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Lucizii ºi beþivii!
Mai poate cineva sã conteste, acum, spusele pline
de „înþelepciune“ ale savantului de renume mondial, ORACOLUL nostru
naþional, potrivit cãruia
„iarna nu-i ca vara“?
Nu! Pentru cã ele aparþin celui atotºtiutor: de la
economie la ºtiinþã, de la învãþãmânt ºi educaþie la management, de la colaborarea interstatalã la strategii militare,
de la navigaþie la aviaþie, de la energie la infrastructurã etc.
Un polivalent, o excepþie a zilelor noastre care eclipseazã
somitãþi mondiale. Geaba cercetãrile ºi studiile acestor
oameni care, pânã acum, în secolul 21, n-au putut (cu
toate strãdaniile lor) sã constate ºi sã emitã ca atare teze
potrivit cãrora „iarna nu-i ca vara!“.
ªi, într-adevãr, iarna nu-i ca vara, dar, dacã tot s-a
ºtiut acest adevãr, incontestabil de altfel, de ce „Jucãtorul“
n-a pasat spusele ºi soluþiile sale celor care puteau sã
previnã ºi sã limiteze efectele nefaste ale intemperiilor
necruþãtoare care s-au abãtut asupra þãrii noastre?
Cui i-a folosit cã ele au fost doar emise ºi nu s-a fãcut
nimic preventiv?
Totul are o justificare ºi o explicaþie, ambele purtând
amprenta colegilor sãi de echipã care nu mai prididesc cu
absorbþia fondurilor europene, cu legea privind sãnãtatea,
cu reorganizarea teritorialã, cu „întinerirea“ membrilor
Guvernului, cu… modernizarea Statului, cu… de toate ºi
cu nimic pentru oameni ºi þarã.
Sã nu greºim, însã! Reprezentantul partidului aflat la
putere, care a arãtat cu poziþia degetului cum sã se voteze
un act sau altul în Parlament, a dat ºi el pe gaura care-i þine
loc de gurã, una dintre cele mai liniºtitoare constatãri: din
80 de morþi înregistraþi doar unul nu era bãut, restul toþi
erau niºte beþivi.
Ce vorbeºti… Mirceo? Sau erai ºi tu ca beþivii decedaþi?
Aºadar, beþivi ordinari, care n-au avut ce face ºi tocmai acum ºi-au gãsit sã moarã pentru a-i pune pe cei de
la putere în situaþii… nepopulare! Ce sã mai zicem: o
bãtrânã octogenarã ºi-a gãsit sfârºitul pentru cã a cãzut
peste ea tavanul casei. Aºa-i trebuie dacã a fost bãutã,
cum spune liderul portocaliu.
Ce pãcat, însã! Octogenara spera ºi ea ca alãturi de
beþivii „colegi“ de raclã sã apuce mãcar vremurile promise
de „sã trãiþi bine!“ Se poate consola, totuºi, cu ceva: acolo
unde este acum, o va duce mult mai bine!
Noul lider (sperãm pasager) la treburile guvernamentale spunea ºi el, plin de înþelepciune, cã lumea din localitãþile afectate este… leneºã ºi nu iese la treabã! El nu o
fi vãzut oare cã marea majoritate a celor la care se referea
erau oameni de peste 70 de ani? ªi dacã tot îi inventariem pe cei plãtiþi de noi sã ne administreze îl mai
amintim ºi pe cel din fruntea „internelor“ ºi el administrator, deci, care ne spune cã vor veni inundaþiile!
Mare descoperire! Nu ne spune, însã, dacã face ceva
pentru preîntâmpinarea ºi limitarea efectelor unei catastrofe
la fel de mari precum este ºi cea a ninsorilor?
Se aºteaptã, probabil, „tonul GURULUI“ potrivit cãruia,
poate, „inundaþiile nu-s ca zãpezile“!
Ciprian Enache
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Staxo 40
Soluþia potrivitã pentru orice cerinþã
Noua schelã portantã Staxo 40, a firmei Doka,
îndeplineºte cerinþele în domeniul construcþiilor
supraterane ºi redefineºte standardul în privinþa
rapiditãþii, siguranþei ºi eficienþei. Noul cadru în H,
cu o greutate substanþial redusã ºi optimizat din
punct de vedere ergonomic, permite o manipulare
simplã pentru operaþii de montare ºi demontare de
scurtã duratã, asigurând, concomitent, o stabilitate
mare ºi o siguranþã sporitã a muncii.
Rapiditatea asigurã rentabilitatea: cadru high-tech
uºor pentru manipulare ergonomicã
Prin utilizarea metodei elementelor finite în design ºi
construcþie, a fost posibilã reducerea considerabilã a greutãþii schelei Staxo 40 ºi îmbunãtãþirea durabilã a stabilitãþii.
Rezultatul convinge uºor: schela Staxo 40 cântãreºte
doar 15-24 de kilograme în versiunea standard ºi poate fi
mutatã fãrã probleme de o singurã persoanã. Geometria
inovativã a cadrului în formã de H ºi poziþia echilibratã a
centrului de greutate uºureazã, în mod suplimentar, procesele de lucru. În combinaþie cu ordinea logicã de montaj ºi
cu numãrul redus de piese detaºate, se obþin perioade de
montare ºi demontare evident mai reduse. Datoritã construcþiei optimizate a cadrului, Staxo 40 poate fi montat mai
rapid decât schelele portante cu tije individuale, care la
montaj au o greutate cu pânã la 32% mai mare ºi 78% mai
multe piese detaºate, un avantaj decisiv atunci când trebuie
sprijinite eficient suprafeþe mari.
Siguranþa reduce costurile: siguranþa în toate detaliile
Eºafodajele nou dezvoltate sunt deosebit de uºoare ºi
eficiente ºi dispun de un standard înalt de siguranþã.
Punctele de fixare verificate pentru echipamentele de protecþie personale ºi siguranþele de blocare integrate pentru
fixarea crucilor diagonale asigurã, în combinaþie cu
suprafeþele complete de montaj, în ºi între turnurile de
schelã ºi scãrile de urcare stabile, un mediu de lucru stabil
la orice înãlþime. Posibilitatea montajului orizontal cu
îmbinãri rigide între cadre pentru ridicarea cu macaraua
aduce un plus suplimentar în domeniul siguranþei, asigurând, în acelaºi timp, un progres rapid al lucrãrilor.
Eficienþa este vizibilã: soluþia potrivitã pentru orice cerinþã
Geometria spaþialã, în formã de H, a schelei Staxo 40
permite crearea de suprafeþe complete de montaj nu doar
în turnuri ci pentru prima datã ºi între turnurile de schelã.

Fabrica de mobilã
AVIVA
Constructor: WINCON
Duratã proiect: 8 luni
Localitate: Bistriþa
Destinaþie: Halã producþie

În cazul acestui proiect beneficiile clientului au fost:
• lucrul în siguranþã la înãlþime
• cofrarea rapidã
• utilizarea redusã a macaralei datoritã posibilitãþii
de asamblare pe verticalã a eºafodajului
Acest concept, bine gândit, constituie premisa pentru progresul rapid al lucrãrilor, concomitent cu o siguranþã sporitã.
Sub construcþia superioarã, porþiunea liberã de 1,70 m permite montarea ºi demontarea optimizatã ergonomic ºi
rapidã a cofrajului. În mod suplimentar, suprafeþele de lucru
ale construcþiilor superioare în consolã pot fi prelungite
dincolo de schelã. Consolele, uºor de demontat, asigurã
un mod de lucru sigur cu sistem. Staxo 40 realizeazã
adaptarea la înãlþimi diferite, cu ajutorul a trei mãrimi diferite
ale cadrelor ºi cu capete furcã ºi picioare tijã reglabile cu
exactitate milimetricã, cu un domeniu de extindere de câte
75 cm. Geometria inovativã a filetului ºi piuliþa tijei filetate
cu trei aripi permit o reglare simplã a înãlþimii, chiar ºi sub
sarcinã completã. Flexibilitatea maximã ºi o solicitare optimizatã economic a materialului permit realizarea de distanþe mari de pânã la 3,00 m între cadre, cu ajutorul crucilor
diagonale lungi. Staxo 40 este proiectat pentru a obþine o
eficienþã deosebitã ºi viteze mari ºi la mutare. Turnurile
Staxo 40 pot fi deplasate în întregime ºi fãrã demontare pe
roþi de manevrã sau prin ridicare cu macaraua. 

