti, deci ºi la noi, în care impostura sã nu-ºi facã loc, dar nici
nu-mi închipui cã în breasla noastrã sunt cele mai multe cazuri ºi cu consecinþele cele mai grave. E cert însã
cã, în sectorul sanitar ºi în cel al construcþiilor, consecinþele unor imposturi pot afecta cel mai mult societatea.
Ar fi de-ajuns sã ne imaginãm ce consecinþe poate avea asupra bunurilor materiale ºi a vieþii oamenilor un
seism care ar lovi construcþii concepute ºi executate de impostori…
Schimbãrile survenite în þara noastrã dupã 1989 au adus la suprafaþã,
odatã cu multe lucruri bune, specimene omeneºti care, în goana dupã
câºtiguri cât mai facile, nu se dau în
lãturi de a înºela buna credinþã a celor
care vor sã investeascã într-o activitate lucrativã, sau pur ºi simplu, vor
sã-ºi creeze condiþii de viaþã mai bune.
Vorbind despre imposturã, ea îºi
gãseºte locul atât în proiectarea, cât ºi
în execuþia construcþiilor. Mai grav
este faptul cã impostura este ºi la
baza formulei de a câºtiga cât mai
mult, cât mai uºor ºi cât mai repede
lovind în egalã mãsurã atât sectorul
public cât ºi pe cel privat. În sectorul
public, existenþa Ordonanþei 34 nu
este un impediment pentru cei ce
doresc sã pãtrundã favorizaþi de existenþa imperativã a cerinþei din Fiºa de
achiziþii în care se menþioneazã, ca
singur criteriu de atribuire, „preþul cel
mai scãzut“. Desigur, mai existã ºi
alte cerinþe/criterii, dar sunt trecute
la… altele. Într-o competiþie adevãratã
(care în aceste vremuri a devenit
acerbã) ar trebui sã conteze ºi alte criterii, cum ar fi: experienþa similarã,
încadrarea de personal (pe specialitãþi), modul în care competitorul s-a
achitat de sarcinile asumate într-un
contract anterior.
În calitate de competitor pentru
achiziþii de servicii în proiectare, am
întâlnit numeroase cazuri în care am
fost învinºi de agenþi economici (nu
pot sã-i numesc proiectanþi) care nu
fãcuserã nici mãcar un proiect similar,
nu aveau angajaþi permanenþi (full
time), nu se preocupaserã sã-ºi certifice un sistem de calitate (ISO 9000),
dar care au câºtigat fãrã probleme…
pe criteriul preþului celui mai scãzut!!!
Uneori, beneficiarii ºi-au blestemat
zilele (proiecte de calitate îndoielnicã,
incomplete, termene de predare depãºite, dispariþia „proiectantului“ dupã
predarea lucrãrii) dar fãrã a fi cinic - îºi
meritau soarta!
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O „Fiºã de achiziþii” ºi un „Caiet de
sarcini” mai „elaborate”, astfel încât sã
se îngrãdeascã participarea impostorilor, sunt mai greu de fãcut ºi comoditatea (sau incompetenþa?) în rândul
achizitorilor publici este regula generalã.
Situaþia se repetã aproape identic
la execuþie. Beneficiarul se trezeºte pe
ºantier cu un constructor la care cele
mai importante „utilaje“ sunt roabele
sau, de cele mai multe ori, cel ce a
câºtigat licitaþia a „cedat“ lucrarea în
subantreprizã unui alt constructor!
Dacã ºi supravegherea din partea
beneficiarului (dirigintele de ºantier) a
încãput tot pe mâna unui impostor,
atunci rezultatele „muncii colective“
vor fi pe mãsurã, cu cheltuieli ulterioare nejustificate, pe care tot contribuabilul, sãracul, le plãteºte.
Iar dacã ºi Corupþia îºi dã mâna cu
Impostura atunci rezultatele „colaborãrii“ lor vor fi ºi mai „spectaculoase“,
cu consecinþe negative, timpurii sau
mai târzii, pentru utilizatori/beneficiari.
În sectorul privat se întâlnesc situaþii asemãnãtoare, mai ales atunci
când beneficiarul se „scumpeºte la
tãrâþe“ ºi alege cel mai ieftin proiectant.
(Unul din marii profesori pe care i-a
avut România, domnul prof. ing. Radu
AGENT, se mira cã românul, atunci
când are de fãcut o intervenþie chirurgicalã, apeleazã la cel mai renumit
doctor ºi nu la cel mai ieftin. Alegere
care, paradoxal, nu se repetã atunci
când vrea sã facã o casã - ºi asta în
situaþia în care în casa respectivã nu
stã doar el, ci o întreagã familie!).
„Proiectantul ieftin“ mai mult ca
sigur cã îi va bãga mâna în buzunar
printr-o supradimensionare care are la
bazã incompetenþa sau dorinþa de a
termina cât mai repede proiectul.
Tot din motive economice se
comandã doar documentaþia pentru
obþinerea Autorizaþiei de construire ºi
apoi, la îndemnurile „competente“ ale

constructorului ales se renunþã la
proiectul de execuþie, pentru cã acel
antreprenor a mai fãcut zeci de astfel
de construcþii, le ºtie foarte bine ºi…
ce rost mai are sã cheltuiascã bani pe
niºte hârtii fãrã rost?
La noi, la români, este cel mai uºor
sã faci analize critice fãrã a avea ºi
unele propuneri. Personal, am sã mã
feresc de o asemenea situaþie ºi
încerc mai jos sã arãt câteva aspecte
ale activitãþii noastre care pot fi
îmbunãtãþite.
1. Intervenþia în „Sistem“ prin introducere unui criteriu care sã þinã seama
de nivelul de competenþã al fiecãrui
competitor (nu poþi sã pui în aceeaºi
cursã un Mercedes cu un Trabant!).
2. Crearea unei baze de date pentru fiecare breaslã (execuþie ºi
proiectare) care sã cuprindã exemplele negative - o adevãratã „Listã
neagrã“ - care sã poatã fi pusã la dispoziþia potenþialilor clienþi.
3. Oficializarea profesiei de inginer
constructor (dupã modelul Ordinului
arhitecþilor) - oficializare care ar duce,
în opinia mea, la îngrãdirea accesului
unor impostori ºi mãrirea gradului de
responsabilitate a celor din piaþa
construcþiilor. La nivelul A.I.C.R. ºi
A.I.C.P.S. existã încercãri (proiect de
lege ºi un cod) dar toate s-au împotmolit la nivelul Parlamentului.
Nu am pretenþia absurdã ca propunerile mele sã fie „adevãrul absolut“,
sau cã ele pot fi un fel de panaceu,
sau cã s-au epuizat domeniile de intervenþie, dar îmi doresc sã se constituie
ca bazã de discuþie cu alþi colegi care,
poate, s-au izbit de aceeaºi speþã de
probleme ºi se întreabã cum sã se
punã mãcar puþinã ordine în activitatea noastrã, atât de importantã pentru societatea în care trãim. 
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Subzidire cu micropiloþi CHANCE®
Dan CARASTOIAN, Daniela GRIGORE, Lucian ALICIUC, ªtefan OPREA, Daniel PURICE SC PROEXROM SRL Iaºi

Studiu de caz: Consolidare fundaþii, Livonia, Michigan
Obiectiv: Renovare ºi extindere vilã de lux, Michigan
Informaþii generale
Proprietarul locuinþei a demarat un proiect de
renovare în valoare de milioane de dolari. Acest
proiect include pe lângã remodelarea ambientului,
înlocuirea piscinei cu una mai mare ºi mãrirea
casei cu o anexã.
Sub piscinã s-a construit o unitate de service.
Partea de jos a piscinei a fost coborâtã ºi extinsã
sub casã pentru a face loc sãlii de cinema. Un tunel
de 36,6 metri a fost construit pânã la un garaj în
apropiere.
Descrierea lucrãrii
Constructorul cunoaºte faptul cã nu trebuie sã
realizeze sãpãturi la baza fundaþiei. S-a construit la
subsol o camerã, adiacentã intrãrii din faþã, extinsã
prin sãparea la baza fundaþiei.
Prin tasarea fundaþiei s-au fisurat unii pereþi ai
construcþiei. Pentru remedierea problemelor
apãrute s-au instalat doi piloþi elicoidali ridicând
astfel fundaþia (foto 1).
Dupã aceastã experienþã constructorul a devenit
mai prudent. În timpul renovãrilor, fundaþia garajului
a fost descoperitã.
Cu multã prudenþã muncitorii au instalat micropiloþii pentru a susþine fundaþia, evitând problema
avutã anterior. În zona din spate, douã laturi ale
fundaþiei au necesitat decopertare pânã la
adâncimea de 2,75 metri.
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Foto 1: Montarea micropiloþilor

Planul de consolidare
Proiectul planului de consolidare a fost consultat
de constructor, beneficiar ºi inspectorii de securitate a muncii.
Planul include:
1. instalarea piloþilor CHANCE® de 10 cm diametru, la distanþe de 1,22 metri cu adâncimi mai mari
de 2,75 metri.
 Revista Construcþiilor  decembrie 2009

2. Piloþi cu ax cilindric în trei secþiuni la adâncimi
mai mari de 2,75 metri.
3. Umplerea tuburilor piloþilor cu lapte de ciment.
4. Instalarea sistemului elicoidal de susþinere

Rezultatul a fost concretizat prin faptul cã
nu s-au produs deplasãri ale fundaþiei, accidentãri ºi nu s-au pus în pericol vieþi omeneºti sau
echipamente.

CHANCE® între piloþii de rezistenþã ºi sprijinirea
acestora cu ºpraiþuri.
5. Excavaþie manualã pânã la 2,75 metri în
spatele micropiloþilor, sprijinitã cu dulapi din lemn
(foto 2, 4).

Foto 2

Ancorele au fost sprijinite lateral cu tije instalate
pe peretele sãpãturii, lucru cerut de constructor
pentru construcþia noilor pereþi ai subsolului.
Acelaºi proces a fost aplicat ºi în cazul excavaþiilor care au descoperit cele trei laturi ale fundaþiei,
incluzând una pentru sprijinul interior al fundaþiei.

Foto 3
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Foto 4

Domenii de aplicare a micropiloþilor CHANCE®
 Sisteme de sprijinire pentru incinte;
 Ancoraje pentru stabilizarea versanþilor;
 Reabilitarea fundaþiilor;
 Susþinerea trotuarelor;
 Piloþi pentru culee poduri;
 Fundaþii de adâncime pentru construcþii noi;
 Stâlpi de iluminat ºi de semnalizare;
 Fixarea conductelor de apã ºi canal;
 Ziduri de sprijin;
 Placaje;
 Stâlpi de telecomunicaþie;
 Pontoane;
 Debarcadere etc.
Avantaje
 Rata medie a productivitãþii este de 30 - 40 de
instalãri ºi testãri pe zi;
 Nu necesitã foraj;
 Diminueazã costurile necesare cu manopera
ºi echipamentul. 
www.proexrom.ro
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Supervizarea (verificarea) proiectelor
pentru structurile construcþiilor
în vederea adoptãrii noilor norme
ing. Petre IONIÞÃ - director executiv A.I.C.P.S. - verificator proiecte
Ordinul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului Nr. 620/2005, cu privire la implementarea ºi utilizarea Eurocodurilor pentru construcþii face precizarea cã „finalizarea implementãrii
Eurocodurilor va fi în anul 2010”.
Obligativitatea utilizãrii Eurocodurilor, începând cu anul 2010, înseamnã respectarea prevederilor acestora ºi în domeniul „verificãrii proiectelor”.
Eurocodul S.R. EN 1990/2004, la cap. B4, face precizãri cu privire la verificarea proiectelor ºi cerinþele
minime recomandate pentru verificarea calculelor, desenelor ºi specificaþiilor.
Nivelurile de verificare pot fi alese
în funcþie de:
CLASELE DE FIABILITATE
Prin fiabilitate se înþelege aptitudinea unei structuri sau a unui element structural de a îndeplini
cerinþele specificate, incluzând
durata de viaþã pentru care a fost
proiectat (securitate, exploatare,
durabilitate).
Prin „durabilitate“ se înþelege ca
structura sã fie astfel proiectatã încât
deteriorarea pe durata de viaþã
proiectatã sã nu afecteze performanþele sale sub cele intenþionate în
mediul respectiv, asigurându-se o
mentenanþã corespunzãtoare.
Prin durata de viaþã proiectatã se
înþelege perioada estimatã pentru
care o structurã sau o parte a ei pot
sã fie utilizate pentru destinaþia prevãzutã, fãrã a fi necesare reparaþii
majore.
Categoriile de duratã de viaþã
pentru proiectare sunt prezentate în
tabelul 1.

Durabilitatea
Structura trebuie proiectatã astfel
încât deteriorarea pe durata de viaþã
proiectatã sã nu afecteze performanþele sale sub cele intenþionate în
mediul respectiv, asigurându-se o
mentenanþã corespunzãtoare.
Pentru a se asigura o structurã
cu durabilitate adecvatã, se iau în
consideraþie urmãtoarele:
 Utilizarea prevãzutã sau posibilã în viitor a structurii;
 Criteriile de proiectare cerute;
 Condiþiile de mediu aºteptate;
 Compoziþia, caracteristicile ºi performanþele materialelor ºi produselor;
 Caracteristicile solului;
 Alegerea sistemului structural;
 Forma elementelor ºi alcãtuirea structuralã;
 Calitatea manoperei ºi nivelul
de control;
 Mãsuri particulare de protecþie;
 Mentenanþa prevãzutã pe durata
de viaþã proiectatã.

Tabelul 1: Categorii de duratã de viaþã pentru proiectare

VERIFICAREA PROIECTELOR
AVÂND ÎN VEDERE CATEGORIILE
DE IMPORTANÞÃ ªI CLASELE
DE IMPORTANÞÃ ALE CONSTRUCÞIILOR
În Legea 10/1995, la cap. 2 „Obligaþii ºi rãspunderi ale proiectanþilor
art. 22“ impune:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanþã a construcþiei;
c) prezentarea proiectelor elaborate în faþa specialiºtilor verificatori
de proiecte atestaþi, stabiliþi de cãtre
investitor, precum ºi soluþionarea neconformitãþilor ºi neconcordanþelor semnalate;
Prin H.G. nr. 925/1995, se
aprobã „Regulamentul de verificare
ºi expertizare tehnicã de calitate a
proiectelor, a execuþiei lucrãrilor ºi
construcþiilor“.
La cap. 2 se fac precizãrile necesare privitoare la „Verificarea tehnicã
de calitate a proiectelor de cãtre
specialiºti verificatori de proiecte
atestaþi“:
Art. 6. - Verificarea tehnicã de
calitate a proiectelor se face pentru
cerinþele stabilite prin lege, diferenþiat în funcþie de categoria de importanþã a construcþiei, de cãtre specialiºti
verificatori de proiecte atestaþi potrivit
legii.
Proiectanþii vor preciza în proiectele pe care le elaboreazã cerinþele pe care acestea trebuie sã le
îndeplineascã pentru ca investitorul
continuare în pagina 38 
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sã poatã apela la specialiºtii verificatori de proiecte, atestaþi corespunzãtor, de la începutul elaborãrii proiectului.
Verificarea la cerinþa „Rezistenþã
ºi stabilitate“ este obligatorie pentru
toate construcþiile, cu excepþia
prevãzutã la art. 2 alin. 2 din Legea
nr. 10/1995.
Art. 7. - Sunt supuse verificãrii
tehnice:
 documentaþia tehnicã de proiectare necesarã obþinerii autorizaþiei de construire;
 documentaþiile tehnice ºi detaliile de execuþie sub formã de
planºe, breviare de calcul, caiete de
sarcini, necesare pentru constatarea
respectãrii cerinþelor impuse de
lege.
Verificarea tehnicã se executã ºi
la proiectele întocmite în urma unor
rapoarte de expertizã tehnicã de
calitate, dupã însuºirea acestora de
cãtre respectivii experþi, în vederea
confirmãrii cã proiectele respectã
ansamblul cerinþelor stabilite de
lege.
Verificarea tehnicã a documentaþiei necesare obþinerii autorizaþiei
de construire, în cazul când nu
conþine detalii de execuþie, nu se
poate substitui verificãrii tehnice a
acestora.
Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul, împreunã
cu executantul, rãspund, potrivit
legii, pentru supunerea la verificare
a întregului proiect ºi pentru modificãrile efectuate fãrã acceptul verificatorului tehnic, dacã prin acestea
se afecteazã calitatea construcþiei.
Art. 8. - Verificatorul de proiecte
atestat va efectua verificãri numai
pentru cerinþele ºi în specialitãþile în
care a fost atestat.
Art. 9. - Verificatorul de proiecte
atestat are obligaþia ca, în cadrul
verificãrilor pe care le efectueazã, sã
urmãreascã:
 datele privitoare la condiþiile
specifice de amplasament ºi condiþiile de exploatare tehnologicã;

 modul de respectare a reglementãrilor tehnice în vigoare, referitor la cerinþele prevãzute de lege, în
funcþie de categoria de importanþã a
construcþiei, pe toatã durata de viaþã
a construcþiilor, inclusiv în faza de
post-utilizare.
Art. 10. - În proiectul de arhitecturã nu se supun verificãrii: concepþia de arhitecturã, principiile de
compoziþie, partiurile, soluþiile volumetrice ºi estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii
de rezistenþã.
Art. 11. - Verificatorul de proiecte
atestat va semna ºi va ºtampila
piesele scrise ºi desenate, numai în
condiþiile în care documentaþia
transmisã de investitor este corespunzãtoare din punct de vedere al
cerinþelor stabilite în lege.
Art. 12. - Verificatorul de proiecte
va întocmi ºi va þine la zi un registru
de evidenþã a proiectelor verificate.
Art. 13. - Verificatorul tehnic atestat nu poate ºtampila (verifica)
proiectele întocmite de el sau la a
cãror elaborare a participat.
Art. 14. - Eventualele litigii dintre
verificatorul tehnic atestat ºi proiectant pot fi rezolvate de cãtre un
expert tehnic de calitate, angajat de
investitor. Decizia expertului este
obligatorie pentru ambele pãrþi, iar
rãspunderea revine acestuia.
CATEGORIILE DE IMPORTANÞÃ
A CONSTRUCÞIILOR
Prin HG. nr. 766/1997, se aprobã
„Regulamentul privind stabilirea
categoriei de importanþã a construcþiilor“ ºi anume:
Art. 6. - Categoriile de importanþã
care se stabilesc pentru construcþii
sunt:
 construcþii de importanþã excepþionalã (A);

 construcþii de importanþã deosebitã (B);
 construcþii de importanþã normalã (C);
 construcþii de importanþã
redusã (D).
Categoriile de importanþã se stabilesc de cãtre arhitecþi, pe baza
unor factori determinanþi ºi a unor
criterii asociate.
Factorii determinanþi sunt:
 Importanþa vitalã;
 Importanþa social-economicã ºi
culturalã;
 Implicarea ecologicã;
 Durata de utilizare;
 Adaptarea la condiþiile locale ºi
de mediu;
 Volumul de muncã ºi de materiale necesare.
Pentru fiecare factor determinant
sunt definite câte trei criterii asociate
pe baza cãrora se evalueazã punctajul factorului determinant ºi un
nivel de influenþã, rezultatul fiind
grupa de valori a punctajului total
(tabelul 2).
CLASE DE IMPORTANÞÃ
A CONSTRUCÞIILOR
Conform codului de proiectare
seismicã P-100/2006 (Cap. 4.4.5
tabelul 3) importanþa ºi nivelul de
expunere la cutremur pentru clãdiri
se definesc în 4 (patru) clase.
Nivelul de asigurare a construcþiilor se diferenþiazã funcþie de clasa
de importanþã ºi de expunere la
cutremur din care acestea fac parte.
Importanþa construcþiilor depinde de
consecinþele prãbuºirii asupra vieþii
oamenilor, de importanþa lor pentru
siguranþa publicã ºi protecþia civilã în
perioada de imediat dupã cutremur
ºi de consecinþele sociale ºi economice ale prãbuºirii sau avarierii
grave.

