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Democraþie… româneascã!
Mare este grãdina Domnului (nu aceea
cunoscutã din religie ca fiind a lui Dumnezeu)
ci aceea a „Domnilor” care s-au cocoþat de
destui ani la cârma þãrii eludând total noþiunea de democraþie, explicatã destul de clar
de dicþionarul limbii române ca aparþinând
poporului.
A poporului pe care îl conduc din greºealã în greºealã pânã la victoria finalã,
adicã „dupã noi… potopul”. Mult se pare
cã nu mai este pânã acolo, de seamã ce
încã din aceste zile ne aflãm în mijlocul
unui asemenea ciclon.
Actualii politicieni afaceriºti s-au cuibãrit
ca niºte lacome lipitori ºi conduc dupã propriul lor principiu democratic: ce-i al tãu
este al meu, ce-i al meu este numai ºi
numai al meu. Deci, totul pentru mine ºi
familia mea.
De aici ºi extinderea dorinþei de
„competiþie” pentru a avea mereu din ce
în ce mai mult ºi a nu fi întrecut de
altcineva. Lucru pe deplin vizibil fie ºi
numai dacã priveºti structura umanã parlamentarã, locul de desfãºurare a unor
lupte pe viaþã ºi pe moarte pentru a nu
scãpa prilejul de înavuþire atâta timp cât
se aflã în Forul Legislativ. Legislativ este
eronat spus, pentru cã, dacã însumezi
legile elaborate de ei de la alegeri încoace
ºi necesitatea lor, acestea le poþi numãra
pe degetele de la mâini. Restul timpului
este rezervat premeditat pentru tot felul de
hãrþuieli care mai de care mai edificatoare
privind intenþiile celor aleºi.
Spuneam în titlu de „democraþia
româneascã”. Chiar dacã ne este specificã mãcar de acum înainte, ea ar trebui sã
funcþioneze chiar dacã este evident…
nedemocraticã, pentru cã de fapt s-a ajuns
la situaþia în care nu mai existã pentru
guvernanþi un obstacol care sã-i împiedice
sã facã orice.
Mai poate face cineva ceva când Puterea
actualã are în mânã toate… puterile existente în þarã?
Marºul triumfal de a face totul dupã
propriul bun plac le va aduce în continuare

foloase tuturor hulpavilor în detrimentul
celor care la concret încep din aceste zile
sã „tragã mâþa de coadã”. Se va ajunge
destul de curând, apropo de mâþã, sã se
consemneze finalul unei glume în care se
spune cã, spãlând pisica, ea nu a murit
când am spãlat-o, ci când am stors-o!
Suntem mai convinºi ca oricând cã…
gluma se cam îngroaºã. Peste lipsa mijloacelor minime de existenþã a majoritãþii
cetãþenilor sã zicem cã se va trece cât de
cât pentru cã-i varã ºi putem îngurgita ierburi, mai accesibile în raport cu ceea ce ar
trebui sã nu lipseascã din alimentaþia normalã a fiecãruia dintre noi. Dar vara este ici
iar iarna nu-i prea departe. Sã vezi atunci
„bucurii”! Pânã atunci ne supãrã obstinaþia
cu care unele televiziuni ºi tabloide ne
intoxicã sistematic cu reportaje despre
VIP-urile contemporane care o duc zi de zi
ºi mai ales searã de searã într-o petrecere
deºãnþatã fãrã ca nimeni sã-i întrebe de
unde au atâþia bani. Aceste spectacole
frivole ºi opulente pot crea impresia pentru
cei din afara þãrii cã situaþia nu-i chiar aºa
de gravã! Sã aibã oare VIP-urile la care ne
referim ca sursã de finanþare nesfârºitele
împrumuturi de la FMI „drãmuite” cu mare
grijã de tãticii ºi mãmicile acestora? Mai
mult ca sigur, pentru cã majoritatea celor
care defileazã într-o asemenea posturã nu
prea au locuri de muncã. Nici n-au nevoie
de ele pentru cã le au pe cele de distracþie. ªi dacã te distrezi seara, ziua trebuie sã te odihneºti pentru a o lua de la
început.
ªi atunci când sã mai munceºti? Au
muncit ºi muncesc alþii asupra cãrora s-a
abãtut nãpasta reducerii salariilor ºi mai cu
seamã a pensiilor.
Ne place, nu ne place, „Premierul” plânge
pe umerii nevoiaºilor cã a luat mãsura
radicalã de a reduce salariile ºi pensiile
pentru cã aceasta (dupã pãrerea sa ºi a
ºefului sãu) reprezintã singura cale care
ne poate scoate din… criza care n-a fost,
apoi a fost ºi acum încã este… etc. Cum o
fi asta? Pentru cã adevãraþii specialiºti în
domeniu îºi „bat gura” de luni ºi ani
prezentând ºi alte cãi ºi mai ales mijloace
de redresare economicã ºi de creºtere a
veniturilor la bugetul statului. Ei zic, ei aud,

pentru cã, potrivit politicienilor afaceriºti
aflaþi la putere, funcþioneazã zicala „câinii
latrã, caravana trece”.
Ce spun de fapt adevãraþii profesioniºti?
Una din principalele cãi de creºtere economicã o reprezintã stimularea realã a
investiþiilor de orice formã, cele care asigurã locuri de muncã, cele care amplificã
ºi asigurã dezvoltarea producþiei ºi serviciilor pe orizontalã etc. Degeaba! Singura
lor cale este reducerea salariilor ºi pensiilor.
Vorbind de investiþii, semnalãm încã
odatã minciuna întregului Guvern cã vor fi
achitate sumele pentru lucrãrile executate
pentru stat de cãtre societãþile de construcþii în anul 2009 ºi 2010. Valoarea
creanþelor pentru cele peste 1.300 de
societãþi din ARACO este de cca. 2 mld.
euro. Din cauza acestor neonorãri foarte multe
societãþi ºi-au închis sau redus activitatea,
multe dintre ele parcurgând deja traseul
falimentului.
ªomajul, în loc sã scadã, se îngroaºã
vãzând cu ochii. Vãd ºi o simt pe pielea lor
cei în cauzã pentru cã guvernanþii au alte
prioritãþi exprimate în soluþii… expirate
potrivit capacitãþii lor profesionale. În rest,
sunt… politicieni, oameni care se conduc
dupã principii numai de ei cunoscute ºi
aplicate aºiºderea. Rezultatele se vãd ºi
trebuie sã fie încântaþi cei care i-au vrut, ei au
fost aleºi, pe ei îi avem ºi ca atare aceºtia
ne-au condamnat sã-i suportãm.
Democraþie româneascã, nu?
Ciprian ENACHE
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QUO VADIS ISC?
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN preºedintele Comisiei Naþionale „Comportarea în situ a Construcþiilor”
În urmã cu câþiva ani publicam în „Tribuna construcþiilor” un articol intitulat “Quo vadis UAICR”?
în care analizam activitatea Uniunii Asociaþiilor Inginerilor Constructori din România ºi îndemnam la unitatea de breaslã, în condiþiile de destrãmare accentuatã a acesteia.
Rezultatul? Aþi mai auzit ceva despre activitatea UAICR? Dacã membrii acestei asociaþii ar fi urmat
cele câteva sugestii pe care le propuneam, poate cã astãzi situaþia ar fi fost alta. „Dar cine este acest
preºedinte de comisie care sã ne dea sfaturi?” se întrebau colegii mei din consiliul de conducere. ªi uite
unde am ajuns!
Scriu de câþiva ani despre
activitatea Inspectoratului de Stat în
Construcþii, încercând sã-i descopãr
utilitatea în forma ºi cu atribuþiile
actuale, fãrã vreun semn de interes
cât de mic din partea celor vizaþi.
Am aflat recent cã ISC a fost trecut
din subordinea Guvernului României
în cea a Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului, devenind o
unitate bugetarã. Este un pas benefic
spre normalitate ºi o folosire mai
corectã a acestei organizaþii, cu
condiþia modificãrii atribuþiilor sale
corespunzãtor cu nevoile reale ale
populaþiei, de asigurare a protecþiei
proprii ºi a mediului ambiant împotriva a tot felul de agresiuni caracteristice timpurilor noastre.
Cu alte cuvinte, acum problema
este „Încotro ISC?”
Este de necontestat faptul cã
fondul construit existent, adicã toate
construcþiile: civile, industriale, agrozootehnice, cãi de comunicaþie ºi
transport, energetice, hidrotehnice,
edilitare etc., reprezintã bogãþia cea
mai de seamã a unei þãri,constituind
adãpost ºi suport pentru toate activitãþile cetãþenilor sãi. Ele reprezintã,
totodatã, rezultatul activitãþii creatoare a oamenilor prin membrii
breslei constructorilor, ale cãror
opere sunt, adesea, emblematice,
reprezentând „branduri” pentru locurile unde sunt amplasate. Piramidele
egiptene, templele hinduse, catedralele creºtine, castelele medievale,
drumurile romane, marile baraje de

pe fluviile lumii etc., etc. toate sunt
nu numai realizãri tehnice deosebite,
dar ºi contribuþii la patrimoniul universal din partea popoarelor ºi naþiunilor
care i-au dat pe constructorii acestor
minuni materiale.
ªi în þara noastrã existã nenumãrate construcþii monumentale,
unele - adevãrate bijuterii arhitectonice: Ateneul Roman, Arcul de Triumf,
Palatul Parlamentului, canalul Dâmboviþa, construcþii emblematice pentru
Bucureºti. Sediile primãriilor multor
oraºe sunt construcþii remarcabile
din punct de vedere arhitectonic, precum cele din Oradea, Arad, Târgu
Mureº, Craiova, Buzãu, Vaslui º.a.,
mãnãstirile din Moldova ºi Bucovina,
bisericile cetãþi din Ardeal, biserici
bijuterii precum cea de la Curtea de
Argeº, sau Trei Ierarhi din Iaºi, care
sunt cunoscute peste hotare ºi atrag
mii de turiºti din lumea întreagã.
Marile noastre baraje de la Bicaz pe
Bistriþa, Vidraru pe Argeº sau Porþile
de Fier pe Dunãre stau mãrturie a
capacitãþii creatoare a constructorilor români alãturi de mãreþele
poduri peste Dunãre de la Giurgiu
sau Cernavodã, sau vestitul Transfãgãrãºan…
Dar, alãturi de aceste construcþii
deosebite, se aflã milioane de construcþii ºi clãdiri „ordinare”: locuinþe,
ºcoli, spitale, administraþii, teatre,
cinematografe, stadioane, sãli de sport,
drumuri, ºosele, poduri, podeþe, centrale termo-, hidro- ºi nuclearelectrice, porturi fluviale, maritime ºi

aeriene, fabrici ºi uzine gigant
º.a.m.d.
Toate aceste construcþii au fost
realizate pentru a satisface nevoile
unei populaþii în continuã creºtere ºi
diversificare ca nãzuinþe ºi pretenþii.
Ele trebuie, deci, sã fie utile beneficiarilor lor ºi sã le satisfacã cele trei
cerinþe fundamentale în raport cu
orice tip de construcþie, respectiv
siguranþã, confort ºi economie.
Satisfacerea condiþiilor de utilitate
impuse construcþiilor în conformitate
cu destinaþia lor funcþionalã le face
pe acestea sã fie apte pentru
exploatare. Aptitudinea pentru exploatare a unei construcþii este definitã
ca ansamblul calitãþilor sale, respectiv calitatea sa globalã ºi se realizeazã treptat în fazele de concepere,
proiectare, execuþie ºi exploatare.
Dintre toate aceste faze, cea mai
importantã este faza de exploatare,
când construcþia îºi dã întreaga
capacitate de utilizare din partea
beneficiarului îndeplinindu-ºi scopul
pentru care a fost creatã. Aceasta
este ºi faza cea mai lungã din existenþa construcþiilor, faza în care este
supusã agresiunilor din partea mediului ambiant, natural ºi tehnologic.
Este, în acelaºi timp, din pãcate, ºi
faza în care construcþiilor li se dã
cea mai micã atenþie, pe credinþa
cã acestea rezistã peste ani, ca ºi
cum ar fi veºnice. Ori, nu este chiar
aºa!
continuare în pagina 6 
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Construcþiile se degradeazã, îºi
pierd treptat calitãþile cu care au fost
înzestrate prin concepþie, proiectare
ºi execuþie, ele sunt supuse în timp
accidentelor ºi, dacã nu se intervine cu mãsuri de mentenanþã ºi
reabilitare, se ruineazã ºi dispar ca
entitãþi utile. De aceea, urmãrirea
comportãrii in situ ºi intervenþiile pe
construcþii au o importanþã capitalã
atât pentru proprietarii de construcþii,
fie ei publici sau privaþi, cât ºi pentru
autoritãþile publice chemate sã asigure securitatea populaþiei ºi protecþia mediului înconjurãtor.
În momentul de faþã, deºi existã
unele reglementãri privind urmãrirea
comportãrii in situ a construcþiilor ºi
intervenþiile pe acestea, ele sunt mai
mult pe hârtie ºi chiar ºi aºa nu sunt
bine gândite ºi, ca atare, sunt practic inutile. Viaþa de zi cu zi ne atrage
permanent atenþia cã lipsa sau neglijarea monitorizãrii comportãrii in situ
a construcþiilor are consecinþe grave
pentru siguranþa populaþiei, pentru
confortul desfãºurãrii activitãþilor
sale, pentru economia indivizilor ºi a
societãþii în ansamblu, ca ºi pentru
calitatea mediului înconjurãtor.
Clãdirile neîngrijite ºi dãrãpãnate
cãrora nimeni nu le dã atenþie se
prãbuºesc peste oameni, omorându-i
sau schilodindu-i, drumurile ºi ºoselele uitate de toþi se degradeazã,
creând disconfort în circulaþie, dar ºi
accidente mortale ºi pagube materiale însemnate, digurile ºi barajele
nesupravegheate se stricã, provocând inundaþii ºi însemnate pagube
materiale, lipsa de monitorizare a
respectãrii reglementarilor privind
autorizaþiile de construire ºi funcþionare a construcþiilor, de funcþionare
a lifturilor sau de respectare a
normelor de protecþie împotriva
incendiilor, conduc la fenomene ºi
situaþii periculoase ca obturarea
spaþiilor urbane, prãbuºirea de lifturi,
combustia unor ansambluri comerciale etc.
Monitorizarea comportãrii in situ
a construcþiilor reprezintã, de fapt,
prelungirea grijii pentru calitate în
construcþii de la fazele de realizare
la cea de folosire. Dacã fazele de
concepere, proiectare ºi execuþie
sunt asigurate din punct de vedere
al realizãrii calitãþii în construcþii
(standarde, normative, regulamente,
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proiectanþi ºi executanþi calificaþi
pentru aceste ocupaþii, verificatori de
proiecte, consultanþi, responsabili cu
execuþia, diriginþi de ºantiere, laboratoare de încercãri etc.), faza de
exploatare, cea mai importantã din
existenþa construcþiilor, este lãsatã
pe mâna unor „specialiºti” fãrã o
pregãtire adecvatã acestei ocupaþii,
sau chiar a unor nepricepuþi de-a dreptul în domeniu (avocaþi, medici, gospodine, economiºti, juriºti etc., pretins
„instruiþi” ºi chiar certificaþi de primãrii,
dar nu în domeniul construcþii).
De-abia acum, la insistenþele
mele din partea Comisiei Naþionale
Comportarea in situ a Construcþiilor,
se întrezãreºte posibilitatea introducerii în COR a unor noi ocupaþii,
respectiv de „responsabil cu urmãrirea curentã a comportãrii in situ a
construcþiilor”, „specialist în urmãrirea
comportãrii in situ a construcþiilor” ºi
„expert în monitorizarea comportãrii
in situ a construcþiilor” ca specializãri
în cadrul activitãþii „monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor” ce
ar trebui introdusã în CAEN.
Propuneam, în urmã cu câtva
timp, cã ar fi bine sã existe o „Autoritate de Stat în Construcþii” (ASC)
care sã coordoneze toate activitãþile
din domeniu ºi care ar forma adevãratul „sistem al calitãþii în construcþii” dintr-o eventualã nouã lege
a asigurãrii calitãþii în construcþii.
Dar, cum aceastã propunere nu-ºi
gãseºte ecou la actualele foruri
decizionale, le propun o altã variantã
pentru situaþia actualã de încorporare a Inspectoratului de Stat în
Construcþii în cadrul MDRL ºi anume
transformarea ISC în ASC, având ca
principalã ºi unicã atribuþie asigurarea monitorizãrii comportãrii in situ
a construcþiilor existente, renunþând
la toate celelalte atribuþii privind controlul proiectãrii, execuþiei, pieþei
construcþiilor ºi materialelor de construcþie, laboratoarelor de încercãri
etc., pe care oricum nu le putea executa eficient din lipsã de personal
competent ºi suficient numeric.
O astfel de Autoritate de Stat în
Construcþii, autonomã sau subordonatã MDRT, ar trebui sã asigure
prezervarea fondului construit existent aflat în patrimoniul naþional, prelungindu-i existenþa ºi durata de
serviciu în folosul proprietarilor lui,

publici sau privaþi, deci al întregii
naþiuni.
În acest scop, ASC ar urma:
 sã elaboreze cadrul legislativ ºi
reglementar pentru introducerea
activitãþii de monitorizare a comportãrii in situ a construcþiilor, precizând
obligaþiile proprietarilor pentru realizarea siguranþei publice ºi a protecþiei mediului ambiant;
 sã creeze cadrul organizatoric
necesar desfãºurãrii acestei activitãþi la autoritãþile publice locale
(primãrii, consilii judeþene) ºi cele
centrale (ministere ºi similare) prin
prevederea birourilor de autorizare
ºi de monitorizare pe teren;
 sã asigure colectarea ºi prelucrarea datelor culese în teritoriu ºi
analizarea acestora în vederea informãrii autoritãþilor ºi a luãrii de decizii
politice, privind dezvoltarea domeniului construcþii ºi rezolvarea problemelor ivite (obiective de cercetare,
reglementare, calificare º.a.);
 sã promoveze ºi sã susþinã
programe de formare ºi specializare
a profesioniºtilor în monitorizarea
comportãrii in situ a construcþiilor;
 sã susþinã formarea de întreprinderi specializate pentru aceastã
activitate (dotare, personal);
 sã asigure educarea populaþiei
în spiritul ºi practica grijii faþã de construcþiile pe care le foloseºte;
 sã acorde asistenþã tehnicã ºi
consultanþã persoanelor fizice ºi
juridice solicitante;
 sã subvenþioneze activitatea
de cercetare pentru perfecþionarea
metodelor ºi tehnicilor de lucru
specifice.
În aceastã reorientare ºi sistematizare a activitãþii sale, ASC se
poate inspira din propunerile mele
trecute cuprinse în articole ºi broºuri
pe care le-am trimis MDRT, Guvernului ºi Preºedinþiei ºi se poate baza
pe colaborarea Comisiei Naþionale
Comportarea in situ a Construcþiilor
care împlineºte 26 de ani de existenþã, de promovare a scopului ºi
obiectivelor noastre statutare. Sper
ca o asemenea eficientizare a activitãþii actualului Inspectorat de Stat
în Construcþii sã se realizeze cât mai
rapid, spre binele cetãþenilor acestei
þãri lovite de crizã. 
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Replicã la… replicã!

GIP GRUP AVERTIZEA ZÃ!

Vã rugãm sã analizaþi
cum s-ar putea consolida
prezenta crãpãturã

Pentru a rãspunde punctului de vedere exprimat de cãtre INCD URBAN INCERC, sucursala INCERC Bucureºti, publicat în Revista Construcþiilor
nr. 60 din iunie 2010, GIP GRUP S.A. precizeazã:
Se cunoaºte de mulþi ani starea gravã în care se aflã structurile înalte precum: coºuri de fum industriale, silozuri, turnuri de granulare, castele de apã
º.a. ºi totuºi starea acestor construcþii industriale importante a fost ºi este ignoratã de cãtre toþi factorii responsabili ºi de decizie (beneficiari, proiectanþi,
cercetãtori ºi foruri tutelare). Precizez cã împreunã cu colectivul pe care îl conduc NU PUTEM AªTEPTA ÎNCÃ ANI DE ZILE pânã când se va implementa
(dacã se va face acest lucru) programul propus de cãtre INCD URBAN INCERC, sucursala INCERC Bucureºti. În acelaºi timp, la un eventual
cutremur major sau vânturi puternice cu aspect de vijelie sau tornadã
COLECTIVUL COMPLEX propus de cãtre dumneavoastrã în scopul rezolvãrii
multitudinii de probleme semnalate de noi nu poate acþiona operativ.
Au trecut mai bine de 20 de ani de când structurile înalte, GRAV DEGRADATE,
NU au fost consolidate, încercându-se, în unele locuri, sã fie doar tencuite
sau vopsite - simple adjuvante - fãrã a se urmãri asigurarea stabilitãþii lor la
sarcini severe.
Vã reamintesc cã GIP GRUP a avertizat de peste 6 ani despre situaþia
gravã în care se aflã coºurile de fum, fãcând demersuri pe lângã toþi factorii
responsabili sau de decizie precum CSAT, PARLAMENT, SENAT, GUVERNUL
ROMÂNIEI, MINISTERE ºi, nu în ultimul rând, atenþionând beneficiarii,
pentru a se evita starea de colaps în cazul producerii unor sarcini severe.
De asemenea, pe linia aceloraºi intenþii, am invitat specialiºtii sucursalei
INCERC Bucureºti sã viziteze mai multe coºuri industriale de fum pentru a
constata direct ºi a aprofunda degradãrile apãrute în timp, însã am fost
refuzaþi, motivându-se cã este necesarã încheierea unui contract care sã
stabileascã metodologia de investigare.
Ne menþinem invitaþia, rugându-vã sã vizitaþi, împreunã cu specialiºtii
dvs. în calculul betonului armat ºi izolaþiei termice ºi corozive, ºantierele
coºurilor de fum de la CET SUD BUCUREªTI, ROVINARI, CONSTANÞA,
unde veþi constata:
 crãpãturi pe direcþia tijelor de glisare;
 insuficienta armare orizontalã;
 slaba izolaþie termicã;
 gradul avansat de coroziune;
 gradul avansat de degradare a betonului.
PROGRAMUL propus de cãtre dvs. trebuie, dupã opinia noastrã, întocmit
de cãtre un colectiv care a proiectat astfel de structuri ºi NU POATE FI REALIZAT
decât dupã o confruntare directã cu realitatea din zona celor peste 300 de
coºuri degradate ºi NU DIN BIROU.
Pentru a înþelege fenomenele complexe din aceste structuri se impune ca
specialiºtii dvs. sã cunoascã ºi sã aibã în vedere calculul la temperaturã a
structurilor, dimensionarea prin post tensionare ºi aportul stresului termic
asupra acestor coºuri care au golurile tijelor neinjectate.
Stimaþi Domni, ne menþinem disponibilitatea de a colabora cu dumneavoastrã, însã numai pa baza unor obiective concrete care sã contribuie la
rezolvarea în regim de urgenþã a situaþiei semnalate de cãtre noi.
Dreptul la replicã gãzduit de Revista Construcþiilor sper cã a fost folositor
ambelor pãrþi.
Cu stimã,
ing. Laurenþiu NAUM
Preºedinte

Post-tensionarea exterioarã
Post-tensionarea exterioarã este o soluþie tehnicã aplicatã la consolidarea structurilor din
beton armat sau beton precomprimat de la poduri ºi pasaje rutiere, soluþie a cãrei eficienþã
tehnicã ºi economicã a fost doveditã în practicã.
Una din lucrãrile la care Dara

Lucrãrile speciale de reabi-

Avantajele oferite de materi-

Construcþii a aplicat cu succes

litare efectuate de Dara au avut

alele folosite la aceastã lucrare

aceastã

utilizând

ca scop post-tensionarea externã

(ºi promovate de firma noastrã, în

materiale ºi echipamente de

ºi montarea dispozitivelor de

general) se pot lua în considerare

acoperire a rosturilor de dilataþie.

pe mai multe planuri. În primul

Astfel, pe fiecare dintre deschi-

rând, în plan tehnic, toronul de tip

derile podului s-au realizat douã

compact, viplat ºi gresat, permite

antretoaze noi, post-tensionate,

creºterea forþei de control la

la rândul lor, transversal, cu

acelaºi diametru al toronului cu

scopul de a folosi ca bloc de

20%, putând duce, astfel, la sem-

durilor europene. Proiectul a

ancorare pentru cablurile longitu-

nificative economii cu materialele

fost realizat de Expert Proiect

dinale. Acestea din urmã au fost,

ºi, eventual, la scãderea cos-

Bucureºti, antreprenorul general

conform proiectului, în numãr de

turilor. În plus, modalitatea de

fiind societatea Style Construct.

câte douã pentru fiecare grindã.

prezentare a toronului (viplat ºi

tehnologie,

ultimã generaþie, este “Pod pe
DJ 711A la km 36+904 peste râul
Argeº, la Potlogi”.
Beneficiarul lucrãrii este
Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
iar lucrarea în sine a fost promovatã ºi finanþatã cu ajutorul fon-

gresat), împreunã cu ancorajele
speciale ºi capetele de protecþie,
asigurã posibilitatea de reluare a
tensionãrii dupã trecerea unei
perioade de timp, în scopul suplimentãrii forþei de control (lucru
care nu este posibil folosind
tehnologia clasicã, cea cu fascicole de SBP). Mai mult, calitatea
ridicatã a materialelor ºi a
componentelor folosite reduce
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semnificativ (pânã la dispariþie)
riscul producerii unor accidente
tehnice sau de muncã.
În cazul folosirii tehnologiei
bazate pe fascicole SBP (tehnologie care nu se mai foloseºte pe
plan european de mai bine de
50 de ani), calitatea slabã a materialelor (care nu se produc decât
sporadic) sau a echipamentelor
(uzate moral ºi fizic) permite o
ratã mult mai mare de apariþie a
acestor tipuri de accidente.
O altã aplicaþie extrem de
importantã a post-tensionãrii cu
toron este la post-tensionarea
plãcilor ºi/sau a dalelor (cu un
exemplu de care ne lovim cu toþii
- parkingurile). Folosirea acestei
tehnologii la executarea plãcilor
sau a planºeelor poate asigura
economii semnificative la consumul de materiale principale
(beton, armãturã etc.) în condiþiile realizãrii unor structuri cu
funcþionalitate ridicatã la parkinguri; de exemplu, folosind tensionarea se pot realiza trame de trei
sau chiar de patru ori mai mari
decât în cazul utilizãrii betonului
armat simplu. 
 Revista Construcþiilor  iulie 2010
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Produsele Murexin Repol – soluþia optimã
pentru repararea, consolidarea ºi renovarea
elementelor ºi structurilor
din beton ºi beton armat
Departament Murexin, Baumit România
„Pentru fiecare problemã, avem
soluþia optimã!“ – aºa „sunã“ motto-ul
pentru noile produse destinate reabilitãrii betoanelor.
Murexin vã oferã o gamã largã
de produse în sistem, pentru
rezolvarea completã a oricãrei probleme privind repararea, consolidarea,
renovarea elementelor ºi structurilor
portante ºi neportante din beton: de
la produse pentru pasivizarea ºi
îmbunãtãþirea aderenþei la armãturã
ºi beton – Ferrosave Repol BS7,
Haftschlämme Repol HS1, refacerea
elementelor – Saniermörtel SM 20,
pânã la finisarea suprafeþelor cu
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Egalisierspachtel Repol BS 05 ºi protecþia lor contra CO2 – AcrylBeschichtung Repol BF1.
Gama de mortare de reparaþii
cuprinde o paletã largã de mortare
speciale, inclusiv uºoare, grosiere ºi
fine, cu întãrire normalã ºi rapidã, cu
aplicare manualã sau mecanizatã,
torcret uscat sau umed.
Toate acestea au fost testate în
conformitate cu norma europeanã
armonizatã EN 1504-3, Murexin
obþinând certificatul de conformitate CE.
Sistemul Murexin Repol asigurã:
 refacerea capacitãþii portante,
a formelor ºi dimensiunilor elementelor, precum ºi a aspectului
suprafeþelor acestora;
 protecþia la îngheþ-dezgheþ,
inclusiv cu sãruri;
 consolidarea elementelor ºi
structurilor;
 protecþie optimã contra coroziunii armãturii ºi o durabilitate sporitã
a elementelor ºi structurilor din
beton armat.
SISTEMUL REPOL –
GRUPE DE PRODUSE PRINCIPALE
 Rãºini injectare fisuri ºi
întãrire suport
- Repol EP 16 – Rãºinã epoxidicã pentru injectãri
- Repol PU 18 – Rãºinã poliuretanicã pentru injectãri
- Repol W-PU14 – Rãºinã poliuretanicã „apastop“
- Repol IP 10 – ªtuþ pentru injectãri
 Amorse ºi hidroizolaþii – pregãtire suport
- Repol BI 70 – Izolaþie poduri
- Repol HS1 – Amorsã reparaþii
- Repol BS7 – Protecþie armãturã

 Mortare reparaþii, consolidãri,
renovãri
- Repol SM 20 – Mortar de reparaþii
- Repol SM 40 – Mortar de reparaþii
- Repol LM 20 – Mortar uºor de
reparaþii
- Repol BS 10W – Mortar de ºpaclu
pentru beton
- Repol BS 05G – Mortar de ºpaclu
pentru beton
- Repol BK 05 – Mortar cosmetic
pentru beton
- Repol VM 30 – Mortar de subturnare
- Repol FM 20 H – Mortar „manual“
- Repol FM 20 TS – Mortar torcret
 Mase de ºpaclu pentru egalizare-finisare
- Repol ES 10 – Masã de ºpaclu
de egalizare
- Repol ES 03 – Masã de ºpaclu
de egalizare
 Produse pentru protecþia/tratarea
suprafeþelor
- Repol S4 – Impregnare siliconicã
- Repol EP 1 – Impregnare epoxidicã
- Repol CS1 – Protecþie contra evaporãrii
- Repol BF1 – Vopsea acrilicã
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PRODUSE PENTRU CONSOLIDÃRI
ªI REPARAÞII CURENTE
Din multitudinea de produse enumerate în acest articol, sunt prezentate doar produsele principale pentru
reparaþiile curente ale elementelor
din beton armat, aºa dupã cum sunt
evidenþiate în schema alãturatã.
Descrierea produselor se regãseºte în tabelul 1.
Produsul principal îl constituie
mortarul de reparaþii Repol SM 20.
Din tabelul anexã la Declaraþia
de conformitate, se poate vedea cã
mortarul este de fapt un microbeton
de mare rezistenþã (>45 N/mm2 la
compresiune la 28 zile), având celelalte caracteristici în conformitate cu
cerinþele EN 1504-3, pentru elemente de rezistenþã (tabelul 2).
Pentru defecte de adâncime mare,
se utilizeazã ºi mortarul Repol SM 40,
care îndeplineºte aceleaºi cerinþe.
Avantajul principal al acestor
mortare este cã pot fi puse în operã
manual sau mecanizat, pe suprafeþe
orizontale, verticale ºi „peste cap“.
Pentru executarea lucrãrilor, Baumit
România recomandã Procedura tehnicã
de execuþie PTE-BRO 11-02/2008, care
adapteazã sistemul la cerinþele normativului C149-87.

Tabelul 1: Componentele principale ale sistemului pentru consolidãri ºi reparaþii

Produs protecþie armãturã Repol BS 7 (Bewehrungsschutz Repol BS 7)
Produs pe bazã de ciment aditivat, monocomponent, pentru protecþia armãturii.
Materialele componente ºi reþeta specialã asigurã o întãrire rapidã ºi o foarte bunã aderenþã la
barele de armãturã ºi beton.
Consum: cca 0,2 kg/m de barã de armãturã.

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

Mortar de reparaþii Repol SM 20 (Saniermörtel Repol SM 20)
Mortar special pe bazã de ciment pentru reparaþii betoane, predozat ºi amestecat în fabricã dupã o
reþetã specialã, cu rezistenþe mari ºi contracþii reduse. Utilizare la interior ºi exterior pentru remedierea defectelor la elemente portante ºi neportante, pe suprafeþe orizontale, verticale ºi „peste
cap“, cu aplicare manualã sau mecanizatã – varianta umed.
Clasa de expunere XF4. Granula maximã: 2 mm. Grosime strat – 2 cm, local 4 cm.
Consum: cca 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm3 de mortar proaspãt compactat.

Mortar de ºpaclu pentru beton Repol BS 05 G (Betonspachtel Repol BS 05 G)
Mortar de ºpaclu de culoare gri, pulverulent, puternic aditivat, cu întãrire hidraulicã, rezistent la
îngheþ-dezgheþ ºi intemperii, pentru remedierea defectelor de suprafaþã ale elementelor din beton:
pori mari, gãuri, neplaneitãþi, rupturi de muchii, armãturi aparente, segregãri ale stratului de
acoperire, monolitizãri cu goluri.
Consum: cca 1,5 kg/m2/mm grosime.

Vopsea acrilicã Repol BF 1 (Acryl-Beschichtung Repol BF 1)
Vopsea acrilicã purã în dispersie, matã, coloratã, specialã pentru beton, armociment, sisteme elastice vechi, cu utilizare la exterior. Diluabilã cu apã, ecologicã, aplicabilã în strat subþire, uscare
rapidã, aderenþã foarte bunã, permeabilã la vapori, elasticitate mare, rezistenþã la alcali.
Consum: 100-150 ml/m2/strat

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

În numerele viitoare vor fi prezentate ºi alte produse principale Repol,
pentru alte genuri de lucrãri –
consolidãri ºi reparaþii prin torcretare
uscatã, subturnãri, injectãri etc. 
 Revista Construcþiilor  iulie 2010
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V&K® România se prezintã
arh. Vivianne GHEORGHIU, director general
„V&K®” S.R.L. România este o firmã independentã, cu capital privat,
specializatã în proiectarea ºi managementul investiþiilor în domeniul
construcþiilor civile ºi industriale.
Societatea a fost înfiinþatã în anul 1992 având în componenþa sa o
echipã de peste 50 de specialiºti cu experienþã în domeniul proiectãrii
construcþiilor formatã din arhitecþi, ingineri constructori, ingineri de
instalaþii pentru construcþii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehnicieni, verificatori proiecte, experþi.
Serviciile oferite de V&K® România
acoperã toata gama de coordonare a
execuþiei investiþiilor, de la proiect
pânã la darea în folosinþã a obiectivului ce face parte din contract.
Concret, noi vã oferim servicii competente în urmãtoarele domenii:
 Proiecte de amenajarea teritoriului, planuri urbanistice (Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal,
Plan Urbanistic de Detaliu);
 Proiectarea unor lucrãri complexe (centre comerciale, construcþii
industriale, staþii de alimentare carburanþi, complexe hoteliere, clãdiri de
birouri, centre de recreere ºi loisir,
case de locuit ºi vile;
 Lucrãri tehnico-edilitare, instalaþii
sanitare, ventilaþii, termice, climatizare,
sprinklere etc.
Pentru satisfacerea eficientã a
condiþiilor impuse prin contract, serviciile noastre includ toatã gama de
management a unor proiecte complexe
cu toate domeniile complementare:
 Identificarea proiectului ºi a
locaþiilor, precum ºi analiza complexã
a amplasamentelor;
 Studii pregãtitoare (topografice,
geotehnice, hidrogeologice, de impact
asupra mediului etc.);
 Studii de prefezabilitate ºi fezabilitate;
 Proiectare, arhitecturã, rezistenþã, toate specialitãþile de instalaþii;
 Proiectare tehnicã ºi detalii de
execuþie;
 Documentaþii specifice pentru
organizarea licitaþiilor privind execuþia
16

lucrãrilor, analize de costuri, caiete de
sarcini etc.;
 Organizarea execuþiei ºi supervizarea execuþiei în calitate de firmã
de consultanþã ºi inspecþie de ºantier
pe toate specialitãþile. Managementul
execuþiei.
Pânã în 1990 echipa fondatoare
V&K® România a obþinut experienþã ºi
performanþe lucrând în cadrul Institutului Judeþean de Proiectare Covasna.
Membrii fondatori ai firmei au
obþinut Premiul Uniunii Arhitecþilor din
România, alte menþiuni ºi premii la
competiþii importante.
Pentru a facilita o înþelegere cât
mai aproape de doleanþele investitorilor care ne solicitã, în cadrul firmei
sunt persoane care cunosc limbile
românã, maghiarã, englezã, francezã,
spaniolã ºi germanã.
Suntem, totodatã, membri ai
Camerei de Comerþ ºi Industrie fiind în
permanenþã, din 1995, în „topul firmelor“,
la nivel judeþean ºi naþional.
V&K® România SRL este membru
activ al Uniunii Arhitecþilor, al Ordinului
Arhitecþilor din România ºi al Registrului Urbaniºtilor din România, iar
colaboratorii noºtri sunt ingineri
experþi atestaþi de Ministerul Lucrãrilor
Publice.
Exigenþi în tot ceea ce facem, vã
precizãm cã avem un „Manual al calitãþii” elaborat în conformitate cu
SR EN ISO 9001-2001, iar firma ºi
colaboratorii noºtri dispun de toate
licenþele ºi atestatele necesare lucrãrilor specifice pe care le angajãm. 
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Cazurile legale de urmãrire a administratorilor
sau asociaþilor persoane fizice în România
av. Marius Vicenþiu COLTUC - fondator Casa de avocaturã Coltuc
În aceste zile ºi în sectorul construcþiilor se întâmplã lucruri nedorite pe linia existenþei, funcþionãrii sau falimentului activitãþii unor societãþi comerciale. De aceea, este bine ca managerii sã cunoascã unele date pentru a fi în consens cu legile în vigoare.
Mai întâi, trebuie fãcutã o precizare foarte importantã. Persoana juridicã ºi persoana fizicã sunt douã entitãþi
distincte, cu personalitate juridicã diferitã. Dacã avem un litigiu comercial ºi dorim sã urmãrim persoana
fizicã din spatele acestei firme, mai întâi trebuie sã ne îndreptãm atenþia asupra persoanei juridice, în speþã
firma. Sediul materiei: art. 72, art. 73, art. 148, 155 din Legea 31/1990 privind societãþile comerciale, articolele
138, 139, 141, 142 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenþei.
În România existã foarte puþine cazuri de urmãrire a bunurilor persoanei fizice, organ de conducere a unei firme:
1. Urmãrirea penalã, care întotdeauna este personalã, a persoanei fizice;
2. Introducerea unei cereri de insolvenþã ºi cererea aplicãrii art. 138 din Legea 85/2006; Atenþie! Rãspunderea
pe art. 138 este secundarã, deci numai dacã nu existã bunuri pe firma respectivã se poate cere rãspunderea cu
averea personalã a organelor de conducere, persoane fizice;
3. Cerere de partaj în timpul cãsãtoriei; de asemenea, rãspunderea este subsidiarã;
4. Cererea de sechestru asigurator, atât civil, cât ºi penal.
În cele ce urmeazã vã vom prezenta dispoziþiile legale incidente în dizertaþia noastrã.
Art. 138 din Legea 85/2006 privind
insolvenþa:
(1) La cererea administratorului
judiciar sau a lichidatorului, judecãtorulsindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoanã juridicã,
ajuns în stare de insolvenþã, sã fie
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suportatã de membrii organelor de
supraveghere din cadrul societãþii sau
de conducere, precum ºi de orice altã
persoanã care a cauzat starea de
insolvenþã a debitorului, prin una dintre
urmãtoarele fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele
persoanei juridice în folosul propriu
sau în cel al unei alte persoane;
b) au fãcut acte de comerþ în
interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, în interes personal,
continuarea unei activitãþi care ducea,
în mod vãdit, persoana juridicã la încetarea de plãþi;
d) au þinut o contabilitate fictivã, au
fãcut sã disparã unele documente
contabile sau nu au þinut contabilitatea
în conformitate cu legea;
e) au deturnat sau au ascuns o
parte din activul persoanei juridice ori
au mãrit în mod fictiv pasivul acesteia;
f) au folosit mijloace ruinãtoare
pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetãrii de plãþi;
g) în luna precedentã încetãrii plãþilor, au plãtit sau au dispus sã se
plãteascã, cu preferinþã, unui creditor,
în dauna celorlalþi creditori.
(2) Aplicarea dispoziþiilor alin. (1)
nu înlãturã aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracþiuni.
(3) Comitetul creditorilor poate
cere judecãtorului-sindic sã fie autorizat sã introducã acþiunea prevãzutã
la alin. (1), dacã administratorul judiciar sau lichidatorul a omis sã indice,
în raportul sãu asupra cauzelor insolvenþei, persoanele culpabile de starea
de insolvenþã a patrimoniului debitorului persoanã juridicã ori dacã acesta

a omis sã formuleze acþiunea prevãzutã la alin. (1) ºi rãspunderea persoanelor la care se referã alin. (1)
ameninþã sã se prescrie.
(4) În caz de pluralitate, rãspunderea persoanelor prevãzute la alin. (1)
este solidarã, cu condiþia ca apariþia
stãrii de insolvenþã sã fie contemporanã sau anterioarã perioadei de timp
în care ºi-au exercitat mandatul ori în
care au deþinut poziþia care ar fi putut
cauza insolvenþa.
Persoanele în cauzã se pot apãra
de solidaritate dacã, în organele colegiale de conducere ale persoanei
juridice, s-au opus la actele ori faptele
care au cauzat insolvenþa sau au lipsit
de la luarea deciziilor care au cauzat
insolvenþa ºi au fãcut sã se consemneze, ulterior luãrii deciziei, opoziþia lor
la aceste decizii.
Acþiunea prevãzutã la art. 138 se
prescrie în termen de trei ani de la
data la care a fost cunoscutã sau trebuia cunoscutã persoana care a
cauzat apariþia stãrii de insolvenþã, dar
nu mai devreme de doi ani de la data
hotãrârii de deschidere a procedurii.
Sumele depuse potrivit dispoziþiilor
art. 138 alin. (1) vor intra în averea
debitorului ºi vor fi destinate, în caz de
reorganizare, completãrii fondurilor
necesare continuãrii activitãþii debitorului, iar în caz de faliment, acoperirii
pasivului.
(1) Odatã cu cererea formulatã
potrivit art. 138 alin. (1) sau, dupã caz,
art. 138 alin. (3), administratorul judiciar
sau lichidatorul ori, dupã caz, comitetul
creditorilor va putea cere judecãtorului-sindic sã instituie mãsuri asiguratorii asupra bunurilor din averea
persoanelor urmãrite potrivit art. 138.
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Fixarea unei cauþiuni de 10% din
valoarea pretenþiilor este obligatorie.
(2) Cererea de mãsuri asiguratorii
poate fi formulatã ºi ulterior introducerii acþiunii prevãzute la art. 138.
(1) Executarea silitã împotriva persoanelor prevãzute la art. 138 alin. (1)
se efectueazã de cãtre executorul
judecãtoresc, potrivit codului de procedurã civilã.
(2) dupã închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silitã vor fi repartizate de
executorul judecãtoresc, în conformitate
cu prevederile prezentei legi, în temeiul
tabelului definitiv consolidat de creanþe,
pus la dispoziþia sa de lichidator.
(1) Însuºirea, folosirea sau traficul
de cãtre administratorul judiciar ori
lichidatorul averii debitorului, precum
ºi de orice reprezentant sau prepus al
acestuia de bani, valori ori alte bunuri
pe care le gestioneazã sau le administreazã constituie infracþiunea de
delapidare ºi se pedepseºte cu
închisoare de la unu la 15 ani ºi interzicerea unor drepturi.
(2) În cazul în care delapidarea a
avut consecinþe deosebit de grave,
pedeapsa este închisoare de la 10 ani
la 20 de ani ºi interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa infracþiunilor prevãzute
la alin. (1) ºi (2) se pedepseºte.
Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse,
solicitã înregistrarea unei cereri de
admitere a unei creanþe inexistente
asupra averii debitorului se pedepseºte cu închisoare de la trei luni la un
an sau cu amendã.
Refuzul debitorului persoanã fizicã
sau al administratorului, directorului,
directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoanã
juridicã, de a pune la dispoziþie judecãtorului-sindic, administratorului judiciar
sau lichidatorului, în condiþiile prevãzute la art. 35, documentele ºi informaþiile prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. a)
- f) ori împiedicarea acestora, cu reacredinþã, de a întocmi documentaþia

respectivã se pedepseºte cu închisoare
de la un an la trei ani sau cu amendã.
Toate actele efectuate/sãvârºite de
membrii organelor de conducere ºi/sau
de orice altã persoanã prin intermediul
cãrora aceºtia „au contribuit” la ajungerea persoanei juridice în stare de
insolvenþã, indiferent dacã acestea
reprezintã o cauzã directã a prejudiciului
sau doar o condiþie prilej pentru
sãvârºirea faptei ilicite, sunt susceptibile
de a conduce la aplicarea prevederilor
art. 138 alin. (1), ºi aceasta, cu atât mai
mult cu cât termenul prevãzut în textul
legii este „a contribui” ºi nu cel de „a
cauza” (starea de insolvenþã).
În cazul în care cererea de
antrenare a rãspunderii este admisã,
dispozitivul hotãrârii pronunþate de
cãtre judecãtorul-sindic va trebui sã
conþinã menþiuni referitoare deopotrivã
la persoanele cãrora le este imputabilã
ajungerea persoanei juridice în stare
de insolvenþã, faptele care au determinat, au concurat ºi/sau au contribuit
la starea de insolvenþã, precum ºi
mãsura (procentul) în care persoanele
responsabile vor fi obligate sã repare
prejudiciul cauzat ºi sã suporte o parte
sau întreg pasivul neachitat.
Diversitatea faptelor prin care s-a
cauzat insolvenþa legii privind procedura insolvenþei în art. 138 alin. (1) a
reiterat enumerarea limitativã din art. 137
al Legii nr. 64/1995.
De aceea, jurisprudenþa a respins
cererile care au invocat ca temeiuri de
fapt:
 nedepunerea diligenþelor pentru
readucerea unor bunuri în patrimoniul
debitorului;
 neînregistrarea în contabilitate a
datoriilor faþã de buget;
 management defectuos;
 continuarea abuzivã a unei
exploatãri deficitare;
 neurmãrirea încasãrii propriilor
creanþe;

 exercitarea funcþiei de administrator ºi la altã persoanã juridicã;
 nedepunerea
rapoartelor la
administraþia finanþelor publice;
 neplata creanþelor bugetare.
Infracþiuni ºi pedepse. Rãspunderea este întotdeauna personalã.
(1) Constituie infracþiunea de bancrutã simplã ºi se pedepseºte cu
închisoare de la trei luni la un an sau
cu amendã, neintroducerea sau introducerea tardivã de cãtre debitorul persoanã fizicã ori de reprezentantul legal
al persoanei juridice debitoare, a cererii
de deschidere a procedurii în termen,
care depãºeºte cu mai mult de ºase
luni termenul prevãzut la art. 27.
(2) Constituie infracþiunea de bancrutã frauduloasã ºi se sancþioneazã
cu închisoare de la ºase luni la cinci
ani fapta persoanei care:
a) falsificã, sustrage sau distruge
evidenþele debitorului ori ascunde o
parte din activul averii acestuia;
b) înfãþiºeazã datorii inexistente
sau prezintã în registrele debitorului, în
alt act sau în situaþia financiarã sume
nedatorate, fiecare dintre aceste fapte
fiind sãvârºite în frauda creditorilor;
c) înstrãineazã, în frauda creditorilor, în caz de insolvenþã a debitorului,
o parte din active.
(1) Infracþiunea de gestiune frauduloasã, prevãzutã la art. 214 alin. 1 din
Codul penal, se pedepseºte cu închisoare de la trei ani la opt ani, atunci
când este sãvârºitã de administratorul
judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum ºi de orice reprezentant
sau prepus al acestuia.
(2) Infracþiunea de gestiune frauduloasã, prevãzutã la art. 214 alin. 2 din
Codul penal, se pedepseºte cu
închisoare de la cinci ani la 12 ani,
atunci când este sãvârºitã de administratorul judiciar ori lichidatorul averii
debitorului, precum ºi de orice reprezentant sau prepus al acestuia, daca fapta
nu constituie o infracþiune mai gravã.
(3) Tentativa infracþiunilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se pedepseºte. 

„Neghinã” ºi în… construcþii!
Ca peste tot în lume ºi în domeniul construcþiilor au apãrut dupã 1990 tot felul de firme „conduse de oameni pe
mãsurã” care au urmãrit prin „ºmecherii” sã-ºi promoveze aºa-zisa lor activitate inclusiv pe calea publicitãþii în media
de specialitate. Aceste firme, deºi au contracte ferme, semnate ºi parafate conform legilor în vigoare ºi au promis de
nenumãrate ori onorarea sumelor datorate pentru serviciile de care au beneficiat, nici pânã în prezent nu au achitat
facturile din anul 2009, aducând serioase prejudicii financiare celor care au crezut în seriozitatea ºi loialitatea lor.
În aceastã situaþie flagrantã se aflã firma S.C. RADU RUDOLF GRUP S.R.L., director Florin FÃTU, cu sediul social în
Petroºani, judeþul Hunedoara, strada Avram Iancu, Bl. 10, parter ºi cu sediul de corespondenþã în Bucureºti,
strada Petre Ispirescu nr. 18, bl. P22, et. 4, ap.20.
ACEASTÃ FIRMÃ NU A ACHITAT NICIO FACTURÃ DIN 2009.
Cu toatã înþelegerea pe care am avut-o pânã acum, ne vedem siliþi sã apelãm la aceastã formã de determinare a
achitãrii contravalorii publicitãþii fãcute în 2009 în Revista Construcþiilor, revistã care, distribuindu-se gratuit, îºi
recupereazã cheltuielile din publicitate.
Dacã nu ne vor fi achitate sumele datorate, vom continua protestul nostru pânã când firma S.C. RADU RUDOLF GRUP S.R.L.
va face acest lucru. Atragem atenþia colaboratorilor sau posibililor colaboratori ai firmei respective asupra neseriozitãþii
acesteia în afaceri.
VOM REVENI !
Redacþia
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Sisteme complete din aluminiu
pentru rulouri exterioare ºi porþi de garaj
ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL
Casa este locul unde fiecare dintre noi petrecem majoritatea timpului liber ºi, din acest motiv, dorim sã
fie cât mai atractivã ºi mai primitoare. Aºadar, cãminul este locul unde ne simþim în siguranþã, ne
relaxãm, un loc unde sã revenim cu plãcere dupã o zi obositoare de muncã.
Pornind de la aceste considerente, compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA doreºte sã ofere clienþilor
sãi toate avantajele unui astfel de cãmin. În acest sens, au fost concepute sisteme complete din
aluminiu pentru rulouri exterioare ºi porþi de garaj.
Datoritã construcþiei inteligente, din materiale rezistente, având un design atrãgãtor, sistemele de rulouri
exterioare din aluminiu ALUPROF asigurã protecþie
împotriva oaspeþilor nepoftiþi, dar ºi o bunã izolare termicã ºi fonicã. Totodatã, aceste sisteme fac posibilã
scãderea costurilor cu încãlzirea iarna, iar vara asigurã
incintelor rãcoare ºi semiîntuneric. Datoritã esteticii
deosebite, a faptului cã pot fi executate într-o gamã
foarte variatã de dimensiuni ºi culori (toatã gama RAL ºi
imitaþii de lemn) ale profilelor, rulourile exterioare pot fi
utilizate atât pentru locuinþe cât ºi pentru clãdiri de
birouri, restaurante sau spaþii comerciale.
Firma ALUPROF SYSTEM ROMÂNIA oferã trei sisteme din aluminiu pentru rulouri exterioare: SK (în douã
variante ale casetelor cu unghi de 450 ºi Owal), SKN ºi
INTEGRO.
Profilele lamelare PAU 37, PA 37 ºi PA 39 sunt recomandate pentru locuinþe datoritã înãlþimii nu prea mari ºi

SK
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a formei zvelte a acestora, dar ºi pentru cã încap cu
succes în cutii cu dimensiuni mici.
Profilele PA 40 ºi PA 45 sunt destinate utilizãrii la
rulouri pentru ferestre, la niºele uºilor, precum ºi pentru
vitrine nu prea mari. Aceste profile sunt mai înalte ºi mai
groase decât cele enumerate mai sus ºi de aceea sunt
mai stabile.
Alte dimensiuni de lamele, cum sunt PA 52 ºi PA 55,
sunt destinate utilizãrii în rulouri pentru ferestre largi, uºi
sau vitrine. În mod special trebuie subliniat faptul cã profilul PA 52, datoritã parametrilor extraordinari de rulare a
profilelor din aceastã clasã, face posibilã utilizarea lui ºi
în cutii de dimensiuni mici.
Datoritã diferitelor profile ºi a gamei largi de culori pe
care firma ALUPROF le oferã, pot fi construite rulouri ºi
porþi de garaj care îndeplinesc diferite funcþii estetice ºi de
utilizare.

SKN

INTEGRO
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Toate profilele enumerate deþin Certificat de Calitate nr. 0114/02. Materialul de bazã este tabla de aluminiu îmbogãþitã, care se ridicã la standardele de
calitate ale normelor europene EN 1396.
Tabla este acoperitã cu douã straturi de lac ºi se
caracterizeazã printr-o înaltã rezistenþã la frecare ºi la
acþiunea agenþilor atmosferici. Spuma poliuretanicã utilizatã la umplerea profilelor asigurã rulourilor o bunã izolare termicã ºi acusticã.
Sistemul INTEGRO este utilizat cu precãdere pentru
clãdirile noi, dar poate fi folosit ºi la clãdirile deja existente. Caseta ruloului, dupã tencuialã, nu este la vedere,
iar toate elementele ruloului pot fi colorate în funcþie de
aspectul exterior al clãdirii. În sistemul INTEGRO existã
posibilitatea de construcþie a rulourilor doar în versiune
rulatã exterior (rulare pe stânga).
Sistemul SKN este utilizat în special pentru clãdirile
nou construite. Acest sistem permite construcþia ruloului
doar în versiunea rulatã interior (rulare în dreapta).
Sistemul de adaptare SK este destinat utilizãrii în
clãdiri deja existente. Caseta este, în acelaºi timp, ºi
obiect de decor dar ºi parte componentã a clãdirii.
În acest sistem oferim douã tipuri de casete, cu unghi de
450 ºi rotunde în sistem Owal.
Indiferent de sezon, rulourile exterioare din aluminiu
ALUPROF asigurã un climat confortabil în cãminul dvs.
protejând, în acelaºi timp, intimitatea.
Din acest motiv dorim sã venim în întâmpinarea
clienþilor noºtri, pentru a-i ajuta sã-ºi amenajeze
cãminul, de aºa manierã încât acesta sã fie cât mai
confortabil ºi mai primitor. 
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SWS - soluþia pentru fereastra dumneavoastrã
Îmbinarea adecvatã a ferestrei în peretele clãdirii are o mare influenþã asupra confortului din încãperile
moderne. Este locul în care se pierde cel mai mult cãldura din interior ºi în care se depune cel mai mult condens.
De aceea, foarte important este sã aveþi cât mai multe cunoºtinþe despre modul în care se monteazã ferestrele.
Chiar ºi feroneria cea mai bunã îºi va pierde caracteristicile dacã nu este montatã în mod adecvat. Numai o
montare corectã, folosind produse izolante de bunã calitate, de exemplu Soudal Window System, asigurã
fereastra pentru ca aceasta sã îºi îndeplineascã bine funcþiile sale.
De mai mulþi ani clãdirile sunt construite folosind feroneriile moderne, de
ultimã generaþie. Totuºi, nu înainte de
anul 2006, a avut loc implementarea
instrucþiunilor armonizate de montare
a acestora - din partea Institutului de
Tehnici de Construcþie din Polonia
(ITB). Concluzia pe care o putem trage
nu este prea optimistã. Aceasta
înseamnã cã înainte ferestrele au fost
montate în conformitate cu cunoºtinþele individuale ale echipelor de
construcþie ºi, ca urmare, au fost executate incorect, ceea ce a avut ca
efect, de exemplu: apariþia mucegaiului sau pierderi majore de cãldurã.
Din pãcate, aceste instrucþiuni nu constituie o normã obligatorie, iar în
prezent multe ferestre sunt deseori
montate greºit. De aceea este atât de
important sã aveþi cunoºtinþele despre
montarea corectã a feroneriei ºi
despre ce fel de produse trebuie sã
utilizaþi pentru aceasta. Pentru ca
ferestrele sã îºi îndeplineascã corect
funcþiile, acestea trebuie încastrate în
pereþii clãdirii, asigurându-se etanºarea lor atât din interior cât ºi din exterior, în completare trebuind sã se
prevadã ºi sã se planifice o ventilare
adecvatã a încãperii.
Construcþiile de astãzi sunt din ce
în ce mai etanºe ºi permit micºorarea
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costurilor de încãlzire, dar concomitent
pod duce la creºterea umiditãþii aerului
în interiorul clãdirii. Ferestrele etanºe
micºoreazã coeficientul de schimbare a
aerului, astfel umiditatea se depune pe
pereþii clãdirii. Acest fenomen are loc
când în încãpere nu este asiguratã o
ventilaþie adecvatã iar umiditatea aerului
este prea mare. Umiditatea din aer se
condenseazã în locurile de îmbinare
(fereastrã-rost-perete), adicã în locul
cel mai sensibil pentru trecerea cãldurii.
Acesta este cel mai rãcoros loc din
locuinþã, tocmai aici se depune condensul de apã. Când pereþii clãdirii au
temperaturi mai reduse, din cauza aºaziselor „puncte de rouã” (în acest punct
are loc condensarea aburilor de apã)
atunci apare mucegaiul. De exemplu:
pentru temperaturi de 20 0C ºi umiditate
la nivel de 50% (ceea ce înseamnã cã
aerul este saturat cu aburi de apã 50%),
„punctul de rouã” este de 9,3 0C.
Se considerã cã temperatura suprafeþei
de separare din interiorului clãdirii
trebuie sã nu fie mai micã de 10 0C în
toatã încãperea. De aceea este atât
de importantã amplasarea ºi etanºarea corectã a locului de îmbinare a
ferestrei cu peretele.
Pentru ca montajul sã se încheie
cu succes… trebuie sã se amplaseze
corect rama ferestrei în orificiul din
perete, iar cu ajutorul unor dibluri sau

Montarea corectã a ferestrei este astãzi extrem de
importantã pentru întreaga construcþie a clãdirii ºi
exploatarea ulterioarã a acesteia (foto: Soudal)

ancore sã se îmbine mecanic cu construcþia peretelui. Apoi trebuie sã se
completeze cu precizie orificiul dintre rama ferestrei ºi orificiul din perete,
cu ajutorul - de exemplu - a uneia dintre spumele poliuretanice Soudal.
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De asemenea, aceasta trebuie asiguratã conform principiului - „partea
interioarã trebuie întotdeauna sã fie
mai etanºã decât partea exterioarã”.
Izolarea interioarã trebuie sã fie
etanºã ºi sã asigure protecþia împotriva pãtrunderii umiditãþii din exteriorul
clãdirii cãtre interior, între perete ºi toc.
În acest caz se utilizeazã folia de protecþie împotriva aburului ºi silicon, de
exemplu: Soudal Silirub. De la exterior se foloseºte o folie de protecþie
împotriva aburului, de exemplu: Soudal
Folienband Outside sau banda de

dilatare, care, mãrindu-ºi volumul, se
adapteazã la suprafeþele care nu sunt
plane. Ambele produse asigurã spuma
poliuretanicã împotriva precipitaþiilor ºi
a razelor UV. Acest strat împiedicã trecerea apelor de precipitaþii din exterior
cãtre interiorul rostului, permiþând de
asemenea migrarea aburului de apã în
direcþie opusã. O fereastrã bine montatã, folosind produse de cea mai bunã
calitate, împreunã cu o ventilare adecvatã constituie garanþia unui aer
proaspãt tot timpul anului ºi lipsa
umiditãþii în clãdire.

Pentru izolarea exterioarã a ferestrei se poate
utiliza banda care permite trecerea liberã a aerului
Soudal Folienband Outside sau banda expandabilã
Soudal Souband Acryl (foto: Soudal)

SWS, modul de montare corect al unei ferestre
Soudal Window System este un
set profesional de produse folosite la
montarea feroneriei pentru ferestre.
Toate materialele se caracterizeazã
prin cea mai bunã calitate ºi posedã
aprobãrile din partea Institutului de
Tehnici de Construcþie din Polonia
(ITB). Pentru izolarea termicã ºi acusticã
utilizatã în rostul dintre rama ferestrei
ºi perete, compania Soudal oferã o
gamã variatã de spume poliuretanice.
Printre altele, vi se oferã prima spumã
specializatã de pe piaþã, Soudafoam
Gun Low Expansion, care se caracterizeazã printr-o foarte bunã izolare
acusticã, confirmatã de opiniile ºi
cercetãrile tehnice ale Institutului
Rosenheim ºi ale Institutului de Tehnici

de Construcþie din Polonia (ITB), care
sunt unitãþi de certificare pentru produsele de construcþie. Aceastã spumã
se caracterizeazã, de asemenea,
printr-un coeficient redus de transmitere a cãldurii.
În colecþia noastrã se gãseºte, de
asemenea, spuma cu randament sporit
Soudafoam Maxi, spuma cu dilatare
redusã Soudafoam Ferestre ºi Uºi ºi
spuma standard Soudafoam Gun.
Pentru izolarea interioarã, compania
Soudal vã recomandã folia de protecþie împotriva aburului Soudal
Folienband Inside sau siliconul elastic special Soudal Silirub, care este
disponibil într-o gamã variatã de culori.
Folia este disponibilã în varianta cu
lipire de pe o singurã parte sau cea cu

lipire de pe ambele pãrþi, acoperitã cu
un strat special care permite tencuirea.
Se poate utiliza foarte bine pe orice fel
de suport. Produsul este disponibil
în mai multe dimensiuni.
La exterior se poate utiliza folia
de protecþie împotriva aburului Soudal
Folienband Outside sau banda de
dilatare Soudaband Acryl, care se
caracterizeazã printr-o rezistenþã forte
bunã la condiþiile atmosferice extreme.
Utilizarea produselor de înaltã clasã
pentru izolarea îmbinãrilor ferestrelor
cu pereþii, de exemplu Soudal Windows
System, împreunã cu cunoºtinþele
despre executarea unui montaj corect
al feroneriei vor avea o influenþã decisivã asupra confortului de utilizare a
clãdirii. 

Produse SWS

Spume

Bandã Soudaband Acryl

Volumul – 750 ml
Preþul – (aprox.) de la
17 pânã la 22 RON

Lungimea – 10 m
Preþul – (aprox.) de la 13 pânã la 28 RON
(în funcþie de lãþimea benzii)

Folie de protecþie
împotriva aburului
Folienband Inside
Lungimea – 25 m
Preþul - (aprox.) 120 RON

Folie de protecþie împotriva
aburului
Folienband Outside
Lungimea – 25 m
Preþul - (aprox.) 120 RON

Siliconi
Volumul – 310 ml
Preþul - (aprox.) 12 RON

Strada Calea Dârzei 86A,
Sat Dârza, Comuna Crevedia,
Cod poºtal 137182, Jud. Dâmboviþa
Tel.: 0213515804, Fax: 0213515804
E-mail: office@soudal.ro, www.soudal.ro
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ARACO

Strategii pentru 2010
La reuniunea Consiliului Central ARACO din luna
mai a.c., în cadrul cãreia a fost aprobat Raportul de
activitate pentru perioada mai 2009 - mai 2010 ºi Bugetul
de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2010, au fost stabilite
principalele direcþii de acþiune strategicã ale ARACO
pentru anul 2010:
 Lobby regional, naþional ºi internaþional pentru
generare de fluxuri financiare aferente proiectelor de
construcþii (finanþãri publice naþionale ºi comunitare precum ºi finanþãri în PPP);
 Promovarea unei legi raþionale ºi eficiente a PPP;
 Promovarea amendamentelor necesare breslei la
legislaþia achiziþiilor publice;
 Promovarea reglementãrilor privind obligativitatea
certificãrii capabilitãþii societãþilor de construcþii;
 Promovarea Strategiei privind dezvoltarea infrastructurii în România pânã în 2013 elaboratã de ARACO;
 Dezvoltarea parteneriatelor cu antreprenorii strãini
din România, direct ºi prin intermediul CPTT (Comitetul
paritar pentru trusturi transnaþionale);
 Consolidarea poziþiei ARACO în ACPR, în CES, în
CESE ºi FIEC;
 Consolidarea reprezentativitãþii ARACO la nivel de
ramurã C+M prin atragerea pe aceeaºi platformã de
acþiune ºi juridicã a patronatelor cu activitãþi în sectorul
de construcþii;
 Consolidarea reprezentativitãþii confederative a
ARACO la nivel naþional;
 Consolidarea colaborãrii cu ARB (Asociaþia
Româna a Bãncilor);
 Consolidarea parteneriatului cu mediul universitar
tehnic de construcþii din România;
 Consolidarea parteneriatului social cu sindicatele
reprezentative la nivel de ramurã, prin efort propriu ºi
dezvoltarea entitãþilor paritare create pentru sector
conform Acordului Social Sectorial (CSC, CMC, CPMM,
CPTT CASIMMCO, CCC etc.);
 Dezvoltarea parteneriatelor pe relaþia Bulgaria,
Serbia, Moldova, Rusia ºi China, în conformitate cu
interesele manifestate de cãtre membri;
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Implicarea ARACO în proiecte cu finanþare comuni-

tarã ºi asigurarea resurselor pentru cofinanþare (2%);


Reluarea organizãrii de conferinþe regionale sau

judeþene pentru diseminarea ºi implementarea soluþiilor
generate de ARACO;


Implicarea controlatã a unor reprezentanþi ARACO

în platforme social economice generate în proximitatea
politicului la nivel naþional ºi regional (de ex. Alianþa Profesioniºtilor pentru Progres);
Cei prezenþi au fost informaþi în legãturã cu problemele
discutate la întâlnirea patronatelor cu Primul Ministru:


ARACO susþine Scrisoarea de intenþie a Guvernului

cãtre FMI, cu condiþia de a se elabora urgent un Plan de
redresare economicã în care sectorul construcþiilor sã se
regãseascã ca soluþie a problemei economice.


Întrucât sectorul construcþiilor este subfinanþat, a

fost solicitatã plata urgentã a creanþelor autoritãþilor statului cãtre firmele de construcþii (cca. 1,4 - 1,5 mld. Euro),
precum ºi elaborarea unei legi care sã anuleze sau sã
eºaloneze penalitãþile datorate de firmele de construcþii
pentru datoriile la bugetul de stat.


Listarea publicã a proiectelor de lucrãri publice

care vor fi finanþate în acest an ºi acordarea unei atenþii
deosebite din partea Guvernului în ceea ce priveºte modul
în care vor fi cofinanþate lucrãrile publice în acest an.


Schimbarea schemei de finanþare a reabilitãrii

energetice a clãdirilor, întrucât actuala schemã nu mai
este viabilã în condiþiile crizei economice.


Înfiinþarea unui Consiliu Tehnic Superior care

sã decidã prioritãþile naþionale pentru finanþarea
proiectelor de lucrãri publice.


Reorganizarea sistemului guvernamental, prin

centralizarea tuturor investiþiilor publice într-un singur
minister (Ministerul Lucrãrilor Publice), care sã le
transfere dupã finalizare, spre gestionare, cãtre
Ministerul Administraþiei ºi Internelor.
Laurenþiu PLOSCEANU - preºedinte ARACO
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Managementul activitãþii
de construcþii-instalaþii montaj
ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct
Înainte de a continua problematica prezentatã în numerele anterioare ale Revistei Construcþiilor, ne
permitem sã luãm în discuþie unele aspecte apãrute pe parcursul ultimei perioade de timp. Anume faptul cã la
sfârºitul lunii mai 2010 a avut loc sub patronajul ARACO acordarea premiilor TROFEULUI CALITÃÞII, acþiune
reuºitã ºi devenitã tradiþionalã dar din pãcate singularã în prezent în lumea constructorilor din România. La
aceastã întâlnire s-au spus lucruri importante despre constructori, o profesie care ar trebui sã fie analizatã de
cei implicaþi direct în managementul decizional al construcþiilor din România. Din pãcate facem o remarcã tristã,
dar elocventã: nimeni din ministerul de resort - oare mai existã??? - nu a participat. Aceastã constatare are semnificaþie fie ºi numai dacã luãm în discuþie scãderea cu 25% a valorilor lucrãrilor de construcþii faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut, care ºi aceastã valoare a fost în scãdere faþã de anul precedent.
S-a discutat mult despre legea achiziþiilor publice cu toate implicaþiile sale legate de multe imperfecþiuni
semnalate de toþi specialiºtii în domeniu, iar precizarea secretarului de stat de la ANRMAP cã se lucreazã ºi vor
apãrea în curând noi reglementãri lãmuritoare nu mai reprezintã nicio noutate, fiindcã de patru ani auzim
acelaºi refren.
Reglementãrile apãrute pânã în prezent sunt incomplete ºi nu au þinut cont, în totalitate, de pãrerea
specialiºtilor. Poate este momentul decisiv sã ne întrebãm: se doreºte transparenþã ºi corectitudine în legea
achiziþiilor publice, ori existã ºi alte interese?
Un alt aspect asupra cãruia vreau sã atragem atenþia este ºi faptul cã seria celor ºapte articole apãrute
pânã acum în Revista Construcþiilor referitoare la folosirea indicatoarelor de norme de deviz a generat opinii ale
specialiºtilor care ne-au contactat ºi cu satisfacþie afirmãm cã pãrerea aproape generalã a fost cã o dezbatere pe
aceastã temã este extrem de bine venitã iar acþiunea începutã meritã sã fie continuatã!
În aceastã situaþie vom analiza ºi vom þine cont de sugestiile ºi propunerile pe care le-am primit din partea
dvs., urmând ca într-un numãr viitor al revistei sã le prezentãm ºi sã le discutãm în amãnunt.
În continuare, precizãm cã în volumul I a indicatorului „C” - Norme de
deviz pentru lucrãri de construcþii
administrative,
social-culturale,
rezidenþiale ºi industriale, ediþia
2007/2008 sunt cuprinse Lucrãri de
betoane cu 10 norme de deviz (de la
CA01 - CA10A), ele însemnând norme
de preparare ºi turnare de la beton
marfã sau preparat la nivel de ºantier.
Se prezintã, totodatã, mai multe variante tehnologice cu descrierea resurselor materiale, a manoperei aferente
ºi a utilajelor folosite. Precizãm cã
normele de deviz folosite au fost anexate în volumul IV al indicatorului ºi
cuprind ºi lista de resurse materiale ºi
utilaje care sunt codificate cu 13 caractere în conformitate cu prescripþiile
UE. Acest aspect ar trebui sã fie reþinut
fiindcã va fi abordat special într-un
numãr viitor al revistei, mai ales þinând
cont cã COCC este singura societate
din România abilitatã sã facã acest
lucru.
Parcurgând aceste norme ale capitolului de lucrãri de betoane se
observã diferenþe esenþiale faþã de
normele aceluiaºi capitol din indicatorul „C” ediþia 1981 unde existau 18
grupãri de norme. La ediþia revizuitã
din anul 2007/2008 conceptual existã
o altã logicã a grupãrilor de norme, iar
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normativul C 122-81 privind Instrucþiuni tehnice pentru proiectarea ºi executarea lucrãrilor de construcþii a fost
abrogat. Au apãrut, în pas cu noile
realitãþi, alte instrucþiuni pentru proiectarea ºi executarea lucrãrilor de
betoane cuprinse în C 122-89 ºi NE
021/1999. De asemenea, reþineþi ºi
faptul cã în indicatorul „C” ediþia
revizuitã 2007/2008 s-a folosit ºi Normativul C 104-79 dar cu echivalenþe
privind clasele de beton. Astfel, la articolul CA01 - prepararea betonului pe
ºantier, articol nou faþã de indicatorul
„C” ediþia 1981, existã echivalenþa:
clasa conform cod de practicã NE
021/1999-C5/4 = clasa conform
C140/86-C5/4 (Bc5/B75).
Din actualul indicator „C” au dispãrut articolele de normã privind turnarea betonului armat în construcþii cu
caracter nuclear sau clãdirea reactorului, acestea nefiind de actualitate, iar
în ipoteza apariþiei unor astfel de
lucrãri se vor face norme locale cu,
evident, alte caracteristici de bazã ale
resurselor folosite ºi în conformitate cu
alte prescripþii tehnice.
Alt exemplu semnificativ: între indicatorul „C” ediþia 1981 ºi indicatorul
„C” ediþia 2007/2008: CA11 respectiv
CA07.

În CA11 betonul se preparã pe
ºantier având 8 resurse materiale, în
CA07 betonul este beton marfã ºi
suplimentar s-a introdus ºi mortar
expansiv la varianta tehnologicã de
amestecare a mortarului cu apã.
Apare, de asemenea, ca noutate în
indicatorul „C” ediþia 2007/2008 precizarea tipului de mortar ºi beton în
listele LC17 ºi LC02 ale resurselor
materiale ale indicatorului.
Astfel de exemple mai sunt, dar
pentru capitolul de betoane ne oprim
la acestea, cu precizarea fãcutã ºi
anterior cã ediþia 2007/2008 a indicatorului „C” este cea optimã iar ediþia
1981/1982 este de domeniul trecutului
ºi în mod normal ar trebui sã fie abandonatã.
Capitolul B al primului volum al
indicatorului „C” se referã la cofraje ºi
schele ºi cuprinde urmãtoarele norme
de deviz grupate conform Capitolului
CB - Cofraje ºi schele (tabelul 1).
Este important sã precizãm cã ºi
aceastã grupare este diferitã faþã de
cea cuprinsã în indicatorul „C” ediþia
1981/1982.
Vom continua prezentarea indicatorul „C” ediþia 2007/2008 ºi în urmãtoarele numere viitoare ale revistei.
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Tabelul 1: Capitolul CB - Cofraje ºi schele

(Continuare în numãrul viitor)
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SC Mechel Service Romania SRL este filiala reþelei internaþionale de servicii ºi vânzãri „Mechel-Service”,
specializatã în vânzarea en-gros ºi en-detail a producþiei companiei „Mechel SA”. În prezent, unitãþile
„Mechel-Service” îºi desfãºoarã activitatea pe pieþele europene, în Rusia ºi în þãrile CSI. Zilnic, în toatã
lumea, prin reþeaua „Mechel-Service” se vând peste 5 mii de tone de produse metalurgice.

Pe teritoriul României, din martie 2008, „Mechel Service Romania” este distribuitorul exclusiv al oþelului
beton, sârmei laminate la cald, oþelului rotund ºi profilelor laminate din producþia „Mechel Târgoviºte”,
„Mechel Câmpia Turzii”, „Mechel Ductil Steel” ºi „Laminorul Brãila”. De asemenea, „Mechel Service
Romania” comercializeazã profile din oþeluri speciale, sârme, plase, cuie, electrozi ºi þevi. Compania
realizeazã livrãri directe consumatorilor finali, fãrã intermediari, satisface orice comenzi, indiferent de
cantitatea acestora, asigurând o abordare individualã a fiecãrui client. Principiile de bazã ale activitãþii
noastre sunt reprezentate prin politica flexibilã de distribuþie, prin formarea relaþiilor strânse ºi a parteneriatelor de lungã duratã cu clientul.

În prezent, pe teritoriul þãrii, „Mechel Service Romania” îºi desfãºoarã activitatea în 9 oraºe. În Câmpia
Turzii ºi Târgoviºte funcþioneazã douã complexe proprii de producþie care oferã oþel-beton fasonat ºi carcase din oþel-beton. „Mechel Service Romania” continuã sã-ºi dezvolte activ prezenþa în toate regiunile
þãrii, pãstrând cu toate acestea sistemul centralizat de gestiune a vânzãrilor, sistem care asigurã un control eficient asupra livrãrilor, a logisticii ºi componentei financiare a activitãþii companiei.

Puncte de lucru „Mechel Service Romania”
Bucureºti
Adresa:
Tel.:
Fax:
Depozit:
Braºov
Adresa:
Tel.:
Fax:
Depozit:
Cluj
Adresa:
Tel.:
Fax:
Constanþa
Adresa:
Tel.:
Fax:

ªos. Gãrii Cãþelu, Nr. 501, Bucureºti
0372 168 200
0372 168 220
ªos. Gãrii Cãþelu, Nr. 501, Bucureºti
ªos. De Centurã, Nr. 3, Jud. Ilfov
Str. Alexandru Vlahuþã, Nr. 10,
Corp A, Birou A5, Braºov, Jud. Braºov
0758 022 726
0268 546 206
Parcul Industrial Tractorul,
Str. Turnului, Nr. 5, Jud. Braºov

Timiºoara
Adresa:
Tel.:
Fax:
Depozit:

Iaºi
Adresa:
Tel.:
Fax:
Târgoviºte
Depozit:

Str. Arþarului, Nr. 41-42,
Cluj-Napoca, Jud. Cluj
0741 816 426
0741 816 425

Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 191 C,
Corp administrativ C3,
Constanþa, Jud. Constanþa
0771 769 488
0341 464 120

Str. Andrei ªaguna, Nr. 3, Bl. U5,
Birou 12, Timiºoara, Jud. Timiº
0749 212 417
0356 469 196
Str. Constructorului, Nr. 1,
Timiºoara, Jud. Timiº

Bd-ul Poitiers, Nr. 10, Iaºi, Jud. Iaºi
0758 046 039
0332 458 314

ªos. Gãeºti, Nr. 9-11,
Târgoviºte, Jud. Dâmboviþa

Câmpia Turzii
Depozit:
Str. Laminoriºtilor, Nr. 145,
Câmpia Turzii, Jud. Cluj

Brãila
Depozit:

Str. Industria Sârmei, nr. 2/B,
Brãila, Jud. Brãila

METECNO - între tradiþie ºi inovaþie
Încã de la înfiinþarea sa, în anul 1961, Grupul Metecno s-a menþinut în topurile producãtorilor de panouri
termoizolate cu poliuretan sau vatã mineralã. Secretul acestei longevitãþi este reprezentat de profesionalismul, calitatea ºi varietatea de produse pe care Metecno le-a oferit, de-a lungul anilor, pieþei materialelor
de construcþii, reuºind sã satisfacã cele mai exigente cerinþe ale clienþilor sãi.
Regãsit sub diferite brand-uri în întreaga lume, cum ar fi TOPANEL, SIS.CO sau METECNO, grupul ºi-a
pãstrat aceeaºi coloanã vertebralã, fiind uºor de identificat prin stilul sãu propriu, chiar dacã, permanent,
a existat nevoia de extindere a companiei, dar ºi progresul tehnologic.
În cei 49 de ani de activitate,
Metecno a fost, de multe ori, lider
mondial pe piaþa construcþiilor cu
panouri termoizolante.
În România, Metecno s-a dezvoltat încã din 1993, dovedind pregãtire
ºi valoare calitativã.
Standardele de calitate sunt certificate de UNI EN ISO 9001: 2000,
certificare eliberatã de IGO (Institutul
italian de garantare a calitãþii pentru
toate produsele metalurgice). De asemenea, Metecno deþine o extensie
internaþionalã a certificãrii în cadrul
IQNET (Institutul italian de certificare
a sistemelor de calitate a societãþilor) ºi institutelor afiliate IQNET.
Pe lângã produsele de bazã pe
care compania le comercializeazã
cu o frecvenþã ridicatã (poliuretan:
Monowall, Glamet, Superwall ºi vatã
mineralã: Hipertec Wall, Hiperetec
Roof, Superwall HF), grupul oferã ºi
produse speciale care îndeplinesc
caracteristici diferite ºi care se
adreseazã anumitor proiecte.
Din aceastã gamã, produsul
METENERGY îndeplineºte particularitãþile unui acoperiº, dar care integreazã în partea lui planã dintre
profilurile „U“ module foto-voltaice
UNI-SOLAR disponibile în douã
versiuni: PLV-64B ºi PVL-128.B.
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Modulele pot fi conectate astfel
încât sã producã valorile de putere ºi
tensiune dorite, un atribut care face
ca panoul solar METENERGY sã fie
potrivit pentru utilizãri multiple cum
ar fi: acoperiºuri, elemente de ecranare solarã, izolaþie fãrã cãldurã ºi
sunet, dar ºi multe alte domenii.
Poate fi utilizat pentru locaþii
industriale, clãdiri publice ºi pentru
sport, dar ºi pentru clãdiri rezidenþiale sau case mai mici. Dupã
cum se ºtie, energia fotovoltaicã
reprezintã o sursã alternativã, al
cãrei scop este acela de a asigura
necesitãþile unei clãdiri, prin exploatarea unei surse nelimitate cum este
lumina solarã. Totodatã, sistemele
fotovoltaice nu sunt o sursã de

ameninþare pentru mediu, nu necesitã combustibil, nu fac zgomot ºi nu
produc pierdere de cãldurã sau
energie.
Un alt produs cu caracteristici
diferite faþã de gama standard este
METCOPPO, care a trezit interes ºi
pe piaþa din România. METCOPPO
este un panou compozit, care
cuprinde douã acoperiri de plãci
metalice, legate printr-un strat de
material izolant PUR. Are autosusþinere, este monolitic, izolant,
rezistent ºi uºor. Configuraþia geometricã a plãcii exterioare urmeazã
forma unei þigle clasice de acoperiº,
dând panoului o aparenþã plãcutã,
elegantã.
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Singurul mod în care vã putem
convinge de calitatea produselor
ºi

profesionalismul

companiei

Metecno este sã iniþiem o colaborare serioasã. De aceea, vã aºteptãm cu detalii ºi solicitãri la adresa
de e-mail: office@metecno.ro
sau la numãrul de telefon: 0268406.249 ºi fax: 0268-406.248.
Dacã doriþi mai multe informaþii,
puteþi accesa site-ul www.metecno.ro
sau puteþi contacta direct persoana
OYSTER este cel de-al treilea
panou Metecno cu trãsãturi distinctive, pe care îl prezentãm în
articolul de faþã. Este un tip de
acoperiº curbat, cu strat de izolare PUR; panoul este curbat
pe lungime (raza curbatã între
3.500 mm ºi 20.000 mm) ºi se
foloseºte pentru acoperiºurile
clãdirilor industriale dar ºi ale celor
rezidenþiale. Panoul OYSTER este
o soluþie unicã, alternativã, cu
performanþe mecanice mari ºi cu
putere de izolare.
Vã informãm cã, începând din acest
an, Metecno Trading România vã pune
la dispoziþie ºi panouri sandwich
pentru uºi, panouri produse de
cãtre Metecno Doors Panels.
Panourile de uºi au o izolaþie
foarte bunã, din poliuretan, împotriva variaþiilor de temperaturã sau
a vremii nefavorabile ºi sunt
disponibile atât pentru tipurile de
uºi secþionale industriale, cât ºi
pentru cele rezidenþiale. Grosim i l e d i s p o n i b i l e sunt cele de
40 mm ºi 80 mm, iar culorile sunt
variate.
Toate produsele Metecno sunt
agrementate conform normelor europene pentru evaluarea calitãþii.
Alãturi de livrarea în condiþii superioare a produselor solicitate oferim
ºi proiectul de montaj sau tinichigeria pentru diferitele obiective pe care
le aveþi în execuþie.
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responsabilã pentru zona dvs:

Zona: Transilvania
Horia GHINESCU
Tel: 0749-234.661
Zona: Moldova ºi Bucureºti
Marius NISTOR
Tel: 0755-748.089
Zona: SE-ul þãrii
Florin ªERBAN
Tel: 0748-234.665
Notã: Vã reamintim, de asemenea, cã Metecno Group este singurul deþinãtor de marcã înregistratã a
brand-urilor: METECNO, TOPANEL
SIS.CO. 
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ARACO
Trofeul Calitãþii ARACO - ediþia a XVI-a
De curând, la Clubul Floreasca din Bucureºti, a avut loc o reuniune eveniment: festivitatea de decernare
a Trofeului Calitãþii ARACO - ediþia a XVI-a. Distincþia profesionalã acordatã anual de patronatul constructorilor recompenseazã lucrãrile de calitate deosebitã, realizate în þarã sau în strãinãtate.
La eveniment au participat antreprenori de construcþii, firme de consultanþã, proiectare, cercetare, de
producþie ºi comercializare a materialelor de construcþii, reprezentanþi ai mediului universitar, presã,
precum ºi personalitãþi ale autoritãþilor în domeniu.
Componenþa juriului care a selecþionat lucrãrile premiate cu TROFEUL CALITÃÞII ARACO - EDIÞIA 2010,
a fost urmãtoarea:
Preºedinte - Laurenþiu PLOSCEANU - preºedintele ARACO
Membri:
 prof. Panaite MAZILU - membru de onoare al Academiei Române
 prof. dr. ing. Petre PÃTRUÞ - preºedinte UTCB
 ing. Cristian STAMATIADE - director MDRT
 ing. Alexandru DOBRE - preºedinte de onoare al ARACO
 arh. Criºan Victor POPESCU - membru în Consiliul Central ARACO

LISTA LUCRÃRILOR PREMIATE
Construcþii civile








Clãdiri de birouri „THE GATE”, Bucureºti - BOG’ART SRL, BUCUREªTI
Clãdire de birouri, Strada Nicolae Filipescu, Bucureºti - EUROCONSTRUCT SA, Timiºoara
Imobil de birouri „PC CENTER”, Bucureºti - IRIDEX GROUP, Bucureºti
Complex Hotelier „Conacul Domnesc”, jud. Suceava - MARELVI CONSTRUCT SA, Suceava
CHE Ipoteºti - Centrul operaþional de exploatare Slatina - GRUP PRIMACONS SRL, Slatina
Terminal de pasageri în Portul Orºova - GRUP PRIMACONS SRL, Slatina
Memorialul holocaustului - ICCO AG SRL, Braºov

Lucrãri de instalaþii





Fabrica de uree granulatã, CIC Sãvineºti (Instalaþii electrice ºi AMC) - TIAB SA, Sucursala Piatra Neamþ
Kemwater Cristal SRL (Halã producþie PAX, instalaþii electrice ºi de automatizare) - TIAB SA , Sucursala INFRA Bucureºti
Imobil de birouri „CUBIC BUSINESS CENTER”, Bucureºti - IMSAT Muntenia SA, Bucureºti
Conductã de interconectare a sistemului naþional de transport gaze naturale cu sistemul Vest European - AMARAD SA, Arad

Lucrãri hidrotehnice



Punerea în siguranþã a Barajului Mâneciu, jud. Prahova - SC APASCO SA, Mâneciu
Punerea în siguranþã a Acumulãrii Cãtãmãrãºti, jud. Botoºani - CONSTRUCÞII HIDROTEHNICE SA, Iaºi

Lucrãri industriale ºi de infrastructurã




CHE Râul Alb - Hidroconstrucþia, Suc. Bistra Poiana Mãrului
Fabrica de profile extrudate din aluminiu pentru industria aeronauticã, Dumbrãviþa, jud. Maramureº - SC AMI SA, Baia Mare
Redeschiderea circulaþiei ºi punerea în siguranþã a liniilor CF afectate de inundaþii - COMPANIA CONSTRUCÞII
FEROVIARE, Câmpulung Moldovenesc

Lucrãri de turism ºi protecþia mediului




Amenajare Zona Durgãu (Valea Sãratã ºi Salina Turda)- Asocierea ACI Cluj, TIM Cluj, GRUP 4 INSTALAÞII, Cluj
Staþia de compost, noul depozit de deºeuri Feþeni ºi închiderea depozitului de deºeuri Râureni - HIDROCONSTRUCÞIA SA,
Sucursala Olt Superior
Rampã ecologicã de deºeuri Costineºti, jud. Constanþa - IRIDEX GROUP, Bucureºti

Lucrãri de restaurare


Consolidare ºi restaurare Biserica „Sfinþii Voievozi” (Mãnãstirea Agapia, jud. Neamþ) - SC CONSTRUCÞII UNU SA, Iaºi
În viitoarele numere vom prezenta mai în detaliu lucrãrile premiate.
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Cartea Tehnicã a Construcþiei
CRITERII ªI METODE PENTRU DETERMINAREA PRIN MÃSURÃTORI
A TASÃRII CONSTRUCÞIILOR
ing. Traian Constantin RÃDAN
Aºa cum aminteam în numerele 55 (decembrie 2009) ºi 56 (ianuarie-februarie 2010) ale Revistei
Construcþiilor, conþinutul Cãrþii Tehnice a Construcþiei, impus de prevederile H.G. nr. 273/14.06.1994
- Anexa 6 la Regulamentul de recepþie a lucrãrilor de construcþii ºi instalaþii aferente acestora, cuprinde
ºase piese care alcãtuiesc centralizatorul ºi anume: 1. Fiºa de date sintetice; 2. Capitolul A: Documentaþia
privind proiectarea; 3. Capitolul B: Documentaþia privind execuþia; 4. Capitolul C: Documentaþia privind
recepþia; 5. Capitolul D: Documentaþia privind exploatarea, repararea, întreþinerea ºi urmãrirea comportãrii
în timp; 6. Jurnalul evenimentelor.
Toate acestea compun ansamblul de documente care se pregãtesc de-a lungul desfãºurãrii lucrãrilor de
investiþii ºi se definitiveazã înainte de recepþia finalã. Investitorul poartã rãspunderea legalã în legãturã cu
întocmirea Cãrþii Tehnice a Construcþiei pentru toate obiectele de construcþii definitive supuse regimului de
autorizare, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanþate sau de natura proprietãþii asupra lor.
Sunt dese situaþiile în care beneficiarii investiþiilor scapã din vedere, la
întocmirea ºi semnarea contractelor
pentru proiectarea investiþiei ºi pentru executarea lucrãrilor proiectate,
sã prevadã distinct în contract obligativitatea ca proiectantul obiectului
de construcþie sã întocmeascã ºi sã
predea investitorului documentaþia
(pe mãsura elaborãrii) prevãzutã la
nr. crt. 2 ºi nr. crt. 5, iar comisiile de
recepþie sã predea, la terminarea
lucrãrilor de construcþii ºi de recepþie
finalã a obiectului de construcþie,
documentaþia tehnicã privind execuþia (nr. crt. 3).
Investitorul, în situaþia în care nu
are un compartiment juridic încadrat
cu juriºti cu experienþã ºi consultanþi
de calitate în domeniul tehnic respectiv,
cade uºor în cealaltã laturã - cea a încãlcãrii prevederilor legale (Legea
nr. 10/18.01.1995, reactualizatã la
24.05.2001; Legea nr. 307/12.07.2006
privind apãrarea împotriva incendiilor; H.G. nr. 273/14.06.1994;
Legea nr. 13/2007 a energiei electrice;
Legea nr. 50/1991 reactualizatã
privind autorizarea executãrii construcþiilor; H.G. nr. 272/14.06.1994
privind aprobarea regulamentului
pentru controlul de stat al calitãþii în
construcþii ºi exemplele nu se opresc
aici) suportând consecinþe care
atrag rãspunderea disciplinarã, contravenþionalã, materialã, civilã sau
penalã, dupã caz.
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DETERMINAREA
DEFORMAÞIILOR TERENULUI
Experienþa a dovedit cã, în timp,
pot sã aparã deformaþii ale terenului
de fundare a construcþiilor, generate
de tensiuni provocate de încãrcãrile
transmise de construcþie, materializate neplãcut pentru beneficiarul
investiþiei prin: deplasãri verticale tasãri ºi ridicãri; deplasãri orizontale
(lunecãri); rotiri; încovoiere relativã
exprimatã prin raportul între sãgeata
ºi lungimea pãrþii de construcþie care
se încovoaie.
Activitatea de mãsurare a deformaþiilor terenului de fundare a construcþiilor face parte din capitolul „D“
al Cãrþii Tehnice a Construcþiei
(urmãrirea comportãrii în timp) ºi trebuie efectuatã pe întreaga duratã a
perioadei de execuþie ºi continuând
pe parcursul exploatãrii, pânã la
atingerea condiþiei de stabilizare a
deformaþiilor, prevãzutã în proiectul
de execuþie sau în Caietul de Sarcini
întocmit.

Din acest moment se impun
mãsurãtori în cazul apariþiei de
fisuri, crãpãturi, deplasãri, denivelãri,
înclinãri etc.
Dupã anumite calamitãþi naturale
(seisme, inundaþii alunecãri de
teren) ºi în cazul în care apar modificãri importante ale condiþiilor de
exploatare sunt, de asemenea, iminente mãsurãtorile.
Deplasãrile pe verticalã ale
terenului de fundare (tasãri), precum
ºi tasãrile fundaþiilor, pot sã producã
în elementele de rezistenþã a
suprastructurii deformaþii însoþite de
solicitãri de compresiune, întindere,
încovoiere, torsiune ºi forfecare
când acestea sunt sisteme staticnedeterminate (tabelul 1).
EXECUÞIA MÃSURÃTORILOR
Instrumentarea construcþiei ºi
terenului de fundare se va stabili în
funcþie de tipul ºi alcãtuirea structurii
de rezistenþã, natura ºi distribuþia
încãrcãrilor ºi de condiþiile geotehnice ale amplasamentului.

Tabelul 1
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În cazul deplasãrilor verticale,
determinarea prin mãsurãtori topometrice foloseºte: repere de referinþã (fixe) amplasate în afara zonei
de influenþã a construcþiilor (de
suprafaþã, de adâncime); mãrci de
tasare (repere mobile) fixate pe construcþii (cu condiþia de a asigura conservarea lor în timp pe toatã durata
observaþiilor ºi în acest caz se fixeazã la colþurile construcþiei).
Desigur cã sunt o serie de proceduri tehnice privind alcãtuirea ºi
dispunerea mãrcilor de tasare
executate de firma care efectueazã
mãsurãtorile.
EFECTUAREA MÃSURÃTORILOR
a) Mãsurarea deformaþiilor
prin metode topografice constã în
mãsurarea modificãrilor cotelor unor
puncte izolate, materializate prin
mãrci de tasare fixate de construcþie
ºi prin raportarea la repere de referinþã din reþeaua geodezicã. ªi aici
sunt incluse o serie de proceduri
care, ulterior obþinerii rezultatelor
mãsurãtorilor, dau posibilitatea proiectantului de a stabili eroarea
admisibilã de mãsurare ºi cerinþele
corespunzãtoare privind precizia, în
funcþie de tipurile de deplasãri sau
deformaþii estimate, de precipitaþii
abundente, de înmuierea terenului
de fundare la construcþii fundate pe
pãmânturi sensibile la umezire sau
la apariþia de fisuri.

b) metode pentru mãsurarea
deplasãrilor verticale:
 nivelment geometric (mãsoarã
deplasãri verticale);
 nivelment trigonometric;
 nivelment hidrostatic;
 metode cu laser;
 fotogrametrie.
c) metode pentru mãsurarea
deplasãrilor orizontale:
 nivelmentul hidrostatic.
d) metode pentru mãsurarea
rotirilor: rotirea fundaþiilor se mãsoarã
prin urmãtoarele metode:
 metoda proiecþiilor;
 metoda coordonatelor;
 mãsurarea unghiurilor sau
direcþiilor;
 metode mecanice de mãsurare
cu folosirea clinometrelor, nivelelor
drepte ºi inverse.
ÎNREGISTRAREA, PRELUCRAREA
ªI INTERPRETAREA OBSERVAÞIILOR
Valorile mãsurate ale cotelor
reperelor de referinþã ºi ale mãrcilor
de tasare se înregistreazã în Caietul
de Nivelment.
Prelucrarea analiticã a rezultatelor cuprinde: verificarea carnetelor de teren, verificarea stabilitãþii
reperelor de referinþã; calculul deplasãrii mãrcilor de tasare; stabilirea
preciziei mãsurãtorilor întreprinse;
compararea erorilor înregistrate cu
cele admisibile pentru clasa convenþionalã de precizie impusã.
Datele privind tasãrile mãrcilor se
trec într-un formular „Fiºã de
Mãsurare a Tasãrilor“.
Dupã aceea, are loc o prelucrare
graficã a rezultatelor mãsurãtorilor

corelate cu dispoziþia în plan a construcþiilor, a reperelor de referinþã ºi
a mãrcilor de tasare ºi cu alte date.
Toate rezultatele mãsurãtorilor de
tasare se transmit proiectantului,
care, la rându-i, avizeazã asupra
menþinerii, modificãrii sau sistãrii
programului de observaþii.
DOSARUL DEPLASÃRILOR
CONSTRUCÞIILOR
Proiectantul ºi reprezentanþii firmei,
care au întreprins mãsurãtorile pentru fiecare obiect de construcþie aflat
sub urmãrirea comportãrii în timp,
întocmesc un raport tehnic asupra
tasãrii construcþiilor.
Beneficiarul va ataºa la dosar
fiºele de mãsurãtori ale tasãrilor, diagramele cu variaþia în timp a încãrcãrii ºi miºcãrii construcþiei, fiºele
sintetice etc. În cazul apariþiei unor
fisuri sau crãpãturi datorate deformaþiei terenului de fundare, acesta
va anexa la dosar procesele-verbale
de constatare a degradãrilor, data
apariþiei fisurilor ºi crãpãturilor, forma
ºi deschiderea lor, schiþe, fotografii,
precum ºi evoluþia lor în timp.
Beneficiarul va pãstra, pe toatã
durata existenþei construcþiei, Dosarul
Deplasãrilor Construcþiei, pentru a
fi folosit, atunci când este cazul, la
expertizarea stãrii construcþiei ºi, de
ce nu, chiar pentru stabilirea vinovãþiei celor în cauzã.

Foto 1: Lucrãri de consolidare

Foto 2: Refacere planºee cu elemente arhitecturale
de epocã, într-o construcþie monitorizatã

Foto 3: Lucrãri de consolidare
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CONSTRUCTORI DE EXCEPÞIE
Petre PÃTRUÞ
S-a nãscut la 18 octombrie 1939
în Bucureºti.
Dupã absolvirea Liceului Spiru
Haret din Bucureºti, a urmat studiile
Facultãþii de Maºini ºi Utilaje pentru
Construcþii din Institutul de Construcþii Bucureºti, devenind în anul
1967 inginer în domeniul inginerie
mecanicã, specialitatea maºini pentru construcþii.
Activitatea didacticã a început-o
în acelaºi an, ca preparator la Catedra de maºini pentru construcþii a
Institutului de Construcþii Bucureºti.
Ulterior, a devenit asistent, ºef de
lucrãri (1973 - 1979), conferenþiar (1979
- 1990), profesor (1990). A condus
seminarii, proiecte, lucrãri de laborator, cursuri la disciplinele: Maºini de
construcþii; Acþionarea hidraulicã, pneumaticã ºi de automatizarea maºinilor
de construcþii.
În anul 1979, a devenit doctor
inginer susþinând teza: Contribuþii la
studiul regimurilor tranzitorii ale sistemelor hidraulice de reglare automatã
a proceselor de sãpare la excavatoarele cu o cupã.

Din anul 1991, este conducãtor
de doctoranzi, doctoranzi din
România, SUA, Canada, obþinând
titlul de doctor inginer sub coordonarea sa.
În paralel cu activitatea didacticã,
a efectuat o intensã activitate de
cercetare ºtiinþificã ºi de proiectare.
A elaborat ºi condus numeroase
lucrãri pluridisciplinare (cu specialiºti
din domeniile: mecanicã, construcþii,
electronicã, fizicã, metalurgie, automaticã etc.), concepând ºi realizând,
totodatã, (la nivel de experimentare/omologare) maºini ºi sisteme
tehnice complexe, automatizate, din
domeniul maºinilor de construcþii, al
protecþiei seismice a construcþiilor,
al tehnicii militare, al activitãþilor
spaþiale etc.
Menþionãm cã a obþinut trei brevete
de invenþie în domeniul servovalvelor
electrohidraulice, proiectând ºi construind echipamente de performanþã, cu
utilizare în automatizãri, tehnica militarã
ºi industria automobilelor.
Prof. Petre PÃTRUÞ a elaborat
peste 120 de lucrãri (cãrþi, manuale,
articole, comunicãri ºtiinþifice, con-

Stand pentru testarea disipatorilor hidraulici semiactivi utilizaþi în construcþii
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tracte de cercetare ºtiinþifice) de înalt
nivel ºi unanim apreciate.
O altã activitate însemnatã a prof.
Petre PÃTRUÞ, desfãºuratã la Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti,
o reprezintã funcþiile de conducere:
prorector cu cercetarea ºtiinþificã ºi
infrastructura (1990 - 1996) ºi rector
(1996 - 2004), contribuind major la
informatizarea procesului de învãþãmânt, prin crearea reþelelor de calcul
în toate facultãþile, dotarea cu aparaturã didacticã ºi de cercetare ºtiinþificã a laboratoarelor etc.
De subliniat cã a iniþiat, organizat
ºi condus ample lucrãri de reabilitare, consolidãri ºi reparaþii capitale
ale tuturor localurilor facultãþilor ºi
ale unor cãmine studenþeºti. A iniþiat
ºi condus lucrãrile de construire a
Sãlii de sport a Universitãþii Tehnice
de Construcþii Bucureºti, amplasatã
în Parcul Lacul Tei.
În prezent, prof. Petre PÃTRUÞ este
preºedintele Consiliului de Administraþie al UTCB cu contribuþii însemnate la dezvoltarea cercetãrii
ºtiinþifice, învãþãmântului, al întãririi ºi
consolidãrii infrastructurii universitãþii.
Prin realizãrile didactice ºi ºtiinþifice, prin publicaþiile sale, prof. Petre
PÃTRUÞ se înscrie în rândul celor
mai de seamã personalitãþi ale
ºtiinþei ºi tehnicii româneºti în domeniul inginerie mecanicã - specialitatea maºini de construcþii.
Exemplu de muncã, perseverenþã
ºi intransigenþã profesionalã, inovator în soluþii tehnice, capacitate de a
sesiza esenþialul, iniþiativã - profesorul
Petre PÃTRUÞ este deosebit de apreciat
de cadre didactice ºi specialiºti. 
 Revista Construcþiilor  iulie 2010

Optimizarea proiectãrii
sistemelor de ventilaþie, încãlzire ºi climatizare
cu ajutorul modelãrilor numerice
ing. ªtefan BORDEI, prof. dr. ing. Florin POPESCU*) - Universitatea „Dunãrea de Jos“ din Galaþi
Sarcina proiectãrii sistemelor actuale de încãlzire, ventilaþie ºi climatizare pentru construcþiile civile ºi
industriale, în vederea asigurãrii cerinþelor de confort, a condiþiilor optime de muncã ºi, nu în ultimul rând,
a optimizãrii consumurilor energetice a devenit în ultimii ani din ce în ce mai dificilã.
Pânã nu demult, majoritatea cercetãrilor în mecanica fluidelor se realizau, în exclusivitate, prin studii
experimentale costisitoare. Odatã cu creºterea puterii de procesare a calculatoarelor, s-a dezvoltat o a
treia abordare a cercetãrii - modelarea numericã - cea care completeazã în mod sinergetic abordarea
teoreticã ºi a experimentului pur, punând la dispoziþia arhitecþilor ºi inginerilor constructori un instrument
util în proiectarea clãdirilor.
Existã o serie de motivaþii puternice privind integrarea simulãrilor
numerice în studiul problemelor de
curgere: performanþe din ce în ce
mai bune ale tehnicilor de calcul,
preþuri de producere ºi proiectare
scãzute comparativ cu studiile experimentale în laboratoare, tuneluri aerodinamice sau bazine de încercãri.
Pornind de la aceste cerinþe, la
Universitatea „Dunãrea de Jos“ din
Galaþi, în baza unui contract finanþat
de Autoritatea Naþionalã pentru
Cercetare ªtiinþificã, am pus bazele
unui laborator de modelare numericã în mecanica fluidelor care are ca
obiectiv principal dezvoltarea de
parteneriate cu întreprinderi ºi institute de proiectare, parteneriate care
vor avea ca rezultat creºterea competitivitãþii economice ºi a inovãrii.
Laboratorul beneficiazã de un
sistem de calcul paralel IBM cu 60
de procesoare ºi de licenþe comerciale sau academice pentru douã
dintre cele mai performante programe de modelare numericã în
ingineria mecanicã Ansys Airpak ºi
platforma completã Ansys (mecanica
fluidelor, structuri mecanice º.a.).

Fig. 1: Modelarea incintei
)

* florin.popescu@ugal.ro
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Programul Airpak permite modelarea rapidã ºi precisã a curgerii aerului ºi a transferului de cãldurã prin
convecþie liberã ºi forþatã în clãdiri ºi
spaþii închise - locuinþe, arene
sportive, amfiteatre, parcãri, hale
industriale, mine, staþii de metrou –
fiind un instrument util în optimizarea
procesului de proiectare a instalaþiilor
de ventilaþie, încãlzire ºi climatizare.
Permite, de asemenea, studiul propagãrii incendiilor în clãdiri.
Airpak oferã informaþii privind valorile instantanee ale câmpurilor de
viteze, presiune, temperaturi în orice
regiune a domeniului de curgere ºi
la orice pas de timp permiþând, de
asemenea, vizualizarea curenþilor
de aer care se formeazã. Toate
aceste mãrimi fizice pot fi obþinute
þinând cont inclusiv de influenþa
prezenþei oamenilor din incintã,
luând în considerare cantitatea de
cãldurã degajatã de corpurile acestora, în funcþie de activitatea desfãºuratã, de îmbrãcãmintea pe care
o poartã ºi alte condiþii locale.
Programul Airpak oferã informaþii
ºi în ceea ce priveºte unii indicatori
de confort termic, cum ar fi: viteza de

reîmprospãtare a aerului dintr-o incintã ventilatã, PMV (predicted mean
vote) ºi PPD (predicted percentage
dissatisfied), calculate conform ISO
7730. PMV este un indicator global
cantitativ pentru confortul termic, cu
cea mai mare utilizare în rândul
proiectanþilor clãdirilor, fiind definit
ca o funcþie de ºase variabile termice:
temperatura aerului, viteza aerului,
temperatura radiantã, umiditatea
aerului, izolaþia oferitã de îmbrãcãminte ºi activitãþile desfãºurate de
persoanele din incintã. PPD este un
indicator care ne aratã numãrul de
persoane nemulþumite din punct de
vedere termic, dintr-un grup mai
mare aflat într-o incintã.
O prezentare mai detaliatã a programului de modelare numericã
Airpak este disponibilã pe site-ul
web al firmei Ansys, la adresa:
www.ansys.com/products/airpak.
În scopul evidenþierii calitãþilor ºi
performanþelor programului Airpak,
vã prezentãm un studiu de caz pe
care l-am realizat în cadrul laboratorului de modelare numericã de la
universitate.

Fig. 2: Câmpul de temperaturi pe diverse suprafeþe în interiorul incintei
continuare în pagina 42 
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Fig. 3: Câmpul de temperaturi pe pereþii interiori ºi exteriori ai clãdirii

Fig. 4: Formarea curenþilor de aer în interiorul clãdirii

Fig. 5: Indicele de confort termic PMV - predicted
mean vote, într-o secþiune la o înãlþime oarecare în
interiorul clãdirii

STUDIU DE CAZ
Am modelat o problemã complexã de curgere ºi transfer de cãldurã în interiorul unei incinte, þinând
cont ºi de condiþiile climatice exterioare. Practic, este vorba de o
clãdire cu o camerã (fig. 1), cu
dimensiunile Lx l xH = 6 m x 4 m x 3 m,
având pereþi de cãrãmidã cu grosimea de 0,35 m, o fereastrã din sticlã ºi o uºã din lemn. Încãperea este
luminatã de ºase surse având
fiecare o putere de 34 W. În interior

Fig. 6: Linii de curent ale curgerii în jurul clãdirii

Fig. 7: Câmpurile de presiune dinamicã ºi pentru modulul vitezei la curgerea în jurul clãdirii
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se aflã o persoanã de 80 Kg care
lucreazã la un calculator cu o putere
de 173 W. S-a luat în considerare ºi
cãldura degajatã de corpul persoanei, care este îmbrãcatã cu un
rând de haine din bumbac. Încãlzirea încãperii este asiguratã de o
sursã de cãldurã prin convecþie
liberã, cu puterea de 3.000 W. Clãdirea se aflã într-un spaþiu deschis în
care bate un vânt de la N la S cu o
vitezã de 5 m/s, temperatura curentului de aer fiind de -15 grade Celsius.
Pornind de la aceste date iniþiale
rezultã o problemã deosebit de complexã, care implicã rezolvarea simultanã a trei fenomene:
(1) la interior, o problemã de
transfer de cãldurã prin convecþie
liberã ºi de studiu a curenþilor de aer
care se formeazã;
(2) la exterior, o problemã de
curgere în jurul clãdirii, combinatã cu
transferul de cãldurã prin convecþie
forþatã dintre curentul de aer (vântul)
ºi clãdire. Aceste fenomene sunt
cuplate la rândul lor calculând simultan ºi
(3) fluxul termic prin pereþii clãdirii,
de la interior spre exterior
Ca urmare a vitezei mici a vântului
ºi dimensiunilor reduse ale clãdirii,
nu am calculat efectele interacþiunii
dintre curentul de aer ºi clãdire
neglijând problemele de rezistenþã.
Aceste fenomene, importante în
cazul clãdirilor foarte înalte pot fi, de
asemenea, modelate numeric cu
ajutorul programului Ansys 12.
Soluþia a fost calculatã cu ajutorul
programelor Airpak ºi Fluent. Am
ilustrat în articol (fig. 2 - 7) câteva
imagini sugestive pentru câmpuri de
viteze, presiuni, temperaturi, mãrimi
specifice pentru confortul termic ºi
curenþii de aer, atât în interiorul
clãdirii cât ºi în exterior. Ca urmare
a suportului fizic folosit pentru publicarea articolului, nu vã putem
prezenta ºi animaþiile obþinute pentru curenþii de aer care se formeazã
atât la interior cât ºi la exterior.
BIBLIOGRAFIE
[1] Airpak - Manualul utilizatorului
ºi tutorial
[2] Ansys 12.0 - Manualul utilizatorului ºi tutorial
[3] www.ansys.com 
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Barajele, construcþii purtãtoare de risc
ing. Radu BUCUÞA, vicepreºedinte CH al CNCisC
Este cunoscut nu numai de cãtre specialiºti cã barajele sunt construcþii purtãtoare de risc. Avariile sau
exploatarea lor greºitã pot duce la eliberarea unor cantitãþi mari de apã în aval, cu consecinþa pierderii
unui numãr important de vieþi omeneºti ºi/sau a unor pagube materiale semnificative.
Din acest motiv, pe plan mondial dar ºi în România, în acest domeniu existã de mult un cadru normativ
ºi organizaþional pentru desfãºurarea activitãþii de urmãrire a acestor construcþii.
În þara noastrã, de exemplu, în ultimii ani a fost reglementatã de cãtre experþi tehnici atestaþi de autoritatea
competentã evaluarea periodicã a siguranþei barajelor la
intervale prestabilite (5 ani - 7 ani). Expertiza realizatã
de cãtre aceºtia condiþioneazã eliberarea autorizaþiei de
funcþionare în siguranþã, fãrã de care exploatarea barajului este interzisã prin lege.
Intervenþia autoritãþii statului în controlul siguranþei
barajelor este necesarã din cauza gradului mare de risc
al acestor construcþii, intervenþia devenind din ce în ce
mai necesarã în condiþiile apariþiei unor deþinãtori privaþi
de baraje. Societãþile cu capital privat (dar nu numai), în
special cele mici, au tendinþa - din punct de vedere al
rentabilitãþii - de a permite scãderea nivelului de siguranþã în favoarea economiilor la investiþii, reparaþii,
reabilitãri etc. Într-o asemenea situaþie este necesarã
prevenirea acestor cazuri prin reglementãri legale ºi,
îndeosebi, prin control.
În termeni obiºnuiþi, siguranþa este starea în care eºti
la adãpost de pagube, rãnire, pericole sau riscuri, adesea obþinutã ca rezultat al unor mãsuri sau acþiuni planificate care implicã, desigur, anumite cheltuieli. În termenii
practicii inginereºti, siguranþa este speranþa ca o construcþie sã se comporte conform aºteptãrilor, respectiv
sã nu se producã cedarea (ruperea) sa sub acþiunea
solicitãrilor pe durata sa de viaþã proiectatã.
Este aproape evident cã siguranþa nu poate fi absolutã ºi poate fi mai mare sau mai micã, pentru cã avem
de fapt de-a face cu un anumit grad de siguranþã. Gradul
de siguranþã normat al unei construcþii este rezultat, de
obicei, din aplicarea normelor tehnice. Nivelul de siguranþã normat (acceptat pe plan social) pentru construcþii
poate fi mai scãzut în þãri cu putere economicã mai
redusã decât cel acceptat în þãri mai bogate.
În evaluarea siguranþei unui baraj, expertul autorizat
se bazeazã, în principal, pe douã feluri de date: 1) rezultate din proiectul (documentaþia) lucrãrii, inclusiv datele
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de bazã iniþiale ºi 2) datele culese „in situ” pe parcursul
exploatãrii. În unele cazuri, expertul poate solicita deþinãtorului efectuarea de studii suplimentare.
Urmãrirea comportãrii construcþiilor este, deci, o componentã esenþialã a aprecierii (evaluãrii) siguranþei construcþiei, cel puþin în cazul barajelor.
Sintagma „in situ” existentã ºi în denumirea asociaþiei
noastre accentueazã asupra faptului cã se urmãreºte
comportarea construcþiilor reale, realizate în teren, nu a
modelelor fizice sau matematice.
Urmãrirea comportãrii construcþiilor are ca þel principal verificarea menþinerii comportãrii acestora în limite
normale, adicã obþinerea aceluiaºi rãspuns al construcþiei la aceleaºi solicitãri. Desigur cã acest fapt se
poate constata numai dupã o perioadã de exploatare ºi
numai dacã în aceastã perioadã construcþia a fost
urmãritã ºi au fost înregistrate atât solicitãrile cât ºi
efectele lor. Pentru prima perioadã de viaþã a construcþiei termenii de comparaþie pentru aprecierea comportãrii sunt daþi de cãtre proiectant pe baza calculelor
sau pe seama unor aprecieri fãcute pe baza comportãrii
unor construcþii asemãnãtoare existente.
Datele rezultate din activitatea de urmãrire a comportãrii provin din douã nivele ale activitãþii:
 datele de Nivelul I care sunt furnizate de echipa de
UCC a deþinãtorului ºi constau din înregistrãri ale observaþiilor vizuale ºi ale mãsurãtorilor instrumentale,
însoþite de o prelucrare primarã;
 Nivelul II este constituit din specialiºti cu experienþã
care realizeazã interpretãri mai elaborate ale datelor
mãsurate „in situ” (de exemplu, modele matematice de
comportament, evaluarea tendinþelor etc.) Specialiºtii,
deci, sunt cei mai în mãsurã sã se pronunþe asupra stãrii
de siguranþã a obiectivului.
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Aºadar, în cazul barajelor existã cadrul legal ºi organizatoric, precum ºi practica pentru evaluarea periodicã
a siguranþei construcþiei, din care o componentã importantã este chiar activitatea de urmãrire a comportãrii
construcþiei. Aceasta din urmã are caracter permanent.
Prin urmare, pentru acest domeniu al construcþiilor nu se
pune problema recunoaºterii profesiunii sau calificãrii de
urmãrire a comportãrii, deoarece ea existã de foarte
multã vreme. Pentru baraje existã cerinþa prezenþei unui
„specialist certificat pentru activitatea de conducere ºi
coordonare în domeniul urmãririi comportãrii în timp a
barajelor” de cãtre MAPPM. Acest specialist are în
subordine personal cu experienþã în activitatea de UCC
cu grade diferite de calificare.
De asemenea, realizarea intervenþiilor de remediere
sau de refacere a aptitudinii de exploatare are un circuit
bine stabilit care porneºte - aºa cum este stabilit de
Legea 10/1995 - de la o expertizã fãcutã de un expert
atestat de MLPAT ºi certificat MAPPM. Cerinþa Legii
apelor ca expertul atestat MLPAT sã fie certificat ºi de
MAPPM derivã din caracterul de unicat ºi din dimensiunile celor mai multe construcþii hidrotehnice, fapt care
necesitã o judecatã bazatã pe experienþã. În niciun caz
mãsurile de remediere nu se stabilesc de cãtre personalul care efectueazã urmãrirea comportãrii, acesta având
numai rolul observãrii, mãsurãrii ºi interpretãrii primare.

În concluzie, cadrul legal din România privind siguranþa barajelor oferit de Legea calitãþii în construcþii,
Legea apelor, Legea siguranþei barajelor ºi actele normative derivate din acestea, deºi nu este absolut perfect
ºi suportã îmbunãtãþiri, este necesar ºi, în mare mãsurã,
suficient, fiind în cea mai mare parte în concordanþã cu
legislaþia ºi practica internaþionalã. Importante sunt atât
aplicarea legislaþiei, indiferent de forma de proprietate a
deþinãtorului, cât ºi controlul aplicãrii prin instrumentele
desemnate de cãtre autoritãþile competente ale statului.
A lãsa siguranþa barajelor la voia întâmplãrii sau la
liberul arbitru al deþinãtorilor s-ar solda în mod sigur cu
evenimente tragice, de amploare.
Notã: Am folosit denumiri de ministere care azi nu
mai sunt actuale, dar s-au denumit aºa în momentul
apariþiei unor reglementãri de referinþã. De altfel, în
legislaþia ulterioarã s-a folosit denumirea de Autoritatea
Competentã în Domeniul...
Post Scriptum
În momentul când am scris aceste rânduri, zborurile
avioanelor erau oprite în toatã Europa din cauza erupþiei
vulcanice din Islanda. Oprirea lor fost decisã, din motive
de siguranþã, de cãtre Autoritãþile aeronautice statale.
Care ar fi fost oare situaþia dacã mãsurile de siguranþã ar
fi fost la latitudinea companiilor comerciale? 

Tipuri de planºee moderne
utilizând beton autocompactant
prof. univ. dr. ing. Nicolae FLOREA, drd. ing. Ciprian ASÃVOAIE,
drd. ing. Sergiu CÃLIN, drd. ing. Sergiu NICOLAICIUC Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi”, Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii, Iaºi
În ultimul timp au apãrut tipuri noi de planºee din beton armat, menite sã asigure o eficienþã economicã
sporitã, prin distribuirea mai raþionalã pe secþiune a betonului ºi creºterea braþului cuplului interior.
Realizarea acestor obiective conduce la micºorarea consumului de materiale, reducerea greutãþii
proprii a planºeelor ºi creºterea performanþelor structurii, ca urmare a posibilitãþii de mãrire a distanþei
între reazeme.
În aceastã situaþie se obþin construcþii deosebit de judicioase ºi cu un grad ridicat de flexibilitate
funcþionalã, calitãþi care au impulsionat implementarea în practica curentã a noilor tipuri de planºee.
S-a ajuns astfel ca în cazul unei
categorii extinse de obiective construite, care necesitã spaþii etajate,
deschideri relativ mari (10 m - 20 m)
ºi având destinaþii care se pot
schimba suficient de des (biblioteci,
birouri, magazine, depozite, garaje
etc.), aceste subansambluri structurale sã-ºi câºtige un loc binemeritat, devenind de neînlocuit în
momentul de faþã.
Pentru a se realiza setul de avantaje menþionate, a fost necesar sã se
renunþe la concepþia clasicã de alcãtuire a planºeelor sub formã de
reþele de grinzi dispuse dupã una

Fig. 1: Model de preluare solicitãri orizontale
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sau douã direcþii ºi plãci de grosime
redusã care reazemã pe acestea ºi
care prezintã numeroase dezavantaje (în special, în fazele de execuþie
ºi exploatare) ºi sã se adopte, fãrã
rezerve ºi suspiciuni, planºeele tip
dalã [3].
Pentru a elimina betonul din zona
medianã a plãcii, unde nu poate fi
folosit eficient, deoarece gradul de
solicitare este redus, se urmãreºte
realizarea unor spaþii libere (goluri)
de mari dimensiuni, în raport cu
grosimea elementului.
În acest scop se folosesc corpuri
de umpluturã, cât mai uºoare, sub
formã de cofraje pierdute sau recuperabile, de diverse forme ºi moduri
de alcãtuire. Cu ajutorul acestora se
obþine o structurã casetatã, la care
elementele componente (nervuri ºi
plãci) se remarcã prin grosimi de
ordinul a câþiva centimetri.
Realizarea fãrã dificultate a plinurilor se poate face în cele mai bune
condiþii folosind la turnare un material special (betonul autocompactant), caracterizat, în stare proaspãtã,
prin însuºiri diferite de cele ale
betonului clasic, care comportã, la
rândul sãu, o anumitã tehnologie de
punere în operã [1].
Printre altele, datoritã unei compoziþii aparte, care îi conferã o lucrabilitate ridicatã, se poate obþine
umplerea cu uºurinþã a spaþiilor

libere create, nemaifiind necesar sã
se utilizeze mijloace mecanice de
compactare ºi omogenizare a structurii betonului.
Acest tip de planºee devine viabil
numai în mãsura în care se delimiteazã clar rolul planºeului în raport
cu particularitãþile de exercitare a
solicitãrilor exterioare. Astfel, dala de
beton armat trebuie calculatã ºi alcãtuitã pentru a prelua, în cele mai
bune condiþii, numai încãrcãrile
gravitaþionale.
Preluarea acþiunilor exercitate în
plan orizontal (inclusiv cele seismice) urmeazã a fi asiguratã (soluþionatã) în baza unei alcãtuiri
structurale de ansamblu, diferitã de
concepþia devenitã clasicã, potrivit
cãreia rolul de a prelua forþele orizontale revine tuturor elementelor
verticale (stâlpi ºi grinzi), situate la
interiorul ºi pe conturul construcþiei.
În acest sens, se poate recurge,
de pildã, la sistemul „tub în tub” format dintr-un nucleu centrat ºi unul
perimetral (fig. 1) formate din diafragme de beton armat sau dintr-o
combinaþie de diafragme ºi stâlpi
contiunui, dezvoltaþi pe toatã înãlþimea clãdirii.
În aceastã concepþie, reazemele
interioare ale dalei (stâlpii) nu participã la preluarea încãrcãrilor orizontale, deoarece nu conlucreazã
cu placa.
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STADIUL ACTUAL AL CUNOAªTERII
PE PLAN INTERNAÞIONAL
În privinþa stadiului actual al
cunoºtinþelor acumulate la nivel
euro-internaþional, se ºtie cã în
cadrul unor Institute de cercetare din
Uniunea Europeanã s-au întreprins
numeroase studii privind aspecte
referitoare la proiectarea ºi execuþia
clãdirilor, prin utilizarea unor planºee,
cu eficienþã tehnico-economicã sporitã.
În acest sens, au fost iniþiate ºi puse
în aplicare ample programe de cercetare teoreticã ºi experimentalã,
care au condus la elaborarea unor
metode de calcul, materiale ºi tehnologii de execuþie ce prezintã un
pronunþat caracter de noutate.
Importantele avantaje tehnico-economice rezultate au stimulat introducerea acestor sisteme constructive
pe scarã largã în practica construcþiilor pe toate continentele [7].
PLANªEE MODERNE
DIN BETON ARMAT ÎN ROMÂNIA
În România, la ora actualã, nu se
utilizeazã decât sporadic aceste
tipuri de planºee, fiind cunoscute
doar cele cu goluri sferice pentru
construcþia a douã obiective din
zona de nord a Moldovei.
Numeroasele avantaje tehnico-economice au atras atenþia specialiºtilor
români, determinându-i sã recurgã la
folosirea planºeelor de tip BubbleDeck,
în urma unor iniþiative personale, motivate mai mult emoþional, decât profesional (fig. 2 ºi 3).
În lipsa experienþei necesare în
astfel de situaþii, a unei documentãri
incomplete asupra principiilor teoretice pe care se bazeazã comportarea sub încãrcãri a acestor
sisteme structurale complexe ºi, mai
ales, fãrã sã existe o coordonare din
partea unor persoane sau instituþii
abilitate sã promoveze progresul
tehnic în construcþii, individualitãþile
antrenate în acþiunea de introducere
în practicã a noilor tipuri de planºee
îºi asumã o mare responsabilitate.
Aceasta capãtã dimensiuni sporite,
mai ales atunci când se încearcã
adoptarea planºeelor menþionate în
cadrul unor proiecte întocmite cu ani
în urmã sau chiar la construcþii pentru care execuþia a fost întreruptã un
timp, din diverse motive, ºi este reluatã în prezent.
În astfel de condiþii, este posibil
sã se ajungã, dupã o perioadã relativ scurtã, la compromiterea unui sistem structural cu mari perspective în

viitor ºi care ºi-a dovedit deja, pe
alte meleaguri, raþiunea de a înlocui
cu succes soluþiile clasice de
planºee.
Aceeaºi problemã se regãseºte ºi
în cazul utilizãrii betonului autocompactant, normativele existente la noi
în þarã neconþinând prevederi specifice în domeniu, ceea ce constituie
un impediment important în utilizarea
acestora în practica uzualã [2].
TIPURI DE PLANªEE MODERNE
DIN BETON ARMAT
În prezentarea ce urmeazã a fi
fãcutã, este posibil sã nu fie cuprinse

toate variantele cunoscute în
prezent, pentru lucrare fiind selectate
însã cele mai raþionale forme de
cofraje pierdute introduse în planºeu.
Planºeele BEEPLATE® - se întâlnesc în diverse variante, din punct
de vedere al golurilor, HK20 de 20 cm
înãlþime ºi HK31 de 31 cm înãlþime,
având un diametru exterior de 66 cm.
Acestea sunt folosite individual sau
împreunã, de la HK38 ºi HK20 [4].
În practicã se produc patru variante
de planºee BEEPLATE® (tabelul 1,
fig. 4 ºi 5).

Fig. 2: Aspecte din tipul execuþiei - Facultatea de Metalurgie, Iaºi

Fig. 3: Aspecte din tipul execuþiei - Hotel Belvedere, Botoºani

®

Fig. 4: Detalii constructive planºee BEEPLATE

®

Fig. 5: Aspecte de la punerea în operã a planºeelor BEEPLATE
®

Tabelul 1: Variante de planºee BEEPLATE

continuare în pagina 48 
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Fig. 6: Planºeele COBIAX - BUBBLEDECK

Fig. 7: Variante de realizare a planºeelor COBIAX - BUBBLEDECK

Fig. 8: Detalii constructive planºee COBIAX - BUBBLEDECK

Fig. 9: Aspecte de la punerea în operã a planºeelor COBIAX - BUBBLEDECK
Tabelul 2: Caracteristici planºee BUBBLEDECK

Fig. 10: Variante de realizare a planºeelor U-BOOT

Fig. 11: Detalii constructive planºee U-BOOT
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Planºeele COBIAX - BUBBLEDECK - aceste planºee au în componenþã sfere din material plastic
(polipropilenã de înaltã densitate),
dispuse conform proiectului ºi montate între plase de armãturã (fig. 6) [6].
Materialul din care sunt realizate
sferele nu reacþioneazã chimic cu
betonul ºi cu oþelul-beton, nu este
poros ºi prezintã rigiditate ºi rezistenþã suficientã pentru preluarea
încãrcãrilor, atât la turnarea betonului, cât ºi în fazele ulterioare acestui
proces [5]. Se folosesc în diverse
variante, Slim-Line cu grosimi ale
planºeului de 20 cm - 28 cm ºi EcoLine 30 cm - 60 cm, precum ºi în sistem prefabricat cu predalã sau
compact (tabelul 2, fig. 7, 8, 9).
Planºeele U-BOOT - produse de
unicã folosinþã din plastic reciclat
U-BOOT, având formã trunchi de
con ºi casete pãtrate sub formã de cub,
cu baza mai micã de 52 cm x 52 cm,
cu picioare pentru a fi aºezate cu
uºurinþã; sunt conectate prin bare
din oþel beton [7]. Grosimea plãcii
este de 16 cm, 24 cm, 32 cm, 40 cm,
48 cm cu picioarele de 0 cm, 5 cm,
10 cm (tabelul 3, fig. 10, 11, 12).
Planºeele SOLAIO CUBE sunt casete din polistiren de
diverse forme. Se aºeazã în aºa
fel încât se formeazã un planºeu
casetat [7]. Cuburile au un rol
important prin faptul cã izoleazã
termic - eliminã punþile termice,
aducând economii semnificative
de energie (fig. 13 ºi 14).
Planºeele DALIFORM ATLANTIS
- Atlantis este un sistem alcãtuit din
forme de înãlþime IGLU 16 cm, cu
picioare, pentru a ancora baionete ºi
piloni circulari din PVC de înãlþime
variabilã, conectate pe un picior de
sprijin [7]. Se recomandã pentru
planºee unde existã foarte multe
instalaþii, acestea putând fi introduse
cu uºurinþã (fig. 15 ºi 16).
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CONCLUZII
Studierea ºi asimilarea în practica curentã a sistemelor constructive moderne, utilizând în mod
necondiþionat betonul autocompactant, singurul tip de beton care se
preteazã, precum ºi standardizarea
acestora, reprezintã obiective importante în viitor pentru specialiºtii în
domeniu.
Se poate aduce în discuþie ºi
realizarea acestor planºee din
beton precomprimat, care, prin
specificul materialului, este capabil
sã asigure avantaje net superioare
soluþiei clasice a betonului armat
(distanþe mai mari între stâlpi,
înãlþimi mai mici pentru placã, consumuri mai reduse de materiale,
costul sensibil mai scãzut pe
ansamblul construcþiei etc.).
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Fig. 12: Aspecte de la turnare beton autocompactant în planºeele U-BOOT
Tabelul 3: Caracteristici planºee U-BOOT

Fig. 13: Detalii constructive planºee SOLAIO CUBE

Fig. 14: Aspecte de la punerea în operã a planºeelor SOLAIO CUBE

Fig. 15: Detalii constructive planºee DALIFORM ATLANTIS

Fig. 16: Aspecte de la punerea în operã a planºeelor DALIFORM ATLANTIS

49

Revista
Construcþiilor

din sumar
Editorial

3

Încotro ISC?

4, 6

Experienþã ºi calitate certificatã

5

Expertizã, consultanþã, teste laborator construcþii 7
Post-tensionarea exterioarã

9 - 11

Produse pentru repararea, consolidarea
ºi renovarea elementelor din beton

12, 13

Echipamente ºi soluþii de cofrare
ºi acces la înãlþime

14, 15

Cazurile legale de urmãrire a administratorilor
sau asociaþilor persoane fizice din România

18, 19

Termoizolaþii rezistente la foc

20, 21

Sisteme complete din aluminiu
pentru rulouri exterioare ºi porþi de garaj

22, 23

Soluþii pentru îmbinarea eficientã
a ferestrelor în clãdiri

24, 25

ARACO - strategii pentru 2010

26

Ascensoare performante

27

Managementul
activitãþii de construcþii-instalaþii montaj

28, 29

Produse metalurgice pentru construcþii

30, 31

Panouri termoizolante
cu poliuretan sau vatã mineralã

32, 33

Trofeele calitãþii ARACO - premiile pentru 2009

34

Tabla expandatã - un produs pentru viitor

35

Þiglã metalicã, panouri sandwich,
profile galvanizate

35

Cartea tehnicã a construcþiei

„Revista Construcþiilor“ este o
Caracteristici:
publicaþie lunarã care se distribuie gratuit, prin poºtã, la câteva mii dintre cele  Tiraj: 7.000 de exemplare
mai importante societãþi de: proiectare  Frecvenþa de apariþie: lunarã
ºi arhitecturã, construcþii, producþie,  Aria de acoperire: întreaga þarã
import, distribuþie ºi comercializare de  Format: 210 mm x 282 mm
materiale, instalaþii, scule ºi utilaje pen-  Culori: integral color
tru construcþii, prestãri de servicii, bene-  Suport:
hârtie LWC 70 g/mp în interior
ficiari de investiþii (bãnci, societãþi de
asigurare, aeroporturi, antreprizele judeþene
ºi DCL 170 g/mp la coperte
pentru drumuri ºi poduri etc.), instituþii
centrale (Parlament, ministere, Compania de
investiþii, Compania de autostrãzi ºi drumuri
naþionale, Inspectoratul de Stat în Construcþii
ºi Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comerþ a României ºi Camerele
de Comerþ Judeþene etc.) aflate în baza noastrã de date.
Restul tirajului se difuzeazã prin abonamente, prin agenþii noºtri publicitari
la manifestãrile expoziþionale specializate, naþionale ºi judeþene, sau cu
ocazia vizitelor la diversele societãþi comerciale ºi prin centrele de
difuzare a presei.
Încercãm sã facilitãm, în acest mod, un schimb de informaþii ºi opinii cât
mai complet între toþi cei implicaþi în activitatea de construcþii.
În fiecare numãr al revistei sunt publicate: prezentãri de materiale ºi
tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri,
comentarii ºi anchete având ca temã problemele cu care se confruntã
societãþile implicate în aceastã activitate, reportaje de la evenimentele
legate de activitatea de construcþii, prezentãri de firme, informaþii de la
patronate ºi asociaþiile profesionale, sfaturi economice ºi juridice,
programul târgurilor ºi expoziþiilor etc.

Talon pentru abonament
„Revista Construcþiilor“

36, 37

Constructori de excepþie: Petre PÃTRUÞ

38

Consultanþã pentru construcþii-investiþii

39

Construcþii + arhitecturã

39

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



11 numere - 150,00 lei

Optimizarea proiectãrii sistemelor
de ventilaþie, încãlzire ºi climatizare
cu ajutorul modelãrilor numerice

40, 42

Sisteme centrale de aer condiþionat ºi încãlzire

41

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



persoanã juridicã



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

Membrane hidroizolatoare autoadezive

41

Organisme de certificare, sisteme
de management ºi conformitate produse

41, 43

Sisteme de etanºare pentru depozite de deºeuri
Barajele - construcþii purtãtoare de risc
Utilaje pentru construcþii

43

44, 45
45

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

Tipuri de planºee moderne
* Creºterile ulterioare ale preþului de vânzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

utilizând beton autocompactant
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