Apãrarea interesului public
la atribuirea contractelor de achiziþii publice
– exigenþe europene –
av. Cristian DUÞESCU
Elaborarea unor reglementãri clare, simple, neechivoce, care sã faciliteze derularea procedurilor de
achiziþii publice, reprezintã un deziderat semnificativ, care se regãseºte în preocupãrile legiuitorului Uniunii
Europene.
Construcþia legalã actualã din România este întemeiatã, în principiu, pe prevederile Uniunii Europene,
Ordonanþa nr. 34/2006 fiind adoptatã ca urmare a asumãrii de cãtre România a angajamentelor de armonizare a legislaþiei cu normele de drept ale Uniunii Europene.
În acest context, având în vedere atât necesitatea transpunerii actelor normative care nu au aplicabilitate directã, cât ºi imperativul ca dreptul intern sã corespundã spiritului reglementãrilor Uniunii Europene,
reiese cã principiile care guverneazã procesul de achiziþii publice sunt comune tuturor statelor din cadrul
Uniunii Europene.
În prezent, UE organizeazã o
amplã consultare publicã privind
mãsurile care ar spori competitivitatea pieþei achiziþiilor publice ºi ar
reduce cheltuielile în acest sector, în
timp ce Comisia a publicat, la
27.01.2011, o carte verde care propune astfel de mãsuri.
Prin modificarea legislaþiei europene se urmãreºte asigurarea, în
aceeaºi mãsurã, a transparenþei,
accesului egal ºi concurenþei loiale
în cadrul procesului de atribuire a
contractelor de achiziþie publicã.
Corolarul tuturor acestor principii
este constituit de dezideratul ca
întreaga activitate de atribuire a contractelor de achiziþii publice sã vizeze
respectarea ºi apãrarea interesului
general al societãþii, interesului public
ºi sã evite orice alterare a a egalitãþii
de ºanse între ofertanþi.
Atribuirea contractelor încheiate
în statele membre în numele statului,
al colectivitãþilor teritoriale ºi al altor
organisme de drept public, trebuie
sã respecte principiile prevãzute de
Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi
Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene, în special principiul
liberei circulaþii a mãrfurilor, principiul libertãþii de stabilire ºi principiul
libertãþii de a presta servicii, precum
ºi principiile care decurg din acestea, precum egalitatea de tratament,
nediscriminarea, recunoaºterea reciprocã, proporþionalitatea ºi transparenþa.
1. Existenþa unor criterii obiective
de atribuire a contractului-garanþie de
respectare a interesului public
Atribuirea contractelor trebuie realizatã pe baza unor criterii obiective,

care asigurã respectarea principiilor
de transparenþã, de nediscriminare
ºi de egalitate de tratament ºi care
garanteazã aprecierea ofertelor în
condiþii eficiente de concurenþã.
Legiuitorul european a introdus
regula potrivit cãreia este admisibilã
numai aplicarea a douã criterii de
atribuire, ºi anume criteriul „preþului
cel mai scãzut“ ºi criteriul „ofertei
cele mai avantajoase din punct de
vedere economic“.
Pentru a garanta egalitatea de
tratament, criteriile de atribuire trebuie sã permitã compararea ºi
evaluarea ofertelor în mod obiectiv.
În cazul în care aceste condiþii sunt
îndeplinite, criteriile economice ºi
calitative de atribuire, ca ºi îndeplinirea cerinþelor de mediu, pot permite autoritãþii contractante sã
rãspundã necesitãþilor colectivitãþii
publice vizate, aºa cum sunt ele exprimate în specificaþiile contractului.
În aceleaºi condiþii, o autoritate contractantã poate utiliza criterii care
urmãresc satisfacerea cerinþelor
sociale ce rãspund în special necesitãþilor - definite în contract - specifice unor categorii de populaþie
defavorizate din care fac parte beneficiarii/utilizatorii lucrãrilor, bunurilor
sau serviciilor care fac obiectul
contractului.
O problemã extrem de serioasã,
în materia achiziþiilor publice, o reprezintã, în România, încãlcarea principiului determinãrii, de cãtre autoritatea
publicã, a unor criterii obiective de
selecþie, acesta fiind argumentul
principal din cauza cãruia Comisia

Europeanã a suspendat plãþile pentru Axa 2 a Programului Operaþional
Regional (POR).
Absenþa unor criterii obiective,
introducerea unor factori de discriminare în procedura de selecþie
reprezintã, de multe ori, un indiciu al
existenþei unor fapte sau tentative de
corupþie.
2. Ocrotirea liberei concurenþe,
din perspectiva participãrii întreprinderilor afiliate
O limitare esenþialã a principiului
libertãþii de a participa la procedura
de achiziþie publicã constã în interdicþia depunerii mai multor oferte în
cadrul aceleiaºi proceduri, ori a unor
oferte în cadrul cãrora un agent economic sã depunã o ofertã individualã
sau comunã cu alþi agenþi ºi sã fie
nominalizat ca subcontractant în
cadrul altei oferte.
Legea românã permite, prin art.
46 alin. 2 al OUG nr. 34/2006, ca
douã sau mai multe întreprinderi
afiliate sã depunã oferte în cadrul
aceleeaºi proceduri de atribuire a
contractului, sub rezerva ca aceste
oferte sã nu denatureze concurenþa.
Intrarea în acorduri de asociere
diferite, a unor întreprinderi aflate
sub un control comun, în vederea
depunerii unor oferte concurente,
poate ridica riscuri majore pentru
partenerii din acordul de asociere.
Poate exista situaþia ca, în anumite domenii sau pentru anumite
lucrãri specifice, ofertele sã fie
depuse numai de consorþii (asocieri)
care au fiecare un partener din
cadrul aceluiaºi grup.
continuare în pagina 10 
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În acest mod, grupul respectiv,
care reprezintã, în esenþã, o entitate
cu un interes unic, încalcã obligaþia
de a nu depune douã sau mai multe
oferte.
În lipsa unui text comunitar, legea
românã face vorbire de cerinþa neafectãrii concurenþei ºi de obligaþia
publicãrii tuturor întreprinderilor afiliate.
3. Excluderea participanþilor vinovaþi de fapte de corupþie, spãlare
de bani, criminalitate organizatã sau
fraudã în dauna Uniunii Europene
Un principiu esenþial, care guverneazã directiva cadru în materia
atribuirii contractelor de achiziþii publice, constã în excluderea operatorilor economici care au participat la o
organizaþie criminalã sau care au
fost gãsiþi vinovaþi de corupþie sau
fraudã în detrimentul intereselor
financiare ale Comunitãþii Europene
sau de spãlare de bani.
Autoritãþile contractante trebuie
sã cearã candidaþilor / ofertanþilor,
dupã caz, sã prezinte documente
corespunzãtoare ºi, în cazul în care
au incertitudini cu privire la situaþia
personalã a acestor candidaþi /
ofertanþi, pot solicita cooperarea
autoritãþilor competente ale statului
membru în cauzã. Excluderea unor
astfel de operatori economici trebuie
sã intervinã în cazul în care autoritatea contractantã are la cunoºtinþã
o hotãrâre privind delictele menþionate anterior, pronunþatã conform
dreptului intern ºi cu caracter definitiv, care îi conferã autoritatea de
lucru judecat. În cazul în care dreptul
intern prevede dispoziþii în acest
sens, nerespectarea legislaþiei privind mediul sau a legislaþiei privind
înþelegerile ilegale în contractele de
achiziþii publice, care au fãcut obiectul unei hotãrâri cu caracter definitiv
sau al unei decizii cu efecte echivalente, poate fi consideratã o încãlcare
a eticii profesionale de cãtre operatorul economic sau ca o abatere gravã.
În conformitate cu legislaþia internã a statului membru în care sunt
stabiliþi candidaþii sau ofertanþii,
solicitãrile se referã la persoane fizice
ºi persoane juridice, inclusiv, dupã
caz, la directori de companii sau la
orice persoanã cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, în
ceea ce priveºte candidatul sau ofertantul, potrivit dispoziþiilor art. 45
alin. (1) din Directiva 2004/18/CE.
Aplicarea acestui principiu de
drept european este necesar a se
realiza într-o modalitate care sã permitã identificarea tuturor situaþiilor în
10

care persoane ce reprezintã sau
controleazã entitãþi participante la
procesul de achiziþii publice au fost
în situaþia de excludere vizatã.
Legea românã (OUG nr.34/2006)
nu conþine transpunerea textului din
directivã care stabileºte sfera de
incidenþã a obligaþiilor de informare
cu privire la persoanele sancþionate
pentru fapte de corupþie, fraudã faþã
de interesele Comunitãþii, grup criminal organizat sau spãlare de bani.
În aceste condiþii, în faþa insuficienþei
normative, existã riscul de a se
naºte situaþii în care persoane fizice
condamnate pentru corupþie, exercitând un control indirect asupra unor
persoane juridice, sã participe la
proceduri de atribuire a contractelor
de achiziþii publice prin intermediul
acestor persoane.
4. Contestarea actelor emise de
autoritatea contractantã în cadrul
procedurii de atribuire a contractelor de achiziþie publicã
Conform art. 255 alin l din O.U.G.
nr. 34 din 2006, aºa cum a fost modificat de Legea nr. 278/2010, „Orice
persoanã care se considerã vãtãmatã într-un drept ori într-un interes
legitim, printr-un act al autoritãþii contractante, prin încãlcarea dispoziþiilor
legale în materia achiziþiilor publice,
poate solicita, prin contestaþie, anularea actului, obligarea autoritãþii
contractante de a emite un act,
recunoaºterea dreptului pretins sau
a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicþionalã, în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã.“
Dupã cum se poate observa, sub
pretextul utilizãrii abuzive a cãilor de
atac, respectiv a contestaþiilor, dispoziþiile Legii nr. 278/2010 modificã
procedura de contestare în materia
achiziþiilor publice, eliminându-se
posibilitatea persoanei, care se considerã vãtãmatã într-un drept ori într-un
interes legitim printr-un act al autoritãþii contractante, de a formula,
alternativ, contestaþie în justiþie, aºa
cum era aceasta prevãzutã iniþial în
cuprinsul art. 255, alin. l ºi urmãtoarele din O.U.G. 34/2006.
Astfel, conform noii reglementãri,
o atare persoanã poate solicita anularea actului, obligarea autoritãþii
contractante de a emite un act,
recunoaºterea dreptului pretins sau
a interesului legitim doar pe cale
administrativ-jurisdicþionalã,
prin contestaþie adresatã direct

Consiliului Naþional pentru Soluþionarea Contestaþiilor.
Apreciem cã, prin eliminarea
cãii contenciosului administrativ, ca modalitate de atacare a
actelor emise de cãtre autoritãþile
contractante, aceste acte sunt
sustrase de la controlul judecãtoresc, eludându-se, în acest mod,
dreptul de a formula acþiunea în
anulare a actului administrativ,
drept prevãzut ºi garantat de art.
126 alin 6 din Constituþie, aºa cum
vom arãta în continuare.
Prin excluderea posibilitãþii de
opþiune între contestarea actului
administrativ pe calea administrativjurisdicþionalã ºi formularea unei
acþiuni direct în faþa instanþei judecãtoreºti, în temeiul dreptului comun în
materia contenciosului administrativ,
apreciem cã este încãlcatã ºi cerinþa
constituþionalã consacratã de art. 21
alin. (4), potrivit cãreia „Jurisdicþiile
speciale administrative sunt facultative ºi gratuite“, calea administrativ jurisdicþionalã fiind obligatorie.
Cu toate cã Directiva 2007/66/CE
permite instituirea unor organisme
jurisdicþionale, care sã soluþioneze în
primã instanþã cãile de atac, Constituþia României este neechivocã.
Preeminenþa dreptului comunitar
faþã de dispoziþii constituþionale ale
unui stat membru nu opereazã în
cazul în care norma comunitarã are
un caracter dispozitiv, aºa cum este
cazul art. 2 alin. (9) din Directiva
2007/66/CE.
În esenþã, directiva europeanã nu
interzice ca, în primã instanþã, calea
de atac sã fie soluþionatã de un
organism care nu este instanþã de
judecatã.
În concluzie, apreciem cã noile
dispoziþii legale sunt neconstituþionale, impunându-se modificarea
legislaþiei în sensul revenirii Ia
vechea regelementare în domeniu,
potrivit cãreia atacarea actelor
emise cu încãlcarea legislaþiei
achiziþiilor publice se putea realiza
pe douã cãi, respectiv calea
administrativ - jurisdicþionalã ºi
calea contenciosului administrativ.
În acest mod se asigurã exercitarea controlului judecãtoresc
pe calea contenciosului administrativ, instituit de Constituþie ºi
se menþine caracterul facultativ al
procedurilor administrativ-jurisdicþionale, acestea neputând limita în
niciun mod accesul la justiþie. 
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A XII-a Conferinþã Naþionalã
de Geotehnicã ºi Fundaþii (CNGF 2012)
IAªI, 20-22 SEPTEMBRIE 2012
În perioada 20-22 septembrie se va desfãºura cea de a XII-a CONFERINÞÃ NAÞIONALÃ DE
GEOTEHNICÃ ªI FUNDAÞII, organizatã de Societatea Românã de Geotehnicã ºi Fundaþii – Filiala
Iaºi, Universitatea Tehnicã “Gh. Asachi” Iaºi – Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii Iaºi, Academia
Oamenilor de ªtiinþã din România – Filiala Iaºi.
SNGF 2012 îºi propune sã reprezinte un forum deschis prezentãrii ºi dezbaterii problemelor actuale
din domeniu, la care sunt invitaþi sã participe specialiºti din cercetare, proiectare, execuþie, învãþãmânt,
administraþie publicã, inspectoratele teritoriale în construcþii etc.
Conferinþa se va desfãºura la Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii Iaºi, str. Dumitru Mangeron, nr. 43 stg.
Secþiunile CNGF 2012


Investigarea geotehnicã a terenului de fundare



Fundarea construcþiilor în condiþii dificile. Studii de caz



Calculul terenului de fundare ºi proiectarea geotehnicã în viziunea Eurocode 7 ºi Eurocode 8



Terasamente, versanþi ºi geotehnica mediului înconjurãtor



Tehnologii moderne pentru execuþia fundaþiilor ºi lucrãrilor de pãmânt



Accidente ºi avarii la lucrãri de inginerie geotehnicã ºi fundaþii. Studii de caz

Detalii legate de programul celei de-a XII-a Conferinþe Naþionale de Geotehnicã ºi Fundaþii ºi
condiþiile de transmitere a lucrãrilor scrise se pot gãsi pe site-ul http://www.ce.tuiasi.ro/~cngf.
Printr-un intens schimb de experienþã, lucrãrile geotehnice, performanþele, abordãrile ºi conceptele
moderne în proiectarea geotehnicã, modalitãþile de gestionare a riscurilor geotehnice ºi soluþiile inedite
de rezolvare a cazurilor deosebite îºi vor gãsi locul în Secþiunile Conferinþei, respectiv în lucrãrile scrise
ce vor fi publicate în volumele de lucrãri ale Conferinþei ºi, selectiv, în Buletinul Universitãþii Tehnice
„Gh. Asachi” Iaºi.
Comitetul de Organizare a celei de-a XII-a
Conferinþe Naþionale de Geotehnicã ºi Fundaþii
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Fundarea unui turn GSM
cu micropiloþi Chance®
ing. Daniela GRIGORE, ing. Dan CARASTOIAN, ing. ªtefan OPREA, ing. Rãzvan CHIRILÃ - SC PROEXROM SRL Iaºi

În comuna Mãlini din judeþul Suceava s-a realizat un turn metalic cu înãlþimea de 50 m, pentru
montarea antenelor de emisie recepþie destinate transmiterii radioelectrice de sunete în sistem GSM.
DESCRIEREA LUCRÃRII
Din cauza caracterului instabil al versantului pe care
este amplasat turnul, fundarea acestuia s-a realizat în
soluþia unor fundaþii de adâncime, pe micropiloþi
Chance®, încastraþi în stratul stabil de argilã marnoasã,
pe o lungime de 5,00 m.