Tabelul 2

continuare în pagina 40 
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În calculele inginereºti clasele de
importanþã ºi de expunere la
cutremur sunt caracterizate de
valoarea factorului de importanþã γI
din tabelul 3.
DIFERENÞIEREA SUPERVIZÃRII
(VERIFICÃRII) PROIECTELOR PENTRU
STRUCTURILE CONSTRUCÞIILOR
În Eurocodul SR.EN. 1990/2004,
la cap. B4, sunt definite nivelurile de
supervizare (verificare) a proiectelor.
Nivelurile de supervizare (verificare) prezentate mai jos pot fi legate
de clasele de fiabilitate, durabilitate,
respectiv categorii de importanþã ºi
clasele de importanþã.
Niveluri de supervizare (verificare)
a proiectelor sunt prezentate în
tabelul 4 (propunerea autorului).
VERIFICAREA PROIECTELOR
DE CÃTRE SOCIETÃÞI DE VERIFICARE
SPECIALIZATE
O noutate faþã de prevederile
normelor româneºti o constituie

recomandarea ca pentru DSL3 ºi
DSL2, respectiv A ºi B ºi I ºi II, verificãrile la „supervizare extinsã“ sã
fie fãcute de societãþi de verificare
specializate.
Aceasta presupune cã ºi în þara
noastrã este necesar sã se formeze
societãþi specializate în verificarea
proiectelor, alcãtuite din experþi ºi
verificatori atestaþi.
Supervizarea extinsã presupune
ca societatea specializatã, suplimentar verificãrii planurilor ºi a
specificaþiilor, sã refacã complet, ea
însãºi, calculele inginereºti, ca o
verificare extinsã ºi completã a
proiectelor.
DEONTOLOGIA PROFESIUNII
Majoritatea verificatorilor de
proiecte sunt membrii ai „Asociaþiei
Inginerilor Proiectanþi de Structuri A.I.C.P.S“ ºi respectã „CODUL
DEONTOLOGIC“ (CODUL DE
ONOARE) al Inginerilor Consultanþi

Tabelul 3

Tabelul 4
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ºi al Societãþilor de Consultanþã din
domeniul investiþiilor.
Iatã câteva prevederi din acest
COD:
 Articolul 3.2. precizeazã:
„Trebuie sã ducã la îndeplinire
fiecare însãrcinare contractualã cu
seriozitate, competenþã ºi corectitudine, în interesul beneficiarului ºi cu
imparþialitate faþã de ceilalþi participanþi la realizarea investiþiei.“
 Articolul 7.3. precizeazã:
„În special nu pot accepta concurenþa neloialã pe bazã de preþ ºi
nici reducerea calitãþii prestaþiilor lor
în favoarea unui preþ scãzut.“
 Articolul 8.1. precizeazã:
„Inginerii consultanþi trebuie sã
respecte ºi sã aplice corect legile ºi
normele tehnice ale profesiunii aflate
în vigoare.“
 Articolul 10.6. precizeazã:
„Inginerilor consultanþi sau societãþilor de consultanþã le este strict
interzis sa obþinã foloase materiale
ºi morale, incompatibile cu demnitatea lor ºi a acelora din branºa lor
ºi, mai ales:
- sã practice concurenþa neloialã
ºi preþuri de dumping;
- sã practice mita sau comisioane
unor persoane sau terþi în scopul de
a obþine comenzi, beneficiari noi sau
contracte, prin defavorizarea altor
concurenþi.“
ABATERI DE LA DEONTOLOGIA
PROFESIUNII
În domeniul verificãrii proiectelor
se constatã totuºi numeroase abateri de la deontologia profesiunii:
 practicarea
dumpingului în
obþinerea contractului;
 verificare superficialã sau lipsa
completã a verificãrii proiectelor;
 verificarea unor proiecte care
depãºesc capacitatea de pregãtire a
verificatorului sau experienþa necesarã faþã de categoria sau clasa de
importanþã a construcþiilor;
 lipsa
verificãrii calculelor
inginereºti;
 lipsa verificãrii coordonãrii proiectului de structurã cu proiectele de
arhitecturã ºi instalaþii;
 semnarea ºi ºtampilarea unor
proiecte incomplete sau de slabã
calitate.
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CONCLUZII
În vederea respectãrii prevederilor din Eurocodurile pentru construcþii, putem evidenþia urmãtoarele
elemente mai importante privitoare
la profesiunea verificatorilor de
proiecte:
 Sã se instruiascã ºi sã aplice
prevederile Eurocodurilor pentru
construcþii;
 Sã se organizeze în societãþi
de consultanþã specializate în verificarea proiectelor, dotate cu programe ºi tehnicã de calcul ºi cu
ingineri verificatori ºi experþi, care sã
execute verificãrile proiectelor în
„supervizare extinsã”, pentru categoriile de importanþã A ºi B ºi clasele
de importanþã I ºi II;
 Verificatorilor independenþi li se
recomandã sã execute verificãri de
proiecte de categoria „Supervizare
obiºnuitã“ de categoria de importanþã normalã (C) ºi de clasa de
importanþã III;
 Verificarea proiectelor trebuie
sã conþinã ºi verificãrile pentru

conformarea corectã a structurii, calculele inginereºti, coordonarea cu
celelalte specialitãþi, proiectele sã fie
corecte ºi complete etc.
 Verificatorii de proiecte trebuie
sã respecte deontologia profesiunii;
 Se recomandã ca toþi verificatorii de proiecte sã fie membri ai
Asociaþiei Profesionale a Inginerilor
Constructori Proiectanþi de Structuri
(A.I.C.P.S).
BIBLIOGRAFIE
 SR.EN 1990 - EUROCOD Bazele proiectãrii structurilor;
 P.100-1/2006 - Cod de proiectare seismicã;
 Legea nr. 10/1995 - Calitatea
în construcþii;
 H.G. nr. 766/1997 - Regulament privind conducerea ºi asigurarea calitãþii în construcþii;
 Legea nr. 50/1991 - privind
autorizarea executãrii construcþiilor
ºi unele mãsuri pentru realizarea
locuinþelor; Norme metodologice
nr. 1430/2005 de aplicare a Legii
50/1991;



Ordin nr. 620/2005 cu privire la

implementarea ºi utilizarea Eurocodurilor pentru construcþii;


Ordin nr. 777/2003, pentru

aprobarea: Îndrumãtor pentru atestarea tehnico-profesionalã a specialiºtilor cu activitate în construcþii;


H.G. nr. 925/1995 pentru apro-

barea Regulamentului de verificare
ºi expertizare tehnicã de calitate a
proiectelor, a execuþiei lucrãrilor ºi a
construcþiilor;


Îndrumãtor MLPAT - nr. 77/N/1996

privind aplicarea prevederilor „Regulamentului de verificare ºi expertizare tehnicã a proiectelor, a execuþiei
lucrãrilor ºi construcþiilor“;


Asociaþia Inginerilor Con-

structori Proiectanþi de Structuri
(A.I.C.P.S) – Codul deontologic al
Inginerilor Consultanþi ºi al societãþilor de consultanþã din domeniul
investiþiilor. 

Durabilitatea naturalã
a lemnului din construcþii
drd. chim. Mariana PRUNÃ - INL Bucureºti, ºef Laborator Protecþia Lemnului
În prezent lemnul constituie un material durabil, tradiþional prin vechimea sa în utilizare, prin rezistenþa
deosebitã a bunurilor create de om pentru uz gospodãresc, în plan economic, social ºi cultural, o dovadã
fiind diversitatea produselor din lemn prezente în muzee. Cercetãrile actuale au adus în prim plan noi
materiale de construcþii, bazate pe tehnologii de vârf. Putem sã constatãm cã lemnul este din nou la modã
fie el lemn masiv sau lemn în diverse structuri ºi combinaþii.
Existã cercetãri privind nanomateriale ºi nanotehnologii pe bazã de lemn care scot la ivealã produse
foarte durabile la o gamã variatã de factori distructivi, cu duratã mãritã de exploatare ºi funcþionalitate
sporitã. Sunt argumente care justificã efortul cercetãrii în domeniul lemnului, al cercetãrii interdisciplinare
ºi cunoaºterii normelor ºi legislaþiei în toate domeniile de activitate în care el este folosit. Aplicarea unor
mãsuri de protecþie ºi conservare a lemnului în cunoºtinþã de cauzã poate avea efecte benefice pentru
starea de sãnãtate a construcþiilor, cu consecinþe favorabile asupra mediului ºi pãdurilor. În aceste condiþii
este necesar sã se aprofundeze ciclul cunoaºterii prin învãþare-cercetare-producþie-construcþii în folosul
personal ºi al societãþii, pentru a avea construcþii valoroase ºi durabile.
Publicarea în paginile Revistei Construcþiilor a unui serial, sub semnãtura dlui ing. Daniel PAªCU,
privind structurile din lemn folosite la construcþiile edilitare cu exemplificãri de la SC Pasconmat
Construct SRL – Braºov, reprezintã o dovadã certã cã lemnul a fost, este ºi va fi un material de bazã
în construcþii. Produsele realizate la Braºov ca ºi în alte pãrþi ale þãrii sunt un argument de netãgãduit
de valorificare concretã a rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice.
În cele ce urmezã, iatã câteva
definiþii privind durabilitatea lemnului
de care trebuie sã þinã seamã
arhitecþii, proiectanþii ºi constructorii
proiectelor:
 Durabilitatea reprezintã capacitatea lemnului de a rezista la distrugeri cauzate de factori fizici,
chimici ºi biologici /A/;
 Durabilitatea este însuºirea
lemnului de a rezista în timp la acþiunea de distrugere a diferiþilor agenþi
fizici, chimici ºi biologici. Durabilitatea lemnului în stare naturalã
depinde de structura anatomicã ºi
de compoziþia sa chimicã ºi variazã
în funcþie de condiþiile în care este
pus /B/;
 Durabilitatea naturalã a speciilor lemnoase este reflectatã de
rezistenþa speciilor respective la
atacul agenþilor vegetali ºi a dãunãtorilor animali; în cazul lemnului din
construcþii - durabilitatea depinde, în
primul rând, de rezistenþa la atacul
ciupercilor ºi insectelor xilofage ºi,
în al doilea rând, de permeabilitatea
la lichide. Rezistenþa lemnului la
atacul ciupercilor ºi insectelor
42

xilofage depinde, practic, de compoziþia
chimicã a lemnului iar permeabilitatea de structura lui microscopicã /C/;
 Durabilitatea este capacitatea
lemnului de a-ºi pãstra nealterate
proprietãþile naturale în timp (Barbu
1983). Ea este caracteristicã pentru
diferite specii ºi depinde de compoziþia chimicã, densitatea ºi particularitãþile de structurã ale lemnului ºi,
ca un corolar, de accesibilitatea lui,
ca sursã troficã pentru diferite vieþuitoare /D/;
 Durabilitatea sau trãinicia
lemnului reprezintã proprietatea sa
de a se opune acþiunii distructive a
diferiþilor agenþi, care îi limiteazã
adeseori domeniile de utilizare /E/;
 Durabilitatea lemnului: ansamblu de proprietãþi (chimice, fizice,
anatomice etc.) naturale sau conferite printr-un procedeu oarecare,
pe care le posedã lemnul de o anumitã specie ºi care îi permite de a
rezista la un atac, de o anumitã
intensitate, provocat de anumiþi
agenþi biologici /F/;
 Durabilitatea naturalã: durabilitate a lemnului în condiþii specificate, în absenþa oricãrui tratament
de protecþie /F/;

 Durabilitate naturalã: Rezistenþã
intrinsecã a lemnului la atacurile
unor organisme distructive /F/.
Durabilitatea lemnului este
definitã, în mod unitar, ca o caracteristicã a unei specii lemnoase care
depinde de factorii silvo-culturali.
Durabilitatea este influenþatã de
exploatarea, ameliorarea ºi protecþia
pãdurilor. Ea se determinã ºi se
clasificã standardizat la nivel global
ºi are importanþã tehnicã la utilizarea
lemnului expus în diverse clase de
exploatare, dacã lemnul posedã
nivelul adecvat de durabilitate,
datorat unei caracteristici naturale
sau conferit printr-un tratament de
protecþie adecvat.
Vã prezint în cele ce urmeazã un
ghid de determinare, evaluare ºi
clasificare a durabilitãþii. Durabilitatea unei esenþe de lemn faþã de
diferite organisme xilofage este evaluatã utilizând metodele din standardele europene SR EN 350-1 ºi
SR EN 350-2 /F/ ºi este încadratã în
clasele de risc definite în SR EN
335-1 ºi SR EN 335-2 /F/ în funcþie
de nivelul de durabilitate naturalã.
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Dacã durabilitatea naturalã nu
este suficientã la utilizare, lemnul
este supus unor tratamente de protecþie conform standardelor europene
EN 599-1 ºi EN 599-2 /F/, iar tratamentele trebuie sã fie declarate
printr-o specificaþie scrisã, conform
EN 351-1 /F/ sau un alt standard
relevant, recunoscut.
Clasele de durabilitate prezentate în tabelele alãturate se referã la
lemnul perfect sãnãtos. Se recomandã sã se considere duramenul
de la toate speciile de lemn ca aparþinând clasei 5 (fãrã durabilitate).
CLASE DE DURABILITATE NATURALÃ
 Clasele de durabilitate naturalã faþã de ciupercile xilofage
(tabelul 1);
 Clasele de durabilitate naturalã faþã de coleoptere xilofage
(capricornes ºi vrilletes) (tabelul 2):
Pentru atacul gândacilor capricornes
existã referinþe numai pentru rãºinoase;
 Clasele de durabilitate naturalã faþã de termite (tabelul 3):
Durabilitatea se referã la rezistenþa
faþã de termite a duramenului din
esenþele din lemn specificate în SR
EN 350-2 /F/, ca durabil (D) sau
mediu durabil (M), care poate fi utilizat fãrã tratament;
 Clasele de durabilitate naturalã faþã de animale marine
(tabelul 4);
 Clasele de impregnabilitate (tabelul 5);
 Durabilitatea ºi impregnabilitatea speciilor din lemn de rãºinoase (tabelul 6);
 Durabilitatea ºi impregnabilitatea speciilor din lemn de foioase
(tabelul 7);
 Clasele de exploatare (risc la apariþia agenþilor biologici) (tabelul 8);
 Clasele de exploatare (de
risc biologic) a lemnului pentru
construcþii (tabelul 9).

Tabelul 1: Clasele de durabilitate naturalã faþã de ciupercile xilofage

Tabelul 2: Clasele de durabilitate naturalã faþã de coleoptere xilofage (capricornes ºi vrilletes)

Tabelul 3: Clasele de durabilitate naturalã faþã de termite

Tabelul 4: Clasele de durabilitate naturalã faþã de animale marine

Tabelul 5: Clasele de impregnabilitate

Tabelul 6: Durabilitatea ºi impregnabilitatea speciilor din lemn de rãºinoase

continuare în pagina 44 
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Tabelul 7: Durabilitatea ºi impregnabilitatea speciilor din lemn de foioase

Tabelul 8: Clasele de exploatare (risc la apariþia agenþilor biologici)

Lemn atacat de ciuperci ºi insecte xilofage
44

Durata de utilizare a lemnului
depinde de durabilitatea lui faþã de
agenþii de degradare. Pentru lemnul
folosit în construcþii existã un consens general privind un nivel minim
de durabilitate care, asociat cu alþi
factori, permite obþinerea unei durate
de utilizare acceptabilã pentru un
element de structurã.
Recurgerea la o specie de lemn a
cãrei durabilitate este mai mare
decât cea recomandatã în SR EN
460 /F/ poate antrena o creºtere a
duratei de utilizare pentru un nivel
stabilit. Pentru elemente structurale,
cu durata de utilizare foarte scurtã
(construcþie provizorie) sau pentru
acele elemente cu duratã de utilizare
net mai lungã decât cea normalã se
pot folosi specii cu durabilitate fie
mai micã fie mai mare decât cea
indicatã în SR EN 460 /F/:
Clasele de durabilitate a lemnului
adecvate claselor de risc, la utilizare
sunt prezentate în tabelul 10.
Când atacul ciupercilor se produce pe feþele laterale, se poate
estima o prelungire a duratei de utilizare a unui element din lemn pentru structuri, mãrind grosimea. De
exemplu, durata de utilizare a unei
piese din lemn cu secþiunea 50 mm
x 50 mm, montatã pe sol, poate fi de
aproximativ douã ori mai mare faþã
de cea a unei piese cu secþiunea de
25 mm x 50 mm, cu aceeaºi durabilitate. Cu toate acestea în regiuni din
centrul ºi sudul Europei, unde
perioadele uscate dureazã un timp
îndelungat, s-a constatat cã elementele din lemn cu secþiuni mici, în
contact cu solul, pot avea o duratã
de viaþã mai lungã decât elemente
asemãnãtoare, cu secþiuni mai mari,
din cauza capacitãþii lor rapide de
uscare. Constatarea este valabilã, în
acelaºi context ºi pentru plãcile anvelopei exterioare ºi ºindrilei pentru
acoperiº.
Un atac biologic este, adesea,
progresiv ºi durata de utilizare
depinde ºi de gradul de deteriorare
admis înaintea degradãrii piesei din
lemn.
 Revista Construcþiilor  decembrie 2009

Alþi factori care influenþeazã
alegerea claselor de durabilitate
Alegerea unei specii de lemn
pentru utilizare într-o clasã de risc va
lua în calcul o serie de factori care
pot avea influenþã asupra nivelului
de durabilitate considerat necesar.
Când diminuarea caracteristicilor
mecanice ale unui element din lemn
contribuie la compromiterea securitãþii ºi siguranþei în exploatare a
construcþiei, se poate specifica un alt
lemn cu o durabilitate mai mare
decât a celui utilizat în mod obiºnuit.
Acesta poate fi adecvat în urmãtoarele condiþii:
 elementele se utilizeazã ca
piese portante;

elementele sunt greu de
înlocuit sau de renovat;
 existã necesitatea unei durate
prelungite de utilizare;
 poziþia elementului în construcþie;
 existenþa unui risc local de atac
al agenþilor biologici specifici zonei
(exemplu: sfredelitori marini, termite);
 expunerea severã la factori climatici (de exemplu ploaie puternicã).
Riscul de scãdere a caracteristicilor mecanice poate fi diminuat
printr-o protecþie a pãrþilor structurale ale construcþiei (acoperirea
suprafeþelor superioare cu materiale
durabile sau prin tratarea lemnului
înainte de a fi pus în operã).


Tabelul 9: Clasele de exploatare (de risc biologic) a lemnului pentru construcþii

Tabelul 10: Clasele de durabilitate a lemnului adecvate claselor de risc, la utilizare
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preventivã a lemnului stabilite prin
încercãri biologice. Partea 1: Specificaþii pentru clasele de risc; Partea 2:
Clasificare ºi etichetare / SR EN
351-1:2007 Durabilitatea lemnului ºi
a materialelor derivate din lemn.
Lemn masiv tratat cu produs de protecþie. Partea 1: Clasificarea penetrãrii ºi retenþiei produselor de
protecþie / SR EN 460:1998 Durabilitatea lemnului ºi a materialelor
derivate din lemn. Durabilitatea naturalã a lemnului masiv. Ghid de
condiþii referitoare la durabilitatea
lemnului pentru anumite utilizãri,
conform claselor de risc. 
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Tehnologii moderne
de realizare a structurilor de lemn
STRUCTURI DE PLANªEE (III)
ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL
(Urmare din numãrul anterior)

RIGIDITATEA PARDOSELII
Efectul dinamic al sistemelor de
pardosealã de a susþine exploatarea
ºi alte sarcini de miºcare depinde de
mulþi factori, cum ar fi: planul de pardosealã al pereþilor susþinuþi, sarcina
aplicatã, aranjamentul utilajului etc.
Confortul ºi aºteptãrile ocupanþilor
variazã, de asemenea, foarte mult ºi
sunt foarte personale.
PosiStruts sunt proiectate astfel
încât deschiderea maximã recomandatã sã fie în concordanþã cu standardul de oscilaþie.
Selectarea unui PosiStrut, pentru studierea aplicaþiei, trebuie corelatã cu elasticitatea pardoselii.
În general, rigiditatea pardoselii,
asiguratã de cãtre Tabele, întruneºte
aºteptãrile celor mai mulþi ocupanþi.
Acolo unde PosiStruts sunt aproape
de deschiderea lor maximã, pentru
suprafeþe deschise mari cum ar fi
camerele de hotel ºi camerele de
familie sau acolo unde rigiditatea
pardoselii suplimentare solicitã deschiderile maxime, ea trebuie redusã.

ARCAREA ªI PLASAREA
Grinzile PosiStruts sunt plasate,
în general, perpendicular pe pereþii
de susþinere portanþi ºi trebuie
aºezate astfel încât distanþa dintre
ele sã nu depãºeascã distanþa
proiectatã.
Trebuie avutã mare grijã pentru a
aºeza grinzile PosiStruts în sus. În
caz cã nu sunt marcate, PosiStruts
sunt întotdeauna fabricate astfel
încât inima de grindã Posi sã
înceapã la talpa superioarã a
fiecãrui punct de susþinere.
Existã situaþii când este necesar
sã se proiecteze ºi sã se fabrice
grinzile PosiStruts cu prima inimã
de grindã începând de la nivelul
tãlpii inferioare (fig. 1).
FINISAREA PE ªANTIER
Numai componentele PosiPlus
ºi PosiJoist pot fi finisate, în
lungime, pe ºantier. Grinzile cu
zãbrele Posi sunt fabricate la
deschiderea cerutã, pentru fiecare
proiect. În nicio circumstanþã grinzile
cu zãbrele Posi nu trebuie tãiate sau
modificate în niciun fel.

Limitele de finisare
pentru grinda Posi
Grinzile Posi, fãrã limitele specificate mai jos, pot fi finisate la fiecare
capãt pânã la 335 mm, pentru PJ20,
PJ25 ºi PJ30 ºi pânã la 430 mm,
pentru PJ40.
Aceste grinzi trebuie tãiate numai
în locurile dintre inimile de grindã
verticale. Apoi, se face finisarea
grinzilor pentru a se potrivi exact cu
deschiderea construcþiei.
Acolo

unde

un

perete

de

susþinere este suport, la douã
îmbinãri frontale ale grinzilor Posi,
poziþionaþi mai întâi grinzile Posi
astfel încât sã existe reazem egal,
pentru fiecare grindã Posi.
Trebuie sã controlãm suportul
opus, pentru a ne asigura cã o inimã
de grindã verticalã de lemn este
aºezatã

peste

suport

(aºezare

greºitã admisã de 5 mm). Reglãm
aºezarea grinzii cu zãbrele, pânã
când este posibil sã fie finisatã, fãrã
tãiere printre liniile verticale.
Utilizaþi prima grindã Posi ca
model pentru grinzile cu zãbrele
rãmase.
Limite de finisare pentru PosiPlus
Componentele PosiPlus pot fi
finisate, la fiecare capãt, în cadrul
unei distanþe minime de 90 mm de la

Fig. 1
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Fig. 2

inima de grindã PosiStrut (fig. 2).
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DETALIILE DE SUSÞINERE
Suportul tãlpii inferioare PosiStrut
Grinzile PosiStruts pot fi susþinute, pe talpa lor inferioarã, dupã
cum este indicat în figurile 3 ºi 4.
Suportul tãlpii superioare PosiStrut
Deschiderea maximã a tãlpii
superioare, susþinutã pe grinzile
PosiStruts, poate fi mãritã la

Fig. 3

deschiderea maximã a grinzilor cu
zãbrele ale tãlpii inferioare, dacã
inima de grindã verticalã de capãt
este fixatã la grinda de susþinere cu
dispozitive de decuplare în formã
de L asamblate cu cuie, sau dacã
este utilizat unul din urmãtoarele
detalii (fig. 5, 6):


inima de grindã verticalã cu

capãt dublu;
 placa de lemn calibru.
continuare în pagina 48 

Fig. 4

 urmare din pagina 47

ConstructaBEAM
ConstructaBEAM este un sistem
care presupune posibilitatea realizãrii grinzii cu lungime mai mare.
Elementele lungi de cherestea au
fost întotdeauna mai dificil de realizat. Ele pot fi tãiate doar de la
buºtenii de gater cei mai mari ºi cei
mai drepþi ºi pot fi uºor degradaþi
prin defecte, chiar din interiorul lemnului. Cu buºtenii de gater recoltaþi
de pe plantaþie ºi pãdurile dezvoltate, aceste secþiuni mai largi sunt
foarte dificil de obþinut.
Sistemul de construcþie al grinzii
ConstructaBEAM cu ansamblu de
cuie permite fabricarea lungimilor
lungi ºi a secþiunilor largi, prin
folosirea lungimilor scurte ale lemnului uscat pus cap la cap. Pentru a
face lungimi lungi ºi secþiuni largi se
pune lemnul muchie pe muchie.
Grinzile, de pânã la 300 mm
adâncime ºi 10 m lungime, pot fi
fabricate utilizând Sistemul de Construcþie al Grinzii ConstructaBEAM.
(Continuare în numãrul viitor)

Fig. 5

Fig. 6

ARACO
Concesiunea de lucrãri sau servicii
în legislaþia UE
Aderarea României la UE a însemnat ºi înseamnã
pentru sectorul construcþiilor din þara noastrã obligativitatea armonizãrii legislaþiei naþionale la prevederile
europene, întrucât în prezent destui investitori strãini
care au venit la noi vor sã fie trataþi din punct de vedere
juridic dupã normele care funcþioneazã în þãrile lor.
Un termen de specialitate care trebuie bine cunoscut
este „concesiunea de lucrãri ºi servicii“.
O concesiune de lucrãri sau servicii publice este un
contract de acelaºi tip ca un contract de lucrãri sau
servicii publice, cu excepþia faptului cã acþiunea
autoritãþii contractante constã fie numai în transferarea
dreptului de exploatare a lucrãrilor, fie a serviciilor care
fac obiectul contractului, fie a acestui drept împreunã cu
o platã.
Dreptul de exploatare a lucrãrilor sau serviciilor
implicã transferul cãtre concesionar a unei pãrþi substanþiale a riscurilor inerente operãrii lucrãrilor sau
serviciilor.

Exploatarea include dreptul concesionarului de a
colecta plãþile de la utilizatorii lucrãrii sau serviciului,
dacã serviciul este oferit pe bazã de platã.
Plãþile fãcute de autoritãþile contractante pentru
lucrãrile efectuate sau serviciile fãcute nu trebuie sã
elimine o parte substanþialã a riscurilor inerente din
exploatare.
Definiþia conþine urmãtoarele elemente:
 un contract bilateral (ca în cazul contractelor publice);
 convenirea în scris între o autoritate contractantã ºi
un operator economic (concesionar);
 se referã la lucrãri sau servicii;
 are un interes pecuniar.
Acþiunea autoritãþii contractante constã în transferul
cãtre concesionar a dreptului de a exploata lucrarea sau
serviciul care face obiectul contractului sau în acest
drept împreunã cu o platã ºi în care concesionarul îºi
asumã riscurile inerente pentru exploatarea lucrãrii sau
serviciului.
Sursa: Comisia Europeanã - DG Markt ºi FIEC

SAINT-GOBAIN:
„Soluþii pentru crizã - inovaþia“.
O atitudine pro-activã, bazatã pe inovaþie, creativitate ºi o comunicare susþinutã cu clienþii ºi partenerii,
poate nu doar sã atenueze criza, ci chiar sã o transforme într-o oportunitate de excepþie, una pe care
Grupul Saint-Gobain, cel mai diversificat producãtor de materiale de construcþii din România, nu intenþioneazã sã o rateze.
„Criza cerne valorile“, spune
Constantin HARITON, delegat adjunct
Saint-Gobain pentru România.
„Dacã în vremurile «bune», de
creºtere economicã rapidã, e loc pentru aproape oricine pe o piaþã aflatã
în plinã expansiune, acum vor continua sã aibã succes doar cei dinamici ºi inovativi, care oferã clienþilor
soluþii de cea mai înaltã calitate,
deopotrivã adaptate nevoilor ºi bugetelor acestora. Nu toatã lumea va
rezista acestor provocãri, dar cei
care o vor face vor ieºi din aceastã
crizã mult mai puternici.
Trecem printr-o crizã economicã
mondialã serioasã, care loveºte
dureros în oameni, în companii ºi în
þãri, deopotrivã. Însã, Grupul SaintGobain are o istorie de aproape 350
de ani, iar aceasta nu este prima
situaþie dificilã cu care ne-am confruntat. Fiecare crizã prin care am
trecut a adãugat ceva inteligenþei
colective a Grupului care, iatã, a
ajuns sã aibã peste 200.000 de
angajaþi ºi sã opereze în mai mult de
50 de þãri din întreaga lume.
Pânã la urmã, calitatea ridicatã îi
rãsplãteºte pe aceia care o urmãresc ºi o promoveazã în toate aspectele activitãþii lor.

Încã de la înfiinþarea Grupului, în
secolul XVII, istoria noastrã este ºi
una a excelenþei, a calitãþii produselor ºi serviciilor, a inovaþiilor
tehnologice. Acesta este drumul pe
care vom continua sã mergem,
chiar ºi în condiþiile mai dificile de
astãzi având în vedere economia de
energie ºi protecþia mediului, în contextul unei dezvoltãri durabile“.
adaugã Constantin HARITON.
Companiile din Grupul SaintGobain din România, multe dintre
ele lideri pe segmentele de piaþã în
care activeazã, anticipeazã viitorul,
iar acest lucru este ilustrat ºi de creºterea substanþialã a ritmului lansãrii
de noi produse în ultima perioadã.
Dupã inaugurarea coaterului de
la Cãlãraºi - o linie de producþie de
înaltã performanþã, în fapt o nouã
fabricã - cea mai mare companie a
Grupului, Saint-Gobain Glass Romania,
a lansat, în numai un an de zile, trei
noi game de sticlã, toate cu proprietãþi dintre cele mai avansate.
SGGPLANITHERM ULTRAN
este primul sortiment de sticlã LowE
produs în România, o sticlã cu o
capacitate ridicatã de izolare termicã,

cu coeficientul de transfer termic
1,1 W/m 2K, aliniat standardelor
europene, devenite obligatorii din
acest an ºi în România.
„A urmat un produs special dezvoltat pentru clima temperat-continentalã ºi fabricat pentru întreaga
Europã doar la Cãlãraºi, anume
gama de sticle SGGPLANITHERM 4S,
care combinã proprietãþi termoizolante excelente cu acelea de control
solar, respectiv de reducere a cantitãþilor excesive de radiaþie solarã
care pãtrund în încãperi în timpul
verii“ explica Cosmin POPESCU, marketing manager Saint-Gobain Glass.
Recent a intrat pe piaþã ºi
gama de sticle cu control solar
SGGCOOL-LITE ST, destinatã în
mod expres aplicaþiilor în care de
primã importanþã este menþinerea cu
costuri minime a unei temperaturi
interioare confortabile pe timp de
varã, oferind, în acelaºi timp, o mare
varietate de nuanþe.
Saint-Gobain Construction Products
Romania, entitatea care din acest an
grupeazã douã companii de elitã ale
grupului, Rigips Romania ºi Isover,
s-a adaptat foarte bine la realitatea

Constantin HARITON - delegat adjunct
Saint-Gobain pentru România

Ovidiu PÃSCUÞIU - director general
Saint Gobain Glass

Raluca MIHÃILÃ - marketing manager Saint Gobain
Construction Products Business Unit Isover
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ultimei perioade, orientând-ºi activitatea cãtre lansãri de produse inovative. Astfel, noutãþile Rigips au cuprins
deopotrivã produse absolut noi, cât
ºi unele relansãri în formule îmbunãtãþite. Din prima categorie a fãcut
parte gama de profile pentru plafoane casetate Quick Lock, lansatã
în iunie 2008, care s-a bucurat de un
succes evidenþiat de creºterea de
peste 5 ori a vânzãrilor în acest an
faþã de perioada corespunzãtoare a
anului trecut.
Recent a fost lansat Rigidur, o
placã de mare densitate ºi duritate,
fabricatã din gips armat cu fibre
celulozice, obþinute din hârtie reciclatã. Rigidur este un nume de
brand pentru o gamã completã de
produse ºi sisteme ecologice. Oferã
soluþii inovative pentru construcþii
care necesitã o foarte mare rezistenþã la impact. Pe lângã aceasta,
Rigidur prezintã excelente beneficii
acustice, are o rezistenþã net superioarã la vandalism ºi, combinat cu
calitãþile ecologice dovedite, face
parte din categoria materialelor de
construcþii ale viitorului.
Adaptându-ºi performanþa tehnologicã la nevoile pieþei, Rigips a
lansat în aceastã lunã „Mini Board“-ul,
noua placã dedicatã renovãrilor, cu
lãþimea de 600 mm ºi înãlþimea de
2000 mm, ale cãrei evidente avantaje de manipulare, transport ºi montaj reprezintã un real beneficiu atât
pentru montatorii profesioniºti, cât ºi
pentru cei ce-ºi vor executa singuri
lucrãrile.
În ciuda scãderii pronunþate din
2009 a industriei construcþiilor, noua

formulã de tencuialã mecanizatã
Rimano Uni a înregistrat, de la
relansarea din primãvara acestui an,
vânzãri cu o treime mai mari faþã de
cele obþinute de vechea formulã în
2008. Acest lucru a fost posibil
datoritã beneficiilor aduse prin reformulare: consumuri specifice foarte
scãzute ºi adaptabilitate la suporturi
cu grade foarte diferite de absorbþie.
Performanþa obþinutã de formula
îmbunãtãþitã a gletului ultrafin Rifin,
destinat finisãrii suprafeþelor de gipscarton, a fost ºi mai impresionantã:
în acest an vânzãrile au crescut cu
peste 250% faþã de perioada similarã
a anului trecut.
La rândul sãu, cealaltã divizie a
Saint-Gobain Construction Products
Romania, producãtorul de vatã mineralã Isover a obþinut în 2009 avizele
tehnice pentru comercializarea unei
soluþii complexe de termosistem cu
vatã mineralã bazalticã, dezvoltatã în
comun cu colegii de la Saint-Gobain
Weber. „Soluþia oferã câteva avantaje majore faþã de soluþiile alternative pe bazã de polistiren: permite
trecerea vaporilor de apã, aºa numita
«respiraþie» a pereþilor, cu consecinþe
benefice imediate pentru confortul
interior ºi sãnãtatea ocupanþilor,
oferã o izolare fonicã superioarã ºi,
poate cea mai importantã diferenþã,
are o excelentã rezistenþã la foc“,
explicã Raluca MIHÃILÃ, marketing
manager Saint Gobain Construction
Products Business Unit Isover.
Noul termosistem se alãturã, astfel,
unui alt produs inovativ recent lansat
de Isover, membrana de difuzie inteligentã Vario KM Duplex. Fabricatã
din fibre poliamidice, Vario KM Duplex

Nicolaie Eronim UÞIU - marketing manager
Saint-Gobain Weber

Cosmin POPESCU - marketing manager
Saint-Gobain Glass
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prezintã o permeabilitate variabilã la
vaporii de apã, care depinde puternic
de umiditatea atmosfericã relativã.
Se evitã astfel fenomenul de condens
în sezonul rece ºi acumularea umiditãþii în pereþi în sezonul cald. Folosirea membranei Vario împreunã cu
produsele din familia Isover Domo
asigurã atât o izolare termicã ºi fonicã
eficientã cât ºi un grad ridicat de
etanºeitate.
„ªi producãtorul de adezivi ºi
mortare Saint-Gobain Weber a mãrit
ritmul lansãrilor de produse noi“,
spune Nicolaie Eronim UÞIU,
marketing manager la SaintGobain Weber. „În portofoliul firmei
au intrat în ultima perioadã doi
adezivi care utilizeazã tehnologia
«No Dust» (fãrã praf), weber.set
porþelanat (adeziv din clasa C2TE,
special pentru placãri cu gresie
porþelanatã) ºi weber.set H20
(adeziv cu efect hidroizolant din
clasa C1TE, pentru medii umede),
produse care protejeazã sãnãtatea
meseriaºilor ºi asigurã un confort
ridicat la locul lucrãrii. Inovaþie de
ultimã orã, adezivul weber.set LW15
pentru placãri cu faianþã ºi gresie în
spaþii interioare ºi exterioare are un
randament mai ridicat cu cca 30%
faþã de un adeziv obiºnuit ºi este
ambalat în sac cu mâner pentru un
transport confortabil“.
Însã, dincolo de aceastã lungã
listã, în viziunea Saint-Gobain inovaþia ºi creativitatea nu se limiteazã
doar la noile produse, deºi acestea
sunt desigur foarte importante. „Este
vorba ºi despre strategii noi ºi ingenioase de marketing ºi promovare,
de poziþionarea produselor noastre
în concordanþã cu schimbãrile
rapide din piaþã, de relaþiile cu
clienþii, ºi viteza cu care rãspundem
cerinþelor acestora. Un exemplu este
lansarea noului site «de produs»
www.controlsolar.ro ºi a campaniei
de promovare pe Internet. La fel de
importante sunt optimizãrile pe
întregul lanþ de adãugare de valoare
de la producþie pânã la distribuþie
sau la managementul stocurilor“ a
subliniat Ovidiu PÃSCUÞIU, director
general Saint Gobain Glass.
„Nu în ultimul rând, doresc sã
precizez cã, pentru Grupul SaintGobain Romania, inovaþia înseamnã
o atitudine proactivã, o libertate de
gândire foarte mare deschisã ºi
soluþiilor mai puþin convenþionale, o
metodã de lucru orientatã spre
rezolvarea solicitãrilor clienþilor noºtri“,
a conchis Constantin HARITON. 
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Fluentizarea traficului în Bucureºti
dr. ing. Victor POPA, vicepreºedinte CONSITRANS –
membru corespondent al Academiei de ªtiinþe Tehnice din România
Pe zi ce trece ne sufocãm, se pare, nu atât din cauza creºterii numãrului de autovehicule, cât, mai ales, din
lipsa unei reþele de drumuri capabile sã asigure fluenþa circulaþiei în ºi între localitãþi ºi lipsa acutã de parcãri.
Ne vãietãm la nesfârºit de o asemenea situaþie, iar mãsurile luate sunt, de cele mai multe ori nesatisfãcãtoare (vezi carenþele realizãrii de autostrãzi), fãrã termene care sã ne dea certitudinea cã vom beneficia curând de avantajele oferite de drumuri moderne ºi eficiente. ªi dacã, din acest punct de vedere, se
bate, încã, pasul pe loc, existã firme ºi oameni care cautã soluþii la situaþia actualã gãsind ºi propunând
unele mãsuri care ar putea facilita desfãºurarea unui trafic cât de cât apropiat de unul normal.
Aceasta înseamnã confort, operativitate în derularea transporturilor precum ºi importante economii
de timp ºi bani.
Dar sã vedem câteva aspecte care susþin afirmaþiile de mai înainte.
Creºterea explozivã a parcului de autovehicule dupã
1990 ºi, cu precãdere, dupã anul 2000, a condus la o
intensificare fãrã precedent a traficului auto.
Traficul în municipiul Bucureºti a atins cote ridicate iar
viteza medie de circulaþie a scãzut, ajungând la limite
incredibil de mici.
Actualmente, aproape cã nu se mai poate vorbi de
ore de vârf ale traficului. Odatã cu intensificarea acestuia s-a produs ºi o proliferare exageratã a numãrului de
semafoare. Dupã cum se poate uºor constata, traficul
este uneori blocat la intersecþiile cu semafoare ºi de aici
porneºte tot calvarul circulaþiei. Viteza medie pe anumite
artere ajunge doar la 2-4 Km/h, generând pierderi mari
de timp, stres ºi poluare peste limitele admisibile.
Aºa cum se cunoaºte, capacitatea de circulaþie a
unei artere rutiere este direct proporþionalã cu numãrul
benzilor pe care se circulã ºi cu viteza medie de circulaþie; prin capacitate de circulaþie înþelegându-se
numãrul de autovehicule ce parcurg acea arterã într-o
unitate de timp (autovehicule/orã). Cum numãrul benzilor este constant, capacitatea de circulaþie variazã în
fapt numai în funcþie de viteza medie de circulaþie. Cu
cât aceasta este mai micã, cu atât capacitatea de circulaþie este mai redusã ºi invers.
Extinzând acest raþionament la întreaga reþea de
strãzi a unei comunitãþi ºi þinând cont cã ºi lungimea
totalã a acestei reþele este constantã, se deduce logic
faptul cã ºi în acest caz, capacitatea de circulaþie a
reþelei rutiere este direct proporþionalã cu viteza medie
de circulaþie.
Pentru ca traficul sã fie normal într-o comunitate, ar
trebui ca reþeaua rutierã de care dispune sã aibã o
capacitate de circulaþie mai mare decât numãrul efectiv
de vehicule aflate în trafic.
Un raþionament logic aratã urmãtoarea situaþie în
Bucureºti:
 Reþeaua stradalã a municipiului este de cca 1800 km.
Dintre acestea cca 10% ÷ 12% pot fi considerate artere

de circulaþie, respectiv cca 200 km. Capacitatea de circulaþie a unei reþele rutiere cu lungime L = 200 Km, cu un
numãr de benzi de circulaþie n = 2 ºi cu un numãr de
vehicule pe km nν = 100 la o distanþã medie între
vehicule de 10 m pentru o vitezã medie, sã zicem, de
νm = 5 Km/h este:

Cum în orele de vârf numãrul real de vehicule care
circulã în Bucureºti depãºeºte cifra de 800.000, este clar
de ce sunt aceste blocaje ºi se ajunge la o atare situaþie.
Viteza medie de circulaþie ar trebui sã creascã de cca
4 ori pentru ca traficul sã devinã normal ºi fluent.
Ce este de fãcut în aceastã situaþie?
Analizând relaþia de calcul a capacitãþii de circulaþie,
constatãm cã o parte dintre factori sunt relativ constanþi
ºi numai un singur factor este cu adevãrat variabil: viteza
de circulaþie.
Desigur cã s-ar mai putea interveni ºi asupra celorlalþi factori din relaþia de calcul (de exemplu s-ar putea
mãri lungimea reþelei de circulaþie prin crearea sau amenajarea unor noi artere rutiere importante, acolo unde
este posibil), dar nu într-o mãsurã atât de importantã.
De asemenea s-ar putea mãri numãrul benzilor de circulaþie prin lãþirea strãzilor sau degajarea benzilor ocupate
de autovehicule parcate. Dar factorul asupra cãruia se
poate interveni mai eficient rãmâne totuºi viteza medie
de circulaþie. Cum aceasta este o mãrime dependentã
de timpul în care se parcurge o anumitã distanþã ºi
anume invers proporþionalã cu acesta, este clar cã pentru a avea o vitezã medie de circulaþie mai mare trebuie
ca timpul „t“ în care se parcurge distanþa „D“ sã fie cât
mai redus:

continuare în pagina 56 
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Dar timpul de parcurs este format (în mod simplist)
din douã componente ºi anume:
to – timpul de oprire
td – timpul de deplasare
deci

Timpul de oprire se compune la rândul lui din timpul
efectiv de staþionare condiþionat de motivul opririi (oprire
la semafor sau alt indicator de oprire, oprire dintr-un alt
motiv întâmplãtor - accident, trecerea unei coloane, etc.)
ºi din timpul de reacþie la pornire, care înseamnã câteva
secunde depinzând de agerimea conducãtorilor auto.
Timpul de deplasare se compune din timpul de accelerare, timpul de mers constant ºi timpul de decelerare.
Pentru simplificarea raþionamentului ce urmeazã,
vom neglija aceste nuanþãri de timp ºi ne vom referi doar
la timpul de oprire ºi cel de deplasare. Ca sã mãrim
viteza medie de circulaþie este clar cã trebuie sã
reducem timpul de parcurs. Cum timpul de deplasare
este dependent de viteza maximã legalã de circulaþie ºi
deci, nu prea poate fi redus, rãmâne sã se acþioneze
numai asupra timpului de oprire, în sensul de a proceda
la reducerea drasticã a acestuia.
Staþionãrile se produc, în general, în intersecþiile cu
semafoare, acolo unde sunt, de fapt, mari aglomeraþii,
ambuteiaje, blocaje. Tot rãul vine, deci, de la semafoare
(uneori amplasate ºi/sau reglate greºit) ºi trebuie procedat la eliminarea acestora. Semafoarele devin o mare
piedicã în calea traficului, dacã lucreazã în mai multe
faze.
Creºterea traficului, însã, a impus extinderea ºi
evoluþia semaforizãrii, iar în intersecþiile mari ºi complexe a apãrut semaforizarea în mai multe faze. Extinderea ºi proliferarea exageratã a acestei practici nu mai
este deloc beneficã traficului ºi ca tot ce este prea mult
ºi în plus conduce la dirijism, nu este tocmai bun.
Ce trebuie fãcut?
Nu trebuie decât sã urmãm exemplul altor metropole,
altor capitale, altor mari oraºe, care au trecut prin faza în
care ne aflãm noi astãzi cu 20 - 30 de ani în urmã.
Mai întâi de toate, trebuie fãcut un plan de sistematizare a circulaþiei în Bucureºti pe baza unor studii reale
de trafic pe marile artere de circulaþie ºi de acces în capitalã. Probabil cã acest plan existã, dar trebuie ºi
respectat! Planul ar trebui sã cuprindã crearea unor
artere fluente de acces în zona centralã a oraºului dinspre arterele importante cu care este legatã capitala.
Cu un an în urmã au fost lansate în lucru douã asemenea artere: „Penetrare autostrada A1“ ºi „Penetrare
autostrada A2“. Pe aceste artere ar trebui sã se circule
cu viteza medie de 70 - 80 Km/h. Asemenea „penetrãri“
ar trebui sã se realizeze ºi cãtre celelalte drumuri importante (DN2 Bucureºti-Urziceni, DN4 Bucureºti-Olteniþa,
DN5 Bucureºti-Giurgiu ºi DN6 Bucureºti-Alexandria).
Nu am nominalizat intrãrile din DN 1 BucureºtiPloieºti deoarece pe acest drum s-au executat, deja, o
serie de pasaje: este în curs de finalizare pasajul inferior
de la Bãneasa ºi este în curs de execuþie autostrada
Bucureºti-Ploieºti; nici DN7 Bucureºti-Piteºti nu intrã în
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discuþie, deoarece ºi aici este propusã execuþia
„Strãpungerii A1“.
Totodatã trebuie fluentizatã circulaþia pe inelul principal al oraºului, unde este în lucru pasajul Basarab:
B-dul Titulescu – B-dul Iancu de Hunedoara – ªos.
ªtefan cel Mare – ªos. Mihai Bravu – Calea Vãcãreºti –
ªos. Olteniþei – ªos. Viilor – ªos. Progresul – ªos.
Grozãveºti – ªos. Orhideelor.
O altã arterã care se preteazã la fluentizare este
Splaiul Independenþei cu sensuri unice pe fiecare mal al
râului Dâmboviþa ºi în continuare, B-dul Corneliu
Coposu – Calea Cãlãraºi – B-dul Basarabia ºi/sau B-dul
Unirii – B-dul Decebal – B-dul Basarabia.
În acelaºi timp, trebuie lãrgitã la 4 benzi ºi fluentizatã
centura Bucureºtiului menitã sã rezolve problema traficului de tranzit, care ar descongestiona substanþial traficul urban.
De asemenea, trebuie începutã ºi tratatã cu seriozitate o nouã centurã cu profil de autostradã a municipiului, care va lega marile drumuri rutiere ºi va permite
accesul cãtre orice arterã importantã a þãrii, diminuând
astfel traficul prin centrul capitalei. Prin fluentizare se
înþelege o circulaþie continuã, fãrã opriri, deci fãrã
semafoare la intersecþii.
Acest lucru se poate realiza prin intersecþii denivelate, pe douã sau chiar trei niveluri, astfel încât toate
relaþiile de mers sã fie asigurate prin legãturi cu circulaþie
continuã.
Intersecþiile pe trei niveluri (subteran, teran ºi suprateran) pot rezolva destul de bine fluenþa circulaþiei, chiar
dacã intersecþia este mai complexã ºi existã o direcþie
prioritarã cu linie de tramvai. Soluþia eficientã de
rezolvare a fluentizãrii este atunci când tramvaiul
rãmâne la nivelul existent (teran).
Pentru intersecþii mai complexe se ajunge ºi la 4
niveluri, mai ales atunci când spaþiile sunt restrânse.
În Bucureºti existã, însã, o reticenþã faþã de pasajele
supraterane, cum cã acestea ar afecta aspectul arhitectural al oraºului sau ar deranja liniºtea celor de la etajele
inferioare ale blocurilor. În privinþa liniºtii, trebuie spus
cã, este mai mare deranjul, zgomotul ºi poluarea în
cazul vehiculelor care funcþioneazã în gol (stând pe loc)
la nivelul solului, decât în cazul când ar trece cursiv pe la
un nivel superior. Dacã toþi cei din oraºele unde s-a
rezolvat problema traficului ar fi gândit ca noi, cu siguranþã cã acum erau ºi ei în aceeaºi situaþie cu noi.
Trebuie fãcutã însã o analizã lucidã între a trãi sau a
intra într-un colaps de trafic din motive nostalgice. ªtiinþa
ºi tehnologiile au evoluat într-un ritm incredibil de rapid,
producând mutaþii nebãnuite, iar lumea trebuie sã þinã
pasul cu aceastã evoluþie. Nimeni nu spune cã trebuie
fãcute pasaje supraterane în centrul istoric al oraºului
(dar, oare, acesta existã?). Este normal sã ne respectãm
ºi sã pãstrãm cu sfinþenie istoria ºi tot ce aminteºte de
ea, dar a extrapola aceastã idee ºi acolo unde nu este
cazul, este dãunãtor.
Oamenii trebuie sã trãiascã în ritmul modern care
este impus de vremuri, în condiþii normale de viaþã ºi de
sãnãtate.
În consecinþã, trebuie spus cã problema traficului în
Bucureºti, dar ºi în alte centre urbane trebuie tratatã cu
seriozitate ºi mare responsabilitate de cãtre toþi factorii
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implicaþi ºi abilitaþi sã ia decizii. Trebuie luate mãsuri radicale care necesitã timp ºi bani. Simple cosmetizãri sau
abordarea unor lucrãri izolate, necorelate, negândite în
ansamblu sunt doar amãgiri ºi în fapt amânarea unei
probleme stringente a cãrei rezolvare nu mai suportã
întârziere.
Traficul a devenit infernal în ultimii 3-4 ani în
Bucureºti, dar ºi în alte oraºe mari. Oare cum va fi peste
alþi 3-4 ani? Oare ce putem realiza în urmãtorii câþiva ani
din ceea ce este de fãcut?!
ªi pentru a sintetiza, voi face o enumerare a principalelor mãsuri ce trebuie luate:
a) Mãsuri pe termen scurt
 eliminarea tuturor semafoarelor nenecesare, care
în loc sã ajute traficul îl îngreuneazã (existã nenumãrate
asemenea semafoare);
 prevederea semafoarelor cu buton la trecerile pentru pietoni ºi numai acolo unde este cazul (pietonii au
oricum prioritate);
 diminuarea numãrului de faze la funcþionarea
semafoarelor, pentru a reduce raportul dintre timpul de
oprire ºi cel de trecere ºi pãstrarea unor faze multiple
numai în intersecþiile complexe;
 crearea a cât mai multe trasee cu „undã verde“ ºi
reglarea permanentã a luminilor în acest sens (adesea
se deregleazã ajungându-se pe „undã roºie“);
 introducerea permisiunii permanente de viraj la
dreapta la toate semafoarele (existã încã multe intersecþii în care nu este semnal permanent verde pentru
viraj dreapta sau chiar semafoare unde permisiunea de
dreapta se face cu întârziere faþã de cea „înainte”);

 amenajarea intersecþiilor cu schimbarea direcþiei
de sens la stânga prin ocolire la dreapta dupã trecerea
intersecþiei (acolo unde este posibil);
 analizarea ºi sistematizarea raþionalã a traseelor
cu sens unic.
b) Mãsuri de perspectivã
 crearea unor artere fluente radiale de acces
din/spre autostrãzile ºi drumurile importante de care
este legatã capitala;
 crearea unor inele de legãturã fluente între arterele
radiale, inclusiv definitivarea lãrgirii ºi fluentizarea
actualei centuri rutiere a municipiului Bucureºti;
 intensificarea procesului de realizare a centurii
„mari“ a oraºului, prin proiecte, exproprieri, avize,
execuþie;
 eliminarea blocajelor la marile intersecþii prin
realizarea de pasaje denivelate pe douã, trei sau chiar
patru niveluri, menite sã genereze un trafic fluent pe
toate direcþiile intersecþiei.
Primãria municipiului Bucureºti începuse un program
de penetrare a unor artere importante de legãturã a
zonelor centrale ale oraºului cu marile ºosele ale þãrii.
Din motive greu de înþeles, acest program a fost întrerupt. Din pãcate, cu cât se întârzie acest program, cu
atât mai mult vor fi pãgubiþi locuitorii urbei, iar soluþiile de
rezolvare se vor complica.
Firma CONSITRANS ºi Academia de Studii Tehnice
din România sunt dispuse ca, alãturi de alþi specialiºti în
domeniu, sã contribuie la soluþionarea acestei situaþii
spinoase pentru locuitorii capitalei Bucureºti. 

Alege-s-ar praful !
arh. Viorel PLEªCA
Pe vremuri, acesta era blestemul românilor care îºi pustiau þinuturile în faþa nãvãlirilor otomane.
Azi, pentru un oraº, ba poate chiar pentru o þarã întreagã, poate deveni un îndemn, un slogan, un obiectiv, o
strategie, o politicã.
Acum mulþi ani, vizitând prima oarã Viena, am luat-o la picior, în lung ºi în lat. Frumos oraº! A doua zi, conform unui vechi reflex ce-l datorez tatãlui meu, pregãtindu-mã sã reiau îndeletnicirile turistice, m-am aplecat sã
îmi lustruiesc pantofii. Nu aveam ce lustrui. Aºa am început sã caut motivele pentru care în Viena nu existã praf.
Ulterior am început sã caut motivele pentru care în Bucureºti existã praf.
Iatã o listã de motive de care, bãnuiesc cã sunteþi conºtienþi.
Cu atât mai conºtienþi cu cât putem
aprecia cã fenomenul nu se reduce la
murdara noastrã Capitalã. ªi, cu atât
mai deranjant cu cât fenomenul nu este
pasager, ci, dimpotrivã, ia amploare,
devine angoasant, nesãnãtos, morbid.
PRAFUL ESTE PESTE TOT.
Priviþi-vã caroseria maºinii la douã ceasuri dupã ce aþi scos-o din spãlãtorie.
E deja prãfuitã. Priviþi aceeaºi caroserie dupã trecerea unui firicel nehotãrât
de ploaie, în mijlocul verii. Vedeþi pustulele cãscate de mica picãturã de
apã, în praful depus? Priviþi-vã gulerul
cãmãºii dupã o zi toridã de varã. Priviþi-vã batista. Priviþi ºi veþi vedea o
parte din EFECTE.
O altã parte, de altfel cea mai importantã, nu o puteþi vedea dar o puteþi
intui. Gândiþi-vã la douã sau la 22 milioane de perechi de plãmâni. ªi dacã
toþi ar fi nefumãtori, ºi dacã nu ar fi
nici o altã poluare ºi tot ar fi destul
PRAFUL pe care pur ºi simplu îl
înghiþim sau îl respirãm. Nu am discutat
cu niciun medic posibile efecte ale
acestei contaminãri. Îmi imaginez cã nu
se rezumã doar la boli pulmonare.
Putem extinde bãnuieli la boli de ochi,
alergii, boli de piele. Dar, poate sã
invitãm în numerele viitoare un medic
competent care sã ne spunã mai multe.
Pânã atunci sã vã ofer ºi câteva
CAUZE? Voi încerca, dar fãrã a avea
pretenþia de a le epuiza.
Mai întâi a fost uliþa plinã de colb
sau înglodatã. Mai apoi a fost caldarâmul cu pietre de râu. Pe urmã au fost
chitucii Podului Mogoºoaia. Mai încoa’
a fost pavajul cu piatrã cubicã, aºa
cum îl mai vedem azi pe Bulevardul
Aviatorilor. Permanent au fost rosturile
dintre elementele de pavaj, pline, dupã
caz, cu glod sau praf sau, mai apoi,
nisip.
Deodatã a apãrut betonul dar nu
în toate situaþiile ºi asfaltul. Beton
rutier, prin curþile marilor industrii
socialiste. Beton de 2 lei prin glorioasele cartiere socialiste, pe drumuri
sau alei cu statut provizoriu ce s-a permanentizat din sãrãcie sau lipsã de
responsabilitate. Mai în zilele noastre
58

au apãrut ºi gropile. Dupã ele,
pavelele ºi aproape imediat ºi bordurile. Mamã ce biznisuri! Tot ce am
enumerat face parte din structura
rutierã în care betonul e rege. Un rege
care corodeazã sub acþiunea vântului,
a ploilor, a îngheþului, a sãrii ºi nisipului aruncate iarna pe strãzi; mai nou a
CLORURII DE CALCIU, rege pe care
nu l-ar putea spãla nici 7 Dunãri ºi
nu l-ar îndulci nici 77 Dâmboviþe.
V-aþi imaginat vreodatã cât timp
consacrã un german pentru studierea
efectelor corozive ale betonului ºi câte
soluþii cautã pentru stabilizarea acestui
amestec de ciment ºi agregate? Poate
cã nu! Dar, la câtã penurie de praf e pe
la ei, pe acolo, ne dam seama cã realitatea bate uºor imaginaþia.
La noi... e prea scumpã pânã ºi
cea mai ieftina soluþie.
Sã trecem de la drumuri, poduri,
cãi ferate (...aaaaa!!! ºi oþelul neprotejat corodeazã, iar în componenþa prafului precis avem ºi particule de oxizi
metalici...) la construcþiile civile.
Mai întâi au fost chirpicii ºi, imediat
dupã, sclivisealã de lut cu paie ºi
balegã de cal. Pe urmã au venit
cãrãmizile cu rosturile lor de mortar de
var, de ciment ºi, desigur, cu mult
nisip... de râu. Deodatã cu ele olanele
ºi þiglele, evident, ceramice. La un
moment dat au apãrut tencuielile, „protejate“ ºi ele cu zugrãveli de var.
Ca ºi o parte din betoanele noastre
aparente, la fel de „netede“, ca un chip
lepros. Aaa... uitasem de minunatele
panouri prefabricate ale blocurilor tipizate care au împânzit republica noastrã.
Nu în cele din urmã au apãrut alte serii
de prefabricate: plãci ondulate de
azbest, „imaculatele“ blocuri de BCA
ºi mirobolanþii bolþari. Nu am fost scutiþi nici de nisipul, talcul sau ardeziile
minuscule ale miilor de metri pãtraþi de
membrane hidroizolante: fie din bãtrânul carton asfaltat, fie din mai tinerele
APP-uri sau SBS-uri. Precum nu am
fost iertaþi nici de þiglele prefabricate
din beton, care mai de care mai oxidate (a se citi colorate cu pigmenþi,
evident ºi ei, prãfoºi). Despre panourile de gips-carton ce sã mai vorbim?

Toate cele de mai sus, prin aplicare, prelucrare ºi utilizare, reprezintã
surse de praf.
Poate cã ar mai fi de menþionat ºi
staþiile de betoane. Mai toate amplasate în oraº acum vreo 10 - 12 ani. Era
una la Lujerului, alta la Barajul Dunãrii,
alta pe B-dul Timiºoara, alta prin
Berceni. Mai sunt ºi acum, dar unele
dintre ele au dispãrut, au fost înlocuite
cu succes de „salba“ producãtoare ºi
poluantã înºiratã ca blondele pe Centurã. Despre cum sunt protejate
silozurile de agregate, despre cum
sunt spãlate autospecialele la ieºirea
din staþii sau cum le mai curge „nasul“
la vreo curbã nu vreau sã discut aici.
Atrag, însã, atenþia asupra modului în
care NU sunt protejate toate marile
camioane cu agregate, mânate aprig
de ºoferii groazei, din care se scurg
toate zoaiele ºi care mãresc cupolele
de praf, în progresie logaritmicã.
Minunatele industrii externe ale
materialelor de construcþii ne pun boabele în sac. Dar nu îi mai urcã ºi în
cãruþã. Ne oferã o serie întreagã de
substanþe de impregnare, din categoria rãºinilor (epoxidice, poliuretanice,
acrilice, alchidice) care pot stabiliza în
maniere transparente sau colorate
aceste pãrþi levigabile, uºor migratoare cãtre ochii ºi plãmânii noºtri. Dar
cine sã le cumpere sau cine sã le
aplice, minunaþii constructori veniþi de
pe alte meleaguri sã se cãpãtuiascã
aici? Iresponsabilii investitori? Primãriile corupte? Ministere nevolnice ºi
parlamentari impotenþi? O þarã întreagã
prãfuitã, deci, ºi la propriu ºi la figurat!
„Apa trece, pietrele rãmân“ e un
proverb straºnic. Dar vetust.
„Noi suntem trecãtori, praful
rãmâne“ ar putea sã devinã un altul.
Mai actual, mai tragic.
De aceea înainte de a lansa campania
„MAREA DESPRÃFUIRE NAÞIONALÃ“
vã îndemn sã alegeþi binele de rãu, sã
alegeþi soluþii care sã nu lase praf, sã
protejam ce avem de protejat, sã
facem ceva pânã nu se alege praful...
de tot ºi de toate!!! 
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Ziua mondialã a standardizãrii 2009
OPINIA FIEC CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE STANDARDIZÃRII
Industria construcþiilor reprezintã peste 10% din PIB-ul
Uniunii Europene ºi o parte însemnatã a lucrãrilor de
standardizare în comitetele tehnice ale Comitetului
European al Standardizãrii (CEN). FIEC, ca prim membru
asociat al CEN ºi unic reprezentant al întreprinderilor de
construcþii de toate mãrimile, considerã ca procesul de
standardizare ar trebui sã fie spre beneficiul tuturor actorilor industriali.
Spre deosebire de alte sectoare, datoritã duratei mari
a lucrãrilor de construcþii, inovarea în sectorul de construcþii are nevoie sã fie apreciatã pentru durabilitatea ºi
compatibilitatea sa înaintea standardizãrii.
În cele mai multe cazuri, FIEC se opune standardizãrii proceselor de construcþii deoarece aceasta ar
constitui fie o colecþie de practici naþionale, fie ar fi prea
vagã pentru a fi aplicabilã practicilor naþionale ºi a avea
o valoare oarecare.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Standardelor ºi în cadrul
foarte mare al lucrãrilor din Programul Experþilor
Comisiei Europene pentru Revizuirea Sistemului European de Standardizare (EXPRESS), FIEC doreºte sã
sublinieze urmãtoarele principii:
Relevanþa de piaþã a standardelor:
1. Standardizarea nu este un scop în sine, dar se
aºteaptã ca ea sã rãspundã la nevoile pieþei, încrederea
în sistemul de standardizare ºi în standarde poate fi consolidatã printr-o mai bunã analizã a noilor propuneri pentru lucrãri de standardizare, în scop de a preveni un
numãr excesiv de standarde, care ar crea confuzie ºi
sarcini suplimentare pentru cei care ar trebui sã le aplice.
Accesarea procesului:
2. FIEC considerã ca standardizarea ar trebui, dacã
este posibil, sã fie un proces de vârf din industrie care sã
implice pãrþile ce au cunoºtinþele tehnice detaliate cerute
pentru a aduce o contribuþie valabilã.
3. Este esenþial ca standardele sã reflecte situaþia de
fapt. Standardele bazate pe rezultate ºtiinþifice recente,
care sunt recunoscute numai de puþini indivizi sau organizaþii, vor crea sarcini suplimentare pentru toþi actorii.
4. Standardele ar trebui sã permitã o competiþie
nepãrtinitoare ºi cinstitã în industrie, la toate nivelurile
lanþului de furnizare ºi ar trebui, de asemenea, sã ofere
reguli cu baze transparente ºi echilibrate pentru orice
interfaþã între diferitele niveluri ale acestui lanþ.
5. Înainte ca noi mãsuri de lucru sã fie adoptate, CEN
ar trebui sã evalueze impactul total ca relevanþã a
mãsurilor propuse ºi sã dea timp suficient pentru toþi
actorii implicaþi sã-ºi exprime pãrerile, în particular în
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cazul IMM-urilor. Mai mult, în timpul fazei de ofertã ºi
fãrã referire la procedura utilizatã, consultarea tuturor
proiectelor trebuie sã aibã un timp amplu pentru toþi cei
vizaþi ºi pentru precizarea poziþiei lor.
6. În conceptul cã standardizarea europeanã este
bazatã pe reprezentarea de cãtre delegaþii naþionali care
susþin punctele de vedere naþionale bazate pe consultarea naþionalã, organizatã de organizaþiile naþionale
de standardizare în comitetele tehnice ale Comitetului
European de Standardizare (CEN), hotãrârea comitetelor naþionale de examinare ar trebui sã reflecte toate
categoriile de utilizatori. Activitatea de proiectare a standardelor trebuie nu doar sã reflecte interesele celor
implicaþi direct financiar în adoptarea standardelor.
7. Standardele trebuie sã ia mai bine în consideraþie
metodele de producþie ºi de management al calitãþii utilizate de conducãtori ºi de IMM-uri. Soluþiile fundamentate ºtiinþific ºi sigure ar trebui încorporate în standarde
care sã previnã sau sã minimizeze nevoia de evaluare
(testare, calculaþii).
8. Organizaþiile publice care îºi declarã reprezentativitatea pentru interesele anumitor acþionari trebuie sã fie
limitate în a reprezenta un grup de interese. Este inacceptabil ca aceste organizaþii sã declare cã îi reprezintã,
de exemplu, atât pe producãtorii cât ºi pe utilizatorii produselor pentru construcþii, atât timp cât interesele acestora sunt net diferite.
9. Organizaþiile naþionale de standardizare, cu ajutorul asociaþiilor profesionale sectoriale, au rolul cheie
de a mãri conºtientizarea proceselor de standardizare
printre IMM-uri ºi de a încuraja participarea IMM-urilor la
comitetele de examinare la nivel naþional.
10. Pentru ca standardele sã acopere nevoile întreprinderilor ºi cercetãrile din fonduri publice în toate fazele
ar trebui sã cointereseze toate pãrþile, în special IMM-urile,
pentru a colabora la activitãþile de standardizare.
Utilizarea standardelor ºi accesul la standardele
adoptate:
1. Uneori, standardele sunt scrise astfel încât
împiedicã înþelegerea de cãtre IMM-uri, care sunt
coloana vertebralã a industriei construcþiilor. Limbajul
standardelor trebuie sã fie cât mai clar.
2. În multe cazuri pot fi utile practicienilor ghiduri care
explicã standardele, uºor de înþeles ºi de abordat ºi pot
fi un ajutor pentru aplicarea standardelor.
3. Extrase din standardele adoptate pot fi oferite de
organizaþiile naþionale de standardizare. 
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ªase decenii de parteneriate solide
Obiectivul pentru 2009 a fost investiþia în retehnologizare ºi extinderea businessului ºi în
alte zone din NV-ul ºi NE-ul þãrii. Privind retrospectiv în 2009 nu putem spune cã a fost un an
mai bun sau mai puþin bun decât ceilalþi ani. TIAB a pãtruns pe noi pieþe în Cluj ºi Iaºi ºi
continuã ºi în 2010 consolidarea afacerii în aceste zone. Din acest an strategia TIAB se bazeazã
ºi mai mult pe comunicare, transparenþã ºi pachete integrate de servicii.
Anul 2009 a debutat cu un nou program de contabilitate, SAP, prin care toate unitãþile de business
TIAB au fost conectate la infrastructura VINCI
Energies. Retehnologizarea informaticã a presupus ºi o nouã platformã pentru informaþiile IT.

Tot 2009 a marcat ºi împlinirea a 60 de ani de
activitate a TIAB, un moment emoþionant pentru
toate generaþiile de „tiabiºti“, dar ºi pentru clienþii
noºtri ºi pentru managementul VINCI Energies.

Investiþiile au reprezentant un segment important al activitãþii TIAB, iar ele vor continua ºi în
2010. Un exemplu al noii imagini TIAB îl reprezintã
sediul nou înfiinþatei TIAB Ploieºti Industrie, o unitate de business care pânã acum un an a fost parte
a TIAB Ploieºti, iar acum are independenþã ºi se
ocupã de toatã activitatea din zona industrialã
Ploieºti ºi regiunile învecinate.
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Prin câteva programe de recrutare am reuºit sã

Începând din acest an TIAB a început sã

selectãm 3 tineri absolvenþi (ingineri) pentru un

primeascã ºi stagiari strãini din unitãþile de busi-

program de master de 2 ani în Franþa, în cadrul

ness VINCI Energies.

unui parteneriat cu Mines de Douai. Ei vor face
practicã în cadrul masteratului timp de 10 luni în
unitãþile

de

business

VINCI

Energies.

La

întoarcerea în TIAB se vor ocupa de gestionarea
activitãþii din ºantier ºi a activitãþii comerciale.

Extinderea businessului ºi a portofoliului de
clienþi au fost ºi obiectivele participãrii la TIB 2009.
Pentru 2010 TIAB continuã politica de
investiþii ºi implicarea în noi programe de sãnãtate, securitate ºi mediu la nivelul ºantierelor.
Pachetele de servicii oferite de TIAB ºi în 2010
se vor axa pe activitãþile tradiþionale de instalaþii
electrice, automatizãri, ventilaþie ºi sanitare,
cu un accent sporit pe partea de mentenanþã,
building management system ºi management de
proiect (unde noi parteneriate vor deveni
active).
Pentru 2010 vã urãm tuturor „La mulþi ani ºi
cât mai multe proiecte alãturi de TIAB!” 
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Instalaþie pentru recondiþionare
prin sudare „in situ“ a ºinelor de tramvai
conf. univ. dr. ing. Mihaela POPESCU, conf. univ. dr. ing. Georgeta Emilia MOCUÞA Universitatea Tehnicã Timiºoara
Damian RÃDESCU - SC SUDEXPERT SRL, Timiºoara
Ne plângem destul de des de disconfortul „furnizat“ zilnic de mersul tramvaielor (cel puþin în Bucureºti
el este evident), fãrã sã ºtim cã se preocupã cineva în mod serios ºi coerent pentru a înlãtura efectele
produse de aceste cãi de rulare a tramvaielor.
Propagarea ºi amplificarea zgomotelor este datã, deci, de starea necorespunzãtoare a ºinelor de
tramvai. O soluþie recentã care poate duce la reducerea zgomotelor apãrute din aceastã cauzã ne este
furnizatã de un colectiv de cercetãtori din Timiºoara.
Pentru cei interesaþi, este vorba
despre instalaþia de recondiþionare
prin sudare „in situ“ a ºinelor de
tramvai, care a fost realizatã în
cadrul programului naþional AMTRANS
[5-12]. Soluþia constructivã ca principiu pentru instalaþia de sudare a
trebuit sã þinã cont de aspecte concrete [1, 2, 3, 4, 12].
În acest sens, s-au avut în
vedere urmãtoarele aspecte:
 Construcþia trenului de rulare a
permis deplasarea acestuia pe ºine
de tip 40, 49 ºi 60 cu ecartament
redus (1000 mm).
 Având în vedere regimurile
dure de lucru (curenþi relativ mari de
sudare, respectiv timp efectiv de
sudare îndelungat) a fost necesarã
echiparea instalaþiei de sudare cu
surse MIG/MAG de calitate, sigure
în funcþionare.
Capul de sudare a fost ales în
aºa fel (din punctul de vedere al
geometriei ºi gabaritului), încât sã
asigure desfãºurarea în bune
condiþii a procesului ºi pentru zone
cu acces limitat.
Sudarea mecanizatã presupune
utilizarea unor viteze de sudare
reglabile continuu, impuse prin
tehnologiile specifice de sudare aferente aplicaþiilor concrete. Ca
urmare, este necesarã realizarea
unor module care sã asigure
reglarea turaþiei motorului electric de
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acþionare, pentru orice valoare din
domeniul de turaþie prescris.
Având în vedere cã motoarele
electrice sunt alimentate la 42 V c.c.
a fost necesarã utilizarea de transformatoare monofazate uscate, destinate în general sã funcþioneze în
circuitele auxiliare ale instalaþiilor de
automatizare.
 Instalaþia de alimentare cu gaz
de protecþie. Gazul de protecþie are
în principal rolul de a asigura protecþia bãii metalice ºi a picãturii de
metal topit, din vârful sârmei electrod
sau la trecerea acesteia prin coloana
arcului împotriva interacþiunii cu
gazele din atmosferã, oxigen, hidrogen, azot etc. În acelaºi timp, însã,
gazul de protecþie are o mare influenþã asupra desfãºurãrii procesului
de sudare în ansamblul lui, acþionând asupra stabilitãþii arcului,
parametrilor tehnologici de sudare,
transferului picãturii de metal topit
prin coloana arcului, reacþiilor metalurgice la nivelul bãii ºi picãturii de
metal, transformãrilor structurale,
proprietãþilor mecanice ºi de tenacitate ale îmbinãrii, formei ºi geometriei cusãturii sudate, stropirilor,
productivitãþii la sudare etc. S-a
optat pentru utilizarea gazului de
protecþie CORGON 18 (combinaþie
82% Ar + 18% CO2), din fabricaþia
S.C. LINDE ROMÂNIA.

Instalaþia pentru recondiþionare
prin sudare „in situ“ a ºinelor de
tramvai are urmãtoarele caracteristici tehnice principale:
 procedeu de sudare:
MIG/MAG;
 curent de sudare echivalent:
160 A ... 250 A;
 curent max. de sudare:
400 A;
 curent de sudare la DA 100%:
300 A;
 tensiunea arcului:
12 ... 37 V;
 viteza de avans a sârmei:
1,8 ... 18 m/min.;
 viteza de sudare:
10 … 80 cm/min;
 cursa saniei orizontale:
250 mm;
 cursa saniei verticale:
250 mm;
 unghiul de reglaj al capului de
sudare:
pe direcþia de deplasare:
-300 ... + 300;
în plan vertical perpendicular
pe direcþia de deplasare:
-600 ... + 600;
 debit de gaz:
18 l/min ... 24 l/min;
 modul de operare:
poziþionarea capului de sudare:
manual/mecanizat;
procesul de sudare:
mecanizat;
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dimensiuni de gabarit (informativ):
aprox. 1500 mm × 1100 mm
× 1800 mm.
Realizarea practicã a instalaþiei
[5] este prezentatã în foto 1.
În ceea ce priveºte modul de
lucru cu instalaþia de sudare,

precizãm cã ea s-a amplasat pe
cãile de rulare (ºine) în zona din
traseu unde se practica recondiþionarea.
 Etape anteriore sudãrii sunt:
- aducerea trenului de sudare în
zona de început de proces;
- acþionarea sãniilor ºi a dispozitivelor pentru reglaje unghiulare, în
vederea aducerii capului de sudare
în poziþia optimã de lucru, în raport
cu porþiunea de ºinã ce se recondiþioneazã;
- cuplarea tensiunii de comandã.
 Dupã realizarea acestor etape,
s-a trecut instalaþia pe regimul de
a funcþionare „automat“ ºi a început
procesul de recondiþionare prin
sudare.
CONCLUZII
Programul experimental realizat
a confirmat viabilitatea soluþiei.
Instalaþia de sudare a fost realizatã în cadrul programului naþional
AMTRANS iar aplicarea s-a fãcut la
CTP Arad, cu rezultate foarte bune.
Urmãrirea tuturor factorilor tehnologici
ºi de echipament a condus la
b
obþinerea de suduri de recondiþionare,
în condiþii de asigurare a calitãþii.
Realizarea operaþiei de sudare
„in situ“ diminueazã semnificativ timpul de întrerupere a circulaþiei.
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Cartea tehnicã a construcþiei
ing. Traian Constantin RÃDAN
Dupã anul 1995 sunt foarte dese cazurile în care, ulterior recepþiei lucrãrilor de construcþii ºi instalaþii
aferente acestora, activitate reglementatã de H.G. nr. 273/14.06.1994 (Monitorul Oficial nr. 193/28.07.1994)
investitorul/persoana fizicã sau juridicã semnatarã a contractului de executare de lucrãri de construcþii
scapã din vedere, din motive de necunoaºtere sau, mai ales, din nepãsare nejustificatã, o obligaþie care îi
revine în perioada urmãtoare recepþiei de la terminarea lucrãrilor ºi, mai ales, dupã recepþia finalã la expirarea perioadei de garanþii.
OBLIGATIVITÃÞI
PENTRU PROPRIETAR ªI UTILIZATOR
Cartea Tehnicã a Construcþiei
(tabelul 1) cuprinde ansamblul documentelor tehnice referitoare la
proiectarea, execuþia, recepþia, exploatarea ºi urmãrirea în exploatare a
construcþiei ºi instalaþiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele ºi evidenþele necesare pentru
identificarea ºi determinarea stãrii
tehnice (fizice) a construcþiei respective ºi a evoluþiei acesteia în timp.
Trebuie cunoscut faptul cã, din punct
de vedere juridic, dupã încheierea procesului-verbal de recepþie la terminarea
lucrãrilor, investitorul poartã, generic,
denumirea de PROPRIETAR.
Proprietarul construcþiei trebuie
sã cunoascã, încã de la faza de
proiectare a investiþiei, care este categoria de importanþã a acesteia,
obligaþie permanentã nu numai în
cazul lucrãrilor noi, dar ºi pentru cele

existente, la care sunt necesare
reparaþii capitale, consolidãri, modificãri, modernizãri, extinderi. Pentru
fiecare construcþie se stabileºte o
singurã categorie de importanþã ºi
aceasta este cuprinsã în toate documentele tehnice, începând de la
Autorizaþia de construire, proiect de
execuþie, cartea tehnicã a construcþiei, documentele de asigurare.
Este foarte important de ºtiut cã
aceastã CATEGORIE DE IMPORTANÞÃ stabilitã nu se va modifica
decât la schimbarea de destinaþie
sau în alte condiþii impuse ºi justificate prin documentaþii motivate.
Fãcând apel la principiile generale de comportare eticã ºi profesionalã, dirigintele de specialitate,
reprezentant legal al investitorului în
relaþia acestuia cu toþi factorii implicaþi (proiectanþi, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) în
realizarea unei construcþii trebuie sã

dea dovadã de independenþã, profesionalism, fidelitate, respectarea
legalitãþii, neacceptarea de contracte
neclare. Toate aceste rãspunderi îl
obligã pe inspectorul de ºantier
(diriginte) ca la recepþia lucrãrilor sã
predea investitorului (deþinãtorului
legal) documentaþia tehnicã ºi economicã a construcþiei împreunã cu
Cartea Tehnicã a acesteia.
Controlul de stat al calitãþii în
construcþii se organizeazã ºi se
exercitã prin inspecþii curente ºi
inspecþii în faze determinante ale
lucrãrilor de construcþii (H.G. nr.
272/1994) de cãtre Inspectoratul de
Stat în Construcþii. În urma inspecþiei
organul de control, anunþat cu 10 zile
înainte de cãtre CONSTRUCTOR,
încheie un PROCES-VERBAL de
autorizare a continuãrii sau opririi
executãrii lucrãrilor de construcþii ºi
instalaþii aferente.

Tabelul 1: Conþinutul Cãrþii Tehnice a Construcþiei în conformitate cu prevederile legale
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CARTE BUNÃ PENTRU VREMURI RELE
Pentru cã în multe dintre situaþii
aceste documente se pierd pe parcurs prin sertarele birourilor unor
beneficiari care nu au personal specializat în acest domeniu sau, într-un
caz mai fericit, prin arhivele improvizate ale unor proprietari mai puþin
conºtienþi de utilitatea cãrþii, este
important de reþinut cã toate procesele verbale de autorizare menþionate se vor include în Cartea
Tehnicã a Construcþiei. Nu toþi
PROPRIETARII cunosc prevederile
Legii nr. 10/18.01.1995 privind Calitatea în Construcþii (Monitorul Oficial
al României nr. 12/24.01.1995) ºi
Hotãrârea nr. 498/24.05.2001 privind actualizarea amenzilor.
Executarea de modificãri la construcþii ori demolarea acestora cu
încãlcarea prevederilor referitoare la
autorizarea ºi executarea lor, neexecutarea obligaþiilor privind urmãrirea
comportãrii în timp a construcþiilor
din punct de vedere al stabilitãþii ºi
rezistenþei (Capitolul „D“ din Cartea
Tehnicã a Construcþiei), realizarea

de construcþii fãrã proiecte sau pe
bazã de proiecte neverificate de
specialiºti atestaþi, necompletarea ºi
nepãstrarea cãrþii tehnice a construcþiei conform prevederilor legale,
recepþionarea construcþiilor cu încãlcarea prevederilor H.G. nr. 273/1994
ºi multe alte prevederi specifice,
sunt sancþionate de actul normativ
menþionat mai înainte, unele fapte
constituind
infracþiuni
ºi
se
pedepsesc cu închisoare. Pânã la
amenzi sau situaþii mai grave,
conºtientizarea rãspunderii fiecãrui
proprietar ar trebui sã preocupe, în
egalã mãsurã, ºi alþi factori din
cadrul nivelelor centrale.
Sunt situaþii în care INVESTITORUL uitã de aceste prevederi ºi
cu insistenþã, fãrã a se consulta cu
diriginþii de ºantier ºi alþi specialiºti
de profil, solicitã modificãri ale construcþiei, necuprinse în PROIECT,
care au consecinþe în stabilitatea ºi
rezistenþa acesteia, ori anuleazã o
parte din numãrul proiectat de scãri
de evacuare a persoanelor. Urmãrile:

pierderi de vieþi omeneºti, vãtãmarea gravã a integritãþii corporale
în cazul unui cutremur sau producerii unui incendiu.
DOCUMENTAÞIA PRIVIND
EXPLOATAREA, REPARAREA,
ÎNTREÞINEREA ªI URMÃRIREA
COMPORTÃRII ÎN TIMP
Pentru o mai bunã înþelegere a
activitãþii de urmãrire, a comportãrii
construcþiilor, instalaþiilor ºi echipamentelor aflate în proprietatea unei
persoane fizice sau juridice, voi
schiþa un „GHID“ de urmãrire
curentã ºi specialã a unei construcþii
(tabelul 2), recomandând parcurgerea, în primul rând, a prevederilor
H.G. nr. 766/1997 având la bazã
Legea nr. 50/1991 reactualizatã
privind autorizarea executãrii construcþiilor ºi Legea nr. 10/1995,
privind calitatea în construcþii.
Urmãrirea curentã se realizeazã prin examinare vizualã, cu
mijloace simple de mãsurare, de
uz curent (tabelele 3 ºi 4) ºi este
atribuþia beneficiarului.

Tabelul 2: Documentaþia privind urmãrirea comportãrii construcþiei

Tabelul 3: Normele tehnice privind urmãrirea comportãrii în timp a construcþiilor

continuare în pagina 66 
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Cerinþele impuse de beneficiar se
referã la capacitatea, randamentul ºi
calitatea în exploatare a construcþiei
ºi echipamentelor. Acestea fac
obiectul temei de proiectare dezvoltate pe douã direcþii (criterii):

a) criterii structurale (capabilitate, mentenabilitate, disponibilitate)
care urmãresc capacitatea elementelor de construcþii ºi instalaþii
de a-ºi menþine performanþele în
timp; totalitatea cheltuielilor pentru
menþinerea în stare bunã de

funcþionare a elementelor de construcþii ºi instalaþii pe toatã durata de
serviciu;
b) criterii funcþionale (fiabilitate
la clãdiri industriale, clãdiri pentru
afaceri, comerþ, depozitare, clãdiri de
locuit, drumuri ºi cãi de acces.

Tabelul 4: Modul de realizare a urmãririi curente






Tabelul 5: Fenomene urmãrite prin observaþii vizuale

Tabelul 6: Fenomene urmãrite prin observaþii vizuale
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FENOMENE URMÃRITE
PRIN OBSERVAÞII VIZUALE
LA CONSTRUCÞII
Tabelele 5 ºi 6 redau sintetic fenomenele care pot fi observate vizual.
FENOMENE URMÃRITE
PRIN OBSERVAÞII VIZUALE
LA INSTALAÞII
La partea electricã se urmãresc:
 starea dulapurilor ce conþin
aparataj; starea de continuitate a elementelor de protecþie împotriva trãsnetului;
 starea de corodare a instalaþiilor
de legare la pãmânt (se realizeazã
prin dezgroparea în porþiunea de
intrare în sol a legãturii la prize pe o
adâncime de 0,3 m - 0,7 m la prize de
pãmânt - artificialã sau naturalã dupã o perioadã de 5 ani de la executarea lucrãrii ascunse, respectiv
îngroparea elementelor de legare la
prize).
În tabelul 7 sunt prezentate ºi
alte fenomene care pot apãrea pe
parcursul exploatãrii instalaþiilor.
Acestea trebuie atent monitorizate
ºi cuprinse în Cartea Tehnicã a Construcþiei (exemplu: Formularele 1 ºi 2).
URMÃRIREA
COMPORTÃRII PRINDERILOR
ORGANELOR DE ASAMBLARE
În anii de dupã 1990 s-au executat foarte multe construcþii metalice. Aici, premergãtor finalizãrii
Cãrþii Tehnice a Construcþiei, o
mare atenþie revine executantului
lucrãrii care, pentru precizie, trebuie sã foloseascã chei dinamometrice la îmbinãrile cu eclise cu
utilizare de ºuruburi de înaltã rezistenþã pretensionate.
Forþele de frecare dezvoltate sub
sarcini între suprafeþele de contact
ale elementelor îmbinãrii trebuie sã
transmitã solicitãri în limitele acestor
forþe determinate de pretensionarea
ºuruburilor la montare. Organele de
asamblare trebuie sã fie executate
din oþel aliat, cu rezistenþe superioare obþinute prin tratament tehnic
adecvat, respectându-se STAS
8796/0-77 ºi 8796/1-80 (ºuruburile),

Formularul 1: Observaþii vizuale

Formularul 2: Mãsurãri simple care se pot realiza în timpul funcþionãrii

Formularul 3: Mãsurãri simple care se pot realiza în timpul funcþionãrii

continuare în pagina 68 
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STAS 8796/0-77 ºi STAS 8796/2-80
(piuliþele), STAS 8796/O-77 ºi STAS
8796/3-80 (ºaibele aferente ºuruburilor de înaltã rezistenþã grupa 8.8
sau, respectiv, 10.9, dupã caz).
Se executã control vizual la
fiecare ºurub, cât ºi control dimensional (conform proiectului de execuþie) cu ºublerul sau cu rigla
gradatã, respectându-se abaterile
limitã admise la ºuruburi ºi a distanþei dintre ele (maximum 30% din
totalul ºuruburilor unei îmbinãri =
0,5 mm; la maximum 15% = 0,5 mm
- 1.0 mm; în total abateri de cel mult
35% din numãrul total al ºuruburilor
din element).

MODUL DE ÎNREGISTRARE
ªI PÃSTRARE A DATELOR
Pentru toate observaþiile vizuale
se întocmesc FORMULARE de consemnare a stãrii fenomenelor urmãrite, care se regãsesc în cuprinsul
Cãrþii Tehnice a Construcþiei.
Un exemplu de FORMULAR specific organelor de asamblare este
prezentat în formularul 3.
Organizarea activitãþii de urmãrire în timp a construcþiilor poate fi
asiguratã de cãtre beneficiar printr-un
serviciu propriu sau printr-un contract
cu o firmã de consultanþã.
În prima situaþie, responsabilul cu
urmãrirea va fi numit prin DECIZIE

Schema 1: Organigrama serviciului de urmãrirea comportãrii în timp
Responsabil
cartea tehnicã
(1 persoanã)

Director
exploatare

Responsabil
urmãrire

Responsabil
urmãrire

Executanþi urmãrire
(1 persoanã)

Executanþi urmãrire
(1 persoanã)

Compartiment
asistenþã tehnicã

internã de cãtre conducerea firmei ºi
poate acumula rãspunderi ºi pe linia
pãstrãrii la zi a Cãrþii Tehnice a Construcþiilor. Responsabilul se recomandã a fi atestat de cãtre
Inspectoratul de Stat în Construcþii,
conform instrucþiunilor de autorizare
sau sã fie de specialitate. Organigrama (schema 1) serviciului de
urmãrire a comportãrii în timp, atunci
când în cadrul unei FIRME MARI
existã multe construcþii executate în
diferite locaþii, poate sã îmbrace formula redatã, înregistrarea ºi pãstrarea datelor privind urmãrirea
curentã va fi efectuatã în „JURNALUL EVENIMENTELOR“ ºi „FIªELE
DE OBSERVARE“. Documentele întocmite devin acte oficiale ale FIRMEI
(COMPANIEI), care se arhiveazã la
Cartea Tehnicã a Construcþiei.
Aceste documente se prezintã, la
nevoie, conducerii FIRMEI precum
ºi reprezentanþilor instituþiilor statului
care solicitã verificãri ale arhivei.
INTERPRETAREA ªI LUAREA
DE MÃSURI LA PRIMIREA DATELOR
Calificativul „necorespunzãtor”
referitor la stãrile ce caracterizeazã
cerinþa A, „Rezistenþã ºi stabilitate“ are, de regulã, ca efect

Tabelul 7: Fenomene urmãrite prin observaþii vizuale
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Schema 2: Modul de realizare a informãrilor intercompartimentale
în cazul producerii unor evenimente deosebite

Executant
urmãrire

Confirmare
de primire

Raport

Reluarea
activitãþii
de urmãrire

Responsabil
urmãrire
ansamblu

Confirmare
de primire

Confirmarea
rezultatului
urmãririi

Confirmare
de primire

Raport

Informare

Responsabil
carte tehnicã

Compartiment
asistenþã tehnicã

Confirmare
de primire

Raport

Director
exploatare
Schema 3: Modul de realizare a informãrilor intercompartimentale
în cazul absenþei fenomenelor semnificative

Executant urmãrire
Raport

Confirmare de primire

Responsabil urmãrire ansamblu

Raport

Confirmare de primire

Responsabil carte tehnicã

Informare
Director exploatare
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Confirmare de primire

stabilirea uneia din urmãtoarele
decizii:
 ordonarea unei noi activitãþi de
constatare asupra construcþiei în
cauzã, urmatã de confirmarea sau
neconfirmarea primelor concluzii
(eroare de interpretare, neglijenþã etc.)
 ordonarea unei anchete minuþioase, însoþitã de raport care sã
reflecte: cauzele care au produs
fenomenul, efectele pe care le-a produs fenomenul, modul de soluþionare, termen de remediere, dupã
caz, angajarea proiectantului care a
proiectat construcþia pentru adoptarea unei soluþii autorizate, eliminarea repetãrii fenomenului,
declanºarea urmãririi speciale la
recomandarea proiectantului/expertului, autori ai unei documentaþii care
trebuie întocmitã conform actelor
normative în speþã, modul de
recepþionare a activitãþii de remediere, reparaþie, modificare, desemnarea COMISIEI de recepþionare din
care va face parte obligatoriu
responsabilul cu urmãrirea curentã
ºi cel cu reparaþiile, remedierile sau
alte asemenea, aplicate construcþiei.
Mãsuri responsabile se iau ºi în
cazul calificativului „necorespunzator“ referitor la stãrile ce caracterizeazã Cerinþa B - siguranþa în
exploatare. Redau, în continuare,
graficul cu modul de realizare a
informaþiilor intercompartimentale
în cele douã cazuri: producerea
evenimentului ºi absenþa fenomenului (schemele 2 ºi 3).
În funcþie de interesul cititorului,
la solicitare, pot fi prezentate detalii
cu privire la „Jurnalul evenimentelor“
ºi alte date care nu au voie sã
lipseascã din conþinutul CÃRÞII
TEHNICE A CONSTRUCÞIEI.
De menþionat cã acolo unde
investitorul, beneficiarul sau utilizatorul unei construcþii au fost formaþi
sau provin din þãri cu tradiþie în aplicarea strictã a legislaþiei în construcþii, aceºtia solicitã aceleaºi
exigenþe ºi în România, deþinând la
finalul lucrãrilor arhive bine puse la
punct, având numiþi responsabili de
specialitate care supravegheazã
atât construcþia cât ºi instalaþiile
aferente pentru ca acestea sã
rãmânã mereu în parametrii proiectaþi atât din punct de vedere fiabil cât
ºi viabil. 
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CIC SÃVINEªTI – Instalaþie de amoniac 1.000 t/zi
INSTALAÞII ELECTRICE ªI AUTOMATIZÃRI
Antreprenor: TIAB SA, Sucursala Piatra Neamþ
Beneficiar: GA PRO CO Chemical, Sãvineºti
Proiectanþi: Mannesmann Demag, Germania
Iprochim, Bucureºti


Combinatul de Îngrãºãminte

Au fost înlocuite toate ele-

Chimice Sãvineºti a fost înfiinþat în

mentele de execuþie din instalaþia de

1956 ºi a produs pânã în prezent

automatizare.

peste 3,5 milioane tone îngrã-



Întreg procesul este asistat de

ºãminte azotoase, precum ºi impor-

calculator din camera de comandã.

tante cantitãþi de produse secundare

Acest lucru a implicat modificarea ºi

ºi semifabricate.

înlocuirea fluxurilor de cabluri;



Cele mai mari investiþii cu efect

asupra productivitãþii ºi reducerea
consumurilor specifice s-au fãcut în
anii 2006-2008, prin punerea în
funcþiune a instalaþiei de producere
amoniac, proiectatã pentru o producþie de 1.000 t/zi.

s-au montat cabluri speciale, de
date, între instalaþie ºi camera de
comandã.


Aparatura ºi echipamentele

folosite sunt toate pentru mediu cu
pericol de explozie, specific acestei
instalaþii.


Prin lucrãrile de bunã calitate

Specialiºtii TIAB au executat

realizate dupã procedee tehnice pro-

una dintre cele mai importante

prii, de cãtre TIAB SA Sucursala

lucrãri, modernizarea întregii apara-

Piatra Neamþ, s-a obþinut o instalaþie

turi de mãsurã ºi control, înlocuin-

cu eficienþã economicã ridicatã prin

du-se sistemul de comandã pneumatic

reducerea consumului de energie pe

vechi cu un sistem de comandã cu

unitatea de produs cu un impact

calculator de proces.

negativ mai redus asupra mediului. 
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Performanþele macaralelor GROVE
Sunt tot mai frecvente informaþiile despre construcþii gigant rãspândite pe mapamond, construcþii care nu pot fi
puse în operã decât cu utilaje ºi tehnologii performante.
În acest sens, în ultima perioadã de timp, ºase automacarale tot-teren GROVE GMK7450 ºi-au dovedit abilitãþile
excelente la construirea unei centrale eoliene în China. Ele au lucrat la ridicarea, aºezarea ºi mentenanþa turbinelor eoliene.
Cinci din cele ºase automacarale cu capacitãþi de 450 tone aparþin companiei chineze de închirieri CLETC, cu
sediul în localitatea Tianjin City, în timp ce a ºasea macara a fost achiziþionatã de principalul contractor al acestui
proiect, Inner-Mongolia Wind Power Construction Ltd.
Automacaraua GMK7450 achiziþionatã de contractor este echipatã cu
un ataºament „Mega-Wind-Lift” care
furnizeazã putere adiþionalã braþului
de ridicat ºi o operare uºoarã pe timp
de vânt puternic permiþând, în acelaºi
timp, macaralei sã opereze cu o contragreutate suplimentarã de 40 tone.
Astfel, contragreutatea totalã a macaralei ajunge la 160 tone. Aceastã combinaþie îi oferã automacaralei GMK7450
o diagramã de lucru excelentã ºi putere
adiþionalã, mai ales când braþul lucreazã în plan înclinat, aºa cum este cazul
aplicaþiilor cu turbinele eoliene. În plus
faþã de ataºamentul „Mega-Wind-Lift“,
automacaraua GMK7450 a InnerMongolia Wind Power Construction Ltd.
are în configuraþie prelungitor zãbrelit
de 12 m pânã la 73 m care poate ridica
sarcini pânã la înãlþimi de 130 m.
Automacaraua Grove GMK7450
este utilajul perfect pentru acest
proiect, macaraua fiind aleasã special
pentru construirea parcului eolian
îndeplinind toate condiþiile de lucru din
cadrul ºantierului.
Automacaralele Grove au fost folosite pentru ridicarea, montarea ºi
mentenanþa unor generatoare eoliene
de 1,5 MW ºi au manipulat sarcini cu o

greutate medie de 55 tone la o
înãlþime de aproximativ 65 m.
Modelul de automacara tot-teren
de la Grove cu cea mai mare capacitate este GMK7450. Are braþ TWINLOCK de 60 m ºi este montatã pe
ºasiu cu ºapte axe. Cu o transmisie
complet automatã ºi sistem de suspensie independent Megatrack, automacaraua Grove GMK7450 asigurã
performanþe optime atât pe teren normal cât ºi pe teren accidentat ºi în
condiþii dificile de lucru.
În amplasarea centralelor eoliene
se þine cont de valoarea vântului în
zonã, de teren, de impactul vizual
asupra structurilor din vecinãtate, de
apropierea de reþeaua de distribuþie a
curentului ºi de condiþiile de vreme de
pe ºantier. Toate cele ºase automacarale Grove GMK7450 au lucrat foarte
bine în aceste condiþii dificile de vreme,
cu temperaturi de pânã la -20 0C ºi vânt
foarte puternic.
Administraþia Naþionalã a Energiei
din China a clasat domeniul energiei
eoliene drept unul de primã importanþã
pentru asigurarea energiei curate ºi
ieftine. Au fost selectate ºase locaþii în
care se vor instala pânã în 2020 centrale eoliene cu capacitãþi de pânã la
10 GW.

Furnizorul de echipamente de ridicat pentru industria de construcþii
Manitowoc asigurã suport tuturor
proiectelor clienþilor sãi. Cei mai buni
tehnicieni ai sãi cãlãtoresc de la un
ºantier la altul pentru a asigura
pregãtirea automacaralelor ºi supravegherea lor pe tot parcursul derulãrii
proiectelor.
Gama de automacarale ºi macarale mobile Grove dispune de echipamente de ridicat cu sarcini cuprinse
între 35 t ºi 450 t ºi cu lungimi de braþ
(cu tot cu prelungitor) de la 44 m la
133 m.
Grupul deþine peste 100 de fabrici
de producþie ºi servicii în 27 de þãri din
America ºi Europa. Este recunoscut
drept cel mai mare furnizor de echipamente de ridicat pentru industria de
construcþii din întreaga lume, iar gama
sa de macarale cuprinde: macarale
ºenilate cu braþ zãbrelit, macarale
turn, macarale cu braþ telescopic,
automacarale. 

MARCOM RMC ’94 Otopeni este distribuitorul autorizat al mãrcilor Potain ºi Grove în România.
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Aplicarea sistemului dual
la o clãdire de cãlãtori
Anca I. RUS – Drd. Structural Eng - Resistance – Architecture Division, Railway Study and Design Institute - Bucharest
Cristian S. BÃLAN Eng. – Technical Director – Building Design, Research and Software Institute - Bucharest
Helmut H. KÖBER – Dr. Eng. - Technical Consultant – Design Institute for Rolling Mill - Bucharest

Oraºul Focºani este amplasat în imediata apropiere a focarului seismic Vrancea, [BÃLAN ª., 1982].
Pentru clãdirile supuse la acþiuni seismice de mare intensitate alegerea sistemului ºi conformarea structuralã au o mare importanþã. Ca urmare este necesar a se lua mãsuri specifice pentru asigurarea unei judicioase conformãri antiseismice a clãdirii în vederea obþinerii unei bune comportãri individuale ºi de
ansamblu, [BUCUR C., 1998; FIERBINÞEANU V., 1999; MARUSCIAC D., 2000; PAULAY Th., 1995].
La stabilirea formei ºi a alcãtuirii de ansamblu a construcþiei s-au ales contururi regulate în plan, compacte
ºi pe cât posibil simetrice.
Articolul de faþã prezintã modul cum a fost aplicat sistemul dual la proiectarea clãdirii de cãlãtori din
oraºul Focºani.
PREZENTAREA CONSTRUCÞIEI
Forma clãdirii rezultã din alãturarea ºi întrepãtrunderea a patru
subansambluri care au dimensiuni în
plan ºi pe verticalã diferite (figura 1
ºi 2), [RUS A., 2004]. Astfel:
 Corpul A este paralel cu liniile
de cale feratã ºi este compus din trei
tronsoane (A1, A2, A3) cu volume
diferite care adãpostesc spaþii de
exploatare feroviarã, pentru servicii
ºi dotãri comerciale. Tronsonul central A2 cu regim de înãlþime S + P +
4E (subsol + parter + 4 etaje) este
flancat de tronsoanele laterale A1 ºi
A3 care au S+P+1E respectiv P+1E.
 Holul central desfãºurat pe
douã niveluri ºi amplasat între corpurile A1 - A2 - A3, are acoperiºul din
structuri metalice uºoare - grinzi cu
zãbrele cu tãlpi paralele;
 Corpul B este perpendicular pe
corpul A ºi este legat de acesta
printr-o copertinã la nivelul parterului.

Înãlþimea acestui corp este P + 3E
(parter + 3 etaje).
Întregul ansamblu are o suprafaþã construitã de 1325 m2 ºi o arie
desfãºuratã de 4800 m2.
În cadrul aceluiaºi tronson s-au
evitat disimetrii pronunþate în geometria volumelor, în distribuþia
maselor ºi a rigiditãþilor pentru a
delimita efectul defavorabil al torsiunii generale.
Tronsoanele A1, A3 ºi corpul B
sunt structuri în cadre. Tronsonul A2
a ridicat unele probleme din cauza
spaþiului ce i-a fost alocat în ansamblul corpului A. Astfel, raportul mare
între lungime (42,0 m) ºi lãþime
(7,2 m) putea conduce la efecte
nefavorabile cum ar fi: excitaþii seismice asincrone ale fundaþiei, torsiune generalã semnificativã etc. Ca
urmare, s-a optat pentru soluþia
mixtã de alcãtuire: cadre ºi pereþi

Fig. 2: Subansamblurile
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Fig. 1: Clãdire cãlãtori staþie Focºani –
vedere dinspre linii

structurali - sistem dual. S-a realizat
astfel o construcþie care preia avantajele celor douã sisteme: menþinerea flexibilitãþii funcþionale oferitã
de structurile în cadre, respectiv
asigurarea rezistenþei ºi rigiditãþii
necesare la preluarea acþiunilor orizontale oferite de structurile în
diafragme.
Rãspunsul dinamic diferit al celor
trei tronsoane ale ansamblului A a
condus la un studiu atent al rosturilor
dintre ele. Dimensionarea ºi realizarea lor practicã urmãreºte ca
oscilaþiile defazate sã nu conducã la
coliziune (fig. 3).
MODELUL DE CALCUL
Din ansamblul de clãdiri ce alcãtuiesc staþia de cale feratã, prezentãrile
ulterioare se referã la tronsonul A2.
Necesitãþile funcþionale ale construcþiei conduc la existenþa mai
multor elemente de rezistenþã cu
alcãtuire neregulatã cum ar fi de
exemplu pereþii în care golurile sunt
dispuse neordonat. Comportarea
acestor elemente este dificil de precizat iar modelarea lor pentru calcul
nu este suficient de fidelã în raport
cu realitatea.
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Pentru calcul s-a folosit „metoda
cadrului echivalent“ (fig. 4), care
face parte din categoria metodelor
simplificate.
Au fost adoptate urmãtoarele
aproximaþii: (i) pereþii structurali plini
se considerã în calcul ca niºte console verticale încastrate la bazã; (ii)
pereþii structurali cu ºiruri de goluri uºi sau ferestre, se considerã în calcul ca niºte cadre etajate. Pentru
aceste cadre se considerã urmãtoarele secþiuni: (a) montanþii cadrului
etajat sunt plinurile verticale ale
pereþilor transformate în bare cu
secþiune constantã, (b) riglele cadrului se transformã în bare cu
deschidere teoreticã egalã cu distanþa dintre axele montanþilor având
rigiditatea variabilã în lungul lor ºi
anume: pe lumina golului secþiunile
sunt cele reale, iar în zona montanþilor rigiditatea este infinitã.
Încãrcãrile au fost grupate în
patru ipoteze de calcul dupã cum
urmeazã:
(i) gruparea fundamentalã: (a)
valori normate = ipoteza 1; (b) valori
de calcul = ipoteza 2;
(ii) gruparea specialã: (c) încãrcare spectralã pe direcþie transversalã = ipoteza 3; (d) încãrcare
spectralã pe direcþia longitudinalã =
ipoteza 4.
Din multitudinea de rezultate
prezentãm doar caracteristicile dinamice proprii ale structurii:
Modul 1 (T1 = 0,19 s) este
vibraþia transversalã. Modul 2 (T2 =
0,15 s T2 = 0,15 s) este vibraþia longitudinalã;

Fig. 3: Imagine rost între tronsoanele A2 ºi A3
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Modul 3 (T3 = 0,13 s) este torsiunea. Se constatã cã din punct de
vedere dinamic structura se încadreazã în tipul de structuri rigide.
Deplasãrile ºi eforturile au fost
determinate prin încãrcarea structurii cu spectrul de proiectare ales
conform amplasamentului ºi luând în
considerare toate celelalte caracteristici privind importanþa clãdirii,
alcãtuire, materiale etc.
COMENTARII
 Amplasamentul ºi condiþiile
impuse noii staþii de cale feratã din
oraºul Focºani - România au fãcut
ca proiectarea ansamblului de clãdiri
care o alcãtuiesc sã ridice multiple
probleme de conformare, calcul ºi
execuþie. În urma soluþiilor tehnice
adoptate privind alcãtuirea, conformarea ºi dimensionarea elementelor
de rezistenþã, s-a realizat în totalitate
respectarea condiþiilor impuse de
reglementãrile tehnice aliniate la
Eurocode.
 Cele mai dificile condiþii de
proiectare au fost ridicate de tronsonul A2. Concluziile pentru acest
tronson sunt: (a) din punct de vedere
dinamic structura are o comportare
rigidã, deci aportul diafragmelor în
ansamblul mixt al clãdirii este predominant; (b) deplasãrile relative de
nivel maxime sunt sub valoarea
impusã de reglementãrile tehnice;
(c) deplasarea absolutã maximã
este de 3,706 x 10-3 m la cota maximã;
(d) rosturile tehnologice sunt atât la
nivelul suprastructurii cât ºi al
infrastructurii; (e) suplimentarea
armãturii de rezistenþã la grinzile
perimetrale ºi planºee la toate
nivelurile.

AUTORII ANUNÞÃ cã:
 Prezentul articol;
 Articolul „EUROSTEEL 2008
Graz“ autori C. BUCUR ºi M.
BUCUR din revista nr. 42/oct 2008;
 Articolul „Obiective în proiectarea construcþiilor - Prãbuºirea
progresivã“ autori C. BUCUR,
R. CAPRÃ, A. IBRAM din revista
nr. 51/aug. 2009,
sunt realizate cu sprijinul
financiar al CNCSIS prin Contractul de Cercetare ID_8 - PN II
BIBLIOGRAFIE
1. BÃLAN ª., V. CRISTESCU, I.
CORNEA, Cutremurul de pãmânt
din România de la 4 martie 1977
- Ed. Academiei Române, 1982;
2. BUCUR C., A. ARDELEA, N.
CHIVU, Repair and rehabilitation Case studies - Three Building of
Bucharest, Romania - IABSE Colloquium Report IABSE - nr. de referinþã 2020, pag. 244 - 245/ ISBN
3-85748-094-8/Berlin, lucrarea pe CD
- 1998, Berlin - Germania;
3. FIERBINÞEANU V., A. ARDELEA, C. BUCUR, A. RUS, Verificarea structurii unui acoperiº de tip
paraboloizi hiperbolici, Revista Cãilor
Ferate Anul 86 nr. 5 - 6 / 1999 pp: 52
- 57 ISSN 1220-868X;
4. MARUSCIAC D. ºi alþii,
Proiectarea structurilor etajate pentru
construcþii civile - Ed. Tehnicã, 2000,
Bucureºti;
5. PAULAY Th., H. BACHMAN, K.
MOSER, 1995 - „Proiectarea structurilor din beton armat la acþiuni seismice“,
Editura Tehnicã, 1997, Bucureºti;
6. RUS A., Studiul aplicãrii sistemului dual la construcþii noi ºi existente - Referat 1 doctorat, Referat 2
doctorat, 2007, 2008. 

Fig. 4: Cadre echivalente

73

CONSTRUCTORI DE EXCEPÞIE
Dan Mateescu (1911 - 2008)
Academicianul Dan Mateescu
face parte din elita celor mai de
seamã dascãli ºi oameni de ºtiinþã
pe care i-a dat România.
S-a nãscut la 15 noiembrie 1911
la Cãlãraºi, unde a ºi urmat Liceul
ªtirbei Vodã. A continuat apoi studiile superioare la ªcoala Politehnicã din Berlin-Charlottenburg,
devenind inginer în anul 1934.
Activitatea
inginereascã
a
început-o în anul 1935 la Reºiþa Fabrica de Poduri ºi Construcþii
Metalice unde, pânã în anul 1948, a
funcþionat ca inginer proiectant, ºeful
Atelierului de proiectare, ºeful
Secþiei de montaj intern ºi extern,
ºeful Atelierului fabricii, ºeful Fabricii
de Poduri ºi Construcþii Metalice în
Reºiþa ºi Bocºa Montanã - unitate
proiectatã, executatã ºi pusã în
funcþiune sub conducerea sa.
Dintre obiectivele mai importante
proiectate în acea perioadã amintim:
structura metalicã a Pavilionului
Administrativ CFR Bucureºti (prima
construcþie metalicã complet sudatã
din þarã); podurile de cale feratã pe
Someºul Mic, tablierele podurilor
Ilva Micã - Vatra Dornei ºi linia
Câmpina - Braºov - Fãgãraº - Sibiu;
hangarele din Braºov ºi Someºeni
cu deschideri de 50 m, respectiv 100
m; ridicarea podurilor peste Prut la
Reni; conducerea lucrãrilor de consolidare a viaductelor Borcea ºi a
montajului tablierelor pe linia dublã
Câmpina - Braºov etc.
Între anii 1948 - 1954, a condus
Centrul de studii ºi proiectãri al
Combinatului Siderurgic Hunedoara
de la Timiºoara (devenit în anul
1951 Filiala IPROMET), unde a realizat, în principal: complexul Oþelãriei
Noi, Hunedoara; obiective la furnalele ºi laminoarele vechi de la
Hunedoara ºi Oþelul Roºu etc.
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Activitatea în învãþãmântul superior a început-o în anul 1944, ca profesor suplinitor la Politehnica din
Timiºoara. În anul 1948, a devenit
profesor titular ºi ºef al Catedrei de
construcþii metalice. În afara disciplinei de bazã - Construcþii metalice
- predatã la Facultatea de Construcþii, a mai predat ºi cursurile:
Rezistenþa materialelor; Calculul ºi
tehnologia construcþiilor metalice
sudate la Facultatea de mecanicã
(1948 - 1951); Construcþii metalice
(în paralel, timp de doi ani) la Facultatea de Construcþii din Cluj-Napoca;
Calculul plastic al structurilor metalice a contribuit la pregãtirea inginereascã a numeroase serii de studenþi.
În facultate, prof. Dan Mateescu
a desfãºurat ºi o impresionantã
activitate de proiectare, din care
amintim obiectivele: cupola Pavilionului Expoziþiei Naþionale din
Bucureºti; structura metalicã a Centralei hidroenergetice Porþile de Fier I;
acoperiºul Centralei hidroenergetice
Porþile de Fier II; acoperiºurile
spaþiale ale sãlilor de sport din
Timiºoara, Arad, Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, ªtei etc.; refacerea
laminoarelor de la Reºiþa; turnãtoria
de la Combinatul de Utilaj Greu din
Iaºi; oþelãria electricã de la Combinatul de Utilaj Greu de la ClujNapoca; centralele termoelectrice
de la Rovinari ºi Turceni ºi termocentrala pe ºisturi de la Anina
(colaborare) etc.
De asemenea, a elaborat studii ºi
a întocmit proiecte de execuþie ºi în
afara þãrii: Centrala termicã Praga
Nord (Cehoslovacia); Sala de sport
ºi Velodromul acoperit din Tripoli
(Libia) etc.
La elaborarea proiectelor - devenitã o permanenþã a activitãþii sale a adoptat soluþii noi (pe bazã de
studii) privind structurile de rezistenþã, în special la cele spaþiale,
cu rezultate tehnico-economice semnificative.

Concomitent cu activitatea didacticã ºi de proiectare, prof. Dan
Mateescu a desfãºurat ºi o bogatã ºi
laborioasã activitate de cercetare
ºtiinþificã cu rezultate remarcabile,
fapt pentru care a fost ales membru
titular al Academiei Române în anul
1974.
Un alt merit al profesorului Dan
Mateescu este ºi acela de a fi înfiinþat,
la Institutul Politehnic din Timiºoara,
Laboratorul de construcþii metalice considerat printre primele laboratoare
de specialitate din þarã. De altfel, preocuparea pentru crearea ºi dezvoltarea bazei materiale de cercetare
a fost o permanenþã.
Dintre domeniile de cercetare
abordate de acad. Dan Mateescu se
detaºeazã: cercetarea fenomenului
de obosealã a elementelor ºi structurilor metalice.
Menþionãm, în acest sens, experimentarea soluþiei pentru placa
ortotropã a podului de la Vadul Oii;
longeronii podului de cale feratã
peste canalul de la Nazarcea; studii
de colaborare cu catedra de la Universitatea din Belgrad despre influenþa tensiunilor reziduale din sudurã
asupra comportãrii la obosealã ºi
asupra vitezei de propagare a
fisurilor; studii teoretice ºi experimentale asupra elementelor realizate din profile cu pereþi subþiri
formate la rece (elaborând primele
instrucþiuni ºi primul STAS în acest
domeniu); studiul stãrii de tensiune
ºi deformaþii pe cale analiticã ºi
experimentalã din acþiuni statice ºi
dinamice în elemente, îmbinãri ºi
structuri metalice (studii ce au modificat normele româneºti de proiectare);
analiza teoreticã ºi experimentalã a
problemelor fundamentale care
influenþeazã fenomenul de instabilitate a elementelor ºi structurilor metalice; tipuri noi de elemente ºi
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structuri metalice spaþiale cu consum redus de metal, aspecte arhitectonice ºi funcþionale deosebite,
cu un grad ridicat de industrializare
ºi siguranþã în exploatare.
Acad. Dan Mateescu are ºi o
activitate impresionantã de publicaþii, fiind autor a peste 200 de
lucrãri: studii, articole, comunicãri
ºtiinþifice apãrute în reviste din þarã
ºi strãinãtate.
De asemenea, a publicat 18 volume (autor sau coautor) de cursuri ºi
tratate dintre care enumerãm: Linii
de influenþã la sistemele static nedeterminate, 1949; Construcþii metalice, 2 volume: 1950 ºi 1951;
Construcþii metalice speciale, 1956,
ediþia a II-a 1962; Construcþii metalice. Exemple de calcul, 1972, ediþia
a II-a 1980; Construcþii metalice,
1975; Calculul construcþiilor sudate,
1977; Stabilitatea la compresiune a
structurilor din bare de oþel, 1980;
Construcþii metalice. Calculul ºi
proiectarea elementelor din oþel,
1980; Conducte metalice circulare
cu diametru mare, 1985; Calculul
plan ºi spaþial al grinzilor de rulare,
1988; Der Metallbau-cap. Vorgespann teraumliche Fachwerkplatten,
1988, Karlsruhe; Construcþii metalice pretensionate, 1989; Clãdiri
înalte cu schelet din oþel, 1997.
Pentru a face cunoscute realizãrile din domeniul ºtiinþei ºi tehnicii
româneºti în construcþii metalice,
acad. Dan Mateescu a organizat la
Timiºoara conferinþe ºtiinþifice cu
participare internaþionalã începând
cu anul 1973, din trei în trei ani.
O altã activitate, cãreia i s-a
dedicat ca om de ºtiinþã ºi pãrinte,
totodatã, a fost conducerea de doctoranzi. Sub îndrumarea sa ºtiinþificã
competentã, 36 de ingineri din þarã
ºi strãinãtate s-au perfecþionat
devenind cadre de valoare în domeniul construcþiilor metalice. ªi dacã
se poate vorbi de o adevãratã
ºcoalã în domeniul construcþiilor
metalice din þarã, aceea este creatã
de acad. Dan Mateescu. Tuturor
celor care au colaborat la catedrã,
doctorat, cercetare, proiectare le-a
fost un pãrinte spiritual. De aceea
ºi prestigiul de care s-a bucurat în
rândul colaboratorilor direcþi din
toatã þara.
Ca profesor, la Institutul Politehnic din Timiºoara, a deþinut ºi funcþia
de decan al Facultãþii de Construcþii,
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timp de 15 ani fãrã întrerupere
(1961-1976), contribuind la perfecþionarea învãþãmântului universitar de construcþii din þarã.
Pentru realizãrile de seamã din
învãþãmântul universitar, i s-a conferit titlul de profesor universitar
emerit (1971), iar pentru activitatea
ºtiinþificã de excepþie - apreciatã ºi în
strãinãtate - ºi a aportului deosebit la
realizarea a numeroase ºi importante obiective industriale din þarã, a
fost ales membru titular al Academiei
Române (1974). De asemenea, Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
(1995), Universitatea Politehnica din
Timiºoara (1996) ºi Universitatea
Tehnicã de Construcþii Bucureºti
(1997) i-au acordat titlul ºtiinþific de
Doctor Honoris Causa.
A fost desemnat cetãþean de
onoare al municipiului Timiºoara,
decorat cu ordinul de merit în grad
de Mare Ofiþer; Ordinul Muncii ºi
Ordinul Meritului ªtiinþific.
Acad. Dan Mateescu a fãcut
parte din numeroase comitete
ºtiinþifice ºi tehnice din þarã ºi din
strãinãtate, dintre care amintim:
preºedintele Comisiei pentru construcþii metalice a Consiliului Naþional
al Inginerilor ºi Tehnicienilor; membru în Consiliul ºtiinþific al Institutului
Central pentru Cercetare, Proiectare
ºi Directivare în Construcþii; coordonatorul ºtiinþific al Filialei ICCPDC Timiºoara; membru în Consiliul de
conducere al Inspectoratului General de Stat pentru Investiþii-Construcþii; membru în Consiliul
tehnico-economic al Ministerului
Energiei Electrice; membru în
Prezidiul Academiei Române; director, din anul 1976, al Centrului de
cercetãri ºtiinþifice al Academiei
Române Timiºoara - devenit Filiala
Academiei Române pe care a condus-o în calitate de preºedinte pânã
în anul 1993, când a devenit
preºedinte de onoare al filialei;
membru în Consiliul de conducere al
revistelor Academiei Române: Studii
ºi cercetãri de mecanicã aplicatã,
Serie de meqanique appliquee etc.
De asemenea, a fost membru
al unor societãþi ºtiinþifice internaþionale precum: Structural Stability
Research Council; Council on Tall
Buldings and Urban Habitas;
membru în Comitetul internaþional
de redacþie al revistei Construction metallique - atestând marele

prestigiu de care s-a bucurat în
lumea ºtiinþificã internaþionalã de
specialitate.
Atât de bogatã este activitatea
desfãºuratã de acad. Dan Mateescu,
încât nu existã inginer din þarã, care
sã nu-i stimeze opera... O operã de
excepþie, care l-a impus printre cei
mai de seamã profesori ºi oameni de
ºtiinþã români.
În peste 70 de ani, profesorul ºi
academicianul Dan Mateescu a slujit
profesia cãreia i s-a dedicat,
luminând ºi pe alþii cu darurile
învãþãturii sale... Tot ceea ce a întreprins a stat sub semnul creaþiei. De
prestigiul de care se bucura inginerul
Anghel Saligny (academician ºi
preºedinte al Academiei Române la
vremea sa) s-a bucurat ºi acad. Dan
Mateescu (în vremea noastrã).
Opera sa este ºi va rãmâne în
ºtiinþa ºi tehnica româneascã un
exemplu, dar ºi o bogãþie spiritualã
pentru inginerii constructori.
...Lecþii de o înaltã þinutã ºtiinþificã ºi autentic talent pedagogic.
...Proiecte de importanþã majorã
cu soluþii novatoare, viabile tehnic ºi
eficiente economic.
...Studii teoretice ºi experimentale inedite ale fenomenelor specifice elementelor ºi structurilor
metalice (obosealã, stare de tensiune ºi deformaþii, instabilitate etc.).
...Manuale publicate, devenite
elemente de bazã în studiul ºi
proiectarea construcþiilor metalice.
...Omul la poarta cãruia cine a
bãtut (dintre ingineri) n-a plecat... cu
mâna goalã. A dãruit din prea plinul
minþii ºi inimii sale învãþãturi temeinice.
...Cultul muncii, simþul dreptãþii,
respectul valorii, conºtiinþa datoriei
împlinite! Pãrinte spiritual al multor
generaþii de ingineri! Din... luminã a
dat luminã!
Acesta a fost inginerul, profesorul, omul de ºtiinþã - omul de
excepþie pe care am încercat sã-l
prezentãm prin cuvinte... totuºi
sãrace faþã de o minte de la care nu
puþini s-au adãpat.
În ºtiinþa ºi tehnica construcþiilor
din România, numele savantului
Dan Mateescu reprezintã o culme
greu de atins.
ªi ce bine ar fi pentru þarã, dacã
ar avea mai multe... aºa culmi!
Din volumul
„Personalitãþi româneºti în construcþii“
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Protecþia construcþiilor din zidãrie
la acþiuni seismice
dr. ing. Claudiu Sorin DRAGOMIR, INCERC Bucureºti
În cadrul cercetãrilor privind eficienþa unor soluþii de consolidare a pereþilor din zidãrie s-au fãcut încercãri legate de aderenþa fibrelor de carbon la materialele ceramice. Ele au fost efectuate cu ajutorul echipamentului TIRA TEST 2300 în cadrul Laboratorului de Produse Polimerice ºi Finisaje - INCERC.
Experimentãrile la scarã mare pe module de elemente de construcþii din zidãrie încercatã ºi consolidatã cu
lamele din fibre de carbon au fost efectuate în cadrul Laboratorului de Cercetare ºi Încercãri pe Materiale,
Elemente ºi Structuri de Construcþii - INCERC. Rezultatele obþinute au demonstrat cã aplicarea lamelelor
din fibre de carbon pe panourile din zidãrie este eficientã, însã pentru optimizarea costurilor este necesar
sã se recalculeze dimensiunea ºi dispunerea lamelelor aplicate.
Multe clãdiri din România sunt clãdiri din zidãrie de
cãrãmidã simplã, proiectate ºi executate dupã norme
care nu mai sunt în conformitate cu cerinþele prevederilor actuale. În plus, ele au suportat de-a lungul timpului
efectul mai multor cutremure de pãmânt. Aceste clãdiri
pot pune în pericol viaþa atât a proprietarilor cât ºi a altor
persoane aflate în vecinãtatea lor. În aceste condiþii,
consolidarea construcþiilor din zidãrie prezintã un interes
major pentru grupurile de specialiºti din România ºi
Europa [1].
Zidãria este un material de construcþie economic
care este utilizat pe scarã mare în lume. Cu proprietãþile
ei fizice favorabile, zidãria va fi folositã în continuare la
construcþii. Din pãcate, proprietãþile variabile ale
cãrãmizilor ºi mortarului conduc la fluctuaþii privind calitatea de ansamblu ºi rezistenþa panourilor de zidãrie. De
aici ºi importanþa crescutã de armare seismicã a zidãriei
pentru îmbunãtãþirea comportãrii construcþiilor.
Dezavantajele metodelor tradiþionale sunt urmãtoarele: creºterea greutãþii totale a clãdirii, care va conduce proporþional la creºterea forþelor seismice; ca un
rezultat al problemelor de legãturi, în regiunea de contact dintre zidãrie ºi mortarul pulverizat, efectul de consolidare este parþial redus; spaþiul interior va fi redus;
sistemele de precomprimare externã vor cauza forþe
suplimentare de compresiune; acestea vor conduce la o
supraîncãrcare a zidãriei la etajele inferioare ale unei
clãdiri înalte; sistemele de armare care utilizeazã materiale din oþel ºi cadre din oþel sunt supuse la coroziune ºi
necesitã o protecþie adecvatã; rigidizarea cu cadre din
oþel oferã o creºtere substanþialã a rezistenþei, dar este
problematicã din punct de vedere estetic ºi necesitã
metode de aplicare scumpe. Prin utilizarea fibrelor de
carbon, toate dezavantajele prezentate mai sus sunt evitate. Reparaþiile cu lamele din fibre de carbon necesitã
mai puþin spaþiu ºi nu au loc coroziuni [2].
Studiul de faþã pune în evidenþã rezultatele obþinute
prin aplicarea unei tehnici de armare cu lamele din fibre
de carbon MEGAPLATE ºi CarboDur pentru consolidarea pereþilor de zidãrie.
CARACTERISTICILE MATERIALELOR
UTILIZATE PENTRU EFECTUAREA ÎNCERCÃRILOR
Seria produselor MEGAPLATE este alcãtuitã din
lamele polimerice armate, pe bazã de fibre de carbon,
care se produc industrial cu diverse lungimi ºi lãþimi.
Lamelele din fibrã de carbon, de tip MEGAPLATE, sunt
disponibile în 7 tipuri în funcþie de rezistenþa la tracþiune
ºi gradul de elasticitate. Pentru acest studiu a fost
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selectat tipul THR 3000, cu proprietãþile prezentate în
tabelul 1.
Tabelul 1: Proprietãþile produselor MEGAPLATE - THR 3000

Avantajele consolidãrii cu produsele MEGAPLATE
sunt: rezistenþã deosebitã la tracþiune, de câteva ori mai
mare decât oþelul; greutate micã, 1/4 din greutatea oþelului; flexibilitate ºi disponibilitate în diverse lungimi, adecvate pentru aplicare uºoarã, flexibilã ºi rapidã; creºterea
rezistenþei ºi ductilitãþii construcþiei fãrã schimbarea
geometriei sau a rigiditãþii acesteia; rezistenþã la mediu
corosiv ºi duratã mare de viaþã; costurile de intervenþie
deosebit de competitive.
Datã fiind rigiditatea lor relativã, lamelele polimerice
armate MEGAPLATE sunt adecvate pentru lipirea pe
elementele portante plane sau uºor curbate. Fibrele de
carbon sunt paralele pe direcþia lamelei, direcþie pe care
pot prelua tensiunile la tracþiune. Sunt recomandate
pentru consolidarea elementelor structurale la încovoiere, precum grinzi, grinzi de planºeu, planºee,
zidãrie, pilaºtrii zidãriei portante dar ºi pentru satisfacerea cerinþelor de funcþionalitate, reducând sãgeþile de
încovoiere ºi fisurãrile. O parte din aceste recomandãri
de consolidare sunt prezentate în figura 1.

Fig. 1: Lamelele de carbon MEGAPLATE în consolidarea construcþiilor
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Lipirea lamelelor pe elementele de construcþie se
face pe talpa lor supusã tracþiunii orientate, astfel încât
sã preia forþele de tracþiune dezvoltate din cauza încovoierii. Pe ambele suprafeþe ale lamelelor MEGAPLATE
se aflã lipitã o bandã de protecþie, la dezlipirea cãreia
rãmâne o suprafaþã rugoasã ºi foarte curatã pentru o
aderenþã optimã. Sunt disponibile în diverse lãþimi ºi
grosimi ºi sunt ambalate în role care se taie la orice
lungime, pentru acoperirea oricãrei cerinþe de proiectare
a consolidãrii.
Tipul de MEGAPLATE THR 3000 este disponibil imediat cu dimensiunile 50 mm x 1,2 mm, 80 mm x 1,2 mm,
100 mm x 1,4 mm, 120 mm x 1,4 mm, iar alte tipuri
MEGAPLATE sunt disponibile la comandã într-un timp
rezonabil [3].
Pentru lipirea lamelelor MEGAPLATE pe suport se
foloseºte EPOMAX - PL, un sistem epoxidic bicomponent sub formã de pastã, fãrã dizolvanþi. Dupã uscare,
acesta capãtã rezistenþe ridicate la încovoiere ºi compresiune, precum ºi o aderenþã puternicã la suport. Are o
rezistenþã deosebitã la mediile corozive, precum acizi,
alcali, detergenþi. Se aplicã cu un ºpaclu neted sau cu
mistria în strat de 0,5 mm - 2 mm. Principalele sale proprietãþi sunt ilustrate în tabelul 2.

Fig. 2: Echipamentul TIRA TEST 2300

de solicitare ºi s-a determinat efortul unitar de forfecare τ
pânã la rupere, astfel:
Proba nr. 1: τrupere = 2,65 MPa
Proba nr. 2: τrupere = 3,18 MPa
Proba nr. 3: τrupere = 1,99 MPa - încercarea I,
τrupere = 0,88 MPa - încercarea II,
τrupere = 2,45 MPa - încercarea III
Pentru fiecare din cele trei probe este prezentat în
figura 3 detaliul zonelor de aderenþã cu lamelele din
fibre de carbon MEGAPLATE THR 3000.

Tabelul 2: Proprietãþile EPOMAX - PL

Fig. 3: Detaliu al zonelor de aderenþã cu lamelele din fibre de carbon

ÎNCERCÃRI DE LABORATOR
PRIVIND ADERENÞA FIBRELOR DE CARBON
LA MATERIALELE CERAMICE - BLOCURI DE ZIDÃRIE
S-a considerat cã este de interes sã fie determinat
efortul capabil de aderenþã al lamelelor din fibrã de carbon la materiale ceramice - blocuri de zidãrie din construcþii. În acest scop a fost conceput un test care sã
solicite preponderent la forþã tãietoare un ansamblu de
douã bucãþi de bloc solidarizate cu eºantioane de lamele
lipite cu adezivul specific.
Din calculele preliminare a reieºit cã în cazul acestui
montaj solicitãrile de smulgere date de momentul încovoietor asociat decalãrii dintre punctele de aplicare a
forþelor sunt de cca 10% din eforturile unitare tangenþiale
de pe direcþia aplicãrii forþei tãietoare, ceea ce face
încercarea suficient de concludentã.
Au fost confecþionate 3 probe cu geometrie relativ
similarã. S-au utilizat lamele din fibrã de carbon ISOMAT,
MEGAPLATE THR 3000, cu adeziv EPOMAX-PL.
Încercãrile s-au efectuat cu ajutorul echipamentului
TIRA TEST 2300, prezentat în figura 2, în cadrul Laboratorului de cercetare ºi încercãri pentru produse
polimerice ºi finisaje INCERC Bucureºti.
Forþa a fost aplicatã monoton crescãtor, în imediata
apropiere a laturilor pe care s-a efectuat lipirea lamelelor
din fibrã de carbon ISOMAT, Megaplate THR 3000, conform releveelor alãturate. S-au citit deformaþiile pe trepte

Din diagramele trasate în figurile 4a ºi 4b, se poate
constata o relaþie liniarã între încãrcare ºi deformaþii, cu
o rupere casantã, prin materialul ceramic. Eºantioanele
de fibrã de carbon s-au desprins de blocuri odatã cu
porþiunile adiacente de ceramicã, cu suprafeþe de rupere
înclinate sau prin nervurile create de caneluri. Aderenþa
adezivului la suprafaþa ceramicii a fost favorizatã de profilatura specificã, mici caneluri de cca. 3 mm - 4 mm.
Într-unul din cazuri, proba 3, s-a produs într-o etapã timpurie o fisurã la baza blocului ceramic din dreapta, încercãrile I ºi II; pentru a continua testul, au fost mutate
punctele de aplicare a forþelor în mod simetric; datele
sunt menþionate ca încercarea III.

Fig. 4a: Relaþiile efort unitar de forfecare - deformaþie relativã,
la încercarea probei 2
continuare în pagina 78 
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Fig. 4b: Relaþiile efort unitar de forfecare - deformaþie relativã,
la încercarea probei 3

Ordinul de mãrime al efortului unitar de forfecare τ
la rupere pentru cele 3 probe se înscrie într-o gamã de
valori care corespunde tipului de materiale în contact ºi
este util comparaþiilor cu alte solicitãri care vor rezulta
din experimente sau cu valorile necesare în modelele
de calcul.
EXPERIMENTÃRI LA SCARÃ MARE
PE MODELE DE ELEMENTE DE CONSTRUCÞII
DIN ZIDÃRIE, ÎNCERCATE ªI CONSOLIDATE
CU LAMELE DIN FIBRE DE CARBON
Conceptul de bazã al experimentelor a fost de a se
testa printr-o încercare standardizatã - testul diagonal aceleaºi specimene de zidãrie în douã situaþii: în starea
iniþialã, zidãria realizatã conform procedurilor uzuale ºi
dupã aplicarea unei consolidãri cu lamele din fibre de
carbon lipite cu adezivii specifici. Pentru a elimina factorii care sunt comuni fiecãrei probe în cele douã situaþii
dar nu pot fi identificaþi în întregime, fiind proprii caracteristicilor de material ºi manoperã, redarea rezultatelor
s-a fãcut parametric, respectiv s-a ales ca referinþã forþa
capabilã a testãrii iniþiale ºi s-a arãtat procentual modificarea valorii forþei. Aceste valori sunt de fapt de interes
în cazul intervenþiilor de dupã situaþiile post-seismice
curente.
Probele de zidãrie construite în vederea derulãrii programului experimental au forma prismaticã cu aria secþiunii dreptunghiularã. În planul feþelor zidãriei, forma
probei este pãtratã, conform figurilor 5 ºi 6, având
dimensiunea de cca 1,20 m x 1,20 m, cu grosimea de
30 cm. Releveele sunt date în desene. Grosimea probelor este de un bloc sau o cãrãmidã.

Fig. 5: Confecþionarea specimenelor, cu aplicarea lamelelor Carbodur S 1012
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Fig. 6: Cele 3 specimene dupã aplicarea lamelelor din fibrã de carbon

Probele de zidãrie s-au realizat în poziþie normalã de
zidire, pe un pat subþire de nisip, de cca 1 cm grosime,
perfect orizontal, pentru a putea fi desprinse uºor de la
locul de confecþionare. Totodatã, probele de zidãrie s-au
efectuat sub un control sistematic privind: respectarea
regulilor de þesere; realizarea unghiurilor de 900 în toate
colþurile probei; încadrarea în abaterile corespunzãtoare
diferenþelor de lungime a celor 4 laturi (± 5 mm);
grosimea ºi uniformitatea rosturilor (rosturile verticale = 10 mm
± 1 mm, rosturile orizontale = 12 mm ± 1 mm); umplerea
corectã a rosturilor verticale cu mortar. Faþa superioarã a
probei, confecþionatã în poziþia normalã, nu s-a acoperit cu
mortar.
Dupã confecþionare, probele de zidãrie au fost pãstrate în locul de confecþionare. Dupã 28 de zile de la
realizare, probele au fost pregãtite pentru încercare
dupã cum urmeazã: proba s-a rotit din poziþia de confecþionare în poziþia de încercare, una din diagonalele
probei fiind poziþionatã pe verticalã; pentru transmiterea
încãrcãrii de la platanele presei la probã, pe direcþia
diagonalei dispusã vertical, se utilizeazã piese metalice,
saboþi. Lungimea de contact între proba de zidãrie ºi
piesa metalicã de transmitere a încercãrii este de 150 mm,
respectiv 1/8 din latura probei. Lãþimea piesei metalice
de transmitere a încãrcãrii este mai mare cu 2 cm decât
grosimea probei de zidãrie ce urmeazã a fi încercatã;
proba s-a poziþionat cu capãtul inferior al diagonalei în
sabotul metalic inferior; în prealabil în cutia sabotului se
introduce un mortar de ciment-nisip. Proba se aºeazã
centrat faþã de centrul sabotului, urmãrindu-se cu firul
cu plumb asigurarea verticalitãþii diagonalei; dupã poziþionare s-a îndepãrtat mortarul în exces. În cazul în care
a fost necesar s-au completat cu mortar eventualele
goluri între probã ºi plãcile metalice ale sabotului inferior; la capãtul superior al diagonalei verticale s-a dispus
sabotul metalic superior, dupã ce pe feþele laterale ale
probei care se întâlnesc în acest colþ s-a aºezat un pat
de mortar de ciment-nisip; s-a centrat sabotul superior în
raport cu diagonala verticalã a probei ºi feþele principale
ale probei, astfel încât centrul sabotului sã coincidã cu
axul vertical al probei. S-a urmãrit, de asemenea, ca faþa
superioarã a sabotului superior sã fie perfect orizontalã,
paralelã cu faþa inferioarã a sabotului inferior; dupã centrarea sabotului superior s-a îndepãrtat mortarul în
exces ºi s-au completat cu mortar eventualele goluri
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între probã ºi plãcile metalice ale sabotului superior.
Dupã întãrirea mortarului aplicat la saboþii metalici s-a
realizat transportarea probei la presa de încercare. În
acest scop cei doi saboþi metalici au fost solidarizaþi cu
ajutorul unor tiranþi metalici φ12 mm, care preiau
întreaga greutate a probelor pe timpul transportului cu
ajutorul podului rulant; piesa s-a agãþat în podul rulant
prin intermediul urechilor de agãþare ce intrã în alcãtuirea sabotului superior. Înainte de aºezarea în poziþia
de încercare, pe probe sunt lipiþi reperi pentru
mãsurarea deformaþiilor, pe suprafaþa ºlefuitã local, în
vederea determinãrii scurtãrii diagonalei comprimate
Δv, respectiv alungirii diagonalei întinse a probei Δh.
Proba de zidãrie s-a plasat pe platoul inferior al presei
astfel încât centrul saboþilor sã coincidã cu centrul platanelor, respectiv axul vertical al probei sã coincidã cu
axul vertical al presei de încercare. Probele nr. 1 ºi 2
sunt alcãtuite din blocuri Porotherm cu geometrie generalã ºi configuraþie a zonelor de rost vertical pentru
clãdiri în zone seismice.
Încercarea s-a realizat la presa universalã de 4 MN,
prin solicitarea probei la compresiune pe direcþia diagonalei verticale. Presa asigurã condiþiile de menþinere a
încãrcãrii statice pe durata citirii deformaþiilor, având
abateri inferioare celor limitã admise ± 5% ºi are asiguratã
deschiderea liberã între platane de minimum 2,15 m.
Respectarea acestei condiþii este impusã de necesitatea
introducerii probei de zidãrie, pe care sunt montate dispozitivele auxiliare pentru transmiterea încãrcãrii.
Încãrcarea a fost aplicatã în trepte egale, pânã la
rupere. Dupã atingerea fiecãrei trepte de încãrcare,
încãrcarea s-a menþinut constantã pentru efectuarea
mãsurãtorilor deformaþiilor pe diagonalele întinsã ºi
comprimatã, pe ambele feþe. Pentru fiecare treaptã s-au
realizat citiri de deformaþii pe direcþia celor douã diagonale. Mãsurarea deformaþiei liniare pe linia diagonalei
comprimate, respectiv celei întinse, s-a realizat cu
deformetre mecanice tip Huggenberger cu baza de
400 mm, pe ambele feþe ale probei, în zona centralã a
probei, þinând cont de poziþia ºi geometria rosturilor care
determinã cedarea probei.
Panourile din zidãrie realizate cu cãrãmidã
Porotherm au fost încercate într-o etapã anterioarã pentru studierea mecanismului de cedare, respectiv determinarea încãrcãrii maxime preluatã de fiecare din cele
3 probe, pânã la cedare. Cedarea a fost identificatã prin
atingerea unei forþe limitã în preluarea încãrcãrii date de
presã, vizualizatã atât prin aparatura de control a presei
cât ºi prin alunecãrile pe rost ºi/sau fisurarea unor
blocuri, dupã caz.
În cea de a doua parte a programului de cercetãri pe
ambele feþe ale celor 3 panouri s-au lipit câte 3 lamele
SIKA Carbodur 1012, late de 100 mm ºi groase de 1,2 mm,
cu adezivul Sikadur 30, conform fiºelor tehnice ale firmei,
fãrã alte reparaþii ale rosturilor [4]. În figura 6 sunt
prezentate cele 3 specimene dupã aplicarea lamelelor
din fibrã de carbon SIKA Carbodur S 1012. De la stânga
la dreapta, specimenele: cod proba nr. 2, cod proba
nr. 3, cod proba nr. 1.
Încercãrile au fost reluate cu aceeaºi metodologie,
dupã maturarea adezivului, la 7 zile. S-a considerat cã
situaþia în care se prezentau panourile dupã încercarea
iniþialã reprezintã o situaþie care se întâlneºte în mod
curent dupã seisme, în care deteriorãrile care pot fi

vãzute nu par atât de grave încât sã justifice condamnarea unei zidãrii ºi se doreºte o metodã de readucere a zidãriei la o capacitate acceptabilã de preluare a
eforturilor în raport cu cea iniþialã.
În urma încercãrilor s-au constatat urmãtoarele
aspecte generale: i) pe parcursul aplicãrii forþelor s-a
sesizat vizual ºi auditiv lucrul probei sub sarcinã, pe
mãsura preluãrii de cãtre lamelele din fibre de carbon a
încãrcãrii date de presã; ii) fisurile iniþiale, produse de
prima încercare ºi vizibile pe probe, nu par sã fi evoluat
distructiv, fapt explicabil prin caracteristicile acestor serii
de blocuri, destinate zonelor seismice. La trepte superioare de încãrcare s-au produs fisurãri sau cedãri ale
unor blocuri ºi/sau alunecãri pe rost, fenomen relativ
normal dupã solicitãrile repetate din cele douã etape de
experimentare; iii) Aderenþa la blocuri s-a menþinut pe tot
parcursul încercãrii, astfel încât nu s-au înregistrat
desprinderi ale lamelelor din fibre de carbon, delaminãri;
iv) impresia generalã a fost cã blocurile din proba de
zidãrie lucreazã solidar ca urmare a efectului aplicãrii
lamelelor din fibre de carbon; v) la aceastã comportare
au putut contribui urmãtorii factori: amplasarea celor
3 lamele din fibre de carbon, care au traversat la distanþe reduse rosturile ºi au fost dispuse pe ambele feþe,
realizând eficient conexiunea necesarã între pãrþile de
probã care tindeau sã fisureze; aria de aderenþã efectivã
a lamelelor, partea care este lipitã pe material ceramic,
este mai mare, ca urmare a rosturilor mai rare ºi subþiri,
care asigurã o arie efectivã de aderenþã la blocuri
apropiatã de 100%; canelurile specifice suprafeþei
blocurilor Porotherm încercate, care asigurã o aderenþã
deosebitã a adezivului ºi lamelelor SIKA; în mod special,
la blocurile indicativ S pentru zone seismice aceste
caneluri sunt mai adânci; aria de aderenþã a lamelelor
este de ordinul a 27% din aria lateralã a specimenului.
În diagramele prezentate în figurile 8, 10 ºi 12 au
fost reprezentate relaþiile dintre efortul unitar de lunecare
la rupere τrupere ºi deformaþiile relative, pe etape de
încãrcare, în limita perechilor de valori disponibile, corespunzãtoare fiecãrei încercãri în parte. Imagini din timpul mãsurãtorilor, precum ºi din momentul cedãrii
blocurilor Porotherm consolidate sunt prezentate pentru
fiecare probã în figurile 7, 9 ºi 11. La rupere s-a înregistrat numai valoarea încãrcãrii finale capabile, respectiv a
efortului unitar, cu care s-a calculat raportul faþã de situaþia iniþialã.

Fig. 7: Vedere lateralã ºi frontalã a modelului consolidat - proba nr. 1
continuare în pagina 80 
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Fig. 10: Relaþia efort - comprimare relativã/alungire relativã
corespunzãtoare probei nr. 2

În urma încercãrilor s-au constatat urmãtoarele
aspecte specifice:
Proba nr. 1: Încãrcarea maximã preluatã a reprezentat 242% faþã de încãrcarea suportatã de panoul iniþial
din zidãrie din blocuri Porotherm.
La încãrcarea maximã s-a produs cedarea blocului
superior de sub sabotul de aplicare a forþei, situaþie relativ normalã, având în vedere repetarea aplicãrii unei
forþe concentrate în acea zonã.
Proba nr. 2: Încãrcarea maximã preluatã a reprezentat 282% faþã de încãrcarea suportatã de panoul iniþial
din zidãrie din blocuri Porotherm. La încãrcarea maximã
s-a produs cedarea prin fisurare, ca urmare a eforturilor
principale redistribuite pe probã.
Proba nr. 3: Încãrcarea maximã preluatã la rupere a
reprezentat 386% faþã de încãrcarea suportatã de
panoul iniþial din zidãrie din blocuri Porotherm. La încãrcarea maximã s-a produs cedarea prin fisurare, ca
urmare a eforturilor principale redistribuite pe probã.
Prin comparaþie, se constatã cã la cele douã probe
executate din blocuri pentru zone seismice aportul procentual al consolidãrii cu lamele din fibrã de carbon este
aparent mai redus, dar aceastã situaþie reflectã de fapt
valorile iniþiale absolute mai ridicate ale încãrcãrilor
suportate, în timp ce tipul de consolidare a fost similar.
În cazul încercãrilor de faþã, un parametru semnificativ este efortul unitar de lunecare la rupere τrupere, egal
cu rezistenþa la întindere din eforturi principale, care ia în
consideraþie ºi aria medie de lucru a probelor, uºor
diferitã de la caz la caz. Diferenþa de încãrcare capabilã
obþinutã prin aplicarea lamelelor din fibre de carbon se
reflectã convenþional în acest parametru, deºi nu s-au
modificat aceste arii. La încercãrile actuale se ating
valori ale acestui parametru τrupere, superioare valorilor
de la încercarea iniþialã, ceea ce probeazã efectul
consolidãrii.
Prin încercarea iniþialã, mecanismul de cedare a fost
preponderent prin rost, în scarã, prin ruperea aderenþei
între blocuri ºi mortar. La încercarea probei consolidate
are loc un proces de aºezare, la început, pânã la
intrarea în lucru a lamelelor din fibre de carbon iar la
treptele superioare de solicitare odatã cu redistribuirea
eforturilor între blocuri, zonele de contact cu mortarul ºi
lamelele.
Pe de altã parte, este posibil ca specimenele sã fi
suferit ºi o serie de degradãri interne ale blocurilor, unele
vizibile, altele invizibile cu ochiul liber, care contribuie de
asemenea la a doua încercare la deformaþiile mai mari
sub creºteri mici de forþe.

Fig. 11: Vedere lateralã a modelului consolidat - proba nr. 3

Fig. 12: Relaþia efort - comprimare relativã/alungire relativã
corespunzãtoare probei nr. 3

Fig. 8: Relaþia efort - comprimare relativã/alungire relativã
corespunzãtoare probei nr. 1

Fig. 9: Vedere frontalã ºi lateralã a modelului consolidat - proba nr. 2
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În cazul probei 3, care nu avea caracteristici speciale
pentru zone seismice, acest proces succesiv de
aºezare, reflectat în deformaþii mai mari sub creºteri mici
de forþe este mult mai vizibil în diagrame, deºi valoarea
ultimã a încãrcãrii preluatã de probã a fost considerabilã.
Împrãºtierea rezultatelor, caracteristicã multor teste
privind zidãria, poate explica diferenþele de comportare
din situaþiile descrise.
COMPARAÞII CU ALTE DATE EXPERIMENTALE DIN INCERC
Conceptul de bazã ºi metodologia de încercare a
specimenelor influenþeazã foarte mult semnificaþia rezultatelor. Astfel: atunci când se iau ca referinþã probe martor, încercate fãrã consolidãri ºi apoi se confecþioneazã
alte probe la care se aplicã direct consolidãri ºi sunt
încercate, situaþia este cea a unei reabilitãri preventive a
construcþiilor care nu au trecut printr-o solicitare
seismicã; atunci când se ia ca referinþã o probã încercatã fãrã consolidãri ºi aceeaºi probã este consolidatã, situaþia este cea a unei reabilitãri post-seism des
întâlnite.
Din comparaþia cu alte date experimentale din
INCERC privind cãrãmida plinã, rezultã cã: s-a lucrat
prin referire la o probã martor, încercatã fãrã consolidãri,
ºi apoi cu alte probe la care s-au aplicat direct consolidãri ºi au fost încercate; aplicarea unor sisteme similare de consolidare cu lamele SIKA de aceleaºi
dimensiuni, la specimene din cãrãmidã plinã de aceleaºi
dimensiuni, 1,20 m x 1,20 m, dar dispuse perpendicular
pe rosturi ºi parþial pe diagonalã, încercate în mod similar, în 2 etape, a condus la sporuri reduse la nivelul
rezistenþelor la eforturile principale; forþele capabile
diferã în funcþie de poziþia ºi numãrul lamelelor ºi dispunerea acestora pe o faþã sau douã; aria de aderenþã
efectivã a lamelelor, partea care este lipitã pe material
ceramic, este mai redusã cu cca. 15%, din cauza rosturilor mai dese ºi groase de mortar de la zidãria plinã; la
consolidarea cu lamele perpendiculare pe rosturi
cedarea s-a produs prin desprinderea lamelelor în
zonele de capãt, dar cu ruperea unui strat de material
ceramic; consolidarea pe o singurã faþã, justificatã de
situaþiile reale în care nu poate fi accesatã cealaltã faþã,
poate induce cedarea prin încovoiere pe o direcþie normalã pe planul probei, la forþe sub valoarea din testul
iniþial;
Din comparaþia cu alte date experimentale privind
unele blocuri ceramice cu goluri, rezultã cã: s-a lucrat
prin referire la o probã martor, încercatã fãrã consolidãri,
ºi apoi cu alte probe la care s-au aplicat direct consolidãri ºi au fost încercate; eficienþa aplicãrii lamelelor
de fibrã de carbon Sika a fost variabilã, cu o mare
împrãºtiere a rezultatelor; în câteva cazuri, lamelele nu
au putut intra în lucru, deoarece cedarea s-a produs prematur, prin zdrobirea blocului de sub sabotul superior; în
alte cazuri, s-a obþinut o forþã superioarã dupã consolidare, de la 120% la 175%, în funcþie de numãrul ºi dispunerea lamelelor; aderenþa s-a menþinut pe durata
testului;
Având în vedere cã la obþinerea acestor date s-a
lucrat prin referire la o probã martor, iar specimenele
consolidate nu fuseserã încercate iniþial, precum ºi faptul cã specimenele din blocuri cu goluri au avut o
grosime diferitã de cele realizate cu cãrãmidã plinã,
analiza trebuie sã ia în consideraþie atât situaþiile specifice cât ºi valorile eforturilor principale τrupere, care nu þin
cont de secþiunea totalã.
În funcþie de acest parametru, încercãrile aratã cã
soluþia cu o singurã bandã pe diagonala specimenului
aduce un aport semnificativ, de cca 1,5 ori, faþã de
soluþia cu dispunerea a douã benzi paralel cu laturile
perpendicular pe rosturi.
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CONCLUZII
Din corelarea datelor prezentate în acest studiu
rezultã cã sistemele încercate sunt eficiente, cu precizãrile fãcute, în plus este recomandabilã aplicarea
lamelelor pe diagonalele panourilor, pe cele douã direcþii
apropiate de cele ale eforturilor principale, astfel încât
lamelele sã lucreze la întindere. În acest caz, ar fi rezonabil sã se recalculeze dimensiunea ºi dispunerea
lamelelor aplicate, pentru optimizarea costurilor.
Deoarece încercarea parametricã s-a fãcut pe o singurã
direcþie, la solicitãri statice, monoton crescãtoare, în
timp ce solicitarea seismicã realã este de naturã dinamicã, este necesarã extinderea cercetãrilor, pentru a se
evidenþia diferenþele de comportare. Este recomandabilã aplicarea simetricã a lamelelor, pe ambele feþe
ale specimenelor, deoarece consolidarea pe o singurã
faþã poate induce cedarea prin încovoiere pe o direcþie
normalã pe planul probei, la forþe sub valoarea din încercarea iniþialã. Aplicarea procedeului se poate face pe
zidãrii a cãror caracteristici de rezistenþã sunt superioare, asigurându-se astfel intrarea în lucru ºi conlucrarea dintre cele douã materiale pe durata solicitãrii,
evitându-se strivirea zidãriilor în zona nodurilor. Din
acest punct de vedere, deoarece în aplicaþiile practice
se vor aplica lamele pe cele douã diagonale, la trepte
superioare de solicitare alternantã se poate produce,
succesiv, ieºirea din lucru a zidãriei din colþurile de
cadru, în care aderenþa nu mai are obiect, rãmânând ca
zonã activã restul lamelei, pe direcþia întinsã, dar cu o
anumitã contribuþie ºi a lamelelor de pe cealaltã direcþie.
Aceste considerente vor trebui luate în considerare la
stabilirea conservatoare a mãrimii reale a ariei de contact a lamelelor cu zidãria, în raport cu aria de calcul. În
cazul ancorãrii lamelelor la betonul de pe contur, o parte
dintre aceste efecte pot fi compensate, lamelele putând
lucra avantajos pe întreaga duratã a solicitãrii. Sunt
necesare încercãri suplimentare care sã clarifice particularitãþile de comportare ale betonului ºi aderenþa la
beton a lamelelor în zona de nod.
Acest studiu este o parte a proiectului „Soluþii tehnice
integrate structurale ºi arhitecturale, tehnologii ºi materiale avansate pentru reducerea riscului, creºterea siguranþei construcþiilor ºi securitãþii vieþii la acþiuni extreme
(cutremur, impact - terorism, explozii, tornade etc.)“ RISKLESSCONS, Proiect finanþat de Autoritatea Naþionalã
Românã pentru Cercetare ªtiinþificã, sub contractul
31031/2007 coordonat de INCERC. Director de proiect:
Director ªtiinþific Dr. ing. E.S. Georgescu.
Autorul aduce mulþumiri dlui ing. Claudiu MATEI, dnei
ing. Vasilica VASILE ºi dnei ing. Daniela DOBRE, membri ai echipei de la INCERC. Apreciem, de asemenea,
contribuþia la realizarea încercãrilor a dlui Savvas ANTONIADIS, director general, ISOMAT România SRL, dnei
Rodica MÃRGÃRIT, director tehnic la Wienerberger
Sisteme de Cãrãmizi SRL Bucureºti, dlui ing. Lucian
MIHAI, director tehnic, SIKA România SRL.
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