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Cicã…
Cicã… ar trebui sã se arate încã de pe
acum primele semne cã primãvara nu-i
prea departe. Asta din punct de vedere
astronomic, meteorologic ºi, de ce nu, ºi în
sufletele noastre. La acest ultim aspect se
pare, însã, cã mai avem de aºteptat eventualele reuºite ale veºnicelor… speranþe!
Deviza „totul pentru noi ºi partid în
orice împrejurare” se aflã nu numai pe
buzele dar ºi în calendarul aleºilor care
ne-au promis… marea cu sarea (nu de la
Marea Neagrã) în campaniile electorale
precedente. Numai în domeniul construcþiilor, de exemplu, era o întrecere deºãnþatã
în a prefigura viitorul luminos al infrastructurii rutiere, feroviare ºi utilitare, „ceva ce
n-a vãzut Parisul!“, cum s-ar spune.
Acum, la început de 2011, curg fãrã
stânjenealã planuri… diabolice, în lipsa
banilor concreþi.
Cine mai existã în România care sã nu
ºtie ce înseamnã, cel puþin la sfârºit de
sãptãmânã sau în vacanþe, un drum la
Braºov sau la Constanþa?
Mai-marii din Ministerul Transporturilor
ºi Infrastructurii (de ce ºi „Infrastructurii“
când existã ºi Ministerul Dezvoltãrii, n-am
înþeles) alocã 65 de milioane euro pentru
punctele negre ale DN1, bani care se vor
folosi pentru amenajãri de treceri de
pietoni, pasarele, opritoare de vitezã (?),
scuaruri, semnalizãri. Când auzi de… opritoare de vitezã te umflã râsul, ºtiut fiind cã
se circulã barã la barã kilometri întregi.
Ca sã nu mai amintim ºi de inutilitatea
sistemului radar existent pe tot parcursul
drumului Bucureºti – Braºov!
Citind printre rânduri, este clar ºi pentru
neavizaþi cã a cheltui 65 de milioane euro
pentru marcaje rutiere, în principal pentru
borduri (moda retro borduri „revine”, deci) ºi
pentru opritoare de vitezã, reprezintã pârghia prin care de la „fericiþii” câºtigãtori de
licitaþii se pot primi retur importante beneficii.
În cazul de faþã, cu cei 65 de milioane euro
specialiºtii spun cã s-ar putea reabilita 100 Km
de drum naþional.

Încã un exemplu! Pentru fluidizarea
traficului, tot de pe DN1, la ieºirea din
Bucureºti, s-au plãtit, deja, 14 milioane de
euro numai pentru lucrãrile de consultanþã
iar pentru investiþia peisagisticã 600.000 lei,
în principal cu plantatul de arbuºti tuia, care
costã 1.800 lei bucata, cea mai mare parte
dintre ei uscându-se la puþin timp dupã
plantare. Afacere, nu glumã, pentru cã,
odatã cu primãvara… urmeazã ca în fiecare
an, aproape sigur, replantarea. Alþi bani, altã
distracþie!
ªi dacã tot se modernizeazã fãrã
întrerupere infrastructura rutierã, de ce nu
s-ar moderniza tot pe banii noºtri (care nu
sunt pentru salarii ºi pensii) ºi parcul auto
al unor instituþii de „marcã“ inutile, cel
puþin pentru ceea ce fac în prezent.
Recent a apãrut o informaþie cã
judecãtorii CCR (Curtea Constituþionalã a
României) vor opt maºini nou-nouþe, cele
din prezent nemaifiindu-le corespunzãtoare.
Suma pusã la „bãtaie” pentru aceastã
operaþie ridicându-se la modesta cheltuialã de 730.388 de lei din care se vor
scãdea sumele obþinute din vânzarea
vechilor limuzine Volkswagen Passat.
Acum spuneþi ºi dumneavoastrã ce
drumuri (ºi mai ales româneºti) au de
fãcut aceºti sexagenari în afarã de „casã –
instituþie ºi retur“ de au nevoie de maºini
nou-nouþe, performante (model 2011,
motor de minimum 140 CP, viteza pe care
o pot prinde minimum 150 Km/h!, capacitate cilindricã minimum 1.800 cmc, 5 locuri
etc.). Câtã sfidare ºi neruºinare, nu pentru
cine cere ci pentru cine pune la dispoziþie
cei 730.388 lei.
Cicã… „obrazul subþire cu cheltuialã
se þine”. N-ai drumuri dar ai telegondole!
Cea mai recentã inaugurându-se unde
credeþi? În „binecunoscuta” staþiune montanã… Vâlcan din judeþul Hunedoara.
ªi ca sã ne reamintim, în timp, o asemenea performanþã numita telegondolã
poartã, aþi ghicit, culoarea… portocalie, ca
semn al trecerii prin epoca post-decembristã a democrat-liberalilor. Ce neghiobie!

Gurile rele spun cã telegondola va fi
folositã în exclusivitate de salariaþii ºi pensionarii cãrora li s-au diminuat veniturile în
2010, care pe aceastã cale vor… îngurgita
nu alimente ºi lichide, ci binefãcãtorul ozon
din aerul înãlþimilor! Un câºtig tot existã.
Acum, puterea vede þara din gondolã!
Suma alocatã ºi cheltuitã pentru o astfel de
minune inauguratã de douã ori, o datã de
primar ºi a doua oarã, de… blonda amatoare
de… frunze turistice! Suma, deci, este de
10 milioane de euro, iar defecþiunile la gondolã curg cu nemiluita!
Cicã… s-a generalizat pe verticala ºi
pe orizontala þãrii ºi… corupþia pentru cã,
de curând, cu scop publicitar pentru occidentalii lumii UE s-au arestat numai de la
un singur punct de frontierã peste 70 de
posibili infractori în traficul de þigãri. Chiar
nu ºtia nimeni, pânã acum, de un asemenea fenomen? Dar, de stupefiante, etnobotanice, trafic de copii ºi prostituate,
maºini furate, arme, muniþii etc. se ocupã,
totuºi, cineva mai serios pentru a vedea ºi
alte genuri de corupþie?
Cicã… pentru a „n”-a oarã se vor plãti
arieratele din 2009 ºi 2010 cãtre firmele
de stat ºi particulare pentru lucrãrile ºi serviciile prestate în aceºti ani, fapt care ar
duce la salvarea de la faliment a majoritãþii
firmelor din construcþii în primul rând.
Cicã, de asemenea, s-a anunþat de
cãtre Guvern o creºtere economicã pentru
2011 de pânã la 2%!? Sanchi!
Cicã, cicã… cicãlealã. Fãrã… antinevralgice!
Ciprian ENACHE
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Amenajarea hidroenergeticã a râului Siret
pe sectorul Cosmeºti-Movileni – C.H. Movileni
ing. Maria OANCEA
Râul Siret, în aval de localitatea Bacãu, cuprinde urmãtoarele amenajãri hidroenergetice aflate în funcþiune:
CHE Galbeni, CHE Rãcãciuni, CHE Bereºti, CHE Cãlimãneºti-Vrancea ºi CHE Movileni.
Pe sectorul cuprins între afluentul Trotuº (în aval de localitatea Adjud) ºi confluenþa cu râul Prut, se mai
poate valorifica potenþialul hidroenergetic al râului Siret, prin amenajarea urmãtoarelor lucrãri hidroenergetice
de specialitate: CHE Adjud, CHE Cosmeºti, CHE Suraia ºi CHE Vadu Roºca.
„CENTRALA HIDROELECTRICÃ
MOVILENI“ face parte din „Amenajarea
hidroenergeticã a râului Siret pe sectorul Cosmeºti-Movileni“ fiind finalizatã
ºi pusã în funcþiune în anul 2008.
În 2010 au reînceput lucrãrile la
CHE Cosmeºti, prin finalizarea cãreia
se întregeºte amenajarea râului Siret
pe sectorul Cosmeºti-Movileni.
AMENAJAREA MOVILENI valorificã potenþialul hidroenergetic al râului
Siret în zona localitãþii Movileni, cu o
cãdere brutã la NNR de 12,00 m,
care s-a realizat prin executarea în
amplasamentul Movileni a unui baraj
prevãzut cu stavile. Barajul asigurã o
acumulare de 59 mil. mc de apã ºi un
debit de 380 mc/s. Puterea instalatã a
centralei este de 36,8 MW iar producþia de energie electricã care se
obþine într-un an hidrologic mediu este
de 75,5 GWh/an, contribuind ºi la
atenuarea debitelor de viiturã.
CHE MOVILENI a fost prevãzutã,
ca amenajare, cu lac propriu, cu centralã în frontul de retenþie. Centrala
este amplasatã spre malul drept iar
barajul în stînga centralei.
Amenajarea Movileni este amplasatã în albia minorã ºi majorã, pe
terasa inferioarã a râului Siret. Pe
malul stâng al râului se ridicã o terasã
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a cãrei diferenþã de nivel la Movileni
este de 20 m iar pe malul drept se
desfãºoarã lunca ºi terasele în trepte
pe o lãþime de 3-4 km.
ACUMULAREA amenajãrii CHE
MOVILENI este amplasatã pe râul
Siret între satele Cosmeºti Vale în
amonte ºi Ciuºlea pe malul drept (satul
Movileni pe malul stâng). Acumularea
este constituitã din barajul deversor,
digul mal drept de limitare a lacului ºi
digul mal stîng de închidere a frontului
de retenþie în versant.
Pentru execuþia la uscat a uvrajelor
de beton ale nodului hidrotehnic a fost
necesarã realizarea unei incinte
etanºe, protejatã cu un batardou de
deviere a apelor (deviere ape faza I).
Dupã executarea lucrãrilor în incintã,
batardoul s-a demolat, permiþînd trecerea apei prin barajul deversor ºi prin
centralã (deviere ape faza II).
BARAJUL DEVERSOR este de tip
„deversor cu prag lat“, cu 7 câmpuri
deversoare. Deversorul este echipat
astfel: patru câmpuri cu stavile segment 16 x 10 m2 ºi trei câmpuri cu
stavile segment cu clapetã 16 x (8,
+2,00) m2. Douã deschideri au stavilele
complet încãlzite, iar alte douã deschideri au încãlzite numai clapetele.

Soluþia constructivã pentru barajul
deversor este cu ploturi independente,
partea deversoare fiind un radier din
beton cu lungimea de 48 m. În câmpurile deversoare rosturile permanente
se aflã la 4 m de faþa pilelor (câte douã
pe câmp). Pilele au grosimea de 4,00 m
ºi servesc pentru susþinerea stavilelor,
fixarea batardourilor, adãpostirea mecanismelor de acþionare a stavilelor,
susþinerea grinzilor pentru macaraua
portal ºi a podului care face legãtura
între cele douã maluri. Debitul evacuat
prin deversor este trecut prin disipatorul de energie care are lungimea de
57,0 m, continuat cu o risbermã fixã ºi
una mobilã de 40,0 m.
DIGURILE ACUMULÃRII realizeazã închiderea în versantul mal
stâng al frontului de retenþie, limitarea
lacului pe malul drept ºi apãrarea unor
localitãþi la coada lacului Movileni.
Digurile sunt de tip omogen, cu
mascã de etanºare din pereu de beton
armat ºi etanºate în profunzime cu
ecran din beton (tip Kelly) acolo unde
înãlþimea coloanei de apã este mai
mare de 5,00 m; în zona cu coloana
de apã mai micã de 5,00 m s-a executat un pinten din beton pe care sprijinã
pereul din beton armat.
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Materialul de umpluturã pentru diguri
este „balastul“ extras din cuveta lacului.
Prezenþa în fundaþia digurilor a nisipurilor fine, potenþial lichefiabile la seismicitate ridicatã a amplasamentului, a
fãcut necesarã înlocuirea acestui strat
de nisip cu balast (în cazul stratului de
nisip subþire) ºi executarea de bretele în
amprizã care fac legãtura cu pintenii
drenanþi din balast executaþi la piciorul
taluzelor amonte-aval ale digurilor (în
cazul straturilor de nisip groase).
Lungimea totalã a digurilor - 13.180 m
cu un volum de 1.962.200 mc excavaþii,
4.115.000 mc umpluturi, 325.000 mc
prism drenant, 85.565 mc beton,
103.860 mp etanºare, 20.500 mc argilã,
135.520 mp peree beton, 23.450 mp
amenajare ºi înierbare taluze exterioare, 115.438 ml etanºare rosturi.
Racordul digurilor cu construcþiile
din beton din frontul de retenþie s-a
fãcut cu ziduri laterale din beton armat.
Pentru colectarea debitelor apelor
de infiltraþie prin diguri, a debitelor din
precipitaþii, a celor subterane din pânza
freaticã ºi a debitelor din afluenþii Siretului (care în condiþiile amenajãrii acumulãrii nu au putut fi colectaþi în lac)
s-au executat canale de drenaj ºi
colectare a torenþilor situaþi pe partea
exterioarã lucrãrilor (contracanal dig).
Între canalul de colectare-drenaj ºi
baza digurilor s-a pãstrat o bermã

de 6,00 m lãþime, necesarã pentru
intervenþii, întreþinere ºi circulaþie.
Contracanalul debuºeazã în aval de
baraj-uzinã.
Centrala este amplasatã în frontul
de retenþie, adiacent barajului, în partea dreaptã a acestuia. Din considerente tehnologice (condiþii impuse de
echipamente) s-a ales soluþia de aliniere cu barajul (aceeaºi aliniere pentru
pod ºi macaraua caprã). Totodatã, s-a
þinut cont de condiþiile dificile de fundare (argilã) ºi de seismicitatea ridicatã
a amplasamentului (zona Focºani fiind
recunoscutã pentru manifestãri seismice).
Centrala s-a proiectat ºi executat
monobloc, cu lungimea de 76,47 m ºi
lãþimea de 40,80 m. Accesul se face
de pe platforma exterioarã de montaj,
dimensionatã astfel încât sã permitã
manevrele trailerului.
Principalele pãrþi ale centralei sunt:
blocul centralã, blocul montaj (cu o
lungime de 18,60 m, permiþând folosinþa comunã cu barajul a urmãtoarelor
utilitãþi: cãile de rulare ale macaralei
caprã la cota prizei; ºoseaua peste
nodul hidrotehnic, ecranul definitiv
amonte), bazinul de liniºtire, staþia de
110 kV.
Lucrãri organizare de ºantier
(tehnologice ºi colonii muncitoreºti),
cu caracter provizoriu, sunt amplasate
în raza localitãþii Ciuºlea.

Linii electrice de racordare la
sistem. Transportul energiei se face
printr-o LEA 110 kV de 9,00 km pânã
la staþia de transformare 110/20 kV
Tecuci (existentã).
LEA 20 kV pentru alimentarea
serviciilor proprii se racordeazã la LEA
20 kV existentã Tecuci-Movileni.
Drumuri de legãturã. Drumul de
acces la barajul Movileni s-a racordat
la DJ 204 G Garoafa-Rãchitosu-Ciuºlea,
printr-un drum existent dar modernizat
de 3,8 km (prin localitatea Ciuºlea) ºi
unul nou de 3,0 km între satul Ciuºlea
ºi Barajul Movileni.
Drumul de legãturã la malul stâng
face racordul între barajul Movileni ºi
DJ 252. Se asigurã, astfel, legãtura
între DJ 204 G ºi DJ 204 E de pe malul
drept, cu DJ 252 de pe malul stâng.
Lungimea drumului este de 2,1 km.
Pe întreaga duratã de execuþie
a investiþiei „AMENAJARE HIDROENERGETICÃ A RÂULUI SIRET PE
SECTORUL COSMEªTI-MOVILENI –
CH MOVILENI” executantul SC
Hidroconstrucþia SA Bucureºti,
prin Sucursala „Moldova“ Bacãu, a
beneficiat de asistenþa tehnicã permanentã ºi competentã a investitorului SC Hidroelectrica SA Bucureºti,
prin Sucursala Hidrocentrale „Bistriþa“
Piatra Neamþ.

Împreunã cu dumneavoastrã, viitorii noºtri parteneri, putem executa amenajãri hidroenergetice complexe de tipul
celei prezentate mai sus, sau de oricare alt tip, folosind toatã experienþa acumulatã de-a lungul celor 60 de ani de
activitate. Vom putea, astfel, valorifica mai bine potenþialul hidroenergetic al României, ºi vom crea noi surse de energie
ieftinã, regularizând râuri ºi preluând debitele de viiturã, construind drumuri, alimentãri cu apã, canalizãri etc. 
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Temple ale culturii: Ateneul Român
ISTORIA UNEI REZIDIRI (II)
Din lucrarea „Marea refacere a Ateneului Român“ - Editura Anima
(Urmare din numãrul anterior)

De la începutul secolului al XXlea, clãdirea Ateneului Român a
cunoscut mai multe etape de intervenþie:
 Dupã 1944 se reparã avariile
produse de bombardamente la frontonul porticului, corniºa de pe aripa
Esarcu, unde s-au identificat centuri
de beton.
 O a doua intervenþie importantã este cea din 1949, când se
înlocuiesc unele planºee din bolþiºoare de cãrãmidã sau lemn cu
planºee din beton armat, ºi anume:
peste subsol, în zonele adiacente
rotondei de la subsol, atât pe aripa
dinspre strada Esarcu cât ºi pe cea
dinspre strada Franklin, iar peste
etaj, pe aripa Esarcu. Tot în aceastã
etapã se introduc, din necesitãþi
funcþionale, planºee intermediare
din beton armat atât pe aripa
Esarcu, cât ºi pe aripa Franklin.
Apare, astfel, un nivel suplimentar
pe înãlþimea parterului, mezaninul,
fãrã a afecta, însã, imaginea iniþialã
a faþadelor.
De asemenea, se realizeazã
scara din beton armat de pe latura
dinspre strada Franklin ºi scara circularã de acces cãtre subsol pe
latura dinspre strada Golescu.
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 Între anii 1964-1967, dupã un
proiect realizat de Proiect Bucureºti,
avându-l ca ºef pe arhitectul Martina
Vincenþio, are loc prima intervenþie
majorã de restaurare ºi de modernizare a instalaþiilor clãdirii, cu implicaþii deosebite atât în structura, cât
ºi în arhitectura clãdirii Ateneului.
În subsol se modernizeazã actuala centralã termicã ºi se instaleazã
o centralã de frig ºi hidroforul.
Se realizeazã sistemul general
de ventilare-climatizare pentru sala
mare de concerte ºi sala micã de la
subsol, precum ºi ventilarea mecanicã a rotondei de la parter, a rotondei ºi sãlii de la subsol.
În sala mare de concerte se introduce un nivel suplimentar, ºi anume,
cel al camerelor de aer. Se înalþã, în
acest scop, nivelul sãlii, al lojelor ºi
al scenei, spaþiul astfel obþinut fiind
compartimentat prin pereþi din zidãrie
sau beton ºi separat de salã printr-un
planºeu de beton armat.
Are loc, astfel, din considerente
funcþionale ºi tehnice, prima intervenþie majorã în configuraþia volumetricã a sãlii mari de concerte: este
ridicatã pardoseala, se lãrgeºte
scena prin desfiinþarea unui rând de
scaune, se reface plafonul scenei etc.
Din considerente politice, se
introduce o scarã din beton pentru
acces separat la loja „România“,
celelalte loje din zona respectivã
fiind desfiinþate.
Tot în aceastã etapã se realizeazã prima restaurare a plafonului

decorativ al sãlii ºi frescei ºi, de
asemenea, se curãþã orga.
Se continuã ºi scara circularã
executatã în 1949, de la parter pânã
la ultimul nivel, o parte din scarã fiind
suspendatã cu tiranþi din grinzi de
beton armat executate în pod.
Se executã un canal perimetral
pe trei laturi ale clãdirii, pentru ventilarea pereþilor de la subsol, în încercarea de a stopa igrasia ºi pentru
unele trasee de instalaþii.
Intervenþia din 1964-1967 poate
fi consideratã o etapã istoricã importantã în evoluþia edificiului, datoritã
complexitãþii intervenþiilor asupra
monumentului, restaurarea limitându-se, însã, la zonele destinate publicului: salã, garderobã, salon
oficialitãþi etc.
 Dupã cutremurul devastator
din 1977, porticul are o tendinþã de
desprindere de clãdire ºi apar
numeroase fisuri în tamburul cupolei,
astfel încât Ateneul Român este
supus unei prime intervenþii de consolidare, proiectate de inginerii
Alexandru Ciºmigiu, Emilian Þiþaru ºi
Dragoº Badea.
Aceastã consolidare constã în:
- introducerea în podul porticului
a unui sistem spaþial de grinzi metalice pentru a-i conferi rigiditatea în
plan ºi pentru legarea frontonului,
conectat cu restul clãdirii prin doi
pilaºtri din beton armat turnaþi pe
toatã înãlþimea clãdirii, în cele douã
tuburi existente, la dreapta ºi stânga
uºilor de intrare;
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- realizarea, în podul de peste
sala mare de concerte, a unui sistem
spaþial pentru atenuarea tendinþei de
ovalizare a tamburului cupolei, format dintr-o grindã circularã cu
zãbrele pe conturul tamburului ºi din
douãzeci de tiranþi, în plan orizontal,
tensionaþi. Grinda este conectatã ºi
fixatã de cei douãzeci de pilaºtri
dintre rozetele tamburului cupolei,
consolidaþi cu beton ºi profile metalice pânã sub capiteluri.
Deºi, dupã cutremurele succesive ce urmeazã, mai ales dupã cel
din 1986, se redeschid o serie de
fisuri din tamburul cupolei ºi se produc alte degradãri structurale, clãdirea nu mai beneficiazã de niciun
fel de intervenþie structuralã, efectuându-se numai reparaþii locale,
superficiale.
Aºadar, Ateneul suferise de-a
lungul timpului varii stricãciuni mai
ales din cauza cutremurelor, în principal a celui din 1977 iar delãsarea ºi
lipsa de fonduri pentru culturã a
fãcut ca reparaþiile sã fie efectuate
superficial ºi în acelaºi stil al
improvizaþiei, al stãrii de urgenþã ºi
al lipsei de interes major faþã de o
clãdire cu un caracter ºi o semnificaþie mult prea elitiste ºi contrare
spiritului acelor vremuri în care
interesul era îndreptat, în principal,
spre edificarea Casei Poporului.
Pereþii Ateneului intrau în vibraþie
la trecerea oricãrui vehicul greu; apa
se infiltra peste tot, fresca era crãpatã ºi în pericol de degradare;
instalaþiile de toate felurile erau fie
învechite, fie scoase din uz; scena
mare se cerea lãrgitã pentru a corespunde unei orchestre de dimensiuni
contemporane; sãlile de concert,
atât cea mare cât ºi cea micã,
pretindeau reparaþii capitale; stucaturile ºi, în general, toate ornamentele erau în mare numãr deteriorate;
orga – veche de peste ºaizeci de
ani, adãugatã sãlii, mai ales datoritã
strãdaniilor lui George Enescu – trebuia, neapãrat, reparatã. Dar, mai

ales, structura de rezistenþã era profund ameninþatã în cazul unui
cutremur viitor. În consecinþã, biblioteca muzicalã, cea mai mare ºi mai
preþioasã din þarã, fusese mutatã
încã din 1977 la subsol, unde, din
cauza lipsei de ventilaþie, a frigului ºi
a umezelii permanente, fusese contaminatã de o ciupercã distrugãtoare
care se întindea, încet-încet, peste tot.
Ateneul pretindea atenþie! Clãdirea – emblemã a întregii spiritualitãþi
româneºti – îºi reclama drepturile!
Era un proiect ambiþios, aproape
temerar în condiþiile economice
precare de dupã revoluþie. Merita,
totuºi, încercat!
„Moºtenisem un proiect de
„Reparaþie, restaurare ºi modernizare” de la înaintaºii mei, proiect
iniþiat pe vremea lui Mihai Brediceanu ºi nepus nicicând în practicã
din motive uºor de înþeles, povesteºte Cristian Mandeal – cel care a
fost între 1991 ºi 2010 directorul
Filarmonicii „George Enescu“ – instituþia care are în grijã (ºi în folosinþã)
Ateneul Român. Acest proiect cuprindea în linii mari o bunã parte din
necesitãþi ºi ar fi putut fi folosit ca
bazã de discuþii, evident dupã o
reactualizare adecvatã. Am obþinut o
întâlnire cu preºedintele Ion Iliescu
care s-a arãtat deschis faþã de idee
ºi a intervenit, în limita competenþelor sale, în favoarea proiectului.
Au urmat alte reuniuni la minister în
care se încerca transferul proiectului
la primãrie, se declinau competenþele, se complicau voit lucrurile.
În felul acesta s-ar fi putut pierde ani
pânã la a vedea ºantierul instalat ºi
operativ.
Am avut atunci ideea de a forþa
mâna guvernanþilor printr-un procedeu mai puþin ortodox. Mi-am
amintit de Constantin Esarcu ºi de
întreaga pleiadã de vizionari care au
înfiinþat, mai întâi, Societatea Culturalã „Ateneul Român“ ºi s-au luptat,
apoi, pentru edificarea Palatului
Ateneului ca sediu al societãþii ºi
emblemã a culturii întregii þãri.

Mi-am amintit de apelul lansat de
aceºtia cãtre populaþie pentru
mãrirea fondurilor destinate construcþiei sub deviza „Daþi un leu pentru
Ateneu!“. Eram conºtient cã nu cu
aceºti bani ai unui popor sãrãcit se
va reclãdi Ateneul, dar în acelaºi
timp, întrevedeam importanþa unui
asemenea demers prin potenþialul
de enormã popularitate pe care îl
conþinea. Am luat contact cu Iosif
Sava de care mã legau multe ºi l-am
rugat sã mã ajute. M-a pus imediat
în legãturã cu ziarele cele mai
importante care au preluat ideea. La
rândul lui, a reuºit sã aducã pe
ecranele TVR, în fiecare zi, apelulslogan „Daþi un leu pentru Ateneu!“.
Timp de douã luni (mai ºi iunie),
media s-a ocupat din plin de Ateneu,
sub vechiul slogan, acum actualizat.
Rezultatele s-au vãzut deîndatã,
iar banii au început sã vinã, fie în
contul nostru bancar, fie direct la
casieria Filarmonicii. Au rãspuns la
apel tot felul de oameni: bogaþi,
sãraci, tineri ºi mai ales bãtrâni. Cu
timpul cercul de interes al clãdirii s-a
tot lãrgit. Persoane fizice dar ºi
juridice, firme, asociaþii naþionale
sau internaþionale chiar, apoi parlamentari, fundaþii culturale, Uniunea
Compozitorilor, Academia Românã,
pânã ºi ºcoli ºi licee din teritoriu contribuiau, dupã puteri ºi entuziasm, la
un act de interes naþional. Preºedintele Iliescu îºi fãcuse un adevãrat
obicei sã viziteze periodic ºantierul, aºa
încât, prin manifestarea interesului
sãu personal, lucrul sã nu stagneze.
Cu siguranþã, ar fi necesarã în
viitor publicarea listei complete a
donatorilor, de la început ºi pânã la
sfâºit. Lãsarea lor în anonimat ar fi
un act de nedreptate. Este, de
asemenea, interesantã observaþia
conform cãreia categoriile de donatori ºi-au schimbat ponderea în timp,
în sensul în care balanþa s-a înclinat
tot mai mult în favoarea persoanelor
juridice, persoanele private pierzându-ºi, treptat, entuziasmul sau poate
rãbdarea ºi încrederea.“

continuare în pagina 10 
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Dupã lansarea campaniei, nimic
nu a mai putut opri declanºarea
efectivã a lucrãrilor. Ioana Sãndulescu a fost numitã director economic al Filarmonicii – având ca
obiect special de preocupare bunul
mers al lucrãrilor. În toamna lui 1991
s-au început lucrãrile printr-o primã
fazã de consolidare, proiectantul
general fiind numit SC Proiect
Bucureºti, ºef de proiect arhitecta
Raluca Nicoarã. Antreprenorul general era firma SOCED, având ca
inginer-ºef pe Ionel Ciora, iar diriginte de ºantier ing. ªtefan Petroff.
Au fost alocate fonduri ministeriale,
iar termenul de execuþie a fost fixat
pentru sfârºitul anului 1995. Începea,
astfel, o odisee fãrã sfârºit ale cãrei
periple nu le puteam întrevedea pe
atunci. În fapt, ºantierul s-a terminat
în linii mari doar în 2003, iar din 1996
SOCED a fost înlocuit de AEDIFICIA
CARPAÞI, firmã condusã de ing.
Petre BADEA, specializatã în restaurãri ºi având o bogatã experienþã în
materie.
Pe mãsurã ce lucrul înainta,
bãtrânul Ateneu se dovedea a fi
aidoma unui bolnav cãruia, dupã ce
fusese deschis pentru o anume
operaþie, i se evidenþiau alte ºi alte
complicaþii, În prima fazã, cea de
consolidãri, s-a sãpat pânã la cinci ºi
chiar ºapte metri sub nivelul strãzii,
descoperindu-i-se treptat întreaga
temelie veche de peste 100 de ani,
care fusese aºezatã pe altele ºi mai
vechi, sub formã de bolþi ºi arcuri de
cãrãmidã despre a cãror origine nu
se ºtia nimic. S-au fãcut subzidiri
masive din beton, s-au eliminat sute
de metri de coloane de scurgeri pietrificate, s-au introdus structuri de
rezistenþã, s-a excavat cu ajutorul
unei echipe de mineri adusã special
din þarã, s-a refãcut întregul canal
perimetral înalt de statura unui om ºi
care înconjura întreaga clãdire.
Acesta a fost asanat ºi, practic,
reconstruit.
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La capãtul a peste patru ani de
muncã grea, Ateneul a fost reaºezat, în fapt, pe o nouã structurã de
rezistenþã, capabilã sã-l susþinã la
cutremure de mare intensitate. Se
încheia, astfel, o fazã, cea de sub
pãmânt, cea nevãzutã, dar ºi cea
mai grea ºi mai lipsitã de glorie; se
ajungea la nivelul zero de unde
lucrãrile puteau fi observate ºi urmãrite mai uºor.
Pentru Filarmonicã aceasta a
fost, poate, perioada cea mai grea.
Zgomotul, praful, disconfortul general
erau îndurate cu stoicism. În timpul
repetiþiilor sala se umplea de praf,
aºa încât, nemaiputându-se respira,
acestea trebuiau întrerupte ºi reluate dupã ce praful se reaºeza. Iarna
sau vara era la fel de greu, atât cu
frigul instalat, cât ºi cu lipsa de aer
proaspãt. Birourile de la parter fuseserã transferate aproape toate în
salonul oficial, despãrþit în patru sau
cinci alveole ce comunicau între ele
la nivelul tavanului, aºa încât practic
se auzea tot ce se întâmpla la vecini.
Coexistenþa cu ºantierul se arãta
mai dificilã decât s-ar fi putut
prevedea. Echipa de garderobiere
fãcea minuni curãþind sala de praf ºi,
în general, toatã clãdirea la sfârºitul
fiecãrei zile de lucru, astfel încât a
doua zi activitatea sã aibã loc din
nou, iar publicul (ce scãzuse dramatic în acest timp) sã poatã fi,
totuºi, primit la concerte în condiþii
cât mai apropiate de normalitate. Cel
mai rãu, însã, era resimþitã lipsa de
fonduri, mereu insuficient planificate
sau alocate, ca efect al permanentelor ºi neprevãzutelor extinderi ale
lucrãrilor. ªantierul a fost în mod
repetat întrerupt, în amândouã fazele
din cauza neplãþii la timp a lucrãrilor.
Au fost necesare intervenþiile forte
ale Parlamentului - Adrian Nãstase,
ale celor doi preºedinþi - Ion Iliescu
ºi Emil Constantinescu, cât ºi ale
miniºtrilor culturii, între care Ion
Caramitru a avut o deschidere cu totul
deosebitã pentru cauza Ateneului.

În toþi aceºti ani, lucrãrile la
Ateneu au fost conduse în aºa fel
încât parte din Festivalurile Enescu
ce-au avut loc neîntrerupt în 1991,
1995, 1998, 2001 ºi 2003 sã poatã fi
gãzduite aproape la fiecare ediþie,
conform tradiþiei, în aceeaºi salã de
concert cunoscutã ºi iubitã de public.
Erau mici miracole de organizare
de ºantier de care cei din afarã nu-ºi
dãdeau seama ºi care erau menite
sã pãstreze aparenþele unei normalitãþi optimiste. O singurã excepþie:
umbra lãsatã în 1995 de imposibilitatea redãrii temporare a Ateneului
în circuitul artistic, acesta fiind
înlocuit de Sala Micã a Palatului,
restauratã în acest scop în ultimul
moment cu imense eforturi.
Odatã cu finalizarea în linii mari a
lucrãrilor din 2003, s-a reintrat într-o
nouã epocã de stabilitate ºi pace, în
care ansamblurile Filarmonicii ºi-au
regãsit cu adevãrat casa ºi liniºtea.
Apoi, a fost restauratã fresca lui
Costin Petrescu ºi s-a terminat reparaþia orgii.
Toate lucrãrile efectuate cu
ocazia restaurãrii ºi modernizãrii
acestui adevãrat monument cultural
al þãrii noastre au readus Ateneul la
condiþia la care a fost gândit ºi utilizat iniþial, aceea de templu-palat al
întregii gândiri ºi al tuturor artelor
din România. Rãmân ºi astãzi valabile versurile rostite de Alexandru
Vlahuþã cu prilejul jubileului împlinirii,
în 1890, a 25 de ani de la înfiinþarea
societãþii culturale „Ateneul Român“:
Voi toþi, care-aþi pãzit cu cinste
Stindardul sfânt ce-aþi ridicat,
ªi care aþi pus întâia piatrã
Acestui strãlucit palat,
Puteþi în adevãr fi mândri
ªi fericiþi c-aþi izbutit:
A prins viaþã visul vostru
De-acum drumul e croit!
(Continuare în numãrul viitor)
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Viitorul aparþine celor ce-l prevãd!
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN preºedintele de onoare al Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþiilor
Aºa cum am mai scris în ultimul timp ºi în aceastã publicaþie, construcþiile reprezintã averea cea mai de
seamã a cetãþenilor României, bunul cu cea mai mare duratã de serviciu ºi care asigurã prin existenþa lor
suport ºi adãpost tuturor activitãþilor din þara noastrã. Doar aceastã scurtã prezentare a ceea ce reprezintã
construcþiile pentru poporul nostru, ca de altfel pentru fiecare popor din lumea aceasta, ar fi de ajuns sã atragã
atenþia autoritãþilor publice asupra necesitãþii ºi importanþei prezervãrii fondului construit existent, moºtenire
a trecutului ºi expresie a creativitãþii ºi hãrniciei înaintaºilor noºtri.
Construcþiile ar trebui sã fie mândria noastrã, oglinda capacitãþii noastre de edificare a unor bunuri de
utilitate, destinate nevoilor oamenilor acestei þãri.
Dar, construcþiile nu sunt veºnice ºi indestructibile; supuse acþiunii agenþilor de mediu natural ºi tehnologic, ele se degradeazã treptat, suferã diverse acþiuni accidentale precum cutremurele, inundaþiile,
alunecãrile de teren, incendiile, supraîncãrcãrile etc. ºi dacã nu sunt urmãrite ºi nu sunt întreþinute,
reparate ºi reabilitate la timp, ele se ruineazã ºi pânã la urmã dispar. Rezultã, în mod cât se poate de evident, cã o asemenea situaþie, de delãsare ºi de nepãsare, în raport cu comportarea in situ a construcþiilor,
poate aduce doar pagube, nu numai proprietarilor direcþi, ci întregii societãþi ºi economiei naþionale.
Prevenirea unei asemenea situaþii e posibilã doar
prin monitorizarea atentã a comportãrii in situ a construcþiilor. Cu alte cuvinte, prin urmãrirea comportãrii ºi
prin intervenþiile pe construcþii.
Dacã pentru proprietarii de construcþii o asemenea
activitate apare ºi se desfãºoarã în mod natural, fãrã
vreo impunere din partea vreunei autoritãþi, doar ca
urmare a înþelegerii interesului propriu de a avea în
proprietate construcþii apte pentru exploatare, deci utile
ºi valoroase, pentru construcþiile proprietate publicã
lucrul acesta nu este la fel de evident.
Proprietatea publicã este a tuturor ºi a nimãnui, de
aceea nimeni nu se simte rãspunzãtor, în mod direct,
pentru ce se întâmplã cu aceste construcþii ºi nici n-ar fi
tras la rãspundere dacã nu ar interveni statul cu reglementãrile sale.
La noi, conºtiinþa acestui adevãr a apãrut dupã
cutremurul din 4 martie 1977 când s-a legiferat cunoscuta „Lege nr. 8 privind asigurarea durabilitãþii, siguranþei
în exploatare, funcþionalitãþii ºi calitãþii construcþiilor” ºi în
care apare pentru prima datã obligaþia legalã a urmãririi
comportãrii construcþiilor.
Pânã în 1989 sistemul naþional de urmãrire, curentã
ºi specialã, a construcþiilor a fost implementat peste tot
ºi, totodatã, completat cu „Norme metodologice privind
urmãrirea comportãrii construcþiilor, inclusiv supravegherea curentã a stãrii tehnice a acestora” (P-130/1988) în
care rezultatele acestei activitãþi se prevedea a fi valorificate pe plan local, prin intervenþii pe construcþii, dar ºi
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pe plan naþional prin îmbunãtãþirea reglementãrilor,
orientarea cercetãrii ºi fundamentarea politicilor de stat
în domeniul construcþiilor.
Evenimentele din decembrie 1989 au adus tranziþia
ºi în construcþii, o tranziþie ciudatã, dirijatã de reînviata
Inspecþie de Stat în Construcþii, abia desfiinþatã.
Aºa s-a ajuns la „Legea nr.10/1995 privind calitatea
în construcþii“ o corciturã între fosta „Lege nr.8/1977“ ºi
„Directiva UE privind calitatea produselor de construcþii
destinate pieþii”. Aºa s-a ajuns la “Normativul privind
comportarea în exploatare a construcþiilor” (P-130/1999),
o reeditare nereuºitã, completatã aiurea, a fostului
normativ P 130/1988. Cele douã acte normative, aºa de
imperfecte cum sunt, au pãstrat totuºi obligativitatea
urmãririi comportãrii construcþiilor existente ºi a
intervenþiilor pe acestea; cu alte cuvinte ceea ce denumim
astãzi monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor.
În articole anterioare am expus unele aspecte greºit
tratate în cele douã acte normative pomenite ºi am insistat asupra necesitãþii acordãrii atenþiei cuvenite cu
privire la necesitatea precizãrii competenþei celor ce se
ocupã de aceastã activitate ºi a obligaþiilor lor. Am propus, în consecinþã, introducerea în COR a trei ocupaþii
derivate din activitatea de „Monitorizare a comportãrii in
situ a construcþiilor“ ºi anume acelea de „Responsabil
cu urmãrirea curentã a comportãrii in situ a construcþiilor“,
„Specialist în urmãrirea specialã a comportãrii in situ a
construcþiilor“ ºi „Expert în monitorizarea comportãrii in
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situ a construcþiilor“. Dupã cum se ºtie, urmãrirea comportãrii in situ a construcþiilor are douã aspecte principale: urmãrirea curentã – echivalentã grijii oricãrui
proprietar de a descoperi, din timp, orice semn de alterare a aptitudinii pentru exploatare/folosire a construcþiei
aflate în proprietatea sa, urmãrire ce nu implicã înalte
studii sau cunoºtinþe din domeniul construcþii ºi
urmãrirea specialã – care are aspect preponderent de
cercetare ºtiinþificã ºi necesitã competenþe deosebite în
domeniul metodelor ºi aparatelor de observare,
mãsurare ºi de evaluare a rezultatelor pe baza corelãrii
datelor precum ºi al prelucrãrii cu mijloace moderne a
rezultatelor experimentale.
Toatã aceastã tehnicã de observare, mãsurare, prelucrare ºi interpretare a datelor necesare evaluãrii
aptitudinii pentru exploatare a construcþiilor urmãrite sau
a unor aspecte particulare de comportament, este
costisitoare, necesitã cunoºtinþe aprofundate pentru
înþelegerea alcãtuirii ºi funcþionãrii lor, pentru modul
corect de instalare ºi folosire, pentru întreþinerea lor.
Ar fi destul de greu sã întâlneºti toate aceste competenþe la un singur om care sã aibã ºi banii necesari
achiziþiei tehnicii de urmãrire specialã. Acest lucru este,
însã, posibil sã se realizeze în cadrul unei societãþi special axatã pe monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor, care sã dispunã de personal calificat ºi de
dotarea necesarã. O asemenea societate ar trebui sã
execute ºi intervenþiile necesare în urma constatãrilor
din timpul urmãririi speciale. S-ar putea afirma cã orice
întreprindere de construcþii este capabilã „ad initiam“ sã
execute lucrãrile de intervenþie cerute în cadrul monitorizãrii. Ei bine, nu-i chiar aºa!
Intervenþiile pe construcþii presupun lucrãri de
mentenanþã care cuprind activitãþi de întreþinere ºi
reparaþii ºi lucrãri de reabilitare ce cuprind activitãþi de
renovare ºi restructurare. Se ºtie, de altfel, cã repararea,
renovarea sau reabilitarea unei construcþii existente,
aflatã în zonã locuitã, dar chiar ºi izolatã, este mai greu
de realizat decât ridicarea unei construcþii noi; în special
în mediul urban, se pun probleme deosebite din cauza
locaþiei de suprafaþã redusã, a existenþei vecinilor ºi,
uneori, chiar a locatarilor de care trebuie sã se þinã seamã
(zgomot, murdãrie, acces, evacuare, spaþiu restrâns de
manevrã). Dotarea tehnicã a unei societãþi de monitorizare a comportãrii in situ a construcþiilor trebuie sã aibã
în vedere toate aceste condiþii deosebite de lucru.
Întrebarea este: oare are viitor o asemenea
întreprindere?
Convingerea mea este cã, odatã ºi odatã, se va
conºtientiza ºi de cãtre reprezentanþii autoritãþilor publice
guvernamentale ºi ale administraþiei locale cã toate
construcþiile îmbãtrânesc ºi se degradeazã, dar cã prevenirea deteriorãrii lor premature costã mai puþin
decât remedierea acestei deteriorãri. De altfel, fondul
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construit existent în þara noastrã se aflã într-o stare
tehnicã destul de proastã, astfel cã perspectiva pentru
temerarii ce s-ar încumeta sã porneascã o asemenea
activitate nu ar duce lipsã de comenzi, mai ales dacã iau
treaba în serios ºi realizeazã intervenþii de calitate care
sã satisfacã cerinþele beneficiarilor.
Sunt convins cã punerea pe picioare sãnãtoase a
activitãþii de monitorizare a comportãrii in situ a construcþiilor ar aduce beneficii proprietarilor privaþi ºi publici,
care ar fi bucuroºi sã aibã cui se adresa pentru o evaluare competentã a stãrii tehnice ºi executarea intervenþiilor necesare asigurãrii aptitudinii pentru exploatare a
construcþiilor în cauzã.
Remarcam, încã din 1997, în nr. 2, 4, ºi 5 ale buletinului
informativ al Comisiei Naþionale Comportarea in situ
a Construcþiilor - CisC, existenþa unor asemenea întreprinderi în þãri europene dezvoltate, ca ºi în alte þãri ºi
continente, companii de dimensiuni foarte diferite, de la
unele familiale, la companii internaþionale cu mii de
angajaþi. Citam în acest sens, drept exemple, companii
precum SECO din Belgia, SOCOTEC, COYNE ET BELLIER
ºi BUREAU VERITAS, din Franþa, Grupul HUTTON &
ROSTRON din Marea Britanie, precum ºi birouri de
investigaþii mai mici, ca, spre exemplu, biroul de investigaþii Dr. Matousek din Schwarzenberg, Elveþia, sau
biroul de inginerie Leon Grill din Sidney, Australia, toate
specializate pe urmãrirea comportãrii in situ a construcþiilor, a întreþinerii ºi remedierea defecþiunilor apãrute în
exploatarea acestora.
Dacã doar construim, dar nu ºtim sã pãstrãm
ceea ce am construit, înseamnã cã risipim banii
cetãþenilor acestei þãri. Ori, aceastã atitudine este de
neiertat!
În calitatea mea de preºedinte al asociaþiei profesionale
„Comisia Naþionalã Comportarea in situ a Construcþiilor“,
asociaþie care are drept scop principal desfãºurarea de
acþiuni în sprijinul prezervãrii fondului construit existent,
am încercat, de mulþi ani, sã trezesc conºtiinþa profesioniºtilor din construcþii apelând la parlamentarii ingineri
constructori, la asociaþiile profesionale de ingineri constructori, la cadrele didactice din învãþãmântul superior
de construcþii, ca, de altfel, ºi la ministerul coordonator în
domeniul construcþiilor în frunte cu miniºtrii care s-au
perindat la conducerea sa, la Inspecþia de Stat în Construcþii sub diferitele ei forme, la…la…
Rezultatul? La, la, la…
Ce aºteptaþi, domnilor ingineri constructori? Viitorul
este al celor ce-l prevãd ºi acþioneazã. Deschideþi bine
ochii! Un larg câmp de activitate vã aºteaptã dacã sunteþi în stare sã vã luaþi în piept cu inerþia conducãtorilor,
cu lipsa lor de înþelegere a necesitãþilor ºi a oportunitãþilor ce se oferã pe tavã.
Susþineþi schimbarea de atitudine faþã de acest
nepreþuit bun al poporului acestei þãri care este fondul construit existent! 
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ALUPROF SA
implicatã în Campionatul European de fotbal 2012
ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMÂNIA

Pentru iubitorii meciurilor cu balonul rotund se apropie cu paºi repezi Campionatul European
de fotbal EURO 2012.
Deoarece în 2012 Polonia ºi Ucraina vor fi organizatoarele lui EURO 2012 s-a impus realizarea
câtorva stadioane de mare capacitate pentru a putea prelua fluxul mare de microbiºti ºi nu numai,
spectatori care vor veni sã urmãreascã meciurile echipei favorite sau pur ºi simplu sã vadã un
meci de fotbal.
Pornind de la asemenea considerente guvernul polonez a hotãrât execuþia în conformitate cu
normele europene a patru noi stadioane moderne. Pentru polonezi vor fi, deci, patru noi motive
de mândrie naþionalã: Stadionul Naþional din Varºovia, PGE Arena Gdansk, stadioanele din Poznan
ºi din Wroclaw. Pentru cã sunt adepþii lucrurilor de bunã calitate, fãcute din resurse autohtone,
polonezii au decis execuþia tuturor celor patru stadioane cu sisteme din aluminiu Aluprof,
sistemele utilizate fiind MB-SR 50, Spectral, MB-60. Investiþia este de aproximativ 45 milioane de
euro. Durata estimativã de construcþie a celor patru stadioane este de 3 ani.
Stadionul Naþional din Varºovia urmeazã sã
gãzduiascã 55.000 spectatori, iar meciurile care se
vor juca pe el sunt cel de deschidere a campionatului, un sfert de finalã, ºi o semifinalã. Stadionul
are faþada inspiratã din culorile naþionale ale
Poloniei, amintind mai exact de steagul naþional
alb-roºu fluturând în bãtaia vântului.
Stadionul Naþional din Varºovia

Sub gazonul stadionului este prevãzutã o parcare pe douã nivele care sã permitã accesul a 1.800
maºini. Termenul de finalizare a stadionului propus
de cãtre executant este sfârºitul lunii mai 2011. Deºi
nu mai este mult pânã atunci, iar lucrãrile pe ºantier
sunt în plinã desfãºurare, se poate constata cã stadionul a prins deja contur ºi urmeazã sã arate cât
Stadionul municipal din Wroclaw

14

se poate de repede aºa cum l-au gândit arhitecþii.
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Iatã câteva dintre avantajele
utilizãrii sistemelor de aluminiu
ALUPROF:


raport optim între preþ ºi calitate;



obþinerea de lucrãri cu o
arhitecturã deosebitã în concor-

PGE Arena Gdansk

danþã cu cerinþele arhitecturale;

Un al doilea obiectiv al Euro 2012 realizat cu sisteme Aluprof este stadionul municipal din Wroclaw.
Deºi nu de aceeaºi amploare, având o capacitate



calitatea ireproºabilã a produselor;



utilizarea sistemelor pentru o gamã

de numai 43.000 spectatori, execuþia lui nu este de

largã de lucrãri;

neglijat. Din cauza întârzierii lucrãrilor, la data de
30 decembrie 2009, municipalitatea din Wroclaw a
decis sã rezilieze contractul cu executantul de
atunci ºi sã semneze la 18 ianuarie 2010 un nou
contract cu compania Max Bögl, cea care reali-



suport tehnic, incluzând ºi softul
specializat.

de cãi ferate, rute de autobuze ºi de tramvaie.

zeazã în acest moment stadionul. Noul executant

Astfel, se realizeazã fluiditatea traficului iar specta-

ºi-a luat angajamentul sã termine stadionul pânã

torii au posibilitatea sã ajungã foarte repede ºi uºor

cel târziu la finele lunii iunie 2011.

la meciurile echipelor favorite. De menþionat cã pe

Un atu în plus al stadionului ºi în special al localitãþii Wroclaw este faptul cã datoritã eficienþei infrastructurii, la stadion pot ajunge, în maximum o orã,

stadionul municipal din Wroclaw vor putea fi urmãrite
trei meciuri din grupele campionatului european.
Pentru mai multe detalii vã invitãm sã vizitaþi

aproximativ 31.000 persoane. Asta ºi pentru cã

site-urile noastre:

ºoseaua de centurã întâlneºte o multitudine de linii

www.aluprof.pl, www.aluprof.eu, www.aluprof.ro 

Stadionul din Poznan
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Soudal Window System
SOLUÞIA PENTRU FEREASTRA DUMNEAVOASTRÃ
Montajul adecvat al ferestrei în peretele clãdirii are o mare influenþã asupra confortului din încãperile
moderne. Este locul în care se pierde cea mai mare cantitate de cãldurã 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
conform cunoºtinþelor individuale ale
echipelor de construcþie ºi, deci, 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 a-ºi îndeplini corect funcþiile,
ferestrele trebuie încastrate în pereþii
clãdirii, asigurându-se etanºarea lor
atât din interior cât ºi din exterior; în
completare, trebuie 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
costurilor de încãlzire dar, concomitent, pot duce la creºterea umiditãþii
aerului în interiorul clãdirii. Ferestrele
etanºe micºoreazã schimbul de aer
între interior ºi exterior iar umiditatea
se depune pe pereþii clãdirii. Acest
fenomen apare 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-rostperete), adicã în locul cel mai sensibil
pentru trecerea cãldurii. Acesta este
locul cel mai rãcoros din locuinþã, unde
se depune condensul de apã.
Când pereþii clãdirii au temperaturi
mai reduse, din cauza aºa-ziselor
„puncte de rouã“ (aici are loc condensarea aburilor de apã), atunci apare
mucegaiul. De exemplu: pentru temperaturi de 20 0C ºi umiditate de 50%

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

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)
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(ceea ce înseamnã cã aerul este 50%
saturat cu aburi de apã), „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
ancore sã se îmbine mecanic cu
peretele. Apoi, trebuie sã se completeze perfect orificiul dintre rama
ferestrei ºi orificiul din perete, cu ajutorul - de exemplu - a uneia dintre
spumele poliuretanice Soudal.
De asemenea, trebuie asigurat principiul - „partea interioarã sã fie întotdeauna 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.
 Revista Construcþiilor  martie 2011

Soudal Window System

Produse 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 sunt de cea mai
bunã calitate ºi au aprobãrile din
partea Institutului de Tehnici de Construcþie din Polonia (ITB).
Pentru izolarea termicã ºi acusticã
a rostului dintre rama ferestrei ºi
perete, Soudal oferã o gamã variatã
de spume poliuretanice. Între altele,
prima spumã specializatã de pe piaþã,
Soudafoam Gun Low Expansion.
Este un produs 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), unitãþi de certificare
pentru produsele de construcþie.
Aceastã spumã asigurã un coeficient
redus de transmitere a cãldurii.
În oferta noastrã se aflã, 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, disponibil
într-o gamã variatã de culori. Folia
este 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 folosi folia de
protecþie împotriva aburului Soudal
Folienband Outside sau banda de
dilatare Soudaband Acryl, care se
caracterizeazã printr-o rezistenþã foarte
bunã la condiþiile atmosferice extreme.
Utilizarea produselor de înaltã
clasã pentru izolarea îmbinãrilor ferestrelor cu pereþii, de exemplu Soudal
Window System, împreunã cu un
montaj corect al feroneriei, vor avea o
influenþã decisivã asupra confortului
de utilizare a clãdirii. 

Spume
Volum – 750 ml

Siliconi
Volum – 310 ml

Folie de
Bandã
Soudaband protecþie
împotriva
Acryl
Lungimea – 10 m aburului

Folie de
protecþie
împotriva
aburului

Folienband Inside Folienband Outside
Lungimea – 25 m Lungimea – 25 m

Deprecierea construcþiilor
CONSIDERAÞII GENERALE

conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCA - Universitatea Tehnicã Iaºi
Deprecierea construcþiilor reprezintã un subiect de interes actual, discutat ºi interpretat într-o multitudine de variante în literatura de specialitate.
Articolul 5 din Legea 10/1991, actualizatã ºi republicatã, privind calitatea în construcþii, prevede: „pentru
obþinerea unor construcþii de calitate corespunzãtoare sunt obligatorii realizarea ºi menþinerea, pe
întreaga duratã de existenþã a construcþiilor, a urmãtoarelor cerinþe esenþiale: rezistenþã mecanicã ºi stabilitate; securitate la incendiu; igienã, sãnãtate ºi mediu; siguranþã în exploatare; protecþie împotriva zgomotului; economie de energie ºi izolare termicã“.
În acest sens, obligaþiile ºi rãspunderile revin: investitorilor, proiectanþilor, cercetãtorilor, producãtorilor de materiale ºi produse pentru construcþii, executanþilor, utilizatorilor / proprietarilor / administratorilor, organelor teritoriale de stat privind controlul calitãþii în construcþii.
În proiectarea modernã a construcþiilor se poate vorbi de aplicarea conceptului de performanþã care
constituie un procedeu de stabilire a caracteristicilor calitative ale sistemului de construcþie ºi subsistemelor componente, astfel încât construcþia în ansamblu sã corespundã exigenþelor formulate de utilizatori. În analiza performanþei, punctul de plecare îl constituie identificarea exigenþelor utilizatorilor, exigenþe
identice celor privind asigurarea calitãþii în construcþii.
DEFECTE. DEGRADÃRI
Defectele vizibile sau cele ascunse, care pot afecta calitatea de
ansamblu a construcþiilor, sunt rezultatul nerespectãrii cadrului legislativ
privind: proiectarea, execuþia, urmãrirea curentã precum ºi programul
complex de asigurare a mentenanþei
preventive.
Defectele vizibile admisibile ºi
remediabile prin grija executantului
sunt menþionate pentru fiecare
material ºi categorie de element de
construcþie, în normativul C56/85
privind verificarea ºi recepþia
lucrãrilor de construcþie ºi instalaþiilor aferente.

Calitatea defectuoasã a materialelor de construcþii folosite la zidãrii
(blocuri ºi mortare) suprapusã cu
efectul apei în exces (precipitaþii,
acþiunea combinatã ploaie-vânt,
instalaþii defecte de apã-canal, infiltraþii de apã), eventual ºi cu efectul
coroziv al mediului extern, poate
conduce la degradãri de ordin
estetic (modificãri de culoare, eflorescenþe ºi exudat, desprinderi
locale ale tencuielilor) (foto 1, 2, 3).
Exemple de acest gen se regãsesc la lucrãrile de refacere a tencuielilor la clãdiri din zidãrie de
piatrã, la care iniþial s-au folosit
mortare de var, iar la reparaþii ulterioare, mortare de ciment.

Defectele ascunse pot genera, în
timpul exploatãrii, degradãri structurale, pânã în stadiul de avarie.
Defectele de material ºi de execuþie,
suprapuse carenþelor de proiectare,
sunt depistate, de obicei, în timpul
expertizelor tehnice, prin încercãri
distructive sau nedistructive, parcurgându-se etapele prevãzute în
metodologia precizatã de Codul
Construcþiilor, „Normativul C26/85
privind încercãrile nedistructive ºi distructive, metodologia de investigare
a clãdirilor vechi de patrimoniu, º.a.“.
Astfel de situaþii apar la
betoanele de clasã inferioarã celei
proiectate, cu defecte importante ale

Foto 1: Deteriorare finisaj exterior
la baza unei clãdiri monument istoric
din cauza infiltraþiei de apã din teren

Foto 2: Deteriorare cauzatã de coroziunea marinã
(portul Marsilia)

Foto 3: Deteriorare cauzatã de apa în exces
ºi de poluare (Veneþia)
continuare în pagina 20 
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Foto 4: Beton armat degradat sub acþiunea
factorilor de mediu – coroziune marinã

Foto 5: Degradare placã planºeu din b.a.
din cauza infiltraþiilor de apã

Foto 6: Degradare suprafaþã neprotejatã a unei
piese din oþel prin oxidare (ruginire)

Foto 7: Deteriorare prin coroziune a grinzilor unui
pod (podul Faidherbe – Senegal)

Foto 8: Deteriorare stãvilar,
prin efectul coroziunii marine
20

structurii interne, acoperirea deficitarã a armãturii, armãturã insuficientã ºi la elementele structurale
din oþel cu defecte ale structurii
cristaline sau cu îmbinãri de slabã
calitate, neconforme sau corodate
(foto 4, 5). Suplimentar, lipsa mãsurilor active de protecþie anticorozivã
la acþiunea: umiditãþii, noxelor ºi a
temperaturilor extreme ºi, implicit,
ale activitãþilor curente de întreþinere
ºi reparaþii capitale a elementelor ºi
structurilor metalice, pot accelera fenomenele de degradare, conducând la
colapsul structurilor (foto 6, 7, 8).
De menþionat cã procesul complex de coroziune nu se limiteazã
doar la distrugerea materialelor metalice, ci afecteazã în aceeaºi mãsurã materialele plastice, ceramice,
betoanele ºi, uneori, chiar mediul cu
care acestea interacþioneazã.
Programul de urmãrire curentã ºi
specialã a construcþiilor este reglementat de normativul GE032-97
privind executarea lucrãrilor de
întreþinere ºi reparaþii la clãdiri ºi
construcþii speciale, Regulamentul
din 21 noiembrie 1997, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 352
din 10 decembrie 1997, privind
„urmãrirea comportãrii în exploatare
ºi intervenþiile asupra construcþiilor“,
proiect, caiet de sarcini, fiind o obligaþie a proprietarului / administratorului / utilizatorului.
Respectarea cadrului legal de
proiectare, execuþie ºi exploatare a
construcþiilor permite: depistarea ºi
remedierea defectelor de execuþie ºi
proiectare, remedierea, prin reparaþii
curente, a degradãrilor nestructurale, iar prin urmãrirea curentã
sau, dupã caz, specialã, sesizarea
degradãrilor structurale ºi instituirea,
în timp real, a unui program de intervenþii majore, cu rol de protejare
a vieþii omeneºti ºi a bunurilor
materiale.
Un caz aparte de degradare a
construcþiilor este cel generat de
fenomenul de condens pe suprafeþe
ºi în interiorul elementelor de construcþie, caz analizat ºi intens mediatizat, atât în literatura de specialitate,
cât ºi de mass-media.

În mod particular, pentru structurile clasice din fondul construit
existent (zidãrie, beton), în dezvoltarea fenomenului nu se poate
ajunge la stadiul de avarie (localã /
structuralã), ci doar la deteriorarea
condiþiilor de confort ºi igienã.
De menþionat cã fenomenul
poate fi prevenit de proiectantul de
specialitate ºi evitat de utilizatori prin
mãsuri simple, de bun simþ.
În concluzie, se poate spune cã
defectele vizibile, de suprafaþã,
remediate necorespunzãtor genereazã, ulterior, degradãri care nu
afecteazã structura de rezistenþã.
Defectele ascunse pot genera, în
timpul exploatãrii, degradãri structurale, pânã în stadiul de avarie, iar
cele de material ºi de execuþie,
suprapuse carenþelor de proiectare,
sunt depistate, de obicei, în timpul
expertizelor tehnice.
Din aceste motive respectarea
cadrului legal de proiectare, execuþie
ºi exploatare a construcþiilor permite:
depistarea ºi remedierea defectelor
de execuþie ºi proiectare, remedierea prin reparaþii curente a
degradãrilor nestructurale iar, prin
urmãrirea curentã sau, dupã caz,
specialã, sesizarea degradãrilor
structurale ºi instituirea, în timp real,
a unui program de intervenþii majore.
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Partea I nr. 352 din 10 decembrie
1997 privind urmãrirea comportãrii
în exploatare, intervenþiile în timp ºi
postutilizarea construcþiilor. 
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Fabrica de profile extrudate din aluminiu
pentru industria aeronauticã - Dumbrãviþa, judeþul Maramureº
Antreprenor: ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAÞII SA, Baia Mare
Beneficiar: UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL,
Dumbrãviþa, judeþul Maramureº
Proiectanþi: AEDILIS PROIECT SRL, Baia Mare - arhitecturã
ARCOLAR SRL, Baia Mare - rezistenþã
ARCON SERV SRL, Cluj Napoca - refacerea stabilitãþii terenului
Fabrica produce peste 2.000 tone/an
profile extrudate din aluminiu, necesare la execuþia fuselajelor avioanelor.
Complexul industrial se întinde
pe o suprafaþã de 13.500 mp ºi
cuprinde 3 clãdiri: douã hale de producþie ºi un corp de clãdire pentru
birouri.
Hala nr. 1 (producþie profile extrudate) are L = 160 m (8 travei de
20 m); l = 60 m; înãlþimea la coamã
10 m. Structura: fundaþii prefabricate
din beton armat, stâlpi prefabricaþi
din beton armat; grinzi metalice
transversale ºi pane metalice continue cu secþiune variabilã, dispuse
la interax de 5 m.
Hala dispune, pe deschiderea
centralã ºi pe ultimele douã travei,
de un turn cu înãlþimea de 16,5 m,
realizat din cadre metalice dublu
articulate, cu stâlpi având secþiunea
variabilã ºi grinzi compuse cu secþiune constantã. Aceastã supraînãlþare
este necesarã pentru manevrarea
dispozitivelor de coborâre/ridicare a
profilelor extrudate în/din bazinele
de rãcire cu diametrul de 4 m, realizate la o adâncime de 13 m faþã de
nivelul pardoselii.
Hala nr. 2 (prelucrare profile) are
L = 100 m (5 travei de 20 m); l = 40 m;
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înãlþimea la coamã 9,30 m. Structura:
fundaþii prefabricate din beton armat,
stâlpi prefabricaþi din beton armat;
grindã centralã continuã cu 5 deschideri, amplasate longitudinal ºi
ferme metalice transversale cu
deschiderea de 20 m, amplasate
interax la 5 m.
Clãdirea de birouri, cu regim de
înãlþime P + E, are structurã mixtã,
cu cadre plane locale, realizate cu
stâlpi monoliþi ºi grinzi prefabricate ºi
zidãrie portantã. Acoperiºul este tip
terasã ºi are perimetral un atic prefabricat de 75 cm înãlþime.
Fabrica are asigurate toate utilitãþile necesare (energie electricã, apã,
canalizare) ºi este dotatã cu toate
instalaþiile pentru buna desfãºurare
a proceselor de producþie.
Întrucât pe perioada de execuþie
s-au observat fenomene de instabilitate a terenului, au fost efectuate ºi
lucrãri de consolidare ºi sistematizare pe verticalã a acestuia.
Datoritã lucrãrilor de bunã calitate, executate de specialiºtii Antreprizei Montaj Instalaþii din Baia Mare,
a fost realizatã o investiþie modernã,
care a creat în aceastã zonã a þãrii
300 de noi locuri de muncã. 
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Sc ALMA CONSULTING srl Focºani
ARHITECTURÃ, INGINERIE ªI SERVICII DE CONSULTANÞÃ TEHNICÃ
Societatea comercialã ALMA CONSULTING SRL din Focºani a luat fiinþã în anul 1992, la iniþiativa
doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, având ca obiect de activitate, în principal: arhitecturã, inginerie
ºi servicii de consultanþã tehnicã legate de acestea.
ALMA CONSULTING SRL Focºani mai asigurã pentru cei interesaþi: consultanþã în domeniul relaþiilor
publice ºi comunicãrii, consultanþã pentru afaceri ºi management, arhitecturã, testãri ºi analize tehnice,
precum ºi activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice n.c.a.
Cele mai reprezentative lucrãri de construcþii,
cãrora societatea le-a asigurat consultanþã tehnicã
de specialitate, din anul 2000 ºi pânã în prezent
sunt:
a) Consultanþã ºi proiectare pentru accesare de
fonduri naþionale ºi fonduri europene:
 Proiecte integrate - Gugeºti, Jariºtea, Pãuneºti,
Andreiaºu de Jos - jud. Vrancea; alte judeþe - Fondul
European pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
(FEADR);
 Lucrãri de reabilitare ºi modernizare obiective de
interes local;
 Reabilitare ºi modernizare ºcoli;
 Ansambluri de locuinþe pentru tineri - lucrãri derulate prin programul naþional ANL;
 Ansambluri de locuinþe sociale;
 Reabilitare termicã clãdiri;
 Restaurãri ºi puneri în valoare a monumentelor
istorice;
 Înfiinþare sau dezvoltare de ferme de creºtere a
animalelor ºi procesãri produse alimentare - din Fonduri
Europene pre ºi post aderare;
 Lucrãri de reabilitãri, balastãri ºi modernizãri de
drumuri de interes local;
 Lucrãri de alimentãri cu apã ºi canalizãri;
 Înfiinþãri de baze sportive.
b) Alte lucrãri:
Efectuarea auditului energetic pentru reabilitarea
termicã a clãdirilor:
 Ansambluri de locuinþe;
 Reabilitare termicã a ºcolilor.
c) Asistenþã tehnicã prin diriginþi de ºantier atestaþi.
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Toate serviciile de consultanþã, lucrãrile de proiectare
ºi alte servicii s-au înscris în termenele contractuale stabilite cu beneficiarii, iar calitatea s-a realizat conform
cerinþelor exprimate prin specificaþiile contractuale.
INFRASTRUCTURA
NECESARÃ REALIZÃRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE
Societatea ALMA CONSULTING SRL din Focºani
deþine toate mijloacele necesare execuþiei serviciilor
menþionate în obiectul de activitate declarat, în scopul
satisfacerii cerinþelor clienþilor existenþi ºi capacitarea
celor potenþiali.
Pentru desfãºurarea activitãþii de consultanþã
tehnicã, societatea deþine o gamã de echipamente lT, de
mãsurã ºi control in situ, mijloacele de transport necesare pentru inspectarea lucrãrilor de construcþii, soft
specializat.
Pentru proiectare, societatea deþine un atelier dotat,
o reþea de calculatoare, inclusiv programe necesare
elaborãrii proiectelor de construcþii clãdiri, drumuri,
instalaþii, reþele tehnico-edilitare.
În prezent, 18 specialiºti cu studii superioare sunt
permanent la dispoziþia clienþilor.
De când funcþioneazã, SC ALMA CONSULTING
SRL Focºani a primit premii, distincþii ºi atestãri.
Deþine certificãri:
ISO 9001/2008
(Sistemul de Management al Calitãþii);
SR EN ISO 14001/2005
(Sistemul de Management de Mediu);
SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Management
al Sãnãtãþii ºi Securitãþii Ocupaþionale).
A fost ºi este permanent „abonatã“ la distincþiile
oferite în cadrul manifestãrilor prilejuite de Topul
Naþional al firmelor private. 
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SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL
507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Braºov
tel./fax: 0268-283.561
e-mail: technik@schiedel.ro
web: www.schiedel.ro

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

Fedo SRL
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

Salvarea clãdirilor cu valoare istoricã
ºi arhitecturalã
prof. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA
conf. dr. arh. Sonia Maria CHIRA
prep. arh. Cristia Maria CHIRA
Bucureºtiul îºi poate pierde, încet dar sigur, clãdirile de valoare; nu ne referim numai la cele cu valoare
istoricã, ci ºi la clãdiri cu valoare arhitecturalã ºi/sau ambientalã.
Spre surprinderea specialiºtilor, clãdiri valoroase au fost declasate, pentru a putea fi demolate de
diverºi întreprinzãtori locali ºi strãini, fiind pãstrate, în schimb, clãdiri ºi zone luate la grãmadã în primii ani
ºi care blocheazã ºi azi dezvoltarea corectã a oraºului.
În mijlocul acestui haos, se mai
gãsesc investitori care înþeleg valoarea unor clãdiri pe care au ajuns sã
le posede sau le-au obþinut prin
revendicãri. M-aº referi la clãdiri de
mijloc sau sfârºit de secol XIX sau
început de secol XX, care au
aparþinut aristocraþiei locale sau
marii bughezii, în puternicã ascensiune în perioadele la care m-am
referit.
Ca arhitect, apropierea de o astfel de construcþie trebuie fãcutã cu
mare atenþie, cu grijã ºi multã rãbdare. Lucru întâmplat în centrul
Capitalei unde, lângã Biserica Pitar
Moº, se aflã vechea clãdire a unei
locuinþe bogate, ridicatã la începutul
secolului XX.
Aceastã clãdire, locuitã de cinci
familii în perioada de dupã rãzboi, a
suferit multiple modificãri, fiind mutilatã în interior ºi degradatã, dar cu
decoraþiile rãmase intacte la exterior
ºi în mare parte în interior.
Clãdirea nu se gãseºte pe lista
monumentelor istorice. Beneficiarii
actuali, o pereche tânãrã, remarcã
valoarea arhitecturalã a casei ºi
hotãrãsc reabilitarea ei, urmând ca,
în viitor, sã poatã fi folositã ca
locuinþã, eventual sediu de firmã sau
ambasadã.
De comun acord, specialiºtii în
materie ºi beneficiarii doresc pãstrarea tavanelor de la parter care

sunt gãsite în stare bunã, cu stucatura originalã, bine conservatã a
faþadelor nemodificate, cu martori ai
decoraþiilor iniþiale, cu elemente clasice ºi baroce. De asemenea, se
doreºte o consolidare a casei ºi o
modernizare a echipãrii tehnice.
Aceastã atitudine, vis-a-vis de o
clãdire care putea fi demolatã ºi
înlocuitã cu o construcþie mai profitabilã, ne-a bucurat ºi ne-a ambiþionat totodatã în ideea de a realiza
o lucrare de referinþã.
Dupã o analizã a situaþiei existente ºi un releveu amãnunþit, se
constatã cã, în locul scãrii monumentale pe care orice casã de acest tip o
avea în holul principal, existau douã
bãi cuplate construite de foºtii
locatari pentru a-ºi îmbunãtãþi confortul; planºeul din zona fostei scãri
fusese completat cu o dalã de BA.
În urma intervenþiei a fost înlãturatã placa de BA ºi s-a reconstituit
scara istoricã a cãrei balustradã
originalã a fost gãsitã la o scarã
improvizatã, de serviciu, a clãdirii.

Podul înalt, cu o ºarpantã frumos
rezolvatã, este ocupat parþial de
câteva încãperi, folosite cândva de
servitori.
Obligaþia de a consolida o clãdire
de asemenea valoare, asupra cãreia
se intervine, necesitã, inevitabil,
gãsirea unor coechipieri - ingineri de
rezistenþã specializaþi ºi ingineri de
instalaþii, dar ºi pasionaþi vis-a-vis de
acest tip de lucrãri care reclamã nu
numai o prezenþã aproape zilnicã pe
ºantier, dar mai ales gãsirea unor
soluþii speciale cerute de numeroasele situaþii care apar pe sit.
Soluþia de consolidare cere o
modificare a planºeelor din lemn prin
înlocuirea lor cu placã de BA ºi
cãmãºuirea pereþilor pentru sporirea
rezistenþei.
De aceastã datã, prof. dr. ing.
Constantin PAVEL de la UTCB a salvat stucatura bogatã ºi pictatã de la
intradosul planºeului peste parter
ancorând tiranþi între pereþii paraleli
ºi grinzile planºeului de lemn de la
etaj, în decursul turnãrii plãcii de BA
peste planºeul din lemn folosit drept
cofraj.
A fost cazul ca, la rândul nostru,
prin „inventarea“ unor profile specifice sã mascãm intervenþia aupra
structurii pereþilor, îngroºaþi prin
operaþia de cãmãºuire.

continuare în pagina 28 
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Modificãrile structurale au permis
ºi o îmbunãtãþire a echipãrii tehnice a
clãdirii. Au putut fi organizate cinci
noi încãperi de baie ºi un sistem centralizat de încãlzire ºi ventilare, sisteme de alarmare ºi informatizare.
În final, clãdirea cuprinde un subsol, cu spaþii tehnice ºi cu încãperi
luminate natural cu posibilitãþi multiple de folosire.
Parterul reprezenta un larg spaþiu
de primire, cu încãperile aºezate,
clasic, de o parte ºi de alta a unui hol
generos din care pornea scara cãtre
etaj.
De la intrarea de serviciu existã
un acces secundar cu o scarã spre
etaj ºi mansardã.
Etajul conþine zona de noapte, cu
un hol deschis spre scara monumentalã ºi spre un balcon aflat deasupra intrãrii principale, cu patru
dormitoare ºi trei sãli de baie. Având
în vedere suprafaþa mare afectatã
scãrii principale ºi înãlþimea acestei
zone, a fost gândit un balconaº
peste golul scãrii principale, element
binevenit, regãsit în arhitectura
veche a caselor cu pretenþii din
Bucureºti care dã un sens acestui
spaþiu.
Podul existent, cu o ºarpantã frumoasã, scolasticã, a fost amenajat
ca o mansardã locuibilã. El cuprinde
trei încãperi mansardate, un grup
sanitar ºi un spaþiu deschis în care a
putut fi amenajatã ºi o supantã.
Ideea amenajãrii acestor spaþii a
fost aceea de a pãstra atmosfera de
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început de secol în zona parterului ºi
a etajului, subsolul ºi mansarda fiind
tratate modern.
Important, atunci când se reabiliteazã o astfel de construcþie, este
sã poþi avea la îndemânã meseriaºi
în adevãratul sens al cuvântului,
oameni cu experienþã pe care poþi
conta cã fac treabã bunã. Este un
domeniu în care pasiunea pentru
meserie este esenþialã, deoarece
munca este intensã, iar câºtigul nu
este la fel de facil ca în alte domenii.
Traversãm un moment în care aceºti
meseriaºi sunt destul de greu de
gãsit. Îmbucurãtor este, însã, cã în
aceste echipe am întâlnit tineri care
conºtientizeazã valoarea acestor
vechi îndeletniciri ºi preiau ºtafeta
de la cei bãtrâni.
Pentru aceasta, a fost obligatorie
gãsirea unor echipe specializate de
furnizori, care sã înþeleagã bine tipul
de intervenþie ºi care sã posede
tehnicile, materialele ºi sculele necesare susþinerii ei. Mã refer la restauratori în lemn, stuc de ipsos,
stuccomarmurã, frescã, fier forjat,
vitralii ºi vitrouri, cristal bizotat, parchet, sticlã givratã sau sablatã,
mozaic.
De exemplu, restaurarea tâmplãriilor din lemn, bogat sculptate, dar ºi
degradate, a cerut o muncã migãloasã ºi de mare rãbdare ºi fineþe.
Aceastã tâmplãrie, reprezentatã de
uºi de mari dimensiuni, alcãtuite din
douã esenþe de lemn, stejar ºi nuc, a

fost perfect restauratã, feroneriile
recuperate ºi repuse în operã au
funcþionat perfect.
Uºile noi, apãrute dupã reamenajare în zona parterului ºi a etajului,
au fost gândite în acelaºi stil, pentru
respectarea unitãþii decorative. S-a
reuºit bãiþuirea lor ºi obþinerea
aceleiaºi nuanþe.
Stucatura a fost restauratã prin
luarea de amprente de pe martori ºi
refacerea lor în ateliere. Astfel, la
interior ºi exterior, au fost respectate
decorurile originale.
Pictura a fost refãcutã cu ajutorul
unei echipe de pictori care au
respectat culorile ºi modelele iniþiale
gãsite sub straturile de humã ale
tavanelor.
Sticla glasswandului dintre douã
saloane era intactã, chiar dacã a traversat douã cutremure mari; s-a
reuºit, totodatã, refacerea unui ochi
de geam deteriorat în timpul lucrului.
Erau geamuri givrate, cu un model
specific acelor vremuri, care a fost
refãcut prin tehnici actuale în forma
identicã.
În zona mansardei ºi a subsolului, s-a dorit o abordare modernã a
interiorului, spaþiile pretându-se la
aºa ceva.
O atenþie deosebitã s-a acordat
faþadelor ºi spaþiilor exterioare.
Astfel, s-au refãcut cu mare acurateþe
detaliile ºi profilele pe toate faþadele,
confecþionându-se unele noi acolo
unde reparaþiile nu au fost posibile.
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Bineînþeles, în decursul acestei
operaþii s-a înlocuit total tencuiala
existentã, puternic degradatã ºi s-au
ales cu mare grijã culorile de faþadã
pentru a o pãstra în spiritul epocii.
Tâmplãriile exterioare s-au executat din lemn stratificat de culoare
maro, cu geam termopan, pãstrându-se conformaþia iniþialã a sprosurilor. Pentru curte s-a propus un
dalaj cu dale de klinker, asemãnãtoare

cu cele gãsite la începutul lucrãrii ºi
s-a recuperat, reparat ºi completat
gardul din fier forjat.
Interesant este cã, în cursul lucrãrilor la curte, s-a gãsit un schelet
uman în zona porþii principale,
îngropat ghemuit la cca. 1,50 m adâncime, schelet preluat de organele
abilitate.
Tot în curte s-a considerat
necesarã pãstrarea garajului, deºi
acesta a fost construit în anii ‘60,

pentru suplimentarea spaþiilor de
depozitare.
Proiectarea ºi execuþia lucrãrii a
durat cca. un an ºi trei luni, din
cauza situaþiilor nou-ivite în decursul
intervenþiilor constructorului asupra
clãdirii, precum ºi a duratei recuperãrii detaliilor decorative.
O mare importanþã în reuºita
demersului a fost buna colaborare
cu beneficiarii, situaþie destul de rar
întâlnitã în proiectare. 

Ce poþi face dacã banca vinde creanþa
unei societãþi de recuperãri creanþe
av. Marius Vicenþiu COLTUC - fondator Casa de avocaturã Coltuc

Practica aratã cã, în ultima perioadã, ºi în domeniul construcþiilor, din ce în ce mai multe persoane se confruntã cu
situaþia cedãrii creanþelor de cãtre bancã unor societãþi de recuperare. Informaþiile care urmeazã sperãm sã-i intereseze pe cei aflaþi într-o asemenea situaþie. Mecanismul cesiunii cãtre SRL-ul subsidiarã a bãncii funcþioneazã conform urmãtoarei scheme: banca mamã declarã creditul ca fiind neperformant, îºi constituie provizion de risc, dar nu
trece la executarea silitã ºi nici nu îl trimite în insolvenþã, ci vinde creanþa unei filiale pe care o deþine în proporþie de
100% (sau unui alt SRL deþinut 100% de banca mamã a bãncii în cauzã); vânzarea creanþei cãtre propria filialã
(adicã trecerea acesteia „dintr-un buzunar într-altul”) sau cãtre o afiliatã, se face la preþuri cam de 10% din valoarea
nominalã, preþ pe care filiala/afiliata îl plãteºte cu un credit pe care, de cele mai multe ori, i-l acordã chiar banca.
Cesiunea de creanþe este operaþiunea prin care creditorul (cedent)
transmite, în mod voluntar, cu titlu
oneros sau cu titlu gratuit, dreptul de
creanþã unei alte persoane (cesionar),
care devine astfel creditor în locul
sãu ºi va putea încasa de la debitor
creanþa cedatã. Contabilizarea contractelor de cesiune a creanþelor la
cesionar (persoana care a preluat
creanþele) trebuie fãcutã în funcþie de
clauzele specifice fiecãrui contract.
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ATENTIE!
În toate cazurile, dacã nu s-a
convenit expres asupra unei cesiuni
parþiale, cesionarul devine titular al
creanþei pentru totalitatea ei. Odatã
cu dreptul de creanþã, cesionarul
dobândeºte, prin efectul cesiunii ºi
în lipsa oricãrei stipulaþii exprese în
acest sens, toate drepturile, accesoriile ºi garanþiile de orice naturã
ale creanþei cesionate. Dacã nu s-a
convenit altfel, dobânzile ºi orice alte
venituri aferente creanþei, devenite
scadente, dar nepercepute încã de
cedent, revin cesionarului, cu începere de la data cesiunii. În primul
rând, trebuie fãcutã distincþie dupã
cum creditul a fost declarat sau nu
scadent în prealabil cesiunii.
 În primul caz avem de a face
cu o activitate de recuperare a unei
creanþe realizate de o societate
specializatã; cel puþin aparent, nimic
ilegal;
 În cea de-a doua ipotezã - nu a
fost declarant scadent înainte de
cesiune - operaþiunea este flagrant
ºi grav ilegalã. Cesiunea creditelor
neperformante poate fi consideratã
ilegalã mai ales în cazul contractelor
de credit de retail, în care debitorul
este un consumator în raporturile cu
banca, calitate pe care ºi-o pierde în
raporturile cu colectorul de creanþe.
Iar în cazul cesiunii creditorului cãtre
un SRL de recuperat creanþe, controlat 100% de banca mamã (sau de
banca-bunicã, pentru a prelua o formula folositã de Adrian VASILESCU,
consilierul BNR), acest SRL se erijeazã el însuºi în bancã, fiindcã
primeºte prin cesiune o creanþã care
rãmâne neschimbatã (în sensul cã

îºi pãstreazã natura de creanþã bancarã), plus garanþiile care o însoþeau.
Dar SRL-ul în cauzã nu mai este
supus normelor ºi controlului BNR,
întrucât el nu este bancã, iar raportul
juridic cu fostul client al bãncii nu
mai este supus normelor de protecþie a consumatorilor. Dacã debitorul nu este de acord, cesiunea nu
poate avea loc.
SOLUÞII
PENTRU BENEFICIARUL CREDITULUI
Într-o astfel de operaþiune ilicitã
beneficiarul creditului are urmãtoarele posibilitãþi:
 fie sã aºtepte momentul când
Banca îl va soma sã plãteascã, deci
va începe procedurile de executare
silitã împotriva debitorului;
 fie sã acþioneze imediat ce
primeºte notificarea prin care este
înºtiinþat de cesiunea de creanþã.
În primul caz, în cadrul contestaþiei împotriva actelor de executare
întreprinse de executorul bancar,
existã mai multe argumente care pot
fi invocate, printre care nulitatea
acestor acte pe motivul cã Banca îºi
foloseºte proprii executori pentru a
executa o creanþã care nu îi mai
aparþine sau pe motivul cã aceºti
executori nu pot executa decât creanþe „bancare” - caracter care nu se
transmite prin cesiune.
În cea de-a doua situaþie, debitorul cedat poate cere nulitatea
cesiunii de creanþe pe cel puþin douã
considerente:
 este încãlcat caracterul “intuitu
personae” al contractului de credit;
 operaþiunea cesiunii creanþei
bancare este o simulaþie care
ascunde o operaþiune ilicitã. 
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Pasaj hobanat Otopeni peste calea feratã de centurã
a municipiului Bucureºti (II)
dr. ing. Victor POPA – vicepreºedinte CONSITRANS,
membru corespondent al Academiei de ªtiinþe Tehnice din România
(Urmare din numãrul anterior)

TEHNOLOGII DE EXECUÞIE
Pentru execuþia acestui pasaj
s-au folosit cele mai moderne materiale de construcþie ºi tehnologii.
Astfel, execuþia coloanelor forate s-a
realizat prin metoda recuperãrii
tuburilor de cãmãºuire, asigurându-se, astfel, o calitate superioarã ºi
o capacitate portantã sporitã.
Coloanele forate au fost testate
conform reglementãrilor în vigoare
pentru a dovedi asigurarea capacitãþii portante. Radierele fundaþiilor

Fig. 13 Aspect armare radier pilon

Fig. 14 Aspect radier culee dupã decofrare

Fig. 15 Hidroizolaþie la radiere
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s-au armat în condiþii de calitate
corespunzãtoare (fig. 13) ºi s-au
betonat în cofraje etanºe performante, ceea ce a permis asigurarea
unei bune calitãþi a acestor elemente
(fig. 14). De asemenea, la radiere
s-a efectuat o bunã hidroizolare a
suprafeþelor în contact cu terenul
(fig. 15).
Elevaþiile au fost executate în
cele mai bune condiþii, cu cofraje
performante (fig. 16).
Calitatea betonului din elevaþii
poate fi vãzutã în figurile 17 ºi 18.
Pentru pilon, care este unul din
cele mai importante elemente ale
podului, s-a acordat o atenþie deosebitã atât la execuþia fundaþiei, cât ºi
la elevaþie.
S-au utilizat cofraje cãþãrãtoare,
performante, tip PERI (fig. 19) iar
calitatea betonului rezultat este cu
totul deosebitã (fig. 20).
Tablierul metalic al structurii mixte
cu conlucrare a suprastructurii pasajului este alcãtuit din oþel laminat de
cea mai bunã calitate îmbinat prin
sudurã. Tablierul a fost uzinat în
tronsoane cu dimensiuni ºi greutãþi
convenabile din punct de vedere al
manipulãrii, transportului ºi montajului.
Tronsoanele grinzilor principale
sunt asamblate pe ºantier pe suporþi
provizorii ºi definitivi (fig. 21) ºi se
îmbinã între ele prin sudurã.
Antretoazele se îmbinã cu grinzile
principale prin eclisare, cu ºuruburi
de înaltã rezistenþã (fig. 22).
Elementele de ancorare a tablierului cu hobane sunt amplasate pe
marginile laterale exterioare ale
grinzilor principale (fig. 23).
Conectorii flexibili din dibluri cu
cap îngroºat sunt amplasaþi atât pe
tãlpile superioare ale grinzilor principale, cât ºi pe cele ale antretoazelor
(fig. 24).

Fig. 16 Aspect cofrare elevaþie pilã

Fig. 17 Vedere elevaþie culee

Fig. 18 Vedere elevaþie pilã

Fig. 19 Aspect cofrare elevaþie pilon

Cofrajele pentru susþinerea platelajului din beton armat sunt alcãtuite
din table ondulate aºezate pe feþele
superioare ale grinzilor ºi antretoazelor (fig. 25).
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Fig. 20 Vedere elevaþie pilon în timpul execuþiei

Fig. 21 Aspect asamblare tablier metalic

Fig. 22 Aspect îmbinãri antretoaze

CONCLUZII

ºoselei adiacente cãii ferate din
urmãtoarele motive:
 reduce la minim înãlþimea de
construcþie;
 reduce substanþial lungimea
pasajului;

 permite realizarea unui traseu
fluent ºi sigur cu elemente geometrice generoase.

Fig. 24 Conectori flexibili pe grinzi ºi antretoaze

Fig. 25 Cofraje din tablã ondulatã
pentru susþinerea platelajului

Soluþia de pasaj hobanat cu un
singur pilon cu doi stâlpi, pe sub
care pot trece cele 3 linii C.F. de centurã ale municipiului Bucureºti,
rezolvã în mod optim traversarea

Fig. 23 Elemente laterale
pentru prinderea hobanelor

Pasajul are un aspect estetic deosebit, înscriindu-se în grupa lucrãrilor
de artã remarcabile din România. 

Terminal de pasageri în portul Orºova
Antreprenor: GRUP PRIMACONS SRL, Slatina
Beneficiar: CN ADMINISTRAÞIA PORTURILOR DUNÃRII FLUVIALE SA, Giurgiu
Proiectant: IPTANA SA, Bucureºti
Clãdirea terminalului de pasageri
a fost realizatã pe un amplasament
„în panã”, la intrarea în Portul Orºova
ºi este parte a unui program al Guvernului României pentru adaptarea
condiþiilor de trafic cu persoane pe cãi
navigabile din þara noastrã, la cerinþele Uniunii Europene.
Aria construitã desfãºuratã este
2446,0 mp, iar regimul de înãlþime
este P + M + E.
Execuþia structurii de rezistenþã
s-a fãcut prin „retragere”, datoritã
particularitãþii amplasamentului, situat între DN6 ºi Dunãre, care permite accesul cu utilaje doar pe o
laturã a clãdirii, pe un spaþiu restrâns,
utilizat concomitent ºi de Portul
Orºova.
Construcþia beneficiazã de un
hol central generos, acoperit de o
cupolã metalicã, susþinutã de o
grindã circularã de beton, încãrcarea fiind preluatã pe stâlpi monoliþi
din beton armat, cu înãlþime liberã
de peste 10 m.
Pentru susþinerea cofrajului grinzii
luminatorului circular s-a utilizat o
soluþie care sã ofere condiþii sigure
de lucru, întrucât grinda monolit circularã are diametrul interior de 12 m
ºi o secþiune zveltã cu înãlþimea de 1 m.
Cele douã faþade longitudinale
au fost realizate cu pereþi cortinã cu
geam termopan reflexiv ºi profile din
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aluminiu, cu rupere de punte termicã, montaþi atât în plan vertical cât
ºi înclinat (cu grad ridicat de dificultate privind realizarea), la faþada
spre Dunãre.
Clãdirea a fost dotatã cu utilaje ºi
echipamente de bunã calitate, ministaþie de epurare, instalaþii de aer
condiþionat, voce-date, sistem control acces, antiefracþie, sistem TV cu
circuit închis.
Execuþia lucrãrii s-a desfãºurat cu
dificultate, întrucât o cale de acces în
Portul Orºova, care trecea pe lângã
ºantier, trebuia sã funcþioneze în
continuare, modernizarea ei fãcându-se în etape, pe timpul construcþiei.
De asemenea, suprafaþa pe
care se construia era un teren cu
umpluturi mari ºi servituþi impuse de
reþelele urbane care traversau situl
(cablu electric de alimentare a
oraºului Orºova, a Portului ºi
ªantierului Naval, cabluri cu fibrã
opticã pentru telecomunicaþii, precum ºi reþele de alimentare cu apã
ºi canalizãri importante).
Prin calitatea execuþiei ºi a materialelor puse în operã, SC Grup Primacons Slatina a executat o lucrare
ce corespunde tuturor cerinþelor de
funcþionare ºi de reprezentare adecvate turismului dunãrean. 
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Conductã de interconectare
a sistemului naþional de transport gaze naturale
cu sistemul vest european
Antreprenor: AMARAD SA, Arad
Asociaþi: INSPET SA, Ploieºti
AMI SA, Baia Mare
Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA, Mediaº
Proiectant general: S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA Departament Proiectare ºi Cercetare
Conducta de interconectare
Dn 700 Mpa x 6,3 Mpa, a sistemului
naþional de transport gaze naturale
cu sistemul vest european, pe direcþia
Szeged - Nãdlac - Arad, urmeazã a fi
executatã în 3 etape. Prezenta lucrare
se referã la etapa a doua, în lungime
de 25,343 Km.
Caracteristici tehnice: capacitatea
maximã de transport 2 mld. mc/an;
capacitatea de operare 1 mld. mc/an;
presiunea de operare 4,0 Mpa - 6,0 Mpa.
Etapele execuþiei lucrãrii sunt:
 Pregãtirea culoarului de lucru,
cu lãþimea de 20 m în teren agricol.
 Aplicarea izolaþiei anticorozive.
Protecþia pasivã contra coroziunii
externe a conductei subterane s-a
realizat prin izolarea conductei, efectuatã în Staþia de Izolat Conducte
din cadrul SC AMARAD SA. În cadrul secþiei de sudare aparþinând
acestei staþii s-au executat mai întâi
îmbinãrile sudate, apoi s-a izolat
îmbinarea a douã conducte (dubleþi).
Manipularea, stocarea ºi transportul materialului tubular:
 Montajul conductei. Îmbinarea
þevilor s-a realizat prin sudurã electricã la poziþie (în ºanþ) ºi a fost
urmatã de examinarea nedistructivã
a îmbinãrilor sudate.
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Montajul conductei în ºanþ, în poziþie definitivã, s-a executat pe tronsoane;
a urmat astuparea cu pãmânt a conductei ºi refacerea terenului afectat la
starea iniþialã pe care acesta a avut-o
anterior execuþiei lucrãrilor.
 Curãþarea ºi probarea conductei
Curãþarea conductei s-a fãcut pe
tronsoane, cu un piston cu garnituri
de cauciuc moale, acþionat cu aer.
Proba de rezistenþã cu aer s-a
efectuat la o presiune de 75,6 bar,
pentru clasa 1 de locaþie, respectiv
88,2 bar pentru clasa 3 de locaþie
pentru o perioadã de 6 ore de la
stabilizarea presiunii ºi egalizarea
temperaturii fluidului de probã din
conductã cu temperatura solului.
Proba de etanºeitate a fost efectuatã la o presiune de 63 bar pentru
o perioadã de 24 ore.
Probele de presiune au fost realizate de Laboratorul propriu al societãþii AMARAD SA, care este certificat
ºi agrementat pentru efectuarea de
teste de presiune la magistrale de
conducte.
Prin lucrãrile de bunã calitate
realizate, a fost finalizatã o etapã
dintr-un proiect care va asigura cu
gaze naturale, pe termen mediu ºi
lung, consumatorii din Zona de Vest
a României. 
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Primim la redacþie
Cãtre: Revista Construcþiilor
Domnului Redactor ªef Ciprian ENACHE
Avem plãcerea sã vã informãm cã, pentru prima oarã în România, s-a materializat o lucrare de
consolidare a unei clãdiri vechi, respectiv „clãdirea Victor Slãvescu aparþinând Academiei de
Studii Economice din Calea Griviþei nr. 2-2A”, folosind o tehnicã modernã de protecþie antiseismicã.
Aceastã soluþie constã în folosirea izolatorilor ºi amortizorilor seismici astfel încât clãdirea respectivã
este total decuplatã de efectul undelor seismice distructive.
Pentru a demonstra cã aceastã metodã de protecþie seismicã este pe deplin eficientã ºi poate fi aplicatã pe
scarã largã în zonele seismice din þarã, Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Pãmântului de la Mãgurele, împreunã cu beneficiarul clãdirii: Academia de Studii Economice ºi proiectantul
lucrãrii SC PROESCOM SRL au montat un sistem modern de supraveghere seismicã, ce a fost conectat
în ziua de 14 decembrie 2010 la Centrul Naþional de Date de la Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Pãmântului de la Mãgurele, care va monitoriza comportarea în timp a construcþiei.
Înregistrãrile pe care ni le va furniza INCDFP vor fi puse la dispoziþia Universitãþii Tehnice de
Construcþii Bucureºti pentru a le studia ºi, împreunã cu alte instituþii ale statului, sã fie folosite la îmbunãtãþirea normelor de proiectare în
construcþii.
Proiectantul lucrãrii SC PROESCOM SRL mulþumeºte pe aceastã cale conducerilor INCDFP ºi ASE Bucureºti pentru sprijinul
acordat la realizarea acestei lucrãri de pionierat în þara noastrã.
Sperãm ca celelalte lucrãri proiectate, monumente de arhitecturã ºi istorice, care au toate aprobãrile legale în aceastã soluþie de izolare a
bazei (Primãria Municipiului Bucureºti, Biserica Fundenii Doamnei, Biserica Creþulescu, Arcul de Trimf din Bucureºti) sã fie cât mai curând
realizate asigurându-se astfel o protecþie antiseismicã pe termen îndelungat.
Vã asigurãm de toatã stima!

Degradãri induse de executarea defectuoasã
a unor lucrãri de canalizare
STUDIU DE CAZ
prof. dr. ing. Ioan TUNS, ºef lucr. univ. dr. ing. Marius MÃNTULESCU, ºef lucr. univ. drd. ing. Florin L TÃMAª Facultatea de Construcþii, Universitatea TRANSILVANIA, Braºov
Amplasamentul studiat este situat pe partea dreaptã a drumului naþional Râºnov – Poiana Braºov,
în dreptul imobilelor nr. 14 ºi 16 de pe strada Cetãþii, din oraºul Râºnov. Strada urmãreºte axul Vãii Cetãþii,
a cãrei apã este canalizatã printr-un sistem colector din beton armat de formã ovoidalã, pozat sub carosabil.
Starea de fapt, prezentatã în lucrare, a fost generatã de execuþia unui tronson de canalizare menajerã, în
apropierea ºi sub cota de fundare a unui zid de sprijin, cu rol de menþinere a stabilitãþii amplasamentului
unor clãdiri de locuit.
Versanþii ce încadreazã Valea
Cetãþii au ca rocã de bazã conglomeratul polimictic Cenomanian,
cunoscut sub numele „Conglomeratul
de Bucegi“ peste care s-a aºternut un
strat de alterare deluvial-proluvialã.

Amplasamentul în cauzã este
constituit dintr-o platformã artificialã
care pãtrunde în versantul stâncos
spre sud, iar pe latura nordicã este
mãrginitã de zidul de sprijin aºezat
pe un deluviu nisipos-prãfos, în
grosime de cca. (50-70) cm (fig. 1).

Fig. 1: Profil geotehnic teren

Fig. 2: Planul de situaþie

40

Investigaþiile efectuate nu au evidenþiat prezenþa apei subterane,
apele de suprafaþã fiind colectate ºi
dirijate spre reþeaua de canalizare.
Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul aparþine unei
vãi, denumitã Valea Cetãþii, care traverseazã Munþii Poiana Braºov din
zona centralã spre vest, fiind afluent
de dreapta al Bârsei.
În aceste condiþii de formare,
albia pârâului este sãpatã în conglomerate, iar pe versanþi aºternându-se
o pãturã deluvialã preponderent
nisipoasã.
Planul general de situaþie al amplasamentului studiat este prezentat în
figura 2.
ANALIZA STÃRII DE DEGRADARE
Cauze ºi moduri de manifestare
Platforma creatã artificial, cu rol
de strat suport pentru imobilele
menþionate în paragraful anterior,
este mãrginitã pe latura nordicã de
un zid de sprijin realizat din zidãrie
de piatrã ce asigurã menþinerea stabilitãþii masivului de pãmânt situat în
spatele acestuia.
Lucrãrile de canalizare menajerã
efectuate în apropierea ºi sub baza
zidului au condus la alterarea stãrii
de rezistenþã ºi stabilitate a unei
porþiuni de zid ºi a masivului de
pãmânt aferent.
Starea de degradare a fost determinatã, în principal, de lucrãrile de
sãpãturã executate fãrã mãsuri de
protecþie pe o lungime relativ mare,
lângã ºi sub cota de fundare a zidului ºi lãsate deschise o anumitã
perioadã de timp.
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Fig. 3: Deschiderea pronunþatã a rostului de tasare

Starea de degradare [1] a fost,
însã, favorizatã ºi de alþi factori perturbatori, precum:
 ruperea în timpul lucrãrilor de
sãpãturã a unei conducte de apã
pozatã la adâncimea de cca. 0,80 m,
la o distanþã de aproximativ 1,0 m de
faþa peretelui;
 scoaterea din poziþie de echilibru a unor porþiuni ale zidului de
sprijin, prin deplasãri liniare ºi unghiulare, ca urmare a anulãrii efectului presiunii reactive a pãmântului
excavat de pe faþa peretelui aflatã în
contact cu acesta înaintea lucrãrilor
de sãpãturã, lipsa tãlpilor, precum
ºi lungimea redusã de încastrare a
peretelui în teren;

Fig. 6: Formarea unor caverne pronunþate
în spatele zidului de sprijin
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Fig. 4: Degradarea zonei superioare a peretelui
ºi a parapetului de protecþie

Fig. 5: Porþiune de perete desprinsã din zidãrie ºi
prãbuºirea pãmântului din spate

 desprinderi de pietre din perete,
porþiuni cu crãpãturi pãtrunse, exfolieri de material de zidãrie din cauza
acþiunii îndelungate a factorilor de
mediu;
 amplificarea factorilor agresivi
ca urmare a vibraþiilor produse de
circulaþia vehiculelor rutiere.
Investigaþiile efectuate la faþa
locului au pus în evidenþã urmãtoarele forme de manifestare a stãrii
de degradare:
 deschiderea pronunþatã a rostului de tasare, concomitent cu înregistrarea unor deplasãri orizontale
diferenþiate ale feþelor exterioare ale
celor douã tronsoane de perete alãturate (fig. 3);
 degradarea pãrþii superioare a
peretelui ºi a parapetului de protecþie, prin apariþia unor crãpãturi cu
deschidere mare, distribuite uniform,
cu deplasãri orizontale ºi verticale
ale porþiunilor delimitate de acestea
(fig. 4);
 desprinderea unor porþiuni de
zidãrie din perete, concomitent cu
prãbuºirea pãmântului din spatele
acestuia (fig. 5);
 deplasãri liniare ºi unghiulare
ale zidului de sprijin ºi formarea unor
caverne adânci în masivul de pãmânt
din spatele lui (fig. 6);

 infiltraþiile de apã în pãmânt,
datorate neetanºeitãþii cãminului de
canalizare pluvialã pentru apele de
suprafaþã din zona curþii imobilului
nr. 14 (fig. 7);
 acþiunea continuã a factorilor de
mediu a contribuit din plin la accentuarea stãrii de degradare prin prezenþa
crãpãturilor în blocul de piatrã,
exfolierea mortarului de legãturã,
desprinderea blocurilor de piatrã din
perete ºi dezvoltarea vegetaþiei (fig. 8).
Stãri de eforturi ºi deformaþii în
masivul de pãmânt
În vederea refacerii capacitãþii de
rezistenþã ºi stabilitate a zidului de
sprijin degradat ºi a masivului de
pãmânt din spatele acestuia, ca
urmare a stãrii de degradare înregistratã, care pune în pericol rezistenþa
ºi stabilitatea clãdirilor cu numerele
portale 14 ºi 16, s-a efectuat analiza
stãrii de eforturi ºi deformaþii orizontale în masivul de pãmânt.
Calculul terenului s-a realizat
cu programul GeoStudio, modulul
SIGMA/W [2].
Modelarea terenului (fig. 9), s-a
fãcut considerând 4 tipuri de materiale:
a. roca de bazã – conglomerate, cu
proprietãþile unui solid indeformabil;
b. umplutura din faþa ºi spatele
zidului, consideratã ca un material
liniar elastic, având modulul de
deformaþie E = 5000 kPa;

Fig. 7: Infiltraþii de apã
din cãminul de canalizare pluvialã

Fig. 8: Porþiune de perete cu crãpãturi extinse,
dislocarea pietrei din zidãrie ºi dezvoltarea vegetaþiei
continuare în pagina 42 
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Fig. 9: Discretizarea masivului de pãmânt

Fig. 10: Distribuþia eforturilor orizontale în masivul de pãmânt din apropierea clãdirii vecine
în momentul iniþial

Fig. 11: Graficul deplasãrilor orizontale în masivul
de pãmânt la faþa interioarã a zidului
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c. nisip prãfos deluvial, având
E = 10000 kPa;
d. zidul de sprijin, considerat din
elemente disparate prin valoarea
coeziunii medii, c = 100 kPa.
Analiza stãrii de eforturi ºi deplasãri orizontale s-a fãcut în trei faze:
1. faza iniþialã de producere a
accidentului;
2. faza de execuþie a sãpãturii în
vederea realizãrii zidului nou lângã
cel existent;
3. faza de îndepãrtare a sprijinirilor dupã excavarea pãmântului de
la baza zidului existent.
Cele trei faze de analizã au rezultat din considerente de ordin tehnologic, astfel:
 în faza iniþialã s-a urmãrit evaluarea gradului de efectuare a fundaþiei imobilelor – clãdiri vecine, în
vederea identificãrii soluþiei optime
de reabilitare;
 în faza a doua s-a urmãrit
evaluarea oportunitãþii de adoptare a
soluþiei de reabilitare solicitatã de
beneficiar, prin realizarea zidului de
sprijin nou în faþa celui existent;
 în faza a treia s-a urmãrit evaluarea gradului de stabilitate a
amplasamentului în faza criticã de
lucru, cu excavaþia pãmântului de la
baza peretelui vechi ºi sprijinirile
aferente îndepãrtate.
Pentru calcul s-a considerat cã
suprasarcina la talpa fundaþiei clãdirii
este de 300 kPa, iar deplasãrile
masivului de pãmânt sunt limitate pe
contur.

Fig. 12: Discretizarea masivului de pãmânt dupã excavarea tãlpii
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Fig. 13: Graficul deplasãrilor pe orizontalã
ale nodurilor reþelei pe faþa interioarã a zidului

Din analiza stãrii de eforturi ºi
deformaþii orizontale în masivul de
pãmânt, în cele trei faze de lucru, a
rezultat cã:
 în faza iniþialã 1 eforturile
unitare orizontale cresc mult în zona
fundaþiei clãdirii vecine (fig. 10), fãrã
ca aceasta sã fie, însã, afectatã, iar
deplasarea maximã orizontalã în
masivul de pãmânt atinge valoarea
de 3,2 mm (fig. 11);
 în faza a doua s-a constatat
acumularea eforturilor orizontale la
baza zidului, unde se înregistreazã
deplasarea maximã orizontalã de
6,4 mm (fig. 12 ºi 13);
 în faza a treia s-a remarcat cã
starea de eforturi nu se modificã
semnificativ în zona fundaþiei imobilului (fig. 14), iar deplasãrile maxime
orizontale de la baza zidului cresc
la 10,2 mm (fig. 15), fãrã ca acestea
sã constituie o stare de solicitare
periculoasã pentru clãdirile învecinate.
CONCLUZII
Deplasãrile majore ale zidului de
sprijin afectat de lucrãrile de canalizare au determinat desprinderea,
prin prãbuºire, a unor porþiuni de

Fig. 15: Graficul deplasãrilor orizontale
în faza 3 de lucru
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Fig. 14: Diagrama eforturilor unitare orizontale în faza 3 de lucru

perete cu antrenarea pãmântului din
spate, punând în pericol starea de
rezistenþã ºi stabilitatea celor douã
clãdiri situate în vecinãtate.
Analiza stãrii de eforturi ºi deplasãri orizontale în masivul de pãmânt,
în cele trei faze de lucru, a permis
adoptarea soluþiei de reabilitare a
amplasamentului afectat prin:
 realizarea unui zid de sprijin din
beton armat în faþa celui existent [3];
 refacerea caracteristicilor mecanice ale pãmântului afectat prin completare cu material de umpluturã
compactat ºi injectare cu material de
adaos.
Soluþia de reabilitare propusã
asigurã refacerea capacitãþii de
rezistenþã ºi stabilitate a amplasamentului avariat, fãrã a fi afectatã
siguranþa în exploatare a clãdirilor
existente [4], [5].
Fundarea noului zid s-a executat
pe stratul de nisip prãfos gãlbui cu
rare intercalaþii de pietriº, cu presiunea acceptabilã Pacc = 310 kPa,
la adâncimea de -1,60 m, faþã de
cota drumului.

Fig. 16: Blocarea temporarã a bazei
ºi sprijinirea peretelui

Pentru restabilirea temporarã a
situaþiei produse în urma executãrii
lucrãrilor de canalizare, s-a propus ºi
realizat blocarea deplasãrii bazei
peretelui, prin turnarea unui beton
de umpluturã clasa C5/7,5 în
sãpãturã ºi sprijinirea provizorie a
peretelui (fig. 16).
Rezultatele obþinute în urma
analizei stãrii de eforturi ºi deformaþii
au constituit elementele de plecare
în calculul de dimensionare a zidului
de sprijin din beton armat amplasat
în faþa celui degradat, operaþie care
s-a efectuat în etapa a doua de lucru
(proiectarea noului zid de sprijin).
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CONSTRUCTORI DE EXCEPÞIE
Virgil Corneliu STÃNÃªILÃ
S-a nãscut la 22 aprilie 1928 în
comuna Stoeneºti, judeþul Olt.
A urmat Liceul D. A. Sturdza din
Craiova, pe care l-a absolvit în anul
1947, dupã care ºi-a continuat studiile
la Facultatea de Instalaþii - Institutul de
Construcþii Bucureºti - devenind inginer
în anul 1951, ca ºef de promoþie.
În învãþãmântul superior, a fost
asistent la Catedra de termotehnicã a
Institutului de Construcþii Bucureºti
(1953 - 1955) ºi ºef de lucrãri (1955 1965). În funcþia de conferenþiar, a
activat la Academia Tehnicã Militarã
(1960 - 1975) ºi profesor asociat la
Politehnica Bucureºti (1985 - 1990).
În anul 1977, a devenit doctor
inginer în termotehnicã ºi maºini termice la Institutul Politehnic, susþinând
teza: Transfer de cãldurã prin intermediul corpurilor mici (cu aplicaþii la
realizarea schimbului de cãldurã în
contracurent, între gaze ºi fãinuri
industriale).
Profesorul Virgil Corneliu STÃNÃªILÃ
a desfãºurat o bogatã activitate de
cercetare ºtiinþificã în domeniul termotehnicii, cu rezultate de excepþie,
studiind: valorificarea materiilor
prime secundare; recuperãri de
energie, îmbunãtãþiri de randamente,
captarea energiei solare ºi a energiei
eoliene; uscãtoare industriale; cuptoare pentru industria ceramicã;
pirolizare ºi gazificare; industria

cimentului; ecologizãri; centrifugarea
de topituri cu perspectiva separãrii,
în faza lichidã, de aur ºi alte metale
nobile fãrã cianuri.
Între anii 1951 - 1962, a activat
ca inginer proiectant ºef la ISPE, ºef
de colectiv de colaborare externã la
MSS (1953 - 1960), inginer ºef la
Trustul de Construcþii Miniere (1962
- 1966), consilier la Ministerul Agriculturii (1966 - 1972), cercetãtor
principal, ªeful secþiei de energeticã
industrialã în domeniul materialelor
de construcþii (1972 - 1990).

Inserãm din realizãrile sale pe
cele mai de seamã: proiectarea
lucrãrilor de betonare (iarnã/varã)
a barajelor de la Bicaz ºi Argeº;
ventilarea tunelului de la Bicaz,
realizarea instalaþiilor termice, de
apã – canal ºi combustibil la
hidrocentrala Bicaz; instalaþii
pilot privind uscarea ºi arderea
cãrãmizilor la ICPMC (8 ore în loc
de 120 ore) - lucrare brevetatã în
SUA; instalaþie de prelucrare abur
folosind energia solarã captatã cu
oglinzi parabolice cu orientare
automatã (premierã în þarã); producerea de var ºi de CO2 curat la
Uzinele Sodice Govora; separarea
energiilor cinetice moleculare
(coautor Octavian STÃNÃªILÃ);
tehnologia producerii de silumin
din materii prime abundente;
tehnologii noi pentru fabricarea
cimentului; gazificarea substanþelor cu componente combustibile
- brevet european de invenþie;
schimbãtor recuperativ de cãldurã din beton, cu înaltã eficienþã
economicã; tratarea termicã a
prefabricatelor din beton - pilot la
scarã industrialã (în camere cu
aer deplasat alternativ, durata de
tratare aproximativ 8 ore); tratarea
termicã a prefabricatelor din
beton (prin imersie în apã caldã);

Panou solar
pentru abur sub presiune

Pilot
pentru gazificarea de cãrbune inferior

Instalaþie pilot pentru reducerea oxizilor de fier
cu praf de cãrbune
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realizarea de copci în lacuri pentru aerisirea peºtilor, ridicând apa
din fundul lacului cu bule de aer
pompat de pe mal; panou de
colectare a energiilor eoliene;
desalinizarea apei de mare prin
îngheþare ºi dezgheþare tehnicã
cu procedee originale (înaltã compatibilitate) etc.
Între anii 1991 - 2000, prof. dr.
ing. Corneliu STÃNÃªILÃ a condus
firma PROGRESS INVENT, realizând:
instalaþie de uscare a cherestelei
(omologatã la catedra de specialitate a Universitãþii Transilvania din
Braºov); instalaþie de uscare a
cerealelor (superioarã celor existente); gazificarea cãrbunilor inferiori
(pilot industrial la Filipeºtii de
Pãdure); metodã de producere a
hidrogenului ieftin prin procedee
siderurgice (experimentat la UPB);
tratarea cenuºilor piritice, cu
extragerea fierului (finanþatã de un
partener belgian); tratarea termochimicã a unor deºeuri industriale
(gudroane, PCB, anvelope de cauciuc, cu finanþarea MCT); tehnologii
noi privind valorificarea energeticã
ecologicã a deºeurilor urbane, piroliza
ºi gazificarea diferitelor substanþe cu
componente combustibile (brevet
european în anul 2004, coautor
Octavian STÃNÃªILÃ) etc.
Menþionãm ºi cercetãrile sale în
curs de experimentare:
 Producerea de pulbere de fier
moale (fãrã carbon), concomitent cu
fabricaþia de hidrogen curat (durata
de procesare ºi a investiþiei se
reduce la o zecime, nu conþine carbon, temperatura de lucru 550 0C, se
foloseºte minereul mãcinat ca atare,
fãrã peletizare, consumul specific de
cãldurã sub 2.000 Kcal/Kg de fier;
combustibilul folosit fiind deºeurile
celulozice, hidrogenul se produce
prin dezoxidarea aburului cu fierul în
curs de reducere, ceea ce determinã
puritatea ºi ieftinitatea);
 Obþinerea de metale ºi metaloizi din oxizi, respectiv din pãmânt
de orice calitate, roci de tot felul,
sterile minerale etc.; cu cheltuieli relativ modeste se obþin metale ºi metaloizi
asigurând un mare profit. Se produc,
totodatã, granule expandate ce
reumplu golurile de extracþie ºi care
pot constitui un acumulator de apã
atât pentru inundaþii cât ºi pentru
secetã;
 Placã bitermã autonomã, cu o
faþã mai caldã ºi cealaltã faþã mai
rece, ca ambianþã (placa are rolul de
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a extrage energie din ambianþã, spre
a o valorifica la cald. Va face posibilã
reducerea panã la 75% a consumului actual de petrol ºi combustibili
clasici - ceea ce va rezolva ecologic
una dintre principalele probleme ale
lumii contemporane). Referitor la
aceastã placã bitermã autonomã,
citãm din cartea sa: Energie curatã,
ieftinã ºi multã, Ed. Matrix Rom,
2005: „În baza legii lui J.C. Maxwell
de distribuþie a moleculelor unui gaz
pe viteze, se calculeazã cã, de
exemplu, o masã de aer atmosferic
de 15 0C poate fi consideratã ca un
amestec intim de 60,8%, respectiv
39,2%, conþinând molecule cu
energii cinetice mai mici, respectiv
mai mari decât media ºi având temperatura de -131 0C, respectiv de
+241 0C. Dupã Maxwell, separarea
componentei calde de cea rece s-ar
putea face doar de un demon”. Prof.
Corneliu STÃNÃªILÃ a înlocuit
demonul cu câmpuri de forþe Van der
Wals, în condiþiile unor densitãþi variate corespunzãtor.
Numeroasele sale realizãri au
fost brevetate ca invenþii. Din cele
peste 72 de brevete, inserãm: procedeu ºi instalaþie de uscare a produselor ceramice (1974); procedeu
ºi instalaþie de desprãfuire electricã
(1975); cuptor pentru ardere de
materiale granulare (1975); procedeu ºi instalaþie de ardere a produselor ceramice (1975); instalaþie
pentru tratarea termicã a betoanelor
(1977); uscãtor de produse ceramice (1977); procedeu ºi instalaþie
de uscare (1978); cuptor pentru
arderea produselor ceramice (1979);
panou solar plan (1980); compoziþie
pentru beton celular izolator (1982);
procedeu ºi gazogen pentru obþinerea gazelor combustibile din cãrbuni inferiori (1988); agent termic ºi
schimbãtor de cãldurã pentru fãinuri
industriale (1989); procedeu ºi instalaþie de producere a hidrogenului
(1993); generator de cãldurã (1993);
procedeu de uscare ºi ardere de
produse ceramice ºi instalaþie pentru
aplicarea acestuia (1995); instalaþie
de uscare a lemnului (1998); procedeu de neutralizare ºi valorificare
a deºeurilor cu clor sau sulf (1999);
procedeu de recuperare a deºeurilor
de cauciuc (1999); procedeu ºi
instalaþie de valorificare energeticã a
reziduurilor combustibile (1993);
schimbãtor recuperator de cãldurã
(2004); procedeu ºi instalaþie de
valorificare energeticã a unei singure

surse de cãldurã (2005); procedeu ºi
instalaþie de extragere ºi separare
a unor componente utile din cenuºi
de termocentralã, sterile ºi altele
asemãnãtoare (2006); procedeu de
reducere a oxizilor de fier (2006);
procedeu de reducere a oxizilor metalici (2006); procedeu de producere
a siliuminiului ºi a aluminiului (2006);
procedeu ºi instalaþie de reducere cu
carbon a oxizilor metalici (2006);
procedeu de valorificare a cenuºilor,
zgurilor, sterilelor mineralelor ºi a
altor amestecuri care conþin oxizi
(2007- coautor Octavian Stãnãºilã);
procedeu pentru realizarea de topituri
silicatice spumate ºi instalaþie pentru
aplicarea acestuia (2003); procedeu
ºi instalaþie de producere de pulbere
metalicã, asociatã sau nu cu fabricaþia de hidrogen (2005); procedeu
de obþinere a hidrogenului din apã ºi
þiþei sau alte hidrocarburi (2004) etc.
Prof. Corneliu STÃNÃªILÃ a publicat peste 50 de articole în diferite
reviste de specialitate, dintre care
amintim articolul Separarea energiilor moleculare în care s-a anticipat
posibilitatea energiei mediului de a fi
valorificatã în interesul societãþii
(Placa bitermã autonomã, în curs de
execuþie a instalaþiei experimentale).
A participat la numeroase manifestãri ºtiinþifice ºi a publicat cartea
Energie curatã, ieftinã ºi multã,
Ed. Matrix Rom, 2005.
A fost expert ONUDI (trimis în
RFG) ºi expert CAER (cu deplasãri în
Cehoslovacia, URSS, Polonia). De asemenea, amintim cã este membru al
Asociaþiei Oamenilor de ªtiinþã.
Pentru opera sa tehnicã ºi ºtiinþificã, i s-au atribuit diferite medalii.
Îndrãgostit de cercetarea ºtiinþificã, s-a dovedit, prin rezultatele
remarcabile obþinute, cã este un
veritabil om de ºtiinþã, un împãtimit
al creaþiei.
Prof. Corneliu STÃNÃªILÃ este
un nume în domeniul termotehnicii,
datoritã harului de iscoditor al noului,
dar ºi culturii tehnice pe care o
posedã, inteligenþei, tenacitãþii, integritãþii, punctualitãþii, capacitãþii de
muncã.
Vorbind cu patos despre realizãrile sale, afirma simplu: „muncesc
în folosul societãþii!”
Acesta este profesorul, inginerul,
omul de ºtiinþã Corneliu STÃNÃªILÃ,
intrat, încã de pe acum, în istoria
ºtiinþei ºi tehnicii termotehnicii
româneºti. 
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Protecþia suprafeþelor din beton
ing. Victoria BACIU, ing. Mirela LAZÃR –
Institutul de Cercetãri pentru Echipamente ºi Tehnologii în Construcþii - ICECON SA

INFLUENÞA PARAMETRILOR NANOMETRICI
ASUPRA PERFORMANÞELOR GLOBALE MACROSCOPICE
ALE PRODUSELOR PELICULOGENE CU EFECT DE AUTOCURÃÞARE
Proprietãþile, complet noi, revelate la scarã nanometricã, ale materialelor deschid un spectru larg de aplicaþii ale nanomaterialelor în construcþii, cu obiective de îmbunãtãþire a confortului ºi calitãþii habitatului.
Pentru a putea înþelege mai bine noutatea pe care o reprezintã produsele peliculogene cu efect de
autocurãþare, în dispersie apoasã, prezentãm câteva date referitoare la nanotehnologie ºi nanomateriale.
Nanomaterialele, boom pentru
construcþii, sunt definite ca fiind
materiale noi, a cãror structurã elementarã a fost adusã la scarã nanometricã ºi care, prin utilizarea,
înglobarea, manipularea acestor
particule foarte mici de material,
creeazã noi materiale la scarã mare.
Aduse la dimensiuni de ordinul a
100 nanometri, materialele încep sã
prezinte proprietãþi radical îmbunãtãþite, controlabile, ºi chiar proprietãþi
complet noi.
Nanotehnologia reprezintã orice
tehnologie care se bazeazã pe abilitatea de a construi structuri complexe respectând specificaþii la nivel
atomic, altfel spus, fabricarea unui
produs cu o mãrime geometricã
controlatã în care cel puþin un
component funcþional are o mãrime
a particulelor mai micã de 100 nanometri (nm). Aceasta permite utilizarea efectelor chimice, fizice sau
biologice care nu se produc decât
peste parametrul crucial de 100 nm.
Se poate face o diferenþã între
nanoparticule sub 100 nm în una,
douã sau trei dimensiuni ºi nanostructuri construite într-o matriþã.
Datoritã raportului mare suprafaþã/
masã, materialele de dimensiuni
nano au proprietãþi energetice
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speciale, proprietãþi care pot fi
utilizate pentru o multitudine de
efecte imposibil de atins cu produse
convenþionale.
Prin folosirea nanotehnologiilor
s-au realizat urmãtoarele:
 obþinerea de nanodispersii ale
unor substanþe organice cu solubilitate scãzutã precum: biocizi, coloranþi, polimeri, conservanþi, diverºi
ingredienþi, substanþe tensioactive,
pesticide, înãlbitori etc; în acest fel
nanodispersiile prezintã performanþe
superioare soluþiilor, emulsiilor ºi dispersiilor convenþionale de particule;
 reducerea semnificativã a cantitãþii de solvenþi organici utilizaþi;

Fig. 1: Componentã la scarã atomicã

extinderea timpului de viaþã al
ingredienþilor activi;
 accelerarea descoperirii de noi
produse chimice ºi lãrgirea posibilitãþii de a proteja prin patente produsele importante.
Majoritatea estimãrilor ºi prognozelor legate de dezvoltarea ºi
potenþialul de piaþã al nanotehnologiei indicã nanomaterialele ca fiind
sectorul catalizator major ºi cu cele
mai rãspândite aplicaþii.
Numai în UE, industria construcþiilor este o afacere de 350 de
miliarde euro, ocupând 10% din forþa
de muncã. La o asemenea dimensiune, construcþiile reprezintã una dintre industriile vizate cu prioritate de
revoluþia nanotehnologicã, dupã ce
aceste tehnologii au fost utilizate
iniþial în domeniul informaþional, al
medicinei, medicamentelor.
Industria vopselelor începe, deja,
sã beneficieze de soluþii inovative
provenite din cercetãri în nanomateriale. Duritatea, rezistenþa mecanicã,
superplasticitatea, afinitatea chimicã,
respingerea particulelor de murdãrie
ºi capacitatea de autocurãþare,
capacitatea de autoreparare ºi chiar
un efect de izolare termicã, sunt
numai câteva dintre proprietãþile
vizate pentru construcþiile moderne
pe baza acestor noi tehnologii.
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Este interesant cã fiecare dintre
aceste proprietãþi, benefice din punct
de vedere structural ºi al confortului,
contribuie, mai mult sau mai puþin
direct, ºi la sustenabilitatea mediului.
Doar câteva exemple: reducerea
poluãrii în procesele de producþie ºi
de curãþare ºi creºterea timpului de
viaþã prin rezistenþa superioarã.
Se estimeazã cã circa 30% din
totalul vopselelor care se vor vinde
în 2015 vor fi bazate pe nanotehnologii.
MECANISMUL
EFECTULUI DE AUTOCURÃÞARE
PRIN FOTOCATALIZÃ
Având în vedere cã efectul de
autocurãþare al produselor peliculogene obþinute prin nanotehnologie
se realizeazã prin fotocatalizã, vom
explica în continuare mecanismul de
fotocatalizã, ce este de fapt fotocataliza ºi caracteristicile fotocatalizatorului, caracteristici care se
transmit ºi produsului peliculogen.
Fotocataliza este procesul de
descompunere al substanþelor poluante organice care intrã în contact
cu suprafeþele tratate în prezenþa
luminii, solare sau artificiale, ºi a
aerului.

În prezenþa aerului ºi luminii se
activeazã pe suprafeþele fotocatalitice un proces de oxidare ce duce
la transformarea ºi la descompunerea ulterioarã a substanþelor
organice ºi anorganice (asimilabile
tuturor pulberilor uºoare), microbi,
oxizi de azot, substanþe aromate
policondensate, benzen, anhidridã
sulfuroasã, monoxid de carbon,
formaldehidã, acetaldehidã, metanol,
etanol, benzen, benzen etilic,
monoxid ºi bioxid de azot, produse
care apar în mod uzual pe suprafeþele murdare, contribuind la apariþia aspectului urât ºi mirosului
neplãcut.
Ce este fotocataliza?
Cataliza este procesul în care o
substanþã participã la modificarea
vitezei unei transformãri chimice a
reactanþilor, farã ca, în final, sã fie
alteratã sau consumatã. Aceastã
substanþã este cunoscutã ca fiind
catalizatorul care determinã creºterea vitezei unei reacþii, prin reducerea energiei de activare.
Fotocataliza este o reacþie care
foloseºte lumina pentru a activa o
substanþã ce modificã viteza unei
reacþii chimice farã ca ea sã fie
implicatã.

Fig. 2
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Fotocatalizatorul este substanþa
care poate modifica viteza reacþiei
chimice, folosindu-se de iradierea
luminoasã. Produsele peliculogene
cu proprietãþi de autocurãþare au în
componenþã un fotocatalizator nano
special, dioxidul de titan.
În figura 2 este prezentat mecanismul fotocatalizei, astfel: când
nano-fotocatalizatorul absoarbe radiaþiile ultraviolete (UV) de la lumina
soarelui sau de la surse de iluminat,
va produce perechi de electroni excitaþi ºi spaþii. Excesul de energie al
acestui electron îl conduce spre
banda de conducþie, creând astfel
perechea: electron negativ (e-) ºi
spatiu pozitiv (h+).
Acest stadiu se numeºte starea
„foto-excitatã“ a semiconductorilor.
Diferenþa de energie dintre banda
de valenþã ºi banda de conducþie
este numitã „bandã-liberã“.
Spaþiul pozitiv al dioxidului de
titan desparte moleculele de apã
pentru a forma hidrogen ºi radicalul
hidroxil. Electronul negativ reacþioneazã cu moleculele de oxigen
pentru a forma super oxidul anion.
Ciclul continuã cât timp lumina
este valabilã.
Când suprafaþa peliculei cu fotocatalizator nano este expusã la
luminã, unghiul de contact al
suprafeþei fotocatalizatoare cu apa
este gradual redus. Dupã o expunere suficientã la luminã, suprafaþa
devine supra-hidrofilicã. Cu alte
cuvinte, ea nu poate exista în formã
de picãturã ci se va întinde de-a lungul substratului. Natura hidrofilicã a
dioxidului de titan, cuplatã cu gravitatea, permite particulelor de praf sã
fie îndepãrtate prin stropirea cu apã
(ploaie), fãcând astfel ca ºi caracteristica principalã de auto-curãþare sã
fie simplã ºi uºoarã. 
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Reclamele stradale… pericol public?
lector univ. dr. Mircea ALEXE - Universitatea Spiru Haret, Bucureºti
Lucrarea pune in evidenþã pericolul prezentat de dezvoltarea haoticã a publicitãþii stradale în oraºe ºi
de-a lungul cãilor de comunicaþii.
În þara noastrã, în perioada post-decembristã, publicitatea este unul din sectoarele de activitate cu cea
mai mare dezvoltare. Dintre formele de publicitate, cea stradalã are un mare impact asupra consumatorilor. Fãrã a fi împotriva publicitãþii stradale, prezentul articol se doreºte un semnal de alarmã pentru
crearea unui cadru legislativ corect ºi aplicarea strictã a acestuia, în vederea reducerii riscului pe care îl
implicã prezenþa reclamelor în zone intens circulate.
Printre cele mai întâlnite materializãri ale publicitãþii la nivel stradal,
se pot enumera:
 LED-Display – ecrane de diverse
dimensiuni, realizate din leduri de
trei culori, amplasate, de obicei, pe
faþadele blocurilor din intersecþii;
 Rooftop – panouri de reclame
poziþionate pe blocuri;
 Trivision – panouri publicitare
ale cãror suprafeþe de expunere sunt
realizate dintr-un mare numãr de
prisme triunghiulare. Prin rotirea
periodicã, automatã, a prismelor, se
creeazã trei imagini diferite;
 BKL – panou publicitar cu dublã
faþã a cãrei suprafaþã de expunere
este realizatã din poliplan printat ºi
înfãºurat pe douã role. Imaginea
prezentatã poate fi schimbatã prin
rotirea periodicã a rolelor (similar
proiectãrii filmelor la vechile cinematografe);
 Easy change – panouri publicitare amplasate rigid pe calcanele
clãdirilor sau pe faþade fãrã ferestre;
 Unipoluri – panouri publicitare
amplasate la marginile ºoselelor, pe
un stâlp;
 Mesh – plasã de fibrã de sticlã,
printatã ºi amplasatã pe faþadele
clãdirilor;
 Banner – suprafaþã de poliplan,
printatã ºi atârnatã între doi stâlpi
(de multe ori peste cãile rutiere).
Aºa cum vom arãta în cele ce
urmeazã, toate aceste reclame se
pot constitui în adevãrate pericole
pentru clãdiri ºi, mai ales, pentru
maºini ºi pietoni.
CAUZELE APARIÞIEI ACCIDENTELOR
DATORATE RECLAMELOR STRADALE
Accidentele datorate publicitãþii
stradale pot avea o multitudine de
cauze, care pot apãrea din faza de
proiectare a reclamei pânã la dezafectarea acesteia.
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Cauzele apariþiei accidentelor
datorate proiectãrii
În faza de proiect, principalele
cauze susceptibile de a genera accidente sunt:
a) Interpretarea greºitã a normativelor (Cod de proiectare. Bazele
proiectãrii ºi acþiuni asupra construcþiilor. Acþiunea vântului – indicativ NP 082-2004). Structurile de
rezistenþã ale panourilor publicitare
sunt, în marea lor majoritate, construcþii metalice zvelte, sensibile la
acþiunea vântului;
b) Prezenþa unor concentratori de
vânt în zonã, bulevarde largi ºi lungi etc.;
c) Necunoaºterea suportului pe
care se amplaseazã reclama;
d) Sub-dimensionarea elementelor
structurale din considerente economice;
e) Lipsa unei strategii privind
perioada de exploatare, programul
de urmãrire ºi întreþinere, modul de
demolare ºi refacere a stãrii iniþiale a
amplasamentului.
Cauzele apariþiei accidentelor
datorate execuþiei
Printre cele mai importante cauze
susceptibile de a genera accidente
în faza de execuþie sunt:
a) ancorarea incorectã a structurii;
b) ancorare incorectã a suprafeþei de expunere pe structurã;
c) defecte de sudurã datorate
poziþiei de sudare, condiþiilor atmosferice, lipsei de experienþã a
sudorului;
d) periclitarea siguranþei structurale pentru clãdirile pe care se
monteazã.
Cauzele apariþiei accidentelor
în exploatare
Principale cauze susceptibile de
a genera accidente în exploatare
sunt:

a) furtul ºi vandalismul;
b) lipsa programului de urmãrire,
în timp, a comportãrii reclamei sau
nerespectarea acestuia;
c) intervenþii asupra structurii
reclamei;
d) obstrucþionarea cãilor de acces;
e) obturarea vizibilitãþii asupra
semnelor de circulaþie;
f) distragerea atenþiei participanþilor la trafic;
g) improvizaþii la reþelele electrice;
h) desprinderi ºi prãbuºiri ale elementelor componente sau ale întregii
reclame.
Cauzele apariþiei accidentelor
în urma dezafectãrii
panourilor publicitare
În urma dezafectãrii panourilor
publicitare, cauzele susceptibile de a
genera accidente în exploatare sunt:
a) demontarea incompletã a structurii, lestului sau a elementelor de
ancoraj;
b) abandonarea structurii de rezistenþã, la poziþie sau în vecinãtatea
acesteia.
TIPURI DE ACCIDENTE PROBABILE,
DATORATE RECLAMELOR STRADALE
Pe toatã durata de existenþã a
reclamelor stradale ºi chiar dupã
dezafectarea acestora, pot apãrea
accidente, din multitudinea de cauze
prezentate anterior. În urma acestora pot rezulta importante pagube
materiale ale clãdirilor ºi autovehiculelor aflate în zonã, cât ºi rãnirea
sau uciderea participanþilor la trafic.
Printre cele mai întâlnite sau
probabile accidente enumerãm:
 Cel mai important accident, în
care sunt implicate reclamele stradale, este prãbuºirea, totalã sau
parþialã, a reclamei.
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Acest tip de accident este cel mai
des întâlnit ºi poate cauza efecte
grave. Existã numeroase astfel de
incidente în România care, din fericire, pânã acum, nu s-au soldat cu
pierderi
de
vieþi
omeneºti.
Prãbuºirea parþialã sau totalã a unei
clãdiri, din cauza amplasãrii pe
aceasta a unei reclame, nu s-a produs încã în România. Având în
vedere mãrimea suprafeþei expuse
la vânt ºi greutatea apreciabilã (mai
ales la cele lestate), coroborate cu
starea ºi vârsta clãdirilor, putem
spune cã acest pericol existã, cel
puþin teoretic.
 Distrugerea faþadelor clãdirilor
(de multe ori faþade monumentale)
cauzatã de elementele de ancorare.
Diblurile, conexpand-urile, ancorele
chimice ºi jugurile folosite la fixarea
reclamelor pe faþade sunt piese ce
rãmân la poziþie ºi dupã dezafectare.
Toate se constituie în acceleratori ai
degradãrii faþadelor ºi produc prãbuºirea placãrilor sau a tencuielilor,
creând un aspect neplãcut. Asemenea situaþii se pot observa, foarte
uºor, pe bulevardele centrale.
 Distrugerea hidroizolaþiilor, termoizolaþiilor teraselor ºi a învelitorilor acoperiºurilor sunt cauzate tot
de elementele de fixare (diblurile,
conexpand-urile, ancorele chimice,
jugurile ºi lesturile). Remedierea lor
este costisitoare ºi de lungã duratã,
presupunând disconfort pentru locatari ºi, nu de puþine ori, sunt însoþite
de procese judiciare interminabile.
 Incendii provocate de sudarea
la poziþie ºi de instalaþiile electrice ale
reclamelor luminoase sau de lipsa
împãmântãrii. Existã exemple de
accidente de acest tip care s-au soldat cu pierderi materiale importante.
 Electrocutãri datorate lipsei
împãmântãrii, distrugerii izolaþiilor
electrice sau ruperii conductorilor de
alimentare.
 Accidentãri ale pietonilor cauzate
de prezenþa pe trotuare a blocurilor
de beton (pãrþi din cuzineþii fundaþiilor), a gropilor, buloanelor ºi conexpand-urilor rãmase în urma dezafectãrii
unor reclame stradale.
 Tamponãri auto datorate obturãrii
vizibilitãþii asupra semnelor de circulaþie, a distragerii atenþiei ºoferilor de
cãtre afiºajul reclamei sau de aprinderea ºi stingerea bruscã, pe timp de
noapte, a reclamelor luminoase.
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MÃSURI DE PREVENIRE
A APARIÞIEI ACCIDENTELOR
DATORATE RECLAMELOR STRADALE
În prezent, în România existã legi
care reglementeazã activitatea de
publicitate stradalã; pe lângã acestea existã ºi reglementãri ale consiliilor locale. Respectarea lor este
urmãritã de cãtre serviciile de publicitate de pe lângã primãrii ºi de
inspecþiile de stat în construcþii.
Legislaþia referitoare la aceastã
activitate, relativ nouã în þara noastrã, este în continuã transformare,
interpretabilã ºi greu de urmãrit
(parte din ea este prezentatã în bibliografie). Urmãrirea aplicãrii legii în
lucrãrile de realizare a reclamelor
stradale se efectueazã mai mult din
punct de vedere scriptic ºi mai puþin
în teren.
Operatorii economici din domeniul publicitãþii eludeazã legea, din
necunoaºtere sau din rea voinþã.
Inspectoratul de Stat în Construcþii a
verificat condiþiile de autorizare,
amplasare, execuþie ºi exploatare a
corpurilor ºi panourilor de afiºaj, precum ºi a reclamelor amplasate în
spaþiul public. Scopul acþiunii a fost
verificarea modului în care autoritãþile publice locale respectã legislaþia ºi impun cerinþele necesare
pentru limitarea cazurilor de amplasare care contravin normelor de utilizare a spaþiului public, constituie
factori de risc ºi afecteazã siguranþa
circulaþiei, siguranþa în exploatare a
clãdirilor, zonele naturale, istorice si
arhitecturale aflate sub protecþie.
Au fost verificate 16.761 de
panouri realizate în perioada 20072010, dintre care 6.454 (33%) au
fost amplasate fãrã autorizaþie de
construire. Astfel, autoritãþile au dispus desfiinþarea a 1.756 de panouri.
Acest raport pus la dispoziþia presei
de Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Turismului ne oferã o imagine de
ansamblu asupra gravitãþii fenomenului ºi asupra necesitãþii elaborãrii
unei legi unitare în domeniul publicitãþii stradale.
Creºterea siguranþei în preajma
reclamelor stradale se poate realiza
prin aplicarea strictã a unei legislaþii
coerente ºi unitare. Cea mai importantã prevedere legislativã, apãrutã
relativ recent, este impunerea expertizei tehnice a faþadelor clãdirilor pe
care urmeazã sã fie amplasate
reclame. Îmbunãtãþirea legislaþiei ar
trebui sã cuprindã impunerea unui
program de urmãrire a calitãþii în timpul execuþiei, a unui program de

urmãrire a comportãrii în timp a
reclamelor, menþionarea strictã a
perioadei de exploatare ºi norme
stricte de dezafectare ºi refacere a
stãrii iniþiale a amplasamentului.
Aceste mãsuri ar reduce semnificativ riscul de accidente ºi ar asigura
confortul vizual în oraºe ºi pe cãile
de comunicaþii.
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