Fig. 1: Plan fundaþii

Foto 1: Drumul de acces ºi amplasamentul lucrãrii

Sistemul de fundare al turnului este compus din
3 fundaþii izolate dispuse conform figurii 1, rigidizate
între ele cu grinzi din beton armat. Sub fiecare fundaþie
izolatã sunt dispuºi, simetric, câte 9 micropiloþi Chance®
de tip SS175, la o distanþã de 1,56 m interax unul faþã de
celãlalt, având lungimea de 7,80 m.

Fig. 2: Secþiune transversalã fundaþii
18
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Grinzile care leagã fundaþiile izolate între ele au rol
de rigidizare ºi de redistribuire a încãrcãrilor în turn,
astfel încât sã se obþinã o uniformizare a presiunilor pe
suprafaþa de contact a fundaþiilor.
MICROPILOÞI CHANCE®
Micropiloþii sunt alcãtuiþi dintr-un ax central de oþel,
de formã pãtratã cu muchiile teºite, compus din:
 segmentul de vârf cu trei elice portante ºi lungimea
L = 2,24 m;
 douã extensii simple SS175 cu lungimea L = 2,03 m;
 o extensie simplã SS175 cu lungimea L = 1,50 m.
Elicele portante pe segmentul de vârf au diametre de
20 cm, 25 cm ºi 30 cm, sunt din oþel laminat la cald, cu
formã elicoidalã ºi cu pantã uniformã.
Micropiloþii Chance ® au atât rol de stabilizare a
versantului, cât ºi rol de preluare ºi transmitere a încãrcãrilor provenite de la turn ºi de la anexe, la terenul de
fundare.
În timpul instalãrii s-a întocmit o fiºã de instalare pentru fiecare micropilot, în care s-a avut în vedere tipul ºi
lungimea pilotului ºi presiunea motorului hidraulic, prin
intermediul cãreia s-a determinat capacitatea portantã a
micropilotului.

Foto 4: Dispunerea micropiloþilor în carcasa de armãturã

Foto 5: Fundaþia turnului GSM

Foto 2: Instalarea micropiloþilor

Foto 3: Realizarea rezervorului de ciment
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AVANTAJE
 Durata de instalare a celor 27 de micropiloþi a fost
de 3 zile;
 Nu au fost necesare foraje; instalarea s-a fãcut
rotativ, cu ajutorul unui cap hidraulic (fãrã presare sau
percuþie);
 S-au diminuat costurile necesare cu manopera ºi
echipamentul.
ALTE DOMENII DE APLICARE A TEHNOLOGIEI CHANCE®
 Sisteme de sprijinire pentru incinte
 Ancoraje pentru stabilizarea versanþilor
 Reabilitarea fundaþiilor
 Piloþi pentru culee poduri
 Fundaþii de adâncime pentru construcþii noi
 Stâlpi de iluminat ºi de semnalizare
 Fixarea conductelor de apã ºi canal
 Ziduri de sprijin
 Stâlpi de telecomunicaþie
 Pontoane
 Debarcadere etc.
www.proexrom.ro
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CFA – pilot forat cu ºnec continuu
ing. Lóránd SATA - director tehnic, SBR Soletanche Bachy Fundaþii
prof. dr. ing. Sanda MANEA - director Departamentul de Geotehnicã ºi Fundaþii
Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti
Sistemul de forare cu ºnec continuu reprezintã o preocupare actualã pentru constructorii din România.
Tehnologia, cunoscutã de mai bine de 45 ani pe plan internaþional, a fost introdusã pe piaþa fundaþiilor speciale din
România abia la sfârºitul anilor ‘90. Pe de o parte, existã o reticenþã din partea proiectanþilor de infrastructurã din
cauza limitãrilor tehnologiei (lungime de forare, lungime carcasã, terenuri instabile ºi tari), pe de altã parte, existã
o încurajare venitã din partea investitorilor privaþi datoritã productivitãþii, eficienþei economice ºi capacitãþii
portante mãrite a pilotului CFA faþã de tehnologiile tradiþionale de forare cu tubaj recuperabil ºi bentonitã.
Existã capitole dedicate tehnologiei
în standardul român de execuþie
„EU-conform”, SR EN 1536/2011:
Execuþia lucrãrilor geotehnice speciale. Piloþi foraþi. Se fac referiri la ea ºi
în normativul de proiectare geotehnicã
a fundaþiilor pe piloþi, NP 123:2010,
deja adaptat la standardul SR EN
1997-1: 2006 – Eurocod 7: Proiectare
geotehnicã. Partea 1: Reguli generale.
Pilotul forat cu ºnec sau burghiu
continuu (continuous flight auger pile
- CFA-pile / pieu a la tarière continue
creuse) este definit ca un pilot forat
realizat cu ajutorul unui ºnec sau
burghiu continuu având o tijã gãuritã,
prin gãurile cãreia betonul sau laptele
de ciment este injectat / pompat pe
mãsurã ce ºnecul este extras.
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Diametrele uzuale sunt de 400 /
500 / 600 / 800 / 900 / 1.000 / 1.200 mm,
ele fiind corelate cu lungimile de forare
maxime de 23 ÷ 25 m, în funcþie de
limitãrile utilajelor de forare.
Lungimea carcaselor nu se recomandã a fi mai mare de 22 ÷ 24 m, în
funcþie de rigiditatea lor.
Piloþii CFA se utilizeazã, de regulã,
ca fundaþii indirecte, sub formã de
ancoraje ºi ca elemente de susþinere,
ziduri de sprijin.
ETAPELE EXECUÞIEI
 Forarea: forarea cu ºnec pânã la
atingerea cotei de fundare proiectate.
 Betonarea:
- deschiderea clapetei-capac de la
baza ºnecului;

- pomparea betonului prin vârful
ºnecului (injectarea bazei pilotului);
- retragerea ºnecului imersat în
betonul proaspãt.
 Instalarea carcasei de armãturã:
- regãsirea secþiunii de beton proaspãt, prin curãþarea platformei de
pãmântul evacuat din foraj, respectiv
betonul în exces;
- introducerea carcasei de armãturã
prin betonul proaspãt;
- vibrarea carcasei pânã la cota din
proiect.
STABILITATEA FORAJULUI
Un aspect important se atribuie
siguranþei stabilitãþii pereþilor forajului,
deoarece prin natura tehnologiei, în
orice moment al execuþiei, forajul nu
rãmâne neprotejat:
 Pilotul este forat fãrã alte mãsuri
de susþinere a excavaþiei, stabilitatea
acesteia fiind pãstratã de ºnec ºi de
materialul de pe palele ºnecului.
 În timpul betonãrii, vârful ºnecului
este mereu imersat în beton: stabilitatea forajului este asiguratã pe zona
betonatã de betonul deja turnat prin
vârful ºnecului, iar în zona nebetonatã,
pereþii forajului rãmân susþinuþi de
ºnec / materialul de pe palele ºnecului.
CONTROLUL CALITÃÞII EXECUÞIEI
Sistemele de monitorizare, în timp
real, al parametrilor de forare ºi betonare - adâncimea de forare, verticalitatea forajului, viteza de avansare a
forajului, rotirea ºnecului, momentul
de torsiune, presiunea betonului,
viteza betonãrii, cantitatea realã a
betonului turnat, supraconsumul de
beton – asigurã controlul imediat
asupra execuþiei pilotului de cãtre
operator / personalul responsabil,
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respectiv redau secþiunea axialã verticalã realizatã a pilotului executat.
Fiºa electronicã a pilotului, însum â n d înregistrãrile menþionate, se
acceptã, în unele cazuri, ºi ca verificãri
ale integritãþii pilotului.

Pe de altã parte, continuitatea ºi
integritatea secþiunii pilotului executat
derivã ºi din natura tehnologiei în sine,
introducerea carcasei de armãturã
realizându-se prin corpul pilotului
proaspãt betonat. Deoarece sistemele
de monitorizare automate controleazã
exclusiv procesele de forare ºi betonare, o atenþie deosebitã se alocã
introducerii la cotã a carcaselor.
PROIECTAREA
Valoarea de calcul a capacitãþii portante ultime la compresiune a piloþilor
flotanþi executaþi pe loc se exprimã în
normativul NP 123: 2010, fiind compusã
din valoarea de calcul a rezistenþei pe
bazã a pilotului ºi din valoarea de
calcul a rezistenþei de frecare pe
suprafaþa lateralã a pilotului:
Rc,d = Ab qb,k / γb2 + (U Σqs,ki li) / γs2

Coeficienþii parþiali pentru rezistenþa bazei pilotului ( γb ) ºi pentru
rezistenþa prin frecare pe suprafaþa
lateralã a pilotului ( γs) – prin menþionarea tehnologiei CFA pentru prima datã
într-un normativ de proiectare naþional
– aratã conform tabelelor 1 ºi 2.
În cazul coeficientului parþial care
afecteazã rezistenþa bazei pilotului,
trebuie menþionat cã pilotul CFA este
catalogat ca fiind uºor superior chiar ºi
faþã de piloþii cu injecþie (de regulã ulterioarã) la bazã, respectiv net superior
faþã de celelalte tehnologii de betonare.
În cazul coeficientului parþial care
influenþeazã rezistenþa prin frecare pe
suprafaþa lateralã a pilotului, modul
de execuþie CFA este considerat net
superior faþã de forajul cu tubaj nerecuperabil ºi faþã de forajul sub noroi.
Numeroasele încercãri de probã,
efectuate în diversele proiecte de
Soletanche Bachy, atât pe plan internaþional cât ºi pe plan naþional, pe
piloþi CFA, au arãtat o diferenþiere chiar
ºi faþã de piloþii foraþi cu tubaj recuperabil în favoarea CFA.
AVANTAJELE MAJORE ALE SOLUÞIEI
Durata medie de execuþie a unui
pilot se încadreazã, de regulã, în intervalul 10-30 minute, ceea ce îi conferã
o rapiditate evidentã, fiind un factor
decisiv în reducerea costurilor.
Controlul maxim asupra integritãþii
ºi calitãþii pilotului eliminã complet riscul
de pierdere a stabilitãþii forajului.
Capacitatea portantã este mãritã,
faþã de piloþii foraþi prin metodele
tradiþionale, efectul direct fiind, de
asemenea, asupra costurilor globale.
Aceastã recapitulare a aspectelor
legate de succesiunea de execuþie, de
asigurarea calitãþii produsului finit,
împreunã cu precizãrile fãcute în privinþa proiectãrii, nu are scopul de a
oferi o informare completã asupra
tuturor detaliilor ci, mai degrabã, se
adreseazã tuturor celor care au încã
anumite reþineri în privinþa piloþilor

Tabelul 1

Tabelul 2

CFA, având ca scop eliminarea ºi clarificarea „neajunsurilor” exprimate ºi
deschiderea de noi discuþii în temã.
Ca orice tehnologie, are un domeniu de aplicare foarte bine delimitat de
experienþa în execuþie întrunitã în
standardele de referinþã, aºa cã ea trebuie utilizatã în cunoºtinþã de cauzã.
Atât experienþa internaþionalã cât ºi
cea naþionalã au demonstrat aplicabilitatea ºi avantajele clare ale tehnologiei de forare CFA într-o gamã largã
de proiecte. Deschiderea cãtre aplicarea de noi metode de execuþie ne
oferã o viziune mai amplã asupra posibilitãþilor de rezolvare a problemelor
geotehnice ºi este în favoarea creºterii
competivitãþii. 

SC SBR Soletanche Bachy Fundaþii SRL
Str. Delea Nouã, Nr. 3, Et. 2, Sector 3, Bucureºti - 030924, România
Tel: +40 31 102 37 01 | Fax: +40 31 102 37 02
Email: sbr@sbr.ro
www.sbr.ro | www.soletanche-bachy.com

EXPERIENÞÃ ªI PROFESIONALITATE
FORETIS este una dintre societãþile cu cea mai mare experienþã în lucrãrile de fundaþii speciale din România. Ea s-a desprins din întreprinderea Metroul Bucureºti prin privatizarea, în anul
1991, a Secþiei de Lucrãri Miniere Speciale, beneficiind atât de experienþa anterioarã dobânditã în
executarea lucrãrilor speciale de la Metrou cât ºi de experienþa acumulatã dupã 1991 la o gamã
largã de lucrãri de pereþi mulaþi, piloþi foraþi, ancoraje, injecþii în teren ºi structuri, puþuri pentru
alimentare cu apã ºi pentru epuizment etc.
Dupã mulþi ani în care s-au continuat
ºi s-au modernizat lucrãrile începute la
metrou înainte de 1989, acum au demarat
lucrãrile la o nouã Magistralã, M5.
Aceasta cuprinde, în etapa I-a de execuþie, tronsonul Drumul Taberei – Universitate iar în etapa a II-a Universitate
– Pantelimon. Tronsonul de metrou
Drumul Taberei – Universitate va avea o
lungime de 9,06 km ºi 13 staþii.
În staþia Eroilor se va face legãtura
cu Magistrala I, iar în staþia Universitate
se va realiza legãtura cu Magistrala II
de metrou.

Tronsonul Drumul Taberei – Eroilor va avea o lungime de
6,54 km ºi va cuprinde 10 staþii de metrou dupã cum urmeazã:
Râul Doamnei, Brâncuºi, Valea Ialomiþei, Romancierilor, Parc
Drumul Taberei, Drumul Taberei 34, Favorit, Orizont, Academia
Militarã, Eroilor.
Prin punerea în funcþiune a primului tronson din Magistrala 5,
locuitorii cartierului Drumul Taberei vor ajunge în zona centralã a oraºului în circa 15 minute, iar în doar 30 de minute
în 80% din zonele capitalei.
Costul proiectului este de 215 milioane euro, iar perioada de
execuþie, pentru realizarea tunelelor ºi structurii, este de 25 de
luni. Din totalul sumei, jumãtate este asigurat printr-un credit
obþinut de la Banca Europeanã de Investiþii (BEI), iar restul de
la bugetul de stat.
Societatea FORETIS, ca executant de specialitate, lucreazã
în acest moment la execuþia pereþilor mulaþi la lotul „Staþia
Valea Ialomiþei, inclusiv depou ºi galeria de legãturã cu staþia
Romancierilor”. Acest lot are, ca Antreprenor General,
Asocierea Max Bögl România – Max Bögl Germania. Traseul
are o lungime de 900 metri, iar depoul are o capacitate de parcare ºi întreþinere pentru 9 trenuri de metrou.
22
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Pentru realizarea acestei lucrãri se vor executa 29.450 metri
pãtraþi de pereþi mulaþi cu grosimea de 80 cm ºi 21.980 metri
pãtraþi de barete. FORETIS utilizeazã, pentru excavarea pereþilor
mulaþi, douã instalaþii
performante, de ultimã
generaþie ºi anume: o
instalaþie Casagrande
C400 KRC2 (cu o greutate de 57 tone), fabricatã în anul 2007, c a r e
poate sãpa pereþi cu
o grosime de 600 mm,
800 mm ºi 1.000 mm
pânã la o adâncime
de 36 m ºi o instalaþie
Casagrande B125
KRC1 (cu o greutate de
31 tone) fabricatã tot
în 2007, care poate sãpa
pereþi cu o grosime de
400 mm, 600 mm ºi
800 mm pânã la o adâncime de 28,5 metri. 

EURODRILL FUNDAÞII SRL este o societate care activeazã pe piaþa lucrãrilor de
construcþii, specializatã în execuþia lucrãrilor geotehnice ºi de fundaþii speciale.
Personalul înalt calificat, precum ºi
dotãrile tehnice, ne asigurã capacitatea
de a executa majoritatea tipurilor de lucrãri
geotehnice ºi de fundaþii speciale ºi anume:
FUNDAÞII SPECIALE
 coloane forate sub protecþia noroiului bentonitic, cu diametre
între 400 mm - 1.500 mm;
 coloane forate prin metoda CFA (metoda cu ºnec continuu);
 încercãri de probã.
STRUCTURI DE SPRIJINIRE
 pereþi din coloane forate;
 spijiniri tip BERLINEZ.
ÎMBUNÃTÃÞIREA TERENULUI DE FUNDARE
 coloane forate prin metoda SCREWSOL (de îndesare);
 coloane din balast compactat;
 injecþii de ciment.
EPUISMENTE
 epuismente pe mari suprafeþe cu puþuri de vacuum;
 excavaþii adânci cu puþuri de epuismente de diametre mari.
STUDII GEOTEHNICE
PROIECTARE
CONSULTANÞÃ
Prin prisma faptului cã, în România, infrastructura de transport
rutier este în continuã dezvoltare ºi în special, construcþia de
autostrãzi pe coridoarele de transport PAN EUROPENE IV ºi IX,
societatea SC EURODRILL FUNDAÞII SRL a participat ºi participã la
diverse proiecte de infrastructurã de transport cât ºi pentru infrastructura centralelor din parcurile de energie eolianã din Dobrogea ºi
Banat, proiecte finanþate atât de la Bugetul de Stat cât ºi din Fonduri
europene de Coeziune din care le amintim pe cele mai relevante:
 Autostrada Bucureºti - Braºov, sector 1 Bucureºti – Ploieºti,
km 0+000 – 19+500
Realizarea de coloane forate cu diametru mare: 1.200 mm (Pasaj
CF peste calea feratã Bucureºti - Constanþa ºi Centura Bucureºti km
6+550, Pasaj peste autostradã pe DJ 101 km 19+500);
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Autostrada Bucureºti – Braºov, sector 2 Bucureºti – Ploieºti, km 19+500 – 62+000
Realizarea de coloane forate cu diametru mare: 1.080 mm (Pod peste valea Cociovalistea km 19+500,
pod peste pârâul Gruiu km 31+840);


Autostrada Orãºtie – Sibiu, lotul 4 km 65+965 – 82+070
Realizare de coloane forate cu
diametru mare: 1.080 mm (Pasaj
pe DJ 106 B km 82+430, Pod
peste râul Ruscior km 81+750,
Pasaj pe DJ 143 B km 81+407,
Pod peste valea Salciei km
80+420, Pasaj pe DA km 75+718,
Pasaj pe DC 65 km70+477 ºi
Pasaj peste CF ºi DC 67 km
66+290).


Realizare de coloane forate cu diametru mare: 1.200 mm (viaduct metalic km 71+375 ºi viaduct
metalic km 73+165), viaducte care vor fi continuate printr-un tunel artificial cu douã casete gemene.

CENTRUL PENTRU APLICAÞII
Soluþia optimã pentru fiecare client
Timp de mai bine de 50 de
ani, numele FUCHS a fost sinonim cu concepþia inovativã în
domeniul manipulatoarelor pentru materiale.
Cu un design specific, mereu
orientat spre eficienþã ºi productivitate, maºinile TEREX-FUCHS
pot fi întâlnite peste tot în lume:
în centre pentru fier vechi ºi
reciclarea materialelor, în fabrici
de prelucrare a lemnului, în
combinate siderurgice, precum
ºi în porturi fluviale ºi maritime.

Foto 1

Gama de încãrcãtoare manipulatoare produse în prezent
la TEREX-FUCHS este rezultatul unor preocupãri permanente pentru a rãspunde tuturor cerinþelor pieþei.
Totuºi, pentru o mai bunã adaptare la cerinþele specifice
ale fiecãrui client, s-a dezvoltat un nou departament,
denumit Centrul pentru aplicaþii, unde specialiºti cu
multã experienþã oferã soluþii tehnice pentru cele
mai diverse aplicaþii, aºa cum rezultã din solicitãrile
clienþilor. Astfel, o maºinã standard de orice mãrime
poate fi furnizatã ºi într-o variantã modificatã, cu un
ºasiu inferior mai mare, sau cu un sistem de rulare pe
ºenile, în locul celui standard pe roþi.
Foto 3
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Foto 2

O astfel de maºinã are o stabilitate mãritã, putând
lucra, de pildã, cu un braþ mai lung, sau cu echipamente
de lucru de mai mare capacitate.
Pentru încãrcarea navelor în porturi fluviale ºi maritime
se pot aplica soluþii diferite pentru îmbunãtãþirea regimului
de lucru. Între soluþiile aplicate amintim: folosirea unui braþ
de ridicare curbat, deplasarea pe verticalã ºi înspre faþã a
cabinei ºi mai ales plasarea ºasiului superior pe un pilon,
sau, dupã caz, folosirea unui ºasiu inferior de mai mare
capacitate.
În imaginile prezentate se pot vedea: un încãrcãtor
MHL350D cu sistem de rulare pe ºenile ºi douã variante
derivate din încãrcãtorul MHL360D, un MHL365 cu
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Foto 4

ºasiu inferior mãrit de MHL380 ºi un
MHL365 cu pilon, cu înãlþimea de 1,4 m
(foto 1 - 3).
În foto 4 vã prezentãm o variantã
a modelului MHL380D cu pilon ºi
braþul principal curbat, care asigurã
accesul optim în cala unor nave de
mare capacitate.
Tot în porturi se pot aplica ºi alte
soluþii, precum plasarea ºasiului
superior ºi a echipamentului de lucru
ale maºinii TEREX-FUCHS pe un

cadru înalt ce ruleazã pe ºine ºi pe
sub care poate trece trenul cu
vagoanele din care se descarcã
marfa.
În cazul în care se lucreazã într-un
punct fix, în port sau într-un centru
de procesare a fierului vechi, de
exemplu pentru alimentarea unei
ghilotine ºi/sau prese de balotat
de mare capacitate, se pot folosi
variantele fixe ale încãrcãtoarelor
TEREX-FUCHS, din seria AHL care,

Foto 5

fiind acþionate electric, sunt mai ieftine ºi nepoluante (foto 5).
De asemenea, oricare dintre maºini poate fi echipatã cu tipul de
graifer adecvat materialului manipulat, sau cu cârlige de sarcinã ºi foarfece hidraulice de capacitãþi diferite.
Pentru configurarea maºinii dorite
vã recomandãm sã vã adresaþi
la TRACTOR PROIECT COMERÞ
Braºov, distribuitorul autorizat
T E R E X - F U C H S î n România. 

Straturi rutiere stabilizate
cu liantul mineral - varul
Marius ONOFREI, brand manager - CARMEUSE Braºov
Elvira DUMITRESCU, Gabriela ANDRIEª - Laborator construcþii CCCF Bucureºti
Materialele locale din „zestrea“ straturilor rutiere se pot îmbunãtãþi, din punct de vedere al caracteristicilor fizico-mecanice, obþinându-se o comportare optimã la solicitãrile traficului ºi ale factorilor atmosferici.
Tehnologia utilizatã pe scarã largã în tehnica rutierã este aceea de stabilizare cu lianþi minerali, cum ar
fi varul. Stabilizarea cu var se poate aplica, în mod practic, la orice pãmânt, mai puþin la cel nisipos, la care
eficacitatea scade.
Solurile argiloase sunt clasificate
ca materiale mediocre sau rele pentru folosirea la fundare, umpluturi
sau straturi de formã, din cauza tendinþei de umflare în prezenþa apei ºi
de contractare prin uscare. Cu toate
acestea, atunci când varul este
amestecat cu solul argilos, primul
efect este de reducere a umiditãþii,
dupã care se modificã structura
solului prin reacþia de floculare.
În aceastã fazã, indicele de plasticitate
este redus drastic iar solul devine friabil ºi granular, putând fi uºor lucrabil ºi compactat. Datoritã legãturilor
formate de reacþia puzolanicã între
var ºi argilã întãrirea gradualã a amestecului va creºte semnificativ capacitatea portantã. Solurile argiloase
compactate devin straturi permanent
flexibile pentru fundaþii, umpluturi de
terasamente ºi straturi de formã.
Tratarea solului cu var este o
metodã care a dovedit, în timp, eficienþa fundaþiilor din materiale coezive
argiloase pe toate tipurile de lucrãri:
drumuri, autostrãzi, cãi ferate, piste
aeroportuare etc.
Adãugarea de var la solurile cu
granulaþie finã creeazã diferite
efecte, astfel:

1. - descreºterea rapidã a umiditãþii solului, datoritã reacþiei chimice
dintre apã ºi varul nestins (oxid de
calciu), prin formarea hidroxidului de
calciu.
2. - modificarea solului, care include
reducerea plasticitãþii acestuia prin a
ajunge la conþinutul optim de umiditate, incluzând ºi îmbunãtãþirea
rezistenþei ºi stabilitãþii dupã compactare. Aceste efecte au loc, în general,
între 1 ºi 48 de ore.
3. - stabilizarea solului care are
loc datoritã coagulãrii argilei determinate de reacþia fizico-chimicã dintre componentele argilei ºi calciului indusã de creºterea pH-ului, schimbarea mãrimii particulelor solului ºi
efectuarea unei distribuþii eterogene
dupã mãrime. Cantitatea de var
adãugatã este determinatã în laborator, dupã analiza solului ºi este în
funcþie de performanþele cerute.
Tratarea solului cu var produce o
rezistenþã de lungã duratã, precum
ºi o micºorare a umflãrii ºi a plasticitãþii solului.
Materia organicã din solurile care
ar putea fi stabilizate are o limitã de
2%-4%, un procent mai mare ar duce

Tabelul 1

Tabelul 2
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la utilizarea unor cantitãþi mai mari
de var cu costuri implicite.
Subliniem contaminarea solului cu
sãruri sulfurice (0,25% - 1%) care are
ca urmare necesitatea unui studiu de
laborator. Concentraþiile mai mari ar
produce reacþii de „atac“ ale sulfatului, prin pierderea stabilitãþii ºi producerea de alunecãri de teren.
Datoritã umezelii ei naturale,
argila formeazã o soluþie coloidalã,
adicã o substanþã într-o stare dispersatã, cu granulaþie finã, conform
tabelului 1.
Prin adãugarea de var nestins
(oxid de calciu) în sol, la un conþinut
natural de umiditate, solul se va
usca, datoritã reacþiei dintre oxidul
de calciu ºi apã, rezultând oxid de
calciu (var hidratat).
Aceasta este o reacþie exotermicã:
CaO + H2O → Ca(OH)2 + 15,5 kCal
Hidroxidul de calciu, în prezenþa
apei, se va împãrþi în ioni de Ca2+ ºi
OH-, care cresc pH-ul soluþiei. În
aceste condiþii, ionii de Ca2+ vor fixa
particulele de argilã în jurul lor,
creând macroparticule care sunt
foarte stabile. Acest proces se
numeºte coagularea argilei.
În aceastã etapã, indicele de
plasticitate este redus masiv iar solul
devine friabil ºi granular, facilitând
compactarea lui. Datoritã pH-ului
crescut al amestecului de sol, aluminiul ºi siliciul, prezente în particulele
de argilã, sunt dizolvate. Dupã compactare, încep reacþiile pozzolanice
între ionii de calciu, ionii de hidroxid,
silicaþii solubili ºi aluminiu iar prin
întãrire gradualã, se creeazã hidratul
de silicat de calciu (CSH) ºi hidratul
de aluminat de calciu (CAH). Aceste
reacþii sunt similare cu procesul de
hidratare al cimentului de Portland:
Ca2+ + OH- + SiO2 → CSH
Ca2+ + OH- + Al2O3 → CAH
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Fig. 1

Tipurile de var de construcþie
pentru tratarea solului sunt clasificate conform EN 459-1 cu marcaj
CE pentru produsele din cadrul Uniunii Europene. Doar tipurile de var
de categoriile CL 90 ºi CL 80 sunt
potrivite pentru tratarea solului.
Cerinþele chimice pentru varul
folosit la tratarea solului (în conformitate cu EN 459-1) sunt prezentate
în tabelul 2. Acestea sunt cerinþele
minime, deoarece proiectantul ar
putea solicita valori mai mari, pentru
a optimiza consumul de var.
În cazul varului nestins, trebuie
îndeplinite unele cerinþe adiþionale în
privinþa distribuirii particulelor dupã
mãrime ºi a reactivitãþii, în conformitate cu EN 14227-11.
Cerinþele fizice privitoare la distribuirea particulelor dupã mãrime,
pentru varul nestins, sunt prezentate
în tabelul 3.
În privinþa reactivitãþii, varul nestins
va ajunge la o temperaturã de 60 0C
în maxim 25 minute.
Pentru calculul consumului de
var, încercarea constã în mãsurarea
pH-ului unui amestec de sol ºi var,
începând prin adãugarea de var în
masã de 2%. Adãugarea de var
creºte în trepte de 0,5%, pânã se
obþine o valoare superioarã la 25 0C.
În laborator se determinã umiditatea optimã ºi densitatea maximã a
amestecurilor de sol cu var - la cinci
trepte cu umiditate diferitã ºi pentru
diferite procente de var, începând cu
0,5%.
Densitatea maximã pentru solul
natural ºi la cel amestecat cu var se
prezintã în figura 1.
Se determinã rezistenþa la compresiune dupã o perioadã de 7 zile ºi
14 zile.
Tabelele 4 ºi 5 dau informaþii despre cerinþele tehnice impuse de
standardele europene.

Determinarea portanþei in situ ºi în laborator, cu aparatul CBR
este un test de penetrare pentru evaluarea
puterii mecanice a fundaþiilor ºi a stratului de
terasament ºi a fost
dezvoltatã de Departamentul californian de
transport. Cu cât este
mai durã suprafaþa, cu
atât este mai mare valoarea CBR. O valoare
CBR de 5 este pentru
argila umedã, în timp
ce nisipul umed ar
putea avea o valoare
CBR de 10. Materialul stâncos mãcinat, de calitate foarte bunã, are un
CBR de peste 80. Materialul standard pentru acest test este calcarul,
care are o valoare de 100. Nu este
exclusã obþinerea de valori CBR mai
mari de 100, pe mostre de soluri
argiloase fine, tratate cu var.
Este recunoscutã ca o practicã
bunã mãsurarea CBR dupã 11 zile;
7 zile se menþine proba în aer, apoi 4
zile se menþine proba în apã. În timpul primelor 7 zile, probele vor fi
împiedicate sã se usuce ºi temperatura va fi menþinutã la 20±2 0C.
Apoi, probele vor fi þinute în apã timp
de 4 zile la o temperaturã de 20±2 0C.

Rezultatele încercãrii CBR, în
conformitate cu EN 14227-1, sunt
redate în tabelul 6.
Mãrirea în volum, determinatã pe
probe, la încercarea CBR, cufundate
în apã în conformitate cu EN 1328647 - folosind apa, care este în mod
continuu aeratã - este recomandatã
a fi sub 1%. Aceastã informaþie ne
dã o idee privind cantitatea de var
din amestecul proiectat suficientã
pentru a stabiliza particulele de
argilã. În unele situaþii, poate fi permisã o cantitate de max. 2% ºi chiar
mai mult. Totuºi, ar trebui fãcut un
studiu complementar în conformitate
cu experienþa practicã de la locul de
aplicare.
Etapele care implicã tratarea
solului pentru drumuri in situ sunt:
 pregãtirea solului;
 împrãºtierea varului;
 eventual adãugare de apã ºi
amestec (pentru umiditate optimã);
Tabelul 3

Tabelul 4

Tabelul 5: Rezistenþa la compresiune în conformitate cu EN 14227-1

Tabelul 6

continuare în pagina 30 
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compactarea la densitate maximã;
tratarea înainte de aºternerea
urmãtorului strat.
Varul este dispersat folosind o
maºinã de împrãºtiat, la care se
monteazã un dispozitiv de cântãrit.
Aceastã operaþie trebuie efectuatã
cu precizie ºi regularitate maximã.
Alegerea tipului de var împrãºtiat,
var nestins sau var hidratat, ar trebui
fãcutã dupã multe studii de laborator, precum experienþa contractorului, echipamentul pus la dispoziþie
ºi umiditatea solului.
Varul nestins sau oxidul de calciu
este o formã mai concentratã de var,
conþinând între 20 ºi 24 procente de
oxid de calciu - CaO - faþã de varul
hidratat sau stins. Astfel, 3 procente de var nestins sunt echivalente cu 4 procente de var hidratat,
atunci când condiþiile permit hidratarea totalã a varului nestins cu
îndeajuns de multã umiditate.
Varul nestins are o densitate volumetricã mai mare, necesitând
unitãþi de stocare mai mici. Sezonul
de construcþii poate fi, astfel, extins
deoarece reacþia exotermicã dintre
apã ºi var poate încãlzi solul. Varul
nestins este excelent pentru uscarea
solurilor umede.
Varul hidratat poate fi folosit pentru uscarea argilei, dar nu este atât
de eficient precum varul nestins.
Particulele de var hidratat sunt foarte
fine, astfel încât praful poate fi o
problemã pentru zonele populate
unde varul nestins, mãcinat în particule mai mari sau laptele de var
(amestec de var cu apã) pot fi o opþiune.
Dacã se foloseºte varul nestins,
este esenþial ca toate particulele sã
fie hidratate ºi bine amestecate în
sol. O cantitate adiþionalã de apã ar
putea fi necesarã în timpul mixãrii
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finale (înaintea compactãrii) pentru a
aduce solul la 3 procente peste
conþinutul de umiditate optim al
materialului tratat.
Compactarea iniþialã este, de regulã, fãcutã imediat dupã mixare,
folosind un cilindru compresor tip
„picior de oaie“ sau un compactor
vibrator lis. Dupã ce este datã forma
secþiunii, compactarea finalã poate fi
efectuatã folosind un cilindru compactor cu tambur sau un cilindru
compactor pneumatic. Echipamentul
trebuie sã fie potrivit cu suprafaþa
aflatã în construcþie.
Pe vreme caldã ºi când solul este
umed, este de preferat sã fie fãcutã
compactarea la 2 pânã la 4 ore dupã
amestec, pentru a da timp varului
nestins sã formeze legãturi cu apa.
Dacã existã risc de ploaie, compactarea solului ar trebui fãcutã
înainte ca apa sã poatã penetra din
nou straturile tratate.
Suprafaþa fundaþiei sau a terasamentului trebuie menþinutã umedã
pânã când echipamentul de construcþie încãrcat poate merge peste
aceasta fãrã a afecta suprafaþa.
Timpul de uscare este între 1 orã ºi
24 de ore, depinzând de temperaturile exterioare ºi de cantitatea de
var adãugatã, pentru a obþine portanþa suficientã a drumurilor de
acces temporar, necesare efectuãrii
transporturilor sau pentru urmãtorul
strat al fundamentului.
Este recomandat ca, înainte de a
începe ziua de lucru, sã se determine umiditatea solului. Dacã umiditatea se situeazã sub valoarea
optimã, se va folosi var hidratat,
eventual prin adãugarea de apã.
Se recomandã executarea, în
fiecare zi, a controlului calitãþii în
ceea ce priveºte cantitatea de var
dispersatã de maºina de împrãºtiat.

Aceastã cantitate de var poate fi
mãsuratã uºor cu ajutorul unui cântar ºi a unei plãci metalice cu dimensiuni de 0,5 m x 0,5 m pe care se
aºterne varul din maºina care îl
împrãºtie. Metoda este o soluþie
economicã, tehnicã ºi duce la economie de timp.
Tratarea solului cu var reduce
considerabil timpul de construcþie, în
comparaþie cu excavarea ºi transportul la o groapã de gunoi ecologicã; de asemenea ºi agregatele noi
trebuie duse ºi plasate pe rambleu ºi
compactate. Aceste operaþiuni nu
numai cã sunt costisitoare, dar sunt
ºi mari consumatoare de timp.
Tehnica tratãrii solului cu var este o
soluþie care respectã mediul înconjurãtor. Se pot evita, astfel, taxele
pentru gropile ecologice de gunoi unde
se duce solul excavat.
Utilizarea varului la tratarea solului
pentru construcþia de drumuri este
o metodã demonstratã, conceptul de
a-l amesteca cu soluri argiloase,
conducând la obþinerea unor materiale de fundaþie durabile, fiind recunoscut în toatã lumea.
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Lucrãri de intervenþie ºi întreþinere
la poduri ºi pasaje rutiere
ing. Marian MIHAI - SC DARA CONSTRUCÞII SRL
Înfiinþatã în cursul anului 2003, SC DARA Construcþii SRL s-a evidenþiat de-a lungul timpului prin
calitatea lucrãrilor executate ºi prin gradul ridicat de seriozitate arãtat în relaþia cu beneficiarii ºi colaboratorii sãi.
Acest lucru a fost posibil datoritã dezvoltãrii constante a potenþialului firmei printr-un program de
investiþii ambiþios în dotarea cu utilaje specifice, prin pregãtirea profesionalã continuã a personalului ºi
utilizarea materialelor performante agrementate în România ºi în Comunitatea Europeanã. Aceste
preocupãri constante au dus la consolidarea poziþiei noastre pe piaþã.
SC DARA Construcþii oferã urmãtoarele servicii partenerilor sãi:
 Protecþia versanþilor, a infrastructurilor precum ºi consolidarea
structurilor din beton armat prin
cãmãºuiala elementelor afectate cu
betonul torcretat, utilizând beton
umed sau beton uscat (foto 1);

Înlocuirea dispozitivelor de
acoperire a rosturilor de dilataþie la
podurile ºi pasajele rutiere:
- Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataþie tip C-Joint, pentru
rosturi cu ±10 mm ≤ d ≥ ±30 mm
(foto 3);


- Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataþie metalice, cu d ≥
±150 mm;
 Precomprimarea grinzilor din
tronsoane prefabricate la poduri ºi
pasaje ºi a planºeelor la lucrãrile
civile (parcãri supraetajate), utilizând
toroane de înaltã rezistenþã produse
în Italia ºi comercializate de TTM
Italia SRL prin intermediul societãþii
noastre, care deþine agrementele
tehnice pentru utilizarea ºi comercializrea produselelor (foto 5 ºi foto 6);

Foto 3
Foto 1

Consolidãri de versanþi, umpluturi la rampele podurilor ºi pasajelor
utilizând tiranþi tensionaþi (foto 2);


Foto 2
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- Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataþie din neopren armat,
cu ±25 mm ≤ d ≥ ±200 mm (foto 4);

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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 Precomprimarea adiþionalã exterioarã a suprastructurilor ºi a infrastructurilor de poduri ºi pasaje,
folosind toroane de înaltã rezistenþã
marca TTM. Aceastã tehnologie este
utilizatã cu succes pentru refacerea
capacitãþii portante la construcþiile
cu degradãri majore, la care este
necesarã înlocuirea unor elemente
sau chiar a întregii structuri (foto 7),
dar ºi pentru construcþiile la care se
doreºte creºterea capacitãþii portante. Aceastã metodã se poate utiliza cu succes ºi la alte tipuri de
construcþii, în afara podurilor, de
exemplu, pentru consolidarea bazinelor de apã, a turnurilor de hidrocentrale, silozuri etc. (foto 8);

Foto 9

Foto 10

Foto 7

Foto 8
 Ridicarea suprastructurilor de
poduri ºi pasaje pentru: înlocuirea
aparatelor de reazem, curãþarea aparatelor de reazem, refacerea liniei
roºii pe pod în cazul afluirilor
pilelor la inundaþie ºi pentru sporirea
gabaritului de liberã trecere sub
pasaj pentru asigurarea înãlþimii
corespunzãtoare pentru circulaþia
autovehiculelor agabaritice conform

normativului tehnic PD162 din 2002
(foto 9 ºi foto 10). Operaþiunea de
liftare a suprastructurii se executã cu
prese hidraulice sincronizate ºi asistate de calculator care permit un
control exact pe fiecare punct de
ridicare, în fiecare moment al operaþiunii, al încãrcãrilor ºi deplