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Minuni ºi… minuni!
Pe zi ce trece „minunile portocalii“
depãºesc, de departe, ca timp ºi, mai
ales, ca inedit pe cele 7 considerate a fi
ale lumii, minuni care au apãrut pe mapamond în intervalul miilor de ani ºi vor
dãinui, probabil, sine die, cã de aceea
sunt considerate a fi minuni. La cele portocalii stai ºi te cruceºti, pentru cã ele sunt
pur ºi simplu stranii ca formã ºi, mai ales,
conþinut.
Sigur, diferenþa dintre ele este de
necomparat, alãturarea lor fiind puþin
forþatã pentru a demonstra cã numai în
timp ºi pe baza unor criterii de viaþã lungã
se poate construi ceva care sã dãinuie.
Minunile postdecembriste, cu pondere
cele portocalii nu au niciun corespondent
în ceea ce priveºte domeniul construcþiilor,
singurul care poate lãsa în urma lui ctitoriile pe care le sugerau minunile lumii.
Lumea credea cã dupã 1990, în noile
condiþii create de o revoluþie presupusã
radicalã din punct de vedere economicosocial, instinctul ºi însuºirea de popor cu
aptitudini constructive se vor dezvolta cel
puþin la nivelul dinainte de ’89.
„N-ar fi fost rãu sã fie bine“ spun
optimiºtii. Intrarea, însã, în circuitul „dezvoltãrii democratice” a unor „profesioniºti”
în ale distrugerii a tot ce s-a creat fãrã a
pune nimic în loc demonstreazã cã înainte
de ‘89 nu s-a greºit construindu-se, din
plin, în mai toatã þara. Noua mentalitate ºi
corespondentul ei în practicã au condus la
ceea ce vedem astãzi: lipsa celui mai mic

exemplu de înnoire, cel puþin pe linia
construcþiilor.
Existã, totuºi, preocupãri din ce în ce
mai la vedere de sporire a averilor unuia ºi
aceluiaºi grup de profitori. Operaþiunea
are loc în cadrul unei concurenþe acerbe
între nababii vechi ºi noi. Ei au dus-o, o
duc ºi o vor duce foarte bine ºi de aici
înainte, spre deosebire de electoratul portocaliu ºi de noi ceilalþi care aºteptãm sã
vedem cum este „sã trãiþi bine“, slogan
atât de drag mogulului þãrii.
Efectele promisiunilor se simt din ce în
ce mai evident de câteva luni încoace, dar
nu au atins nivelul insuportabilitãþii, pentru
cã unii (din guvernare, desigur), zic cã vara
este încã ici, iarna-i departe...
Spuneam despre inexistenþa unor
preocupãri concrete privind construcþiile.
În concurenþã cu miºcãrile metronomului, „mai-micul“ guvernului ºi specialiºtii
din sectorul infrastructurii se contrazic asupra
costurilor ºi termenului de finalizare a unor
construcþii aflate în derulare.
Cum se dã în folosinþã un kilometru de
drum, cum apar noi ºi, de fapt, aceleaºi
precizãri privind soarta autostrãzilor, drumurilor naþionale ºi, mai nou în prim plan,
a centurilor de ocolire a marilor oraºe.
Adicã nimic.
Ni se spune foarte sigur cã mersul
lucrãrilor depinde de - invariabilul - „dacã
vor fi bani“; bani ne-prea fiind, totul
rãmâne, deci, la stadiul… dacã!
Aºa se face cã în 2010 majoritatea
constructorilor, cu voia lor sau nu, sunt
într-un concediu prelungit sau ºi-au dat,
deja, obºtescul sfârºit.

S-a vrut sau nu, la noi, de o lunã de
zile, a apãrut ºi a cincea minune (portocalie desigur) prin „remaierea“ vechii garnituri a „micului“ hopa-miticã - unul care
mereu cade ºi tot mereu se ridicã graþie
ºtiþi dumneavoastrã cui. ªi cum în România
minunile au zile scurte, nu trebuie sã mai
aºteptãm mult cã va urma a 6-a, a 7-a, ºi
apoi a 8-a „remaiere“ care va bate recordul atât de vechi al... minunilor de pe
mapamond.
Pânã atunci, însã, totul se desfãºoarã
dupã itinerarul prescris de „oracolul“ þãrii.
Pragmatici fiind, putem spune cã
minunile aºteptate de „români“ (precum
aºteptam odinioarã venirea americanilor),
minunile, deci, nu se pot face decât de
cãtre oameni competenþi ºi nu de cei care
de 20 de ani s-au „chinuit“ doar pentru ei.
Nu ºtiu ce culoare poate s-o înlocuiascã pe cea portocalie, dar, oricum, trebuie sã aparã alta, cu mai mult noroc
pentru cât mai mulþi. Ar fi, pentru început,
cu adevãrat o… minune. Nu a lumii, ci una
româneascã, pe ultima sutã de metri,
înainte de… nimic!
Ciprian ENACHE
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SC HIDROCONSTRUCÞIA SA
60 de ani de activitate
ing. Maria OANCEA

Porþile de Fier I - vedere din aval

Societatea Comercialã HIDROCONSTRUCÞIA SA îºi
are originea în iniþial numita „Întreprinderea de construcþii
Centrala Hidroelectricã V. I. Lenin“, cu sediul în Bicaz, înfiinþatã la 30.11.1950 ca unic constructor al investiþiei.
În anul 1961 Întreprinderea de construcþii a fost mutatã
cu sediul în Bucureºti sub numele de „Întreprinderea de
Construcþii Hidroenergetice“ (I.C.H.), transformatã în timp
în „Trustul de Construcþii Hidroenergetice Bucureºti“
(T.C.H.) - 1967, apoi „Trustul Antreprizã Generalã de Construcþii
Hidroenergetice Bucureºti” (T.A.G.C.H.) - 1984, pentru ca din
anul 1990 sã se numeascã SC HIDROCONSTRUCÞIA SA.
Din anul 1995, în urma privatizãrii, întreprinderea devine
SC HIDROCONSTRUCÞIA SA, cu capital privat.
În prezent suntem organizaþi având sediul central în
Bucureºti ºi 11 sucursale teritoriale cu largã autonomie,
care executã lucrãri în 39 din cele 41 de judeþe.
Privatizarea Societãþii a constituit momentul de cotiturã
efectivã a activitãþii sale, iar managementul performant pe

care l-a promovat a condus la statutul de cea mai mare
firmã româneascã de construcþii, a cãrei valoare a fost pe
deplin confirmatã de piaþã.
În aceastã nouã situaþie, a fost de la sine înþeleasã
adoptarea unei noi politici în domeniul calitãþii, mediului, a
sãnãtãþii ºi securitãþii muncii, în responsabilitatea socialã ºi
securitatea informaþiei. Obiectivele generale în aceastã
perioadã sunt cele referitoare la menþinerea reputaþiei
Societãþii pe piaþa construcþiilor prin îndeplinirea tuturor
cerinþelor exprimate de clienþi, la preþuri competitive ºi
avantajoase, câºtigarea încrederii acestora, dar, totodatã,
satisfacerea motivaþiilor personalului angajat al Societãþii.
Pentru realizarea acestei politici s-a trecut la implementarea ºi menþinerea unui sistem de management în
conformitate cu cerinþele standardelor internaþionale, având
ca referinþã standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO
14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008 ºi
SR ISO/CEI 27001:2006.

CEC Sibiu

Vama cãlãtori - Giurgiu

Porþile de Fier II - Pasarela Gogoºu

Baraj Gura Râului

În virtutea acestei hotãrâri, fiecare salariat ºi conducãtor, de la orice nivel ierarhic, rãspunde direct de realizarea
obiectivelor care îi revin ºi de calitatea lucrãrilor executate,
în funcþie de atribuþiile, competenþele ºi responsabilitatea
stabilite prin Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare al
Societãþii.
În cei 60 de ani de activitate, SC Hidroconstrucþia SA a
realizat amenajarea hidroenergeticã a principalelor bazine
hidrografice ale þãrii, respectiv Someº, Runcu Firiza, Criºuri,
Mureº, Timiº, Bârzava, Nera, Cerna, Motru, Tismana, Bistriþa
Gorjeanã, Jiu, Olt, Argeº, Dâmboviþa, Ialomiþa, Buzãu, Bistriþa,
Siret, Prut ºi Dunãre, investiþii concretizate în execuþia a:
135 baraje, 144 centrale hidro, 882 km galerii hidrotehnice,
991 km diguri de retenþie sau dirijare cu peree ºi apãrãri de
maluri etc.
Dupã anul 1990, din cauza conjuncturii economice,
investiþiile în domeniul hidro s-au restrâns simþitor iar
Societatea a fost nevoitã sã se restructureze, adaptându-se
noilor condiþii ºi cerinþe ale economiei de piaþã, fapt uºurat
de experienþa acumulatã în execuþia tuturor categoriilor de
construcþii. În spiritul acestei strategii, firma a participat la
licitaþii ºi a câºtigat dreptul de a realiza contracte pentru
lucrãri din toatã gama de construcþii, dând dovadã de o
mare mobilitate ºi realism în decizie.
Aºa am realizat: reabilitarea sau construirea de drumuri
ºi poduri, Piaþa de Gros Bucureºti, Vãmile Giurgiu, Turnu,
Vâlcea ºi Salonta, CEC Sibiu, alimentãri cu apã ºi canalizãri în oraºele Braºov, Craiova, Buzãu etc. gropi de gunoi
ecologice la Sighiºoara, Târgu Jiu, Iaºi, Râmnicu Vâlcea ºi
Piteºti, zona industrialã Valea Þerovei, sistemul de irigaþii
Sadova – Corabia, ºi multe altele concretizate în: 452 km
drumuri noi sau reabilitate, cu suprastructurã de beton,
asfalt sau macadam, pentru trafic foarte greu ºi greu;
126 poduri cu suprastructuri din beton armat monolit sau
prefabricate precomprimate ºi metalice, cu lungime totalã
de 7.115,8 m; 350.640 mp construcþii civile ºi industriale de
mãrimi, complexitãþi ºi destinaþii diferite; 907 km de conducte pentru alimentãri cu apã ºi canalizãri etc.

Calea Dorobanþilor 103 - 105
Sector 1, Cod: 010561
Bucureºti - România

www.hidroconstructia.com

Rezervor apã 10.000 mc - Cluj

S.C. Hidroconstrucþia S.A. a derulat contracte în þarã, cu
finanþare de la bugetul de stat sau cu fonduri externe prin
programe BERD, PHARE, ISPA etc. (circa 445 milioane
euro), ºi în strãinãtate (Algeria, Iran, Germania etc.).
De asemenea, a executat lucrãri în colaborare cu firme
din strãinãtate: Germania, Italia, Austria, Suedia, Franþa,
Anglia, Turcia, Olanda. În acest fel, ne-am propulsat în fruntea firmelor de construcþii din þarã din punct de vedere al
producþiei, al rezultatelor economice ºi al numãrului de
personal angajat.
O asemenea evoluþie ºi transformare acordã societãþii
noastre un caracter special ºi singular în comparaþie cu
celelalte firme de profil. Pentru întreaga perioadã de referinþã, Hidroconstrucþia a rãmas cel mai mare ºi important
constructor în domeniul amenajãrilor hidroenergetice ºi a
complexelor hidrotehnice din þarã, impunându-se prin seriozitate în relaþiile cu partenerii ºi prin calitatea lucrãrilor
realizate.
Ne exprimãm speranþa cã, în anii grei pe care îi
parcurgem ºi în anii mai buni care vor veni, vom reuºi, ca ºi
pânã acum, sã pãstrãm nealterat spiritul constructiv ºi sã
obþinem noi realizãri concrete.
Lãsãm celor care vor veni în urmãtorii ani dreptul ºi
obligaþia de a face orice efort ca sã continue ceea ce au
fãcut generaþiile de pânã azi.
Ne exprimãm gratitudinea faþã de beneficiari, proiectanþi
ºi colaboratori pentru sprijinul tehnic, material ºi moral cu
care ne-au ajutat în antreprenoriatul nostru.
Aducem un prinos de recunoºtinþã celor trecuþi în nefiinþã ºi în memoria lor ne definim ºi asumãm conceptul….
…“mergem înainte!”
Înainte putem merge numai împreunã dacã dumneavoastrã ne veþi contacta pentru executarea uneia sau mai
multor lucrãri de investiþii din gama celor enumerate în
cuprinsul prezentãrii activitãþii SC Hidroconstrucþia SA
în acest numãr al Revistei Construcþiilor.

Telefon: +40 21 20 81 400
Fax: +40 21 20 81 401
+40 21 317 52 03

office@hidroconstructia.com

C.H.E. RÂUL ALB
Antreprenor: HIDROCONSTRUCÞIA SA, Sucursala Bistra Poiana Mãrului
Beneficiar: HIDROELECTRICA SA, Sucursala Hidrocentrale Caransebeº
Proiectant general: ISPH Bucureºti
Centrala Hidroelectricã Râul Alb,
cu putere instalatã de 42 MW, face
parte din amenajarea hidroenergeticã Bistra - Poiana Mãrului - Ruieni Poiana Ruscã, o schemã complexã
de amenajare a unor bazine hidrografice.
CHE Râul Alb este de tipul centralã semiîngropatã pe derivaþie,
echipatã cu douã grupuri hidroelectrice de tip Francis, cu ax vertical, cu
carcasã ºi aspiratori metalici, înglobaþi în beton.
Puþul centralei are adâncimea
construitã de 46 m, diametrul interior
de 18 m ºi grosimea peretelui de
0,70 m, ºi se continuã suprateran cu
hala de montaj de 11 m înãlþime.
Aspiratorii turbinelor se continuã
cu o camerã de expansiune, batardouri de revizie, galeria de fugã cu
nivel liber (L = 924 m, BxH = 3,25 m
x 3,65 m), un scurt canal de fugã ºi
polderul Râul Lung.
Suprafaþa desfãºuratã a infrastructurii (10 nivele), este de 2.550 mp.
Pe vertical, infrastructura se
desfãºoarã între cotele 385,10 (cota
inferioarã radier) ºi cota 43,100 (cota
platformã montaj), pe urmãtoarele
nivele: nivel aspirator ºi bazine, nivel
vane sferice, nivel turbine, nivel
generatoare, nivel sala maºinilor,
nivel atelier electromecanic, nivel
panouri pentru servicii auxiliare,
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nivel panouri de comandã ºi automatizare, nivel trafo 1.000 KVA, nivel
staþii de 10,5 KV ºi 20 KV, nivel
camerã de comandã ºi baterii acumulatoare, nivel platformã de montaj.
Legãtura între nivele se asigurã
prin intermediul unei scãri principale
din beton armat, situatã în partea
amonte a centralei, a unui ascensor
pentru persoane ºi a unei scãri de
siguranþã metalice.
Suprastructura centralei este realizatã peste nivelul platformei de montaj ºi cuprinde hala de montaj, anexa
amonte ºi anexa aval.
Hala de montaj este de tip halã,
cu grinzi de pod rulant de 50/12,5 tf,
cu deschiderea de 9,80 m. În interiorul halei este amplasat un grup
Diesel de 125 KVA.
Au fost executate lucrãri la suprafaþã aferente centralei: platforma
exterioarã, staþia de transformare de
110 KV, pod peste Râul Alb pentru
acces la centralã, lucrãri de protecþie
a versantului nordic în zona centralei.
Prin execuþia la un nivel calitativ
deosebit ºi punerea în funcþiune a
CHE Râul Alb, profesioniºtii HIDROCONSTRUCÞIA SA - Sucursala Bistra
Poiana Mãrului au încheiat o lucrare
complexã de amenajare hidroenergeticã, ce ocupã o suprafaþã totalã
de 6.860 Kmp.
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Oameni ºi aniversãri!
Se spune printre oameni (cel puþin la români) cã începutul toamnei reprezintã cel mai frumos anotimp al anului.
De ce oare?
Poate pentru cã atunci se numãrã bobocii?
Poate pentru cã atunci se pot „contabiliza“ rezultatele visurilor, planurilor ºi tot ce ºi-a dorit fiecare dintre noi!
Poate pentru cã atunci mai totul trebuie sã se transforme în maturitate!
Poate cã atunci apar pe lume ºi oamenii valoroºi! Am spus… poate…
Maturitate ºi valoare, deci! Iatã douã lucruri care, conjugate, pot caracteriza pe cei care n-au fãcut ºi nu fac, cum se
spune, umbrã pãmântului… degeaba!
Dupã 1990 încoace numãrul acestora, paradoxal, dar parcã este în continuã descreºtere…
Ne place sau nu, acesta este crudul adevãr.
De aceea, atunci când apare o excepþie rãmân surprins, dar ºi încântat, pentru cã mai existã speranþa unei reveniri
la o viaþã normalã, adicã una cu mai mult bine decât rãu.
O introducere poate prea stufoasã
pânã a ajunge la motivul exprimat în rândurile care urmeazã.
Spuneam de semnificaþia toamnei,
de rodnicia ei ºi de oamenii care,
nãscându-se în acest anotimp, creeazã
ºi lasã în urma lor lucruri demne de
comentat.
Un asemenea om se aflã în
Bucureºti ºi manageriazã, dupã anul
1990, una dintre cele mai cunoscute
firme din România. Este vorba despre
dl. ing. Laurenþiu LUPUªOR, director
general al Baumit România.
Interesant de remarcat este faptul cã
omul la care ne referim, cu intuiþia care îl
caracterizeazã, nu a ales, ca alþii, vânzarea de blugi, caºcaval sau televizoare,
ci a optat pentru o afacere de sine stãtãtoare, cu caracter productiv, care sã
serveascã, prin produsele sale, un
domeniu ce poate pune în circuitul economic alte capacitãþi. Este clar, deci, cã
ne referim la sectorul construcþiilor, semnificativ pentru o economie realã ºi sãnãtoasã.
Nu vom prezenta aici produsele
oferite de Baumit Romania (adezivi,
ºape, mortare etc.), ci câteva lucruri care
îl reprezintã pe directorul ei general
Laurenþiu LUPUªOR.
În primul rând, meritã menþionatã
ideea domniei sale de a integra în
economia româneascã o fabricã de
materiale de construcþii atât de necesarã
pentru modernizarea sistemului de construcþii de la noi din þarã.

Laurenþiu LUPUªOR director general al SC Baumit România

Spunând aceasta, am în vedere, cu
precãdere, dorinþa de a susþine cu materiale competitive proiectele de înnoire a
clãdirilor civile, industriale, administrative, comerciale sau cu destinaþie cultural-sportivã. Trecerea de la bidinea,
cancioc ºi mistrie la aplicarea unor
tehnologii moderne ºi eficiente trebuia
fãcutã cât mai rapid.
Iatã de ce, ctitorul Baumit România a
grãbit cât a putut de mult apariþia primei
fabrici, situate la ieºirea din Bucureºti pe
autostrada spre Piteºti. Au urmat… vremurile bune pentru construcþii ºi constructori ºi datoritã cererii ºi exportului
s-a simþit nevoia unei a doua fabrici. Ea
a apãrut în mijlocul þãrii la Teiuº. Nu a
trecut prea mult timp ºi la începutul lui
2010 s-a consemnat actul de naºtere ºi
a celei de a treia fabrici, amplasate, de
aceastã datã, la Bolintin Deal (la 30 Km
de capitalã).
Este încã un prilej pentru a spune cã
o altã însuºire a domnului Laurenþiu
LUPUªOR este tenacitatea cu care îºi
urmãreºte materializarea ideilor ºi pregãtirii sale în consolidarea sectorului de
construcþii ºi pentru valorificarea resurselor materiale ºi umane din România.
Am scris aceste puþine rânduri nu
întâmplãtor, ci vis-s-vis de faptul cã la
începutul lui octombrie, mai precis în cea
de a patra zi, dl. Laurenþiu LUPUªOR îºi
adaugã la cununa vieþii un nou an, cel
care consemneazã a 50-a aniversare a
zilei sale de naºtere. Îi adresãm cu
acest prilej un sincer ºi cãlduros „La
Mulþi Ani!“, sãnãtate ºi succese în
viaþa profesionalã ºi familialã!

Curriculum vitae Laurenþiu LUPUªOR:
• nãscut în Constanþa, la 4 octombrie 1960;
• absolvent al Universitãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti;
• cadru didactic universitar la Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti, Catedra de Geotehnicã ºi Fundaþii ºi la
Universitatea Tehnicã de Construcþii din Essen, Germania;
• inginer constructor la Institutul de Studii ºi Proiectãri Hidroenergetice Bucureºti - Proiectare Baraje de Beton de joasã
cãdere ºi în cadrul firmei Babcock Oberhausen, Germania;
• în cadrul Baumit România: preºedinte al Consiliului de Administraþie ºi director general.
Ciprian ENACHE
Revista Construcþiilor
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Inovaþie HARSCO INFRASTRUCTURE ROMANIA
la construcþia infrastructurii rutiere de acces
la podul peste Dunãre de la Calafat - Vidin
În vederea îmbunãtãþirii accesului ºi a fluidizãrii traficului dintre România ºi þãrile cu care aceasta se
învecineazã, sunt dezvoltate în prezent o serie de proiecte care vizeazã, în special, infrastructura de acces
ºi care au ca obiectiv final dezvoltarea durabilã a regiunilor vizate ºi crearea de noi coridoare care sã
asigure legãtura dintre principalele centre urbane ale Europei. În acest context, Harsco Infrastructure
Romania a devenit unul dinte cei mai importanþi furnizori locali de soluþii ºi echipamente pentru lucrãrile
de infrastructurã prin prisma experienþei, calitãþii serviciilor ºi performanþelor echipamentelor.
Una dintre lucrãrile unde Harsco
Infrastructure Romania ºi-a dovedit,
din nou, eficienþa este Podul CalafatVidin.
Acest proiect va fi al doilea pod
peste Dunãre care conecteazã
România ºi Bulgaria, urmând sã intre
în funcþiune la sfârºitul anului 2011.
Aceastã investiþie este derulatã în
colaborare cu statul bulgar, partea
care îi revine statului român fiind
executatã de firma AZVI - Antreprenor

General - împreunã cu principalul
subantreprenor, CCCF.
În cadrul acestui proiect, Harsco
Infrastructure Romania a furnizat
sistemul de susþinere Infrakit, sistem
utilizat anul acesta în premierã în
România, proiectul de faþã fiind al
doilea proiect unde îºi gãseºte aplicabilitatea dupã cel al ,,Centurii ocolitoare a municipiului Bucureºti“.
Considerentul de alegere a sistemului de susþinere a grinzilor a fost
reprezentat chiar de cãtre punctul

forte al sistemul Infrakit ºi anume cã
permite susþinerea grinzilor prefabricate pretensionate/tensionate fãrã
întreruperea traficului în zonã, în
condiþiile în care un sistem de
susþinere clasic, tip eºafodaj, nu ar fi
respectat o asemenea cerinþã.
Echipamentele Harsco Infrastructure Romania ºi-au dovedit eficienþa ºi în realizarea culeelor,
pilelor, antretoazelor ºi a trotuarelor
marginale.

Infrakit-ul este un sistem de susþinere a grinzilor
prefabricate, format din
popi cadru de mare capacitate ºi grinzi modulare metalice. Elementele
constructive ale sistemului
se moduleazã uºor ºi simplu, pretându-se oricãrei
geometrii a cãilor de rulare.
Încãrcarea maximã
admisã pentru un singur
pop depinde de înãlþimea
acestuia ºi poate sã atingã
valoarea de 211 KN.
De asemenea, sistemul
permite mai multe modalitãþi diferite de preluare ºi
transmitere a încãrcãrilor
orizontale.
8
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Cofrajul metalic special
circular s-a îmbinat perfect
cu cofrajul Manto.
Cofrarea pilelor s-a
realizat cu uºurinþã în
condiþii optime. Schela
modularã Bosta 70 s-a
dovedit utilã pentru
realizarea armãturii ºi dispunerea accesoriilor pe
cofraj.

HARSCO INFRASTRUCTURE ROMANIA
Divizia Servicii Industriale
Platformele industriale la nivel global au nevoie, din ce în ce mai mult, de servicii industriale de mentenanþã ºi suport tehnico-logistic pentru a-ºi consolida poziþia în piaþã, iar platformele industriale locale nu
fac excepþie de la aceastã tendinþã. Într-o perioadã în care multe companii îºi închid porþile sau îºi reduc
activitãþile, Harsco Infrastructure Romania deschide o nouã divizie pe piaþã, Divizia Servicii Industriale.
Divizia Servicii Industriale îºi propune sã dezvolte pe piaþã un nou concept de lucru, concept bazat pe
crearea de parteneriate cu marile platforme industriale cãrora sã le furnizeze
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servicii industriale, de la echipamente
ºi servicii de acces la servicii complexe
de mentenanþã industrialã.
Harsco Infrastructure Romania Divizia Servicii Industriale doreºte sã

vinã în întâmpinarea pieþei autohtone cu o vastã experienþã acumulatã în interiorul grupului ºi cu un
parc logistic demn de luat în seamã,
peste 1 milion de m3 de schelã multidirecþionalã, echipamente de acces
precum ºi echipe de specialiºti din
interiorul grupului „on call” pentru
suport.
Printre referinþele Diviziei de
Servicii Industriale al grupului
Harsco se pot enumera contractele
în derulare cu giganþi petrolieri precum SHELL, BP ºi SABIC (UK,
Olanda ºi Arabia Sauditã), uzinele
CORUS (Olanda) ºi giganþi din
domeniul energetic ca E-ON, ENEL
sau ALSTOM.

9

GEOFLUID
Se vorbeºte ºi româneºte!
De la prima sa ediþie, GEOFLUID s-a afirmat ca
salon expoziþional de referinþã pentru operatorii
profesioniºti în domeniul forajelor ºi lucrãrilor
subterane.
Aplicaþiile geologice, geotehnice ºi geofizice,
cercetãrile geognostice, forajele, descoperirea ºi
utilizarea fluidelor subterane, consolidarea ºi fundaþiile speciale sunt temele centrale în jurul
cãrora se desfãºoarã GEOFLUID.
Publicul este extrem de calificat ºi cosmopolit.
Aici se aud limbile întregii Europe ºi, mai nou, se
aude foarte des dulcele grai românesc!!!
INJECTOFORAJ este prezent, din 2004, la standul firmei „mamã“ COMACCHIO DRILLING HI-TECH.
Specialiºtii noºtri, români ºi italieni, vã aºteaptã
pentru a vã prezenta noutãþile COMACCHIO, DAI
PRA, CARANDINA ºi vã vor însoþi, la cererea
dumneavoastrã, în vizitarea expoziþiei pentru a vã
furniza suportul tehnic ºi lingvistic.
GEOFLUID se bucurã de prezenþa firmelor
lider în domeniu ºi, datoritã înaltei calificãri profesionale a vizitatorilor sãi, este recunoscutã ca
cea mai importantã ºi afirmatã manifestare
expoziþionalã de specialitate în domeniul
lucrãrilor subterane.
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GEOFLUID se desfãºoarã pe patru arii tematice:
GEOFLUID - tehnologie ºi utilaje
pentru descoperirea, extragerea ºi
transportul fluidelor subterane;

GEOTECH - dedicatã maºinilor ºi
utilajelor pentru cercetãri geognostice
ºi geotehnice, fundaþii speciale ºi
foraje direcþionale (No-Dig);
GEOTUNNEL - prezintã maºini, utilaje ºi instrumente pentru construcþia
galeriilor;

GEOCONTROL - instrumente ºi
utilaje pentru analizã, monitorizare
ambientalã, bonificarea terenurilor ºi
a apelor subterane aquifere, sisteme
pentru ingineria antiseismicã, hidrologia ºi conservarea solului.
GEOTERMIA tinde a se afirma ca un domeniu
în sine.
Firma COMACCHIO, pe care o reprezentãm în
România, acordã o atenþie deosebitã geotermiei,
MC900 fiind studiatã în variantele ei pentru
realizarea instalaþiilor pompelor de cãldurã.
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Vã aºteptãm la standul nostru COMACCHIO
nr. 148B aria externã, pentru a vã ilustra ultimele
realizãri ale firmei.
Vor fi prezentate urmãtoarele utilaje: MC 235,
MC 600, MC 600 P, MC 800, MC 900 P, MC 1200.
Informaþii generale:
z perioada manifestãrii: 06 - 09 octombrie 2010;
z adresa expoziþiei: Loc. Le Mose S. Statale 10
per Cremona - 29122 Piacenza (Italy);
z programul de vizitare:
- zilnic: 0900 - 1800;
- sâmbãtã: 0900 - 1700;
z intrarea este gratuitã; expoziþia este rezervatã
operatorilor în domeniu;
z secretariatul organizatorilor:
- pentru limba italianã: tel.: 0523-602.711,
fax: 0523-602.702; e-mail: info@piacenzaexpo.it
- pentru limba românã: tel.: 0040 721840654,
0040 723319328, 0039 3392708647

expozanþi - branduri prezente: 392 (258 - italieni,
134 - strãini);
z vizitatori: 11.847 (9.496 - italieni, 2.351 - strãini
a 75 naþiuni);
2
z suprafaþa expoziþionalã ocupatã: 24.000 m
2
2
(13.000 m - acoperitã, 11.000 m - exterioarã). 
z

Ctitori ºi martori ai istoriei:
PALATUL COTROCENI (II)
dr. arh. Niculae VLÃDESCU
ing. Petre BADEA
Datele ºi faptele legate de monumentalul Palat Cotroceni sunt edificatoare privind valoarea istoricã ºi
arhitecturalã a unui edificiu reprezentativ din toate punctele de vedere. Este ºi motivul pentru care continuãm sã vã facem cunoscute alte aspecte legate de evoluþia constructivã a ansamblului de la Cotroceni.
Dintr-un ansamblu cu profundã
valoare în istoria arhitecturii ortodoxe
ºi aulice, Cotrocenii erau reduºi, fãrã
biserica din inima incintei, la o arhitecturã mireanã, destinatã instituþiei
prezidenþiale.
Deviza monarhiei româneºti a
fost Nihil sine Deo, continuând tradiþii
de secole. Ea trebuia pusã în operã,
readucând în incinta Cotrocenilor
biserica smulsã de pe fundaþia ei
multisecularã.
Biserica Mãnãstirii Cotroceni este
ºi necropolã voievodalã. Între anii
1863 - 1925, a funcþionat ca bisericã
parohialã. Apoi biserica fostei Mãnãstiri Cotroceni a devenit loc de
închinare pentru familia regalã ºi
ofiþerii superiori ai armatei. În compensaþie s-a înfiinþat parohia Cotroceni
- Rãzoare, construindu-se biserica
enoriaºilor în afara palatului. În 1949,
biserica a fost desacralizatã, iar în
1984 demolatã.
Pe locul sacru, unde fundaþiile
bisericii demolate fuseserã ascunse
de ochii dictatorului, cu un strat de
pãmânt ºi de vegetaþie, s-a început,
în iulie 2003, construirea unui Memorial dedicat familiei Cantacuzinilor.
S-a reconstituit doar pronaosul fostei
biserici, care fusese ridicatã de
ªerban Cantacuzino la demnitatea
de necropolã domneascã.
Finalizarea lucrãrii s-a fãcut pânã
la 16 septembrie 2004, când a avut

loc inaugurarea Memorialului de la
Cotroceni în prezenþa domnilor
ªerban ºi Gheorghe Cantacuzino,
descendenþi ai domnitorului. Tot atunci,
Prea Fericitul Pãrinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din România,
înconjurat de un mare sobor de ierarhi,
a sãvârºit slujba de reînhumare a
osemintelor lui ªerban Cantacuzino
Voievod ºi ale altor membri ai familiei
sale.
Memorialul Cantacuzin a fost
integrat în Muzeul Naþional Cotroceni,
ca un martor ºi simbol renãscut
al momentelor de mãreþie, dar ºi
tragice, prin care a trecut capitala
Þãrii Româneºti ºi apoi întreaga
Românie.
În calitate de co-autor al proiectului,
am gândit sã materializãm pridvorul
ºi pronaosul (suprafaþã construitã de
173,54 mp), cel din urmã delimitat
de douã arcade monumentale
închise cu geam. Pe latura esticã,
puteau fi percepute contururile fostelor spaþii ale naosului ºi altarului;
latura vesticã includea portalul original.
Pridvorul Memorialului a fost recreat cu arcadele care l-au mãrginit
cândva, folosindu-se coloanele de
piatrã recuperate, legate de arce
consolidate cu tiranþi. Pentru început,
nu s-a pus un acoperiº deasupra.
Pronaosul s-a reconstituit în
întregime, introducându-se în operã
totalitatea elementelor arhitectonice

Salonul alb creat de arhitectul Cerchez,
dupã cutremurul din 1977

Salonul alb restaurat
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originare: coloane, ornamente, decoraþii mãiestrit sculptate în piatrã º.a.,
care au fost inventariate ºi pãstrate
dupã demolare. S-au repus cele
12 coloane din piatrã, toate piesele
litice salvate, deosebit de valoroase,
dupã o prealabilã restaurare ºi completare.
Au fost aduse din Muzeul
Cotroceni pietrele de mormânt originale. Pãstrând tipologia iniþialã, noile
bolþi s-au remodelat din rabiþ.
La exterior, în zidãria de închidere a pronaosului, s-au reintrodus
ancadramentele moldoveneºti de
sorginte goticã ale ferestrelor iniþiale
ºi elemente din brâul ornamental
iniþial, sculptat în piatrã. Acoperiºul,
în patru ape, a fost învelit cu tablã de
zinc.
Zona naosului ºi a altarului a
rãmas marcatã numai de perimetrul
fundaþiilor, în mijlocul fostului naos.
În axa verticalã a turlei - Pantocrator,
s-a amplasat o cruce de piatrã, iar în
centrul altarului s-a aºezat piciorul
Sfintei Mese.
Au fost reînhumate, în locurile iniþiale, osemintele membrilor familiei
Cantacuzino, adãpostite un timp la
biserica Fundenii Doamnei. Acestea
au fost acoperite de remarcabilele
plãci funerare, ascunse dupã demolare în chiliile din partea de sud a
clopotniþei de la Cotroceni. Dupã înfiinþarea de cãtre prof. dr. loan OPRIª
a muzeului Cotroceni, pietrele
tombale au fost expuse ºi prezentate
vizitatorilor.
În octombrie 2009 au fost finalizare lucrãrile de reconstrucþie integralã a Bisericii Mãnãstirii Cotroceni,
exact pe amplasamentul iniþial al
fundaþiilor sale.
Revenind la ultima perioadã, pe
care am numit-o cea a RENAªTERII
CANTACUZINE, A RESTAURAÞIEI,
vom observa cã anii 1977 - 1986 au
adus o totalã reînnoire în incintele
Cotrocenilor.
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Coloanele din pronaosul Bisericii Cotroceni înainte de demolarea din 1984 (stânga)
ºi replicile lor în marmurã din Sala Unirii finalizatã în 1985 - 1986 (dreapta)

Am putea sã caracterizãm acea
perioadã prin deschiderea pe care
am avut-o, ca restauratori, faþã de
trecut ºi prin ambiþia ºi voinþa de a
aduce la luminã tot ceea ce mai
puteam salva, dupã atâtea devastãri
produse de rãzboi, de anii postbelici
ºi de cutremurele din 1940 ºi 1977.
Ne-am propus sã reînviem toate
valorile începutului, atâtea câte au mai
rãmas, dându-le o nouã viaþã tuturor.
Ascunse fiind de cele douã perioade
anterioare, de eclectismul francez ºi
romantismul Secession ºi neoromânesc, vestigiile autentice sunt reprezentate de mãrturiile medievale cu
virtuþi estetice ºi constructive, caracteristice timpului voievodal.
ªerban Cantacuzino, avându-l
arhitect pe fratele sãu Mihail Cantacuzino ºi meºteri zidari ºi pietrari
aduºi probabil din Italia ori aleºi
dintre cei mai buni din þarã, a fost un
exponent de voinþã ºi clarviziune,
prin toate ctitoriile sale, aulice,
creºtin-ortodoxe. Personalitatea lui
s-a remarcat în strategia militarã ºi
diplomaþia europeanã ºi în proiectele
legate de educaþie ºi de crearea
instrumentului lingvistic naþional.
Visul Unirii românilor este legat
de Mihai Viteazul ºi nu este strãin de
ctitorul Cotrocenilor, ªerban Cantacuzino, fiind îmbrãþiºat de Regele

Ferdinand ºi Regina Maria. Prin traducerea literaturii religioase ºi
remarcabilul monument de unificare
a limbii româneºti, care este Biblia
de la Bucureºti din 1688, domnitorul
ªerban Cantacuzino este susþinãtorul unitãþii limbii româneºti ºi a
unitãþii creºtin-ortodoxe, în straiele
Cãrþii sfinte, tradusã magistral ºi
tipãritã în condiþii excepþionale.
Ansamblul de la Cotroceni a fost
ridicat ca prinos adus Salvatorului
Celui de Sus. Arhitectura lui era
menitã sã se impunã ca factor de
putere, prin fastul aulic ºi voievodalele zidiri. Dacã biserica, de el ctitoritã, nu a mai ajuns pânã la noi,
decât prin croiala volumetricã ºi
caracteristicile funcþionale, dar fãrã
douã din turle, orientarea sa cãtre

Paharul de Murano gãsit
în turnurile scoase la ivealã în urma excavãrilor

vestitul în timp monument al
Basarabului Neagoe, Biserica episcopalã din Curtea de Argeº este
dovada unei duble ambiþii: atestarea
descendenþei pãmântene ºi demonstrarea puterii.
Însemnãrile lãsate de contemporanii voievodului, din prima
perioadã a Caselor domneºti, sunt
edificatoare.
Ambiþia restauratorului de astãzi
a fost de a pune în evidenþã, din
multîncercata valoare, ceea ce a mai
ajuns pânã la noi, chiar dacã, din
cauza intervenþiilor în timp, mãrturiile
erau numai fragmentare. Dar câteva
piese de excepþie pot fi expresia
unor ambiþii împlinite.
Pe mãsurã ce pãtrundeam în
taine ascunse ochiului atâtea secole,
se revãrsa asuprã-ne un fel de
secret al unei puteri care cucereºte
prin farmec ºi vigoare. Ni se relevau
virtuþi cardinale ale meºteºugului,
ale artei desãvârºite de a pune în
operã materiale precum piatra,
cãrãmizile, lemnul, nãscând o arhitecturã a puterii ºi credinþei.
De unde atâta rafinament ºi precizie, în alcãtuiri spaþiale ale unei
lumi, ale unui mic univers, care prin
ele însele aspirau, parcã, spre
sacralitate ºi duratã?
Sã fi fost însãºi voinþa voievodalã
a unui domn instruit în înalte cercuri
apusene sau bizantine, domn care a
adus o seamã de schimbãri comportamentale în viaþa de curte?
Fãrã îndoialã cã acest ev mediu
valah, coabitând cu renaºteri apusene, nu se putea manifesta decât
pe fãgaºul unei tradiþii a locului,

Biserica Cotroceni în reconstrucþie - august 2009
continuare în pagina 14
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Bolþile Cuhniei ºi luminatorul,
mostre de arhitecturã medievalã

tradiþie care a suferit, însã, influenþe
benefice din orientarea antiotomanã
a politicii domniei ºi apropierea evidentã de curtea vienezã.
Fosta cuhnie a mãnãstirii, exemplu unic, credem, ca ºi perfecþiunea
boltirii din trapeza alãturatã, sunt
ecoul unor rezolvãri, cel puþin de
aceeaºi forþã cu cele ce au existat în
casele domneºti, în seria de chilii ºi
cele trei odãi din incinta secundarã.
Evident cã bucuria renaºterii
unor vestigii din ctitoria iniþialã a constituit suportul aplecãrii cu deferenþa
cuvenitã asupra celorlalte zone ale
Palatului. Fie cã a fost necesar sã fie

reîmprospãtat puþinul care a ajuns
pânã la noi, fie sã se interpreteze, în
spiritul timpului, zonele golite de
mãrturii, care nu au fost, nici ele,
puþine, s-a urmãrit ºi am urmãrit fãrã
odihnã restituirea unui întreg al demnitãþii noastre.
La toate acestea trebuie sã mai
adãugãm ºi completarea vechiului
ansamblu cu funcþiuni ºi spaþii noi,
puse sub semnul omagiului datorat
trecutului ºi celor care au lucrat, la
Cotroceni, înainte de noi.
Am trãit un asemenea moment în
relaþie cu un spaþiu, aflat deasupra
chiliilor, care duce la un apartament,
devenit, ºi prin gestul meu, mai misterios. Dupã ce s-a montat infrastructura bolþilor de la coridorul
aºezat deasupra chiliilor ºi totul a
fost decorat, am simþit nevoia sã fac
ceva în memoria ctitorului. Era în
anul 1983 ºi am desenat schiþa unui
vitraliu, dedicat memoriei lui ªerban
Cantacuzino. Se împlineau trei sute
de ani de la victoria repurtatã
împotriva turcilor care au asediat
Viena. S-a ºtiut, ºi istoria a transmis
acest adevãr, cã dacã n-ar fi fost
strategia dezvoltatã pe câmpul de
luptã de ªerban Cantacuzino ºi jocul
lui dublu, turcii n-ar fi fost despresuraþi ºi învinºi. Am montat acest
vitraliu în peretele unui dressing ºi
este ºi azi tot acolo. L-am intitulat cu
smerenie Ochii strãmoºilor.
Existã în vitraliul pe care l-am
desenat nu doar omagiul pentru ctitor ci ºi premoniþia. Bãtrânul încruntat din vitraliu are în spatele lui

Intrarea în corpul nou al Palatului Cotroceni cu loggia dinspre Sala Bãniei
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Ferestre, firide, lunete,
tot atâtea surse de inspiraþie

turlele bisericii, demolate peste un
an. Mulþimea ochilor reprezintã
legãmântul de veghe. Trecutul ne
vegheazã faptele iar prezentul are
datoria sã stea de veghe valorilor pe
care le-am moºtenit de la strãmoºi.
Am desenat acel vitraliu gândindu-mã ºi la noi, cei ce lucram la
planºeta de proiectare ori pe ºantier,
în atelierele de execuþie. Lucram cu
toþii de parcã ne-ar fi privit, de peste
tot, ochii strãmoºilor, marcând astfel
cei 300 de ani de existenþã ai ctitoriei
cantacuzine.
Credem cã ºi pentru aceastã ultimã
perioadã, aºa cum am fãcut-o ºi cu
cele de mai înainte, trebuie sã fie
amintit numele celor ce au fost în
fruntea realizatorilor. Am condus
proiectarea desfãºuratã timp de
aproape 10 ani coordonând o echipã
devotatã din INSTITUTUL DE PROIECTARE CARPAÞI care a acoperit
toate specialitãþile: arhitecturã, decoraþii, mobilier, corpuri de iluminat etc.,
structurã, instalaþii, lucrãri exterioare,
peisagisticã. Lucrãrile de construcþie
au fost executate de un colectiv
excepþional, afirmat ºi respectat ca
lider în domeniu ºi dupã 1990,
colectiv cunoscut sub numele de
AEDIFICIA CARPAÞI.
Inginerul Petre BADEA a fost în
fruntea unei echipe de specialiºti în
lucrãri de structurã, consolidare ºi
restaurare, în finisaje de mare complexitate, fãuritori ipsosari, sculptori
în lemn ºi piatrã, pictori, specialiºti
în textile, feronerie, lustre, vitralii
etc., toþi înzestraþi cu talent ºi o pasiune faþã de meserie ºi lucrul bine
fãcut.
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Gather the Energy from the Nature
ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL

În perioada 1-3 octombrie 2010, compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA organizeazã, în
localitatea Bran, evenimentul cu tema „GATHER THE ENERGY FROM THE NATURE“.
Sunt invitate, cu acest prilej, prestigioase firme de arhitecturã, dar ºi colaboratori din þarã
ºi din strãinãtate.
Ideea acestei întâlniri de lucru

(MB-SR50, clasice, semistructurale

unele dintre cele mai moderne,

este aceea de a aduce în atenþia

ºi structurale, sisteme pentru

de o calitate ireproºabilã, acoperã

partenerilor ºi colaboratorilor

aplicaþii speciale MB-SG50,

o gamã foarte variatã de lucrãri:

noºtri sisteme noi, care asigurã o

MB-SR80, MB-SR100, MB-SG60),

de la închideri de balcoane,

uºi glisante, porþi pentru garaj,

compartimentãri interioare, lucrãri

izolare termicã superioarã obiectivelor la care sunt utilizate.
Este un motiv în plus pentru
compania noastrã sã-ºi prezinte
sistemele clasice pentru uºi ºi

inclusiv rulouri exterioare din aluminiu. Cu acelaºi prilej, vor fi
prezentate sisteme relativ noi „hi
insulation“, care aduc plusvaloare clãdirilor noi, dar ºi celor

cu suprafeþe mici, pânã la
pereþi cortinã, lucrãri de mii de
metri pãtraþi, de o complexitate
sporitã.

ferestre, cu sau fãrã barierã ter-

deja executate prin îmbunãtãþi-

Noile sisteme „hi insulation“

micã (MB-23P, MB-45, MB-59S,

rea evidentã a confortului termic.

sunt destinate atât execuþiei

MB-60, MB-70), sistemele rezis-

Sistemele din aluminiu furni-

uºilor ºi ferestrelor clasice, cât ºi

tente la foc/fum de pânã la 60 mi-

zate de compania ALUPROF

celor rezistente la foc ºi faþadelor

nute, sistemele pentru faþade

SYSTEM ROMANIA, de departe

clãdirilor.

MB - 70HI

MB - SR50 HI
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MB - 60H

MB - SR50 IW

MB - 78EI

Toate accesoriile ºi feroneria
aferente lor sunt produse de
firme renumite ca: ROTO,

Iatã câteva dintre avantajele utilizãrii
sistemelor de aluminiu ALUPROF:

dr. HAHN, WALA etc.
Paleta coloristicã în care pot fi
livrate sistemele din aluminiu

raport optim între preþ ºi calitate;
obþinerea de lucrãri cu o arhitecturã deosebitã

este foarte diversã: toatã gama
RAL, imitaþii de lemn sau profilele

în concordanþã cu cerinþele arhitecturale;

pot fi livrate natur, ele fiind vop-

calitatea ireproºabilã a produselor;

site ulterior de cãtre client în

utilizarea pentru o gamã largã de lucrãri;

culoarea doritã.
Toate sistemele sunt livrate

suport tehnic, incluzând ºi softul specializat.

însoþite de certificatele de calitate
ale producãtorului din Polonia,
firma deþinând agremente tehnice pentru toate tipurile de sisteme furnizate.
Testãrile produselor oferite
de cãtre firma noastrã au fost
efectuate la unul dintre cele
mai respectabile institute de
cercetare din Europa, IFT din
Rosenheim.
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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
atunci 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
aºa-ziselor „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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Certificarea EN 16001
Delia STROE, auditor SRAC CERT
În contextul epuizãrii resurselor naturale neregenerabile, precum ºi al încãlzirii globale cauzate de
gazele cu efect de serã, þãrile industrializate au aderat la Protocolul de la Kyoto, acord internaþional ratificat ºi de România, care are drept obiectiv reducerea emisiilor poluante cu 5,2% în perioada 2008 - 2012 în
comparaþie cu cele din 1990.
Pentru realizarea obiectivelor convenite la nivel internaþional, sunt necesare acþiuni concrete pentru
fiecare tarã, România angajându-se sã eficientizeze industria din punct de vedere al consumului de energie,
prin trecerea de la utilizarea combustibililor fosili bogaþi în carbon (cãrbune), la combustibili sãraci în carbon (gaze naturale) sau la combustibili alternativi, sã restructureze industria energeticã, de la extracþie pânã
la consum, sã orienteze transportul spre mijloace mai puþin poluante ºi cu consumuri reduse.
Standardul european EN 16001 pentru sistemele de
management al energiei este proiectat pentru a optimiza
consumul intern, în orice organizaþie, prin evitarea
pierderilor sau utilizarea mai eficientã a energiei, fãrã a
reduce nivelurile producþiei ºi fãrã a afecta calitatea produselor, securitatea activitãþilor ºi mediul înconjurãtor.
Obiectivul general al standardului EN 16001 este de
a sprijini organizaþiile care doresc sã implementeze un
sistem de management al energiei pentru a-ºi îmbunãtãþi continuu performanþa energeticã, cu scopul reducerii costurilor ºi a emisiilor gazelor cu efect de serã,
indiferent de tipul de energie utilizatã, fãrã a stabili, însã,
cerinþe absolute referitoare la performanþa energeticã.
Standardul specificã cerinþele pentru un sistem de
management al energiei astfel încât orice organizaþie
sã-ºi poatã dezvolta ºi implementa o politicã ºi obiectivele care iau în considerare informaþiile ºi cerinþele
legale referitoare la elementele activitãþilor desfãºurate,
bunurile produse sau serviciile furnizate ºi care pot
afecta utilizarea sau consumul de energie.
Implementarea unui sistem eficient de management
al energiei în cadrul unei organizaþii conduce la:
reducerea costurilor energetice printr-o abordare
structuratã pentru identificarea, mãsurarea ºi gestionarea consumului de energie;
utilizarea eficientã a energiei prin reducerea
pierderilor de energie în fiecare stadiu al transportului,
distribuþiei ºi utilizãrii acesteia;
economia de energie ºi, prin urmare, scãderea
emisiilor de gaze cu efect de serã;
Sistemul de management al energiei este structurat
procesual, având la bazã ciclul PDCA: planificã, executã,
verificã ºi acþioneazã:
planificã - stabilirea obiectivelor ºi a proceselor
necesare obþinerii rezultatelor în concordanþã cu politica
organizaþiei;
executã - implementarea proceselor;
verificã - monitorizarea ºi mãsurarea proceselor
faþã de politica, obiectivele, þintele, cerinþele legale ºi alte
cerinþe ºi raportarea rezultatelor;
acþioneazã - întreprinde acþiuni pentru îmbunãtãþirea continuã a performanþei sistemului de management al energiei.
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Un astfel de sistem permite unei organizaþii sã-ºi dezvolte o politicã privind energia, pentru a stabili obiective ºi
modalitãþi de lucru care sã conducã la îndeplinirea angajamentelor asumate, sã întreprindã acþiuni, atunci când
este necesar, pentru a îmbunãtãþi performanþele ºi pentru
a demonstra conformitatea cu cerinþele standardului.
Standardul EN 16001 urmeazã îndeaproape structura standardului ISO 14001, fapt ce faciliteazã utilizarea
ºi implementarea acestuia precum ºi integrarea celor
douã referenþiale.
Deoarece standardul ISO 14001 este mult mai
cunoscut, fiind implementat ºi certificat în multe organizaþii, în cele ce urmeazã este interesant a evidenþia cele
mai importante diferenþe faþã de standardul EN 16001.
Astfel, standardul pentru sistemele de management
al energiei:
nu are nicio cerinþã în cadrul cãreia sã fie solicitatã
vreo procedurã documentatã;
este solicitatã o analizã iniþialã a aspectelor privind
energia; analiza aspectelor privind energia trebuie actualizatã la intervale predefinite ºi trebuie sã se finalizeze
prin ierarhizarea celor semnificative; aceste analize
reprezintã, în mod obligatoriu, date de intrare în stabilirea
obiectivelor ºi în analiza efectuatã de management;
obiectivele, þintele ºi programele trebuie documentate ºi actualizate la intervale predeterminate;
reprezentantul managementului trebuie sã aibã competenþe ºi calificãri corespunzãtoare în domeniul energiei
ºi al eficienþei energetice.
Cu toate acestea, în timp ce standardul ISO 14001
se concentreazã pe protecþia mediului, prevenirea
poluãrii ºi managementul deºeurilor, standardul
EN 16001 vizeazã eficienþa ºi performanþa energeticã
precum ºi conservarea resurselor de energie. Totuºi,
având în vedere cã ISO 14001 vizeazã, în mod direct,
protecþia mediului, implicit ºi reducerea consumului de
materii prime ºi resurse naturale, precum ºi reducerea
consumului de energie ºi a emisiilor poluante, inclusiv a
gazelor cu efect de serã, se poate considera cã, practic,
EN 16001 detaliazã ºi aprofundeazã aceste elemente
din standardul ISO 14001.
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Organizaþia Internaþionalã de Standardizare (ISO)
în sprijinul tuturor pãrþilor interesate
Constantin AVRAM - director general AEROQ
Obiectivul standardelor ISO este sã furnizeze încredere!
Dacã un produs sau serviciu este conform cu specificaþiile sau cerinþele unui standard ISO, acesta
prezintã încrederea cã îndeplineºte caracteristicile esenþiale care pot include: calitate, ecologie, siguranþã,
securitate, interoperabilitate, eficienþã, cu luarea în calcul a beneficiilor la un cost economic.
Implementarea standardelor ISO se constituie ca o integrare a încrederii în ceea ce oferã ele - ne oferã
posibilitatea sã devenim mai puternici, sã devenim un brand naþional sau internaþional, sinonim cu
încrederea.
Încrederea ºi puterea pe care le obþinem prin implementarea standardelor ISO devin determinante în
aceastã perioadã de crizã ºi pe plan mondial, când activitatea ISO s-a constituit într-un instrument practic
prin care s-a generat încredere, s-au redus incertitudinile ºi s-au gestionat riscurile la nivel global. Încrederea sectoarelor publice sau private în ISO ºi în relevanþa globalã a standardelor sale nu au fost afectate
de crizã, ca dovadã cã, la sfârºitul anului 2008, ISO avea 157 membri la nivel naþional (98% din economia
mondialã ºi 97% din populaþie) ºi a publicat 1230 standarde, numãrul acestora ajungând la 17.765.
Prezentãm în continuare câteva exemple care ne conduc la concluzia cã ISO nu economiseºte niciun
efort când este cazul sã satisfacã pãrþile interesate.
AUTOÎMBUNÃTÃÞIRE
Creºterea eficienþei ºi eficacitãþii procesului de dezvoltare a standardelor;
Un nou portal ºi NMC server care uºureazã procesul de ajungere la consens ºi la decizii;
ISO Concept database (ISO/CDB - prin care conþinutul standardelor este disponibil într-o formã accesibilã);
Acordarea de premii pentru grupurile implicate în
dezvoltarea standardelor (de ex. ISO/TC - 127);
Apariþia standardului ISO/IEC 14496 - 10 - Advanced
Video Coding (AVC).
Încrederea fãrã frontiere
119 þãri, din cele 157 membre, au generat un „plan
de acþiuni“ al ISO pentru þãrile în curs de dezvoltare, cu
resurse financiare de peste 1.526.000 franci elveþieni;
Cartea „Organisme naþionale de standardizare în
þãrile în curs de dezvoltare“ pentru a le ajuta în eforturile
de dezvoltare a ISO ºi de utilizare a infrastructurii
naþionale de standardizare - ca motor de dezvoltare economicã, a capacitãþii comerciale ºi suport pentru consumatori, protecþie socialã ºi a mediului.
ÎNCREDEREA PÃRÞILOR INTERESATE
Standardul ISO 26000 - ghid referitor la responsabilitatea socialã;
Plan de acþiuni pentru implicarea celor care promoveazã interesele consumatorilor în procesul de standardizare. Ex: ISO/IEC Guide 76:2008 „Dezvoltarea
standardelor pentru servicii - Recomandãri referitoare la
principiile de bazã în relaþia cu consumatorii“;
Broºura - „Ghidurile ISO/IEC adaugã valoare standardelor internaþionale” - important pentru reprezentanþii
consumatorilor, cei care elaboreazã standardele, dar ºi
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pentru proiectanþi, producãtori, furnizori de servicii, laboratoare de încercare, asociaþii care reprezintã interesele
consumatorilor, persoane cu dizabilitãþi, copii, adulþi,
academicieni, studenþi etc.
ÎNCREDEREA PARTENERILOR
Pentru oamenii ºi organizaþiile din care fac parte, ISO
a dezvoltat peste 700 organizaþii internaþionale, regionale, guvernamentale, neguvernamentale sau private.
S-au semnat în 2008 noi acorduri de cooperare cu:
- Organizaþia Internaþionalã a Sateliþilor Mobili;
- Forumul Internaþional de Acreditare (IAF) ºi Cooperarea
Internaþionalã pentru Auditarea Laboratoarelor (ILAC);
- Organizaþia Meteorologicã Mondialã;
- IEEE - cea mai mare societate tehnic profesionalã
pe plan mondial.
Menþinerea ºi dezvoltarea colaborãrii cu principalii
parteneri: IEC - Comisia Internaþionalã pentru Electrotehnicã, ITU - Uniunea Internaþionalã pentru Telecomunicaþii, în cadrul WSC (Cooperarea pentru Standarde
Pe Plan Mondial).
Cursuri pentru pregãtirea managerilor ISO, IEC, ITU
care participã la efortul de standardizare pe plan mondial.
Contribuþii la generarea încrederii în noi tehnologii
prin Forumul Economic Mondial (WEF), focalizate prin
rãspunsul la întrebarea: „cum ar putea gãsi rãspuns inovarea colaborativã la cele trei provocãri majore pe plan
mondial: modificãrile climatice, furnizarea apei ºi securitatea alimentarã?”.
Adoptarea standardelor pe baza dublului consens:
þãrile participante ºi pãrþile interesate, pentru a se
asigura diseminarea tehnologiilor prin crearea pieþei
mondiale ºi printr-un management ºi practici organizaþionale performante.
Revista Construcþiilor

octombrie 2010

Dezvoltarea unor standarde care sã vizeze securitatea, ecologia, accesibilitatea, confidenþialitatea, pentru
ca tot mai mulþi oameni sã beneficieze de ele, inclusiv
persoanele în vârstã sau cu handicap. De exemplu:
1) ISO 27799 referitor la informaþiile cu privire la
starea de sãnãtate a persoanei (confidenþialitatea,
integritatea ºi disponibilitatea);
2) ISO 17090 referitor la tehnologia certificatã
digital pentru protejarea datelor referitoare la starea de
sãnãtate;
3) ISO 22307 referitor la reducerea riscurilor asociate
procesãrii electronice a datelor financiare legate de
clienþi ºi consumatori, parteneri de afaceri ºi cetãþeni;
4) ISO/IEC TR 24714-1 referitor la utilizarea biometriei în sistemele de securitate pentru identificarea
persoanei;
5) ISO 19092 referitor la creºterea securitãþii tranzacþiilor financiare prin medii electronice, prin implementarea ºi managementul tehnologiei de identificare
biometricã în sectorul financiar;
6) ISO/TS 14823 - cerinþe pentru sistemul de coduri
standardizate pentru semnãturi ºi pictograme, referitor
la trafic ºi informaþii care-i privesc pe cei care cãlãtoresc;
7) ISO/TR 22411 - informaþii, date ºi know-how
ergonomic pentru proiectarea produselor/serviciilor
mediului de lucru, pentru a fi mai accesibile persoanelor
în vârsta sau cu dizabilitãþi.
Dezvoltarea de standarde în sprijinul securitãþii ºi
accesibilitãþii la locul de muncã. De exemplu:
1) ISO/IEC 10779 - ghid pentru proiectarea ºi evaluarea echipamentelor IT din birouri (office) pentru a putea
fi utilizate de persoane cu capabilitãþi, incluzând ºi pe cei
cu dizabilitãþi permanente sau temporare;
2) ISO 18743 - care descrie metodele ºi practicile
pentru evaluarea ºi gestionarea riscurilor legate de
sãnãtatea ocupaþionalã ºi de performanþã în mediile de
lucru cu temperaturi scãzute;
3) Implementarea ultimei ediþii a ISO 11612 referitor
la cerinþele de performanþã a echipamentului (îmbrãcãminþii) de protecþie utilizate de personalul care poate fi
expus la cãldurã, flacãrã ºi scântei de la prelucrãrile
metalice.
ÎNCREDEREA ÎN MANAGEMENTUL AFACERII
Încrederea în managementul afacerii ºi standardele
ISO ne ajutã la generarea încrederii (integrate) în toate
aspectele afacerii.
Sisteme de management
ISO 9001, ISO 14001 - sunt deja integrate în
economia globalã;
ISO 9001 - implementat în 175 þãri;
ISO 14001 - implementat în 148 þãri;
14 noiembrie 2008 - s-a publicat a 4-a ediþie a ISO
9001 (prima ediþie: 1987), care a devenit un instrument
la nivel global referitor la asigurarea încrederii în abilitatea organizaþiilor de a satisface cerinþele privind calitatea ºi a creºte satisfacþia clienþilor referitor la relaþia
client-furnizor;
S-a publicat The ISO 9000 Family Global Management Standards, de fapt un raport cu ºtiri, în care utilizatorii reali prezintã experienþa personalã în contextul

foarte variat al industriilor multinaþionale, al organizaþiilor
de ajutor umanitar, din care rezultã flexibilitatea, eficienþa ºi eficacitatea abordãrii ISO 9000, abordare care
vine în sprijinul organizaþiilor ce aplicã mai multe standarde ale sistemului de management, pentru a satisface
atât necesitãþile lor (interne), cât ºi ale pãrþilor externe
interesate.
E- business
Tehnologia informaþiei în sprijinul proceselor afacerii
prin: obþinerea, procesarea ºi modificarea datelor pentru
a se asigura interoperabilitatea ºi securitatea manipulãrii
datelor ºi tranzacþiilor financiare, promovarea bunelor
practici ºi facilitarea desfãºurãrii ºi dezvoltãrii relaþiilor
clienþi-furnizori. Conferinþa de la Geneva (septembrie
2008) s-a axat pe relaþia ISO cu organizaþiile partenere
atât în sectorul public, cât ºi în cel privat.
Continuitatea afacerii
Încrederea în abilitatea oamenilor de afaceri ºi a
altor organizaþii de a asigura continuitatea funcþionarii pe
timpul crizei, aceasta devenind o preocupare majorã a
ISO - de a intensifica eforturile pentru a finaliza o serie
de standarde care sã sprijine acest concept. De ex.:
1) ISO/IEC 24762 - ghid referitor la tehnologiile ºi
serviciile privind informaþiile ºi comunicaþiile necesare
pentru prevenirea/recuperarea dupã dezastru ca parte a
managementului continuitãþii afacerii;
2) ISO/IEC 27005 - care descrie procesele ºi acþiunile
asociate pe care trebuie sã le aibã în vedere departamentele IT din organizaþiile preocupate de managementul riscului referitor la securitatea informaþiei;
3) ISO/IEC TR 90005:2008 - ghid referitor la aplicarea ISO 9001 pentru procesele ciclului de viaþã al
(unui) sistem(ului), pentru a genera încredere în aplicarea unui sistem de management ISO 9001 la achiziþia,
furnizarea, dezvoltarea, operarea ºi mentenanþa sistemului IT ºi serviciilor asociate.
Încrederea în (buna) guvernare
Sisteme IT adecvate care sã genereze încredere în
abilitatea organizaþiilor sã rãmânã competitive ºi sã nu
fie expuse riscurilor de neconformitate cu cerinþele de
reglementare. ISO/IEC 38500 asigurã cadrul pentru
generarea încrederii într-o bunã guvernare care sã ajute
top managementul organizaþiilor sã înþeleagã ºi sã se
conformeze obligaþiilor legale, de reglementare ºi etice.
Încrederea în standardizarea termenilor, definiþiilor ºi vocabularului prin care sã se asigure cã termenii ºi vocabularul utilizat înseamnã acelaºi lucru
pentru toate pãrþile pentru tranzacþii, fabricaþie, cercetare-dezvoltare, sãnãtate, educaþie ºi ºtiinþã.
Sistemul Internaþional de Unitãþi este recunoscut la
nivel mondial, cu avantajul stabilirii unui limbaj universal
referitor la mãsurare;
Seria ISO 80000 ºi IEC 80000 a înlocuit standardul
ISO 31 - Cantitãþi ºi Unitãþi, utilizat pentru ingineri,
oameni de ºtiinþã, tehnicieni, profesori ºi studenþi;
ISO/IEC - Guide - 98 - 3 referitor la exprimarea
incertitudinii de mãsurare care nu ajutã la stabilirea
probabilitãþii sã luãm o decizie corectã bazatã pe rezultatele mãsurãrii ºi sã gestionãm riscurile;
continuare în pagina 26
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ISO 25639 cu terminologia ºi metode statistice
agreate internaþional pentru reducerea înþelegerii greºite
sau a neînþelegerilor dintre organizatorii unei expoziþii
industriale ºi expozanþi.
Încredere în inovare
Standardele ISO referitoare la terminologie sprijinã
diseminarea tehnologiilor inovatoare ºi creºte viteza sau
reduce timpul pânã la care produsele ºi serviciile
derivate ajung pe piaþã. Noile tehnologii devin familiare
ºi accesibile ºi, în acelaºi timp, creºte încrederea în
standardele ISO din acest domeniu;
ISO/TS 27687 se referã la un domeniu inovator al nanotehnologiilor de la care ne aºteptãm sã devinã
motorul de bazã al economiei secolului XXI.
ÎNCREDEREA - FACTOR DETERMINANT PENTRU AFACERI
Un factor important atât în afaceri, cât ºi în domeniile reglementate este cel generat de „evaluarea conformitãþii“, domeniu care include inspecþia, testarea ºi
certificarea - pentru a verifica dacã produsele, serviciile,
procesele, sistemele, materialele ºi personalul se conformeazã cerinþelor, specificaþiilor ºi standardelor.
Comitetul ISO pentru evaluarea conformitãþii (ISO/CASCO)
a organizat în octombrie 2008 workshop-ul „Standardele
pentru evaluarea conformitãþii în sprijinul supravegherii
pieþei”, din care a rezultat un plan de acþiuni care este în
derulare;
ISO/CASCO s-a focalizat pe relaþiile cu IAF - Asociaþia Internaþionalã a Organismelor Naþionale de Acreditare - cu care se deruleazã un plan de acþiuni pentru
monitorizarea ºi îmbunãtãþirea eficacitãþii certificãrii sistemelor de management în sistem acreditat. Câteva
exemple:
a) ISO /PAS 30003 - cerinþe pentru organizaþiile care
desfãºoarã audit ºi certificare pentru domeniul „ship
recycling management systems”, pentru creºterea securitãþii muncitorilor (lucrãtorilor) ºi protecþia mediului prin
cerinþe referitoare la recunoaºterea independenþei
bunelor practici;
b) ISO/IEC 24773 - certificarea profesiilor tehnice în
domeniul software, care sã faciliteze acceptarea internaþionalã a certificãrilor profesionale în acest domeniu,
având în vedere posibilitatea de a lucra în diferite þãri în
decursul carierei;
c) Încredere, sãnãtate ºi securitate
- Încrederea este strâns legatã de sãnãtatea ºi securitatea atât la nivel de indivizi, cât ºi la nivelul societãþii.
Exemple de standarde pentru a susþine aceastã legãturã:
d) IWA 6 - ghid referitor la „managementul utilitãþilor
pentru apa de bãut, în condiþii de crizã” (cauze naturale
sau cele care rezultã din atacuri teroriste, poluarea
industrialã a râurilor, care genereazã o preocupare
majorã pe plan mondial);
e) ISO 24510, 24511, 24512 - referitoare la managementul resurselor limitate de apã pentru a asigura accesul la apã de bãut sigurã ºi asigurarea sanitaritãþii
populaþiei la nivel mondial;
f) ISO 39001 - sistem de management pentru securitatea traficului pe ºosele, dezvoltat de un nou comitet
ISO/PC 241, care a fost înfiinþat în mod special de ISO;
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g) ISO 18192-1 - cerinþe pentru rezistenþa îmbrãcãminþii care ar trebui sã absoarbã impactul pe care îl
genereazã asupra corpului uman activitãþile zilnice;
h) Încrederea sustenabilã
- Încrederea este dificil de susþinut într-o lume în care
mediul este în continuã degradare, adesea ca o consecinþã a utilizãrii resurselor de energie. ISO este
angajatã sã sprijine comunitãþile internaþionale sã facã
faþã provocãrilor legate de sustenabilitate prin standarde
pentru aspecte specifice;
- Încredere în viitor
- ISO PC 242 are în vedere cele 3 aspecte ale dezvoltãrii durabile (sustenabile) - economic, mediu ºi
social. ISO 50001 - standardul cu „cerinþe pentru un sistem de management al energiei“ care se apreciazã cã
va influenþa cu peste 60% cererea de energie pe plan
mondial, având în vedere cã jumãtate din populaþia globului trãieºte în mediul urban, iar industria clãdirilor
industriale ºi construcþiile reprezintã sectorul cu cea mai
mare contribuþie privind consecinþele asupra celor trei
dimensiuni ale dezvoltãrii durabile;
- Data de 14 octombrie 2008 a fost declaratã ziua
mondialã a standardelor cu mesajul - Consumul economic de energie, reducerea modificãrilor climatice, terminologia legatã de mediu, performanþa de mediu,
declaraþia de mediu privind clãdirile, eficienþa energeticã, precum ºi monitorizarea ºi verificarea emisiilor de
gaze cu efect de serã - vor constitui baza pentru
proiectanþi ºi arhitecþi, ingineri, clienþi ºi autoritãþi guvernamentale pentru a dezvolta clãdiri durabile. Sectorul
clãdirilor poate contribui la reducerea emisiilor de gaze,
aplicând standardelor internaþionale pentru proiecte cu
eficienþã energeticã;
- ISO 23045 - cu cerinþe legate de eficienþa energeticã pentru procesul de proiectare poate atinge valori
þintã de eficienþã energeticã pentru noile clãdiri;
- ISO 15392 - stabileºte principii recunoscute internaþional pentru sustenabilitatea în domeniul construcþii
de clãdiri;
- Ghidul 64 - pentru reducerea impacturilor potenþiale
de mediu ale produselor/serviciilor prin luarea în considerare a aspectelor de mediu în activitatea de standardizare a produselor;
- ISO 15270 - cu cerinþe referitoare la piaþa mondialã
emergentã a recuperãrii ºi reciclãrii plasticului;
- Maºinile ºi echipamentele la sfârºitul ciclului de
viaþã contribuie la creºterea volumului de deºeuri care
trebuie tratate ºi dispuse, acest lucru a devenit o cerinþã
de piaþã;
- ISO 16714 - cerinþe pentru evaluarea potenþialului
noilor maºini/echipamente pentru a fi (recuperate)
tratate ºi/sau reciclate;
- Reciclarea mijloacelor de transport pe apã - contribuie
la conservarea la nivel global a energiei ºi resurselor.
Prezenþa azbestului, hidrocarbonaþilor ºi a altor substanþe
periculoase pentru mediu poate avea repercusiuni negative pentru mediu ºi sãnãtatea oamenilor;
- Seria ISO 30000 - standarde pentru sisteme de
management pentru reciclarea navelor, pentru a veni în
sprijinul protecþiei mediului ºi securitãþii lucrãtorilor.
Important este ca noi, în fiecare domeniu de activitate, sã identificãm standardele aplicabile, sã întreprindem acþiuni ºi sã alocãm resurse pentru a le aplica.
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Soluþii sustenabile ºi inovatoare pentru industria construcþiilor
BASF „The Chemical Company” este lider mondial în domeniul chimic. Portofoliul nostru cuprinde o gamã largã de produse,
pornind de la substanþe chimice de bazã, produse pentru industria materialelor plastice, pânã la produse de sintezã finã, produse
chimice pentru agriculturã ºi industria construcþiilor.
Divizia BASF Construction Chemicals este cel mai mare furnizor de sisteme ºi soluþii chimice pentru industria construcþiilor,
soluþii recunoscute pentru înalta lor performanþã ºi durabilitate. De la sistemele de consolidare cu materiale compozite ºi
protecþie catodicã, la elementele de etanºeizare, izolare, reabilitare a betonului ºi mortare pentru turnare, putem oferi sisteme de
construcþie inovatoare care prelungesc durata de viaþã a structurilor, adãugând valoare prin costurile reduse de întreþinere.
Printr-un proces permanent de cercetare ºi dezvoltare de noi produse, tehnologii, metode de aplicare ºi echipamente, am reuºit
sã dezvoltãm produse performante, adaptate cerinþelor clienþilor noºtri ºi capabile sã atingã cele mai înalte standarde de calitate.
ADITIVI PENTRU BETON
Betonul este cel mai utilizat material de construcþii produs de om, un material care evolueazã continuu sub presiunea cerinþelor
de durabilitate ºi sustenabilitate.
În condiþiile unei concurenþe acute, ºi, în special, în condiþii macroeconomice de scãdere pronunþatã a cererii, industria betonului
se confruntã cu provocãri majore: eficientizarea procesului de producþie ºi optimizarea costurilor, în condiþiile unor specificaþii de
durabilitate mai ridicate, durabilitate care vizeazã nu numai proprietãþile mãsurate uzual, i.e. rezistenþe, tasare etc., dar ºi caracteristici precum reologia, capacitatea de compactare/auto-compactare etc.
ªi în acest domeniu ne-am angajat în dezvoltarea ºi furnizarea celor mai bune soluþii tehnice, pentru a susþine progresul industriei producãtoare de beton, inovarea continuã fiind cheia succesului nostru.
Divizia de Aditivi pentru betoane a dezvoltat materiale care, pornind de la nivel molecular ºi pânã la produsul finit,
îmbunãtãþesc performanþa betonului produs. De exemplu, gama Glenium® permite menþinerea timp îndelungat a lucrabilitãþii
betonului, precum ºi un control indirect al caracteristicilor de vâscozitate.
Bazându-se pe performanþele polimerului RheoMATRIX, acest concept combinã beneficiile betonului vibrat în mod tradiþional
(costuri reduse cu materiile prime) cu avantajele betonului autocompactant (costuri reduse de punere în operã, durabilitate, calitatea suprafeþelor) ºi, în plus, este uºor de produs zi de zi.
Mai mult, BASF oferã o tehnologie unicã de accelerare a întãririi betonului X-SEED® care acþioneazã asupra întãririi betonului
prin favorizarea procesului natural de hidratare a cimentului de-a lungul întregii perioade de dezvoltare. Faþã de metodele
tradiþionale de accelerare, i.e. tratamentul termic sau utilizarea de acceleratori comuni, care de obicei afecteazã durabilitatea
betonului, X-SEED® nu influenþeazã negativ proprietãþile betonului întãrit: nu favorizeazã fisurarea, nu afecteazã rezistenþele
finale, nu are efect de corodare a armãturilor.
Activitatea de reprezentare directã pe piaþa localã a Diviziei de Aditivi pentru Betoane a început în anul 2004, produsele
comercializate fiind importate din þãri precum Germania, Anglia sau Italia. În anul 2007, odatã cu inaugurarea site-ului integrat localizat în zona industrialã a oraºului Ploieºti - ºi obþinerea Certificãrii - CE pentru unitatea de producþie, toate activitãþile
operaþionale ale diviziei au fost transferate în aceastã locaþie. Iniþial, s-a început producþia localã pentru aditivi de betoane tip
plastifiant/reducãtori de apã ºi, an de an, s-a extins Certificarea - CE ºi pentru superplastifianþi, acceleratori ºi întârzietori de prizã
astfel încât, în prezent, aproximativ 85% din aditivii comercializaþi sunt produºi în România.
Din punct de vedere logistic, având depozite în Ploieºti ºi Sibiu, asigurãm livrarea rapidã a produselor noastre în orice locaþie din
România, utilizând camioane specializate în transportul ºi descãrcarea aditivilor lichizi.
Deoarece constanþa calitãþii produselor este esenþialã pentru clienþii noºtri, în laboratorul chimic care serveºte unitatea de
producþie este analizat fizico-chimic fiecare lot de materie primã ºi fiecare lot de produs finit livrat, garantând astfel calitatea
constantã a produselor noastre.
Experienþa ne-a dovedit cã, în domeniul industriei betonului, fiecare client este diferit. Existã ºi sunt utilizate diferite materii prime
- cimenturi ºi agregate, diferite tehnologii de turnare ºi tratare. Astfel, este necesar ca ºi aditivii utilizaþi sã fie adaptaþi materiilor
prime, iar caracteristicile betonului proaspãt sã fie corespunzãtoare tehnologiei de turnare ºi tratare utilizate. Þinând cont de
acest aspect, scopul nostru este gãsirea de soluþii individuale, împreunã ºi pentru clientul nostru.
În acest sens, pe lângã o gamã completã de aditivi ºi materiale auxiliare turnãrii ºi tratãrii betonului, asigurãm clienþilor noºtri
consultanþã tehnicã de specialitate. Acest serviciu conex de optimizare a compoziþiei betonului, în funcþie de condiþiile ºi materiile
prime disponibile, este asigurat atât în laboratorul propriu de beton grad II, cât ºi la staþia de betoane a clientului nostru.
Produsele noastre, comercializate sub brand-urile Glenium®, Rheobuild®, Pozzolith®, Rheofinish®, Masterkure®, sunt utilizate
în lucrãri de referinþã precum: Stadionul Lia Manoliu, Pasajul Suprateran Basarab cu lungime de 2 Km, Autostrada Bucureºti Ploieºti etc.
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PARDOSELI PERFORMANTE
Divizia Pardoseli Performante oferã o gamã completã de pardoseli pentru orice situaþie ºi acoperiri de protecþie (hale industriale ºi de producþie, spaþii de depozitare ºi birouri, suprafeþe destinate activitãþilor sportive, spaþii rezidenþiale, comerciale ºi de
agrement, laboratoare ºi centre medicale, impermeabilizãri de înaltã performanþã) utilizând tehnologii pe bazã de ciment, rãºini
epoxidice ºi rãºini poliuretanice.
Specificarea pardoselii adecvate este o decizie complexã, ce reprezintã un compromis între criteriile de performanþã actuale ºi
viitoare ºi constrângerile privind costurile ºi timpul de instalare. O pardosealã specificatã corespunzãtor va crea un mediu de lucru
mai luminos, mai curat, mai sigur ºi mai atractiv. Selectarea unui tip de pardosealã neadecvat poate cauza accidentarea
persoanelor, pierderi de producþie ºi deteriorare prematurã, necesitând întreþineri frecvente ºi înlocuiri timpurii.
Sistemele noastre de pardoseli sunt destinate îndeplinirii celor mai precise necesitãþi în materie de rezistenþã fizicã sau chimicã.
Caracteristicile de performanþã pot include suprafaþa aderentã, posibilitate de curãþare cu abur ºi rezistenþã la ºocuri termice,
oferind siguranþã alimentarã în mediile umede din industria alimentarã ºi chimicã. Aceste produse etanºe, uºor de întreþinut, sunt
disponibile ºi în versiuni antistatice pentru medii de lucru controlate.
Când criteriile de selecþie sunt pur estetice, putem pune la dispoziþie sisteme de pardosealã care pot satisface ºi cel mai exigent
arhitect sau proiectant. O mare varietate de efecte poate fi obþinutã prin utilizarea unor agregate alese cu grijã sau prin încastrarea obiectelor sau a ilustraþiilor sub acoperiri protectoare pe bazã de rãºini, ceea ce face ca aceste sisteme sã fie ideale pentru bãnci, facilitãþi de agrement, magazine de retail ºi sedii de companii.
Sistemul nostru de pardoseli Ucrete® prezintã toleranþã la umiditate ºi este ideal pentru mediile industriale ostile, nu conþine
solvenþi ºi manifestã rezistenþã excelentã la substanþe chimice ºi la temperaturi ridicate. Sistemele de pardoseli Ucrete® sunt
complet impermeabile ºi rezistã la grãsimile ºi acizii organici prezenþi în industria alimentarã. Uscarea rapidã ºi toleranþa la
umiditate a substratului faciliteazã instalarea ºi încadrarea în programe de construcþie strânse.
Pentru zona comercialã, gama Mastertop® îmbinã calitãþile tehnice extraordinare cu elementele arhitecturale decorative, texturi
ºi culori adaptate pentru fiecare utilizator final (hoteluri, centre comerciale, spaþii de birouri, spaþii rezidenþiale). Pardoseala oferã
o suprafaþã fãrã îmbinãri, cu texturã finã care constituie un compromis valoros între rezistenþa la zgâriere, uºurinþa de curãþare ºi
aderenþa pentru utilizare în aplicaþii industriale ºi comerciale cu solicitare uºoarã ºi medie. Agregatele din cuarþ colorat sunt
încastrate într-un liant de rãºinã epoxidicã transparent pentru a produce un finisaj igienic multicolor.
Gama ConideckTM oferã soluþii pentru protecþia ºi impermeabilizarea parcãrilor auto, utilizând cele mai noi tehnologii pe bazã de
poliuretan ºi rãºini epoxidice. Platformele acoperite, cele intermediare ºi platformele inferioare sunt protejate de factorii meteo,
deºi sunt expuse sãrurilor pentru dezgheþare, uleiurilor ºi altor substanþe chimice.
Competenþa noastrã în domeniul pardoselilor ºi al acoperirilor de protecþie este bazatã pe o experienþã de foarte mulþi ani,
câºtigatã în condiþii variate de climat ºi de lucru. Am specificat, fabricat ºi furnizat pardoseli performante pentru clienþi precum:
Coca Cola, DenBraven, SabMiller, Tymbark, Agroli Grup, Golden Tulip, OMV Petrom sau British American Tobacco.
Indiferent de problema dumneavoastrã în domeniul construcþiilor, indiferent de structura construitã, BASF are o soluþie inteligentã
pentru a vã aduce mai aproape succesul. Mãrcile noastre, cu o poziþie dominantã pe piaþa mondialã, oferã cea mai vastã gamã
de tehnologii probate, destinate sã vã ajute sã construiþi mai bine ºi mai eficient.

Coloane din piatrã spartã compactatã
Geopier®
ing. dipl. Bogdan IONESCU
Geosond S.A. este o companie de construcþii speciale subterane ºi oferã, împreunã cu firma partenerã
Geopier RO S.R.L., servicii de îmbunãtãþire a terenurilor, cu coloane din agregate compactate Geopier® RAP
ºi coloane Geopier® Impact®.
Noi oferim clienþilor noºtri un întreg spectru de servicii în domeniul îmbunãtãþirii terenurilor, de la
proiectarea preliminarã, întocmirea ofertei, execuþie, asigurarea calitãþii ºi pânã la predarea lucrãrii.
La elaborarea planurilor de execuþie ne bazãm pe know-how-ul unor birouri de proiectare geotehnicã cu
experienþã vastã în domeniu.
Execuþia lucrãrilor de construcþii speciale subterane se desfãºoarã în colaborare cu firma partenerã
Himmel und Papesch GmbH & Co. KG, din Bebra, Germania.
Datoritã gradului înalt de rigiditate obþinut, îmbunãtãþirea terenurilor cu coloane Geopier® RAP ºi
Geopier® Impact® este adecvatã în special în cazul structurilor inginereºti, al construcþiilor industriale ºi de
drumuri, precum ºi, în general, la construcþiile supraterane.
Sistemele de îmbunãtãþire a
terenului de fundare dezvoltate de
Geopier reprezintã o soluþie eficientã
ºi economicã pentru susþinerea
structurilor sensibile la tasãri.
Coloanele din piatrã spartã
Geopier® sunt construite prin compactarea densã ºi succesivã, în straturi, a pietrei sparte în gãuri de foraj
de cca. 75 cm în diametru, de
diverse adâncimi, cu ajutorul unui
echipament de compactare patentat.
Compactarea verticalã sporeºte
tensiunea lateralã ºi îmbunãtãþeºte
pãmânturile care înconjoarã gaura de
foraj, ceea ce, implicit, înseamnã un
control mai bun al tasãrilor fundaþiei
ºi capacitate portantã mai mare pentru proiectare.
Sistemele Geopier® au devenit o
alternativã eficientã pentru supraexcavãrile masive, înlocuirea terenului
sau fundaþiile adânci, incluzând
piloþii bãtuþi sau foraþi.
De aproape 20 de ani, tehnologia
Geopier® este aplicatã cu succes la
îmbunãtãþirea terenurilor, fiind deja
lider de piaþã în mai multe þãri.
În Europa, tehnologia Geopier®
se foloseºte de 8 ani, primele aplicaþii
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având loc în Germania. În România
ne desfãºurãm cu succes activitatea
în parteneriat cu firma Geosond S.A.,
Bucureºti.
TEHNOLOGIA REALIZÃRII COLOANELOR
DIN AGREGATE COMPACTATE
GEOPIER® RAP
Tehnologia Geopier ® este o
metodã de îmbunãtãþire a terenurilor
de fundare prin construcþia unor
coloane din agregate compactate, în
vederea mãririi capacitãþii portante ºi
a consolidãrii terenului.
Domeniile de aplicare
ale tehnologiei Geopier®
Îmbunãtãþirea terenului de fundare pentru:
Construcþii industriale;
Structuri inginereºti;
Hale;
Turbine eoliene;
Drumuri ºi poduri;
Construcþii supraterane, în general.
Avantajele tehnologiei
Realizarea de elemente portante sub forma unor coloane din
agregate, având un grad sporit de
rigiditate;

Creºterea capacitãþii portante a
terenului prin post consolidare;
Reducerea tasãrilor;
Creºterea rezistenþei la forfecare;
Accelerarea procesului de consolidare;
La aceleaºi încãrcãri, tehnologia Geopier® implicã folosirea unui
numãr mai mic de coloane decât în
cazul altor tehnologii, deci, implicit,
se ajunge la o reducere de cca. 30%
a costurilor;
Este o tehnologie ecologicã.
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Exemplu de lucrãri executate

Îmbunãtãþirea terenului de fundare a noii clãdiri a Ambasadei S.U.A., Bãneasa, Bucureºti.
Coloane piatrã spartã compactatã / 1007 bucãþi, L = 4 m - 7 m

EXECUÞIA COLOANELOR
Dislocarea terenului ºi extragerea prin gaura de foraj;
Producerea tãlpii coloanei din
piatrã grosierã;
Introducerea de straturi de
agregate;
Compactarea fiecãrui strat de
agregate cu un compactor specific
Geopier®;
Atingerea unui grad ridicat de
compactare a agregatelor prin compactarea pe straturi;
Compactarea lateralã a terenului din jur datoritã formei specifice a
compactorului Geopier®;
Folosirea materialelor minerale
de umplere favorizeazã consolidarea
ºi reducerea presiunii interstiþiale.
Tehnologia este adecvatã îmbunãtãþirii urmãtoarelor tipuri de
terenuri:
Terenuri coezive ºi cu granulaþie mixtã (mâluri, argile, mâluri
nisipoase, nisipuri mâloase, nisipuri
argiloase);
Terenuri cu conþinut organic;
Materiale de umplere minerale
ºi organice.
În numãrul viitor al Revistei Construcþiilor vom prezenta tehnologia
Geopier® Impact®, precum ºi câteva
exemple de lucrãri executate.
Informaþii utile gãsiþi ºi accesând
site-ul www.geopier.ro.

Hoval ThermoCondensor aluFer®
Economie de energie prin tehnologia condensaþiei
ing. Valeriu TIMOFAN
Preocuparea permanentã a grupului Hoval pentru recuperarea ºi economisirea energiei a determinat realizarea
unui echipament capabil sã aducã, în condiþiile condensãrii de mare eficienþã, orice cazan de apã caldã sau abur,
în varianta constructivã clasicã.
Mai mult decât atât, acest echipament se poate folosi ºi în alte aplicaþii care presupun exhaustarea de gaze arse
cu temperaturi de peste 180 0C.
ThermoCondensor aluFer® schimbãtor de cãldurã pentru gazele arse:
Economie de energie de pânã la 15%:
Pentru gama de cazane de încãlzire, Hoval oferã o soluþie optimizatã: Hoval ThermoCondensor aluFer®.
Prin intermediul unui schimbãtor de cãldurã pentru gazele arse se va realiza cea mai eficientã utilizare a
energiei. Hoval ThermoCondensor aluFer® permite cea mai modernã condensare a gazelor arse. În locul pierderilor
la coº ale unui cazan clasic se va recupera energie cu ajutorul ThermoCondensor aluFer®.
ThermoCondensor aluFer® înseamnã: economie de energie prin utilizarea tehnologiei de condensaþie pentru
combustibili gazoºi sau lichizi (conþinut de sulf < 50 ppm).
Eficienþã 106%

Economia de energie
(depinde de temperatura
de intrare a apei în ThermoCondensor aluFer®):
Aproximarea energiei
economisite prin utilizarea schimbãtorului de
cãldurã pentru gazele
arse ThermoCondensor
aluFer® în comparaþie cu
un cazan cu o temperaturã a gazelor arse
cuprinsã în intervalul
160 0C - 500 0C fãrã
schimbãtor de cãldurã
pentru gazele arse.
Diferenþa de temperaturã în ThermoCondensor
aluFer® a agentului termic
la intrare ºi ieºire aprox.
5 K.
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Randament ridicat
pentru fiecare cazan
de încãlzire!
Aici este dovada:

Exemplu de instalaþie: Trei echipamente ThermoCondensoren aluFer®
la Julius Blum GmbH în Fussach (A)
Rezultat: O economie de gaz natural de aproximativ 45.000 m3/an

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 6 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:
Depozit:

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

Timiºoara
Adresa:
Tel.:
Fax:
Depozit:

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

Iaºi
Adresa:

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

Târgoviºte
Depozit:

Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 191 C,
Corp administrativ C3,
Constanþa, Jud. Constanþa
0771 769 488
0341 464 120
Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 144
Constanþa, Jud. Constanþa

Tel.:
Fax:
Depozit:

Str. Andrei ªaguna, Nr. 3, Bl. U5,
Birou 12, Timiºoara, Jud. Timiº
0749 212 417
0356 469 196
Str. Constructorilor, Nr. 1,
Timiºoara, Jud. Timiº
Str. Sãrãrie, Nr. 38, Clãdirea ARCADIA,
Parter, Iaºi, Jud. Iaºi
0758 046 039
0332 458 314
Str. Sergent Grigore Ioan Nr. 7, Iaºi
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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Împãrþirea bunurilor unor firme între asociaþi
av. Marius Vicenþiu COLTUC - fondator CASA DE AVOCATURÃ COLTUC
În cazul în care o societate comercialã nu este profitabilã, asociaþii acesteia au posibilitatea de a opta fie
pentru dizolvare-radiere, fie pentru suspendarea temporarã a activitãþii.
Societatea are un patrimoniu propriu, distinct de cel al asociaþilor. De la
acest aspect important porneºte rezolvarea multor speþe legate de împãrþirea
bunurilor societãþii între asociaþi.
Înainte de a aborda aceastã problemã, trebuie fãcute anumite precizãri legate de câteva noþiuni cu care
opereazã dreptul societãþilor comerciale. Este vorba de patrimoniul societãþii, de aporturile asociaþilor ºi de
capitalul social. Aceste noþiuni nu sunt
sinonime ºi au un regim juridic diferit.
Patrimoniul cuprinde activul ºi pasivul
social al societãþii. Activul social
cuprinde bunurile aduse ca aport,
cele dobândite ulterior constituirii, precum ºi beneficiile nedistribuite. Pasivul
social cuprinde obligaþiile contractuale
sau extracontractuale ale societãþii.
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„În lipsa de stipulaþie contrarã,
bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia din
momentul înmatriculãrii ei în Registrul
Comerþului“, potrivit Legii societãþilor
comerciale. Deci, firma are un patrimoniu propriu, distinct de acela al asociaþilor. De aici decurg mai multe
consecinþe. Asociatul nu are niciun
drept asupra bunurilor din patrimoniul
societãþii, chiar dacã acestea au fost
aduse ca aport propriu. Drepturile sale
reale (de proprietate) se transformã în
drept la dividende.
În cazul decesului asociatului
(acþionarului), moºtenitorii acestuia nu
pot pretinde niciun drept asupra
bunurilor din patrimoniul societãþii,
care nu vor intra în masa succesoralã.
De asemenea, bunurile din patrimoniul
societãþii nu pot fi supuse partajului în
cazul divorþului dintre soþi.
Capitalul social este expresia valoricã a aporturilor ºi, în funcþie de valoarea acestora, adusã de fiecare, este
împãrþit în pãrþi sociale (la SRL).
Aportul asociaþilor constã în contribuþiile cu care aceºtia vin la constituirea
firmei ºi care, la societãþile cu rãspundere limitatã, pot fi în bani sau în
naturã. În cazul aportului în naturã,
acestea pot fi bunuri mobile sau imobile ºi se pot transmite societãþii atât
proprietatea, cât ºi numai folosinþa,
cum ar fi o închiriere. Atât aportul în
bani, cât ºi cel în naturã intrã în patrimoniul societãþii, cu toate consecinþele
ce decurg din aceasta.
Deoarece capitalul social este gajul
general (garanþia) al creditorilor societãþii, acesta este fix pe toatã durata
societãþii, putând fi micºorat sau mãrit
numai în anumite condiþii prevãzute de
lege. Spre deosebire de capitalul social care este fix, patrimoniul societãþii
se modificã în funcþie de rezultatele
obþinute de firmã pe parcursul derulãrii
activitãþii.
Împãrþirea în cazul dizolvãrii voluntare
Desfiinþarea unei firme parcurge, în
principiu, douã etape: dizolvarea ºi
radierea. În situaþia în care asociaþii nu
se înþeleg cu privire la împãrþirea bunurilor, apare ºi o etapã intermediarã,
ºi anume lichidarea firmei. În cazul
dizolvãrii voluntare, când toata lumea
este de acord cu împãrþirea bunurilor
societãþii, nu este nevoie de lichidator.

Asociaþii pot hotãrî, odatã cu
dizolvarea, ºi modul de lichidare a
societãþii, atunci când sunt de acord cu
privire la repartizarea ºi lichidarea patrimoniului societãþii ºi când asigurã
stingerea pasivului sau regularizarea
lui în acord cu creditorii.
Radierea din oficiu
În anumite cazuri prevãzute de
lege, radierea societãþii poate avea loc
din oficiu. De exemplu, dacã societatea nu a depus în termen situaþiile
financiare anuale sau dacã ºi-a suspendat temporar activitatea ºi nu a
mai reluat-o timp de 3 ani, Ministerul
Finanþelor sau orice persoanã interesatã pot face, la tribunal, cerere de
dizolvare a societãþii. Dacã judecãtorul
nu a primit nicio cerere de lichidare a
societãþii din partea vreunei persoane
interesate, instanþa va trimite hotãrârea de dizolvare la ONRC, care va
radia din oficiu societatea.
Conform art. 237, punctul 10 din
Legea 31/1990 a societãþilor comerciale, bunurile rãmase din patrimoniul
persoanei juridice radiate din oficiu din
Registrul Comerþului revin acþionarilor.
Aceste dispoziþii se aplicã deopotrivã
ºi societãþilor cu rãspundere limitatã,
deci asociaþilor.
SRL-urile cu mai mulþi asociaþi
În situaþia în care respectivul SRL
are mai mulþi asociaþi, procedura de
desfiinþare va avea loc în douã etape:
dizolvare ºi radiere.
Pentru dizolvare se întocmeºte o
cerere de înregistrare în original, hotãrârea asociaþilor de efectuare concomitentã a dizolvãrii ºi lichidãrii societãþii
prin acordul unanim al asociaþilor de
împãrþire între asociaþi a activelor rãmase,
dupã plata creditorilor, ºi a taxelor
legale menþionate mai sus. La cerere,
se mai adaugã tariful de publicare a
anunþului de dizolvare în Monitorul
Oficial, partea a IV-a. O paginã de
manuscris costã la MO 100 de lei.
Dosarul pentru radiere cuprinde
cererea de radiere în original, certificatul de înregistrare ºi anexele acestuia, toate originale, situaþia financiarã
de lichidare, hotãrârea de repartizare
a activelor, certificatul de la Fisc legat
de datorii ºi dovada plãþii taxelor ºi
tarifelor legale.
Cererea de radiere se va depune
dupã trecerea a 30 de zile de la data
publicãrii hotãrârii în Monitorul Oficial.
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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
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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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Imobil de birouri
PC CENTER
Antreprenor general: IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL
Beneficiar: PC MANAGEMENT & CONSULTING SRL
Proiectant general: STUDIO T ARCH SRL
Subantreprenori:
ALL PLAN CONSTRUCTION SRL - execuþie structurã
CCA TEHNOREX SRL - execuþie finisaje faþadã, pereþi cortinã
VANLON CONSTRUCT SRL - execuþie finisaje interioare
ºi exterioare
TRANSPARENT DESIGN SRL - livrare ºi montaj compartimentãri
interioare din sticlã, panouri gips carton, uºi sticlã,
balustrade ºi mâini curente din oþel inox
INSTAL POST SRL - lucrãri instalaþii hidromecanice
ºi instalaþii electrice curenþi tari
Imobilul de birouri clasa A „PC
CENTER“, este situat pe ªos.
Bucureºti-Ploieºti; construcþia are o
volumetrie specialã, determinatã de
elemente verticale care îi marcheazã
monumentalitatea.
Clãdirea are regim de înãlþime
S + D + P + 7E + 8E (etaj tehnic) ºi
aria desfãºuratã totalã de 8459,40 mp.
Înãlþimea maximã la atic este de 28 m.
La nivelul subsolului, clãdirea se
compune din douã incinte, între ele
existând o conductã magistralã de
canalizare (D = 3 m), colectorul C1
al municipiului Bucureºti, care nu a
fost deviatã, fiind permanent în
funcþiune; conducta a fost protejatã
la momentul excavaþiei cu piloþi foraþi
perimetrali, sprijiniþi cu ºpraiþuri metalice.
Structura de rezistenþã a clãdirii a
fost realizatã din douã cutii rigide
subterane, cuprinzând radierul general, pereþii subsolurilor ºi planºeele
acestora. În aceste cutii rigide a fost
încastratã suprastructura clãdirii –
pereþi structurali din beton armat,
grinzi perimetrale, stâlpi din beton
armat ºi planºee de tip dalã groasã,
care reazemã pe grinzi ºi elemente
verticale.
Parcajul pentru 48 maºini a fost
izolat de restul funcþiunilor prin pereþi,
planºee ºi uºi rezistente la foc.
Accesul principal al persoanelor
se face în zona frontalã a imobilului
printr-un lobby generos, de unde se
face distribuþia pe niveluri prin intermediul nodului principal de circulaþie
(scarã ºi 3 ascensoare).
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Accesul secundar al persoanelor
se realizeazã la etajul 1, care gãzduieºte zona de birouri pentru activitãþi cu publicul; la acest nivel se
ajunge prin parcarea exterioarã.
Etajele 2 ÷ 7 sunt destinate spaþiilor de birouri tip open-plan, putând
fi compartimentate în funcþie de
solicitãrile utilizatorilor.
Etajul 8 este rezervat, parþial, spaþiilor tehnice ºi activitãþilor de seminarii ºi conferinþe; adiacent acestor
spaþii, a fost amenajatã o terasã circulabilã belvedere.
Finisajele (exterioare ºi interioare)
au fost realizate cu materiale de calitate deosebitã.
Parterul este complet transparent, oferind o imagine de plutire a
volumului aºezat peste nivelul copertinei de intrare. Volumul astfel dezvoltat se închide la nivelul terasei cu
o copertinã cu rol în iluminarea
faþadei. Faþadele laterale sunt tratate
relativ neutru, preluând discret elementele de limbaj ale faþadei principale.
Unicitatea clãdirii constã ºi în utilizarea, pentru prima datã în România
la o clãdire de birouri, a sistemului
Hiross Flexible Space, produs de
firma Emerson Network Power SUA;
sistemul este utilizat pentru acoperirea pierderilor de cãldurã la zona
spaþiilor de birouri, dar aduce ºi o
flexibilitate în plus spaþiului, fãrã costuri suplimentare.
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Sisteme moderne
de evacuare
a gazelor de ardere (II)
drd. ing. Laszlo SCHRECK
(Urmare din numãrul anterior)

SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL
507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Braºov
tel./fax: 0268-283.561
e-mail: technik@schiedel.ro
web: www.schiedel.ro

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

Fedo SRL
ªeminee Expert SRL
Timdex SRL
Vimed SRL
Miriada SRL
Dedeman SRL
Estbau SRL
Stilex Prima SRL
Totex SRL
Moto Instal SRL
Recobol SRL
Dystom SRL
Constam SRL
Granimar SRL
Jolly Contor Impex SRL
Narcom SRL
Refrom Nav
Mol SRL
Hard Industry SRL
Status SRL
Sazy Trans SRL
GSV Exim SRL
Alvvimar SRL
Concret C-þii SRL
Proterm SRL
Armand SRL
Unimat SRL
Ambient SRL
Intermont SRL
Confort 2000 SRL
Dedeman SRL
Lider SRL
Dedeman Târgoviºte
Turbo Trans SRL
Doro & Loro SRL
Total Ambiant SRL

021.314.80.22
0763.687.665
021.240.63.80
0258.817.988
0357.434.904
0234.513.330
0334.401.938
0263.231.453
0231.533.777
0268.455.004
0368.414.315
0244.321.772
0238.722.230
0264.456.110
0264.432.422
0241.691.092
0241.510.231
0351.414.978
0237.230.440
0232.210.843
0266.311.057
0259.410.885
0248.286.947
0244.515.867
0250.714.638
0261.758.211
0269.560.216
0269.229.630
0244.313.700
0249.411.564
0230.206.341
0230.526.534
0345.401.050
0265.261.941
0254.446.107
0240.534.754

Sistemele de evacuare adaptate noilor principii de
funcþionare, care asigurã din exterior, concomitent cu
conducerea gazelor în atmosferã ºi cantitatea de aer
necesarã combustiei, se numesc, conform terminologiei
utilizatã în cele mai recente standarde de specialitate,
coºuri de fum cu aspiraþie perifericã de aer [2] sau echilibrate. Coºurile de fum din aceastã categorie, conþinând
douã canale coaxiale distincte, de fum ºi de aer de
ardere, funcþioneazã dupã principiul schimbãtorului de
cãldurã în contracurent. Aerul necesar combustiei se
preîncãlzeºte, odatã cu parcurgerea, de sus în jos, a
distanþei dintre nivelul gurii de evacuare prevãzutã cu
prizã ºi punctul de conectare a aparatului la coº,
îmbunãtãþindu-se astfel randamentul surselor de cãldurã cu 3% pânã la 7% (fig. 4).
Geometria interioarã a mantalelor prefabricate include
golul central de formã rectangularã pentru canalul de
fum ºi canalele de armare, dupã caz, la colþuri.
Pentru satisfacerea condiþiilor de exploatare severe
din punct de vedere al regimului de presiuni ºi umiditate
(mediu acid, puternic coroziv, datoritã prezenþei permanente a condensatului), tubulatura de ºamotã profilatã,
prevãzutã pentru realizarea canalului de gaze evacuate,
având grosimea medie a pereþilor de numai 7-8 mm,
este cel mai performant produs din categoria tuburilor
ceramice utilizate în domeniu. Cu o densitate a materialului de aproximativ 2.300 kg/m3 ºi o capacitate de
absorbþie a apei de circa 3%, pierderile de gaze de
ardere prin pereþi ºi la nivelul îmbinãrilor, la o presiune
de încercare de 200 Pa, nu depãºesc 0,006 litri/m2xsec.
Stabilitatea pe înãlþime a canalului de fum în interiorul
mantalelor este menþinutã cu ajutorul unor inele distanþier confecþionate din oþel inoxidabil. Spaþiul inelar
astfel creat între cele douã elemente componente de
bazã serveºte la conducerea, la consumatori, a aerului
aspirat din exterior.
Prin folosirea unor racorduri ºi piese speciale de
conectare, concentrice, tipul de coº de fum descris
poate sã deserveascã un singur cazan în condesaþie
sau mai multe cazane murale de acelaºi tip, amplasate
la etaje diferite ale unei construcþii de locuinþe sau

Fig. 4: Principiul de funcþionare a coºurilor echilibrate

birouri. Soluþia constructivã adoptatã în cazul capului de
coº asigurã aspirarea cantitãþii necesare de aer pentru
ardere, concomitent cu refularea gazelor arse, fãrã ca
cele douã funcþiuni sã se influenþeze (fig. 5).
Prefabricarea ca procedeu tehnologic de producþie ºi
accesorizarea completã a sistemelor de coºuri de fum
înseamnã precizie dimensionalã ridicatã, calitate asiguratã la un nivel constant ºi compatibilitatea elementelor
componente, care conduc la un montaj facil, cu durate
de punere în operã reduse (fig. 6).
În unele þãri, extinderea industrializãrii lucrãrilor de
construcþii a condus la proiectarea unor componente
prefabricate care au lungimea egalã cu înãlþimea de
nivel a construcþiilor civile, respectiv 2,50 m - 3,00 m.
Soluþiile constructive adoptate, care prevãd utilizarea
unor materiale de calitate superioarã, au condus la
realizarea acestor sisteme compacte, cu secþiuni transversale reduse, ce pot fi amplasate atât în interiorul, cât
ºi la exteriorul construcþiilor deservite.
Sistemele de coºuri de fum descrise reprezintã un
nivel înalt de performanþã, atât din punct de vedere conceptual cât ºi al materialelor folosite. Astfel au fost realizate produse fiabile, cu duratã de viaþã ridicatã,
garantatã, în general, pentru o perioadã minimã de
30 de ani, rezistente la variaþiile de temperaturã ºi acþiunea corozivã a produselor lichide de ardere.
Costurile totale aferente unei construcþii, care se
compun din costurile iniþiale ºi cheltuielile de mentenanþã,

Fig. 5: Exemplu de coº de fum echilibrat

Fig. 6: Prefabricarea ºi montajul coºurilor de fum
continuare în pagina 46
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sunt indicatoare importante în aprecierea unei investiþii.
Durabilitatea instalaþiilor de acest tip face ca lucrãrile
de întreþinere sã se limiteze doar la o curãþire/
inspecþie periodicã a canalului interior de fum ºi la eventuale reparaþii curente ale finisajelor.
Siguranþa în exploatare este o altã caracteristicã
importantã a sistemelor de evacuare ceramice, constând
în etanºeitatea corespunzãtoare a canalelor de fum la
pierderile de gaze arse ºi stabilitatea la un eventual
incendiu, indiferent dacã acesta acþioneazã dinspre
exteriorul sau interiorul canalului de fum. În general,
aceste sisteme prezintã stabilitate la foc timp de 60-90
de minute.
În contextul creºterii continue a etanºeitãþii, respectiv
a reducerii permeabilitãþii la aer a construcþiilor – a se
vedea preocupãrile pentru realizarea caselor eficiente
energetic – sistemul de coº de fum cu termoizolaþia integratã în înveliºul exterior ºi cu tubulatura profilatã a fost
supus unor încercãri pentru determinarea pierderilor de
aer la o presiune convenþionalã de 50 Pa (testul „blower
door“). Valoarea determinatã pentru un tronson netencuit de 5,00 m înãlþime, care traverseazã douã nivele ale
unei case ºi conþine o piesã „T“ de racordare, este de
34,5 m3/h [5]. Acest nivel de performanþã conferã soluþiei
de evacuare precizate posibilitatea aplicãrii în cazul
clãdirilor etanºe.

Coºurile de fum prefabricate permit folosirea celor
mai eficiente surse de energie termicã, fãrã ca acestea
sã producã efecte negative asupra structurii lor [6]. Prin
tirajul asigurat, obþinut în urma unei dimensionãri corespunzãtoare, generatoarele de cãldurã funcþioneazã la
parametri proiectaþi, ceea ce conduce la economii, prin
optimizarea consumului de combustibili, ºi, implicit, la
protecþia mediului inconjurãtor, prin eliminarea în atmosferã a unei cantitãti mai reduse de gaze arse.
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CONSTRUCTORI DE EXCEPÞIE
Eugeniu IORDÃCHESCU
S-a nãscut la 9 noiembrie 1929 în Brãila iar dupã
absolvirea, în anul 1949, a Liceului Nicolae Bãlcescu
din localitate a urmat cursurile Institutului de Construcþii din Bucureºti - Facultatea de Poduri ºi Construcþii
Masive, devenind inginer în anul 1953.
Activitatea a început-o ca inginer proiectant la Institutul
de Proiectãri al Ministerului Industriei Uºoare participând,
în anul 1956, la elaborarea proiectelor de hale industriale,
clãdiri administrative ºi cantinã la Combinatul de cauciuc
Jilava, Bucureºti; complexul de clãdiri pentru producþie ºi
administrative la Fabrica de încãlþãminte Guban din
Timiºoara; halele industriale ºi Fabrica de þesãturi din Sfântul
Gheorghe etc.
Între anii 1958 - 1962, a activat pe ºantierele de construcþii din Bucureºti, ca ºef de lucrãri, ºef de lot, ºef de
grup ºantiere, contribuind la realizarea noilor ansambluri de locuinþe.
Între anii 1962 - 1972, a lucrat în cadrul Primãriei Municipiului Bucureºti la Secþia tehnicã de investiþii iar, ulterior,
la Direcþia generalã de dezvoltare ºi administraþie locativã,
în funcþia de director tehnic ºi apoi director general, coordonând construcþiile de locuinþe ºi obiective social-culturale
ºi comerciale ale municipiului Bucureºti.
Din 1972 pânã în 1983, a continuat activitatea ca director
tehnic la Institutul Proiect Bucureºti, participând la concepþia, elaborarea ºi verificarea a numeroase proiecte tip ºi
refolosibile: pentru clãdiri cu regim de înãlþime P + 4 etaje ºi
P + 7 - 8 - 10 etaje cu structurã în diafragme din beton armat
sistem fagure, celular sau cadre din beton armat, care au
fost adaptate la teren, realizându-se mari ansambluri de
locuinþe în cartierele: Drumul Taberei, ªoseaua Pantelimon,
Doamna Ghica, ªoseaua Colentina, Lacul Tei, Berceni,
ªoseaua Giurgiului, Bulevardul 1 Mai etc.
De asemenea, a participat la elaborarea ºi verificarea a
numeroase proiecte de ºcoli, grãdiniþe, licee ºi sãli de gimnasticã, precum ºi a proiectelor tip pentru complexele
comerciale cu S + P sau S + P + 1 etaj, adaptate la teren în
zonele Capitalei.
A participat, dupã seismul din anul 1977, la expertizarea
ºi proiectarea lucrãrilor de consolidare ºi la verificarea a
numeroase proiecte de consolidare pentru clãdirile avariate.
În anul 1976, având ca îndrumãtor pe prof. Panaite
MAZILU, s-a înscris la doctorat, studiind tema Concepþia,
calculul, proiectarea ºi tehnologia lucrãrilor de deplasare a
clãdirilor, pentru care a obþinut titlul ºtiinþific de doctor
inginer în anul 1984.
Începând din anul 1980, a proiectat numeroase lucrãri
cu caracter special, privind deplasarea, ridicarea ºi rotirea
clãdirilor, ceea ce a constituit o excepþie în domeniul construcþiilor, prin introducerea unor metode moderne de calcul
ºi tehnologii noi.
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România a fost, prin dr. ing. Eugeniu IORDÃCHESCU,
printre primele þãri din lume care au reuºit sã rezolve ºi sã
aplice astfel de procedee. Amintim, în ordine, obiectivele
deplasate într-o perioadã criticã pentru Bucureºti când se
cerea, de cãtre conducerea statului de atunci, sã fie demolate numeroase construcþii de patrimoniu, pe motiv de sistematizare (anii 1981 - 1988):
Biserica Schitul Maicilor, Bucureºti (monument istoric
din sec. al XVII-lea): greutate: 745 t, ridicare: 1,67 m, deplasare:
245 m, douã rotiri cu 13o 49’ ºi 36o 30’ ºi o coborâre de 0,25 m
(prima lucrare de translaþie);
Biserica Olari, Bucureºti, Calea Moºilor (monument
istoric din sec. al XVIII-lea): greutate: 1.278 t, distanþã:
80,35 m, rotire de 28o 18’;
Casa memorialã Anton Pann, Râmnicu Vâlcea
(locuinþã din sec. al XVIII-lea) 170 t, distanþa: 37,80 m, sub
un unghi de 37o ºi o pantã ascendentã de 4%;
bloc de locuinþe, Bucureºti, str. Aurel Vlaicu nr. 166
(fãrã evacuarea locatarilor): 7 nivele, 3.100 t, distanþa: 14,40 m;
douã blocuri de locuinþe, Bucureºti, str. ªtefan cel
Mare nr. 18 (fãrã evacuarea locatarilor): 7 nivele, 4.000 t,
distanþa: 7,35 m ºi nr. 20 (fãrã evacuarea locatarilor): 4 nivele:
2.400 t, 7,35 m;
blocul din ªoseaua ªtefan cel Mare nr. 18-20;
Sediul Bãncii Naþionale Miercurea Ciuc: 2.400 t,
distanþa: 129 m;
Biserica Sfântul Ilie, Bucureºti, Calea Rahovei (monument istoric): 2.100 t, distanþa: 49 m;
imobil, Bucureºti, B-dul Republicii nr. 237 (fãrã evacuarea locatarilor): 5 nivele, 1.650 t, distanþa: 63,40 m;
Biserica Mihai Vodã, Bucureºti (monument istoric din
sec. al XVI-lea): biserica: 3.100 t, clopotniþa: 289 t, ambele
la distanþa de 289 m, dupã ce au fost executate ºase
miºcãri în spaþiu pentru a ajunge pe amplasamentul final;
Biserica Ortodoxã, Reºiþa (monument istoric): 2.100 t,
distanþa: 55 m;
Palatul Sinodal de la Mãnãstirea Antim, Bucureºti
(monument istoric ºi de arhitecturã): 9.000 t, distanþa: 33 m,
ºi o rotire cu 13 o. O lucrare total dificilã prin proporþii:
4 nivele, 52 m lungime, 25 m lãþime;
Biserica Sfântul loan Nou, Bucureºti, Piaþa Unirii
(monument istoric din sec. al XVII-lea): 3.100 t, distanþa:
23 m, pe o cale în pantã ascendentã de 28o ºi sub un unghi
de 44o;
Biserica Sfântul Gheorghe-Caprã, Bucureºti, str. Pantelimon (monument istoric din sec. al XVIII-lea): 900 t, distanþa: 89 m;
Sanatoriul Dermato-Venerian, Craiova, Calea Bucureºti:
4 nivele, 3.000 t, distanþa: 63 m;
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Blocul A2 din Alba lulia (fãrã evacuarea locatarilor):
5 nivele, 7.200 t, distanþa: 52,30 m (în mijlocul b-dului Transilvania se construise, în anul 1964, blocul A2 pentru a
camufla Catedrala Reîntregirii Neamului de pe Platoul
Romanilor); clãdirea paravan a fost înlãturatã de ingeniozitatea autorului, în anul 1987;
Biserica Sfântul ªtefan - Cuibul de barzã, Bucureºti,
str. ªtirbei Vodã (monument istoric): 1.650 t, distanþa: 16 m;
Mãnãstirea Râmeþ, jud. Alba. Ridicarea Bisericii Vechi
(monument istoric de la anul 1377): 700 t, distanþa: 2,08 m
- biserica fiind ameninþatã de viiturile râului Geoagiu; s-a
creat sub ea un spaþiu de acces la Izvorul Tãmãduitor;
blocul 57, Petrila (fãrã evacuarea locatarilor): 3.300 t,
distanþa: 10,4 m;
statuia domniþei Bãlaºa, Bucureºti (în incinta Bisericii
Domniþa Bãlaºa): distanþa: 20 m.
Menþionãm ºi deplasarea unui turn puþ metalic, la Mina
de cãrbuni Câmpul lui Neag, având înãlþimea de 75 m ºi
greutatea de 250 t, pe distanþa de 27 m, pentru a fi
amplasat pe puþul de minã executat în paralel cu construirea turnului metalic. A fost prima lucrare de acest gen,
realizatã în þarã. De asemenea, a realizat ºi izolarea antiseismicã a acceleratorului de la Centrul de Fizicã Nuclearã,
Mãgurele, Bucureºti, prin folosirea izolatorilor antiseismici
tip Cerber.
... „Premierã tehnicã româneascã“, Un monument traverseazã bulevardul“, „O spectaculoasã premierã, întemeietori de legendã“, „Clãdirile care umblã“ etc. erau titlurile
din publicaþiile interne ºi externe, care elogiau realizãrile de
excepþie ale dr. ing. Eugeniu IORDÃCHESCU. În peste 70 de
articole din ziarele centrale ºi locale ºi în cele 60 de articole
din reviste interne ºi externe (New Civil Engineer, Construction Today etc.) se releva salvarea acestor biserici ºi clãdiri,
monumente de patrimoniu sau clãdiri în stare bunã, din
care au fost evacuaþi mii de oameni. Din ordinul conducerii
statului, care dorea sã se construiascã Casa Poporului în
Bucureºti ºi celelalte obiective megalomanice, au fost
demolate Mãnãstirea Vãcãreºti, 29 de biserici ºi mãnãstiri
ºi centre întregi de locuinþe. Au fost salvate, în acea vreme,
de dr. ing. Eugeniu IORDÃCHESCU 13 biserici în Bucureºti
ºi în þarã, prin aplicarea procedeului de translaþie.
În paralel cu activitatea tehnicã ºi de proiectare, dr. ing.
Eugeniu IORDÃCHESCU a fost ºi cadru didactic în
învãþãmântul superior: asistent la Institutul de Petrol Gaze
ºi Geologie, Catedra de Rezistenþa materialelor ºi Mecanicã
aplicatã (1960 - 1969) ºi la Institutul de Construcþii Bucureºti,
Catedra de Rezistenþa materialelor (1970 - 1974).
Amintim cã, în perioada pregãtirii pentru doctorat, între
anii 1977 - 1978, a urmat, la Institutul Politehnic Bucureºti,
cursul de perfecþionare „Proiectarea cu ajutorul calculatorului“.
Dr. ing. Eugeniu IORDÃCHESCU a publicat cãrþile:
Culegere de probleme de rezistenþa materialelor, vol. I,
Ed. Tehnicã, 1969 (coautor); Culegere de probleme de
rezistenþa materialelor, vol. II, Ed. Tehnicã, 1975 (coautor);
Translaþia construcþiilor, Ed. Tehnicã, 1986 - lucrare ce a
umplut un gol în literatura tehnicã de specialitate din þara
noastrã.
De asemenea, a publicat peste 30 de articole în reviste
de specialitate din þarã, 10 articole în strãinãtate - New
Civil Engineer, Construction Today, Electronul (Grecia),
Fuhushima Mintezs (Japonia), Neuer Weg, EDR - ºi a
participat, cu comunicãri ºtiinþifice, la diferite conferinþe ºi
congrese ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate: Stanford (1979),
Paris (1998), Chiºinãu (1999) etc.
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Dr. ing. Eugeniu IORDÃCHESCU are trei brevete de
invenþii (în colaborare), referitoare la problemele de
deplasare a construcþiilor: Procedeu ºi instalaþie pentru ridicarea ºi deplasarea construcþiilor; Procedeu ºi instalaþie
pentru ridicare, rotire ºi deplasare a construcþiilor.
Procedeu ºi dispozitive pentru protecþia antiseismicã a
construcþiilor.
La Saloanele de invenþii organizate în þarã, a obþinut
10 premii - locul I, iar la Salonul de Invenþii din Coreea de
Sud (1993) a primit menþiune.
Trebuie sã remarcãm ºi preocuparea din ultima
perioadã a dr. ing. Eugeniu IORDÃCHESCU ºi a fiului
sãu dr. ing. Adrian IORDÃCHESCU, cu privire la introducerea în þara noastrã a unor tehnologii pentru protecþia antiseismicã a clãdirilor prin Procedeul de izolare a bazei
clãdirii (înscris la OSIM, ca brevet de invenþie) care sã asigure construcþiilor noi sau existente o comportare superioarã în eventualitatea unor miºcãri seismice.
Pânã în anul 1995, dr. ing. Eugeniu IORDÃCHESCU
ºi-a continuat activitatea la Institutul Proiect Bucureºti (consilier ºi ºef de proiect). Dupã aceea, a deþinut funcþia de
director tehnic la Industrial Export (1995 - 1997), expert
tehnic la Fondul Proprietãþii de Stat, iar din anul 1998 este
consilier al preºedintelui BRD-GSG. De asemenea, este ºi
director general al PROESCOM-SRL.
Amintim cã, este membru fondator al Asociaþiei MedicalCreºtine Christiana; coordonator proiect PHARE - Râmeþ,
vicepreºedinte al Corpului Experþilor Tehnici din România,
secretar general al Asociaþiei Inginerilor Constructori din
România; preºedintele Comisiei de Monumente Istorice AICR; expert tehnic autorizat MLPAT, verificator de proiecte
atestat MLPAT.
Pentru activitatea sa laborioasã a fost decorat cu
Ordinul Muncii cl. a III-a.
La elogiile consemnate în publicaþiile anilor 1981 - 1988,
din þarã ºi din strãinãtate, cât ºi din revistele de specialitate,
la adresa doctorului inginer Eugeniu IORDÃCHESCU, nu
mai trebuie adãugat nimic. Faptele îl definesc!
Invenþiile sale, ca ºi rezultatele translãrii din acei ani, l-au
înscris, încã din viaþã, în istoria constructorilor din România.
Celor ce au ordonat ºi susþinut demolarea, dr. ing.
Eugeniu IORDÃCHESCU (ºi cei care i-au susþinut ideea)
le-a rãspuns prin profesionalism ºi patriotism, salvând
13 biserici din cele 40 de biserici din Bucureºti, propuse
pentru demolare.
Dacã mai adãugãm ºi rezultatele remarcabile obþinute
în activitatea de proiectare, învãþãmânt, cercetare ºi în
funcþiile de conducere deþinute, avem imaginea unei personalitãþi de excepþie în construcþii.
Tenacitatea, curajul de care a dat dovadã (în anii...
demolãrii), spiritul de sacrificiu pentru adevãr prin protestul
înaintat conducãtorilor statului de atunci, sunt însuºiri de
înaltã facturã moralã - însuºiri care l-au caracterizat în viaþã
ºi activitate.
Inteligenþa, onestitatea, omenia, modestia, întregesc
specialistul novator ºi omul Eugeniu IORDÃCHESCU, cel
care s-a impus timpului cu mintea ºi cu fapta.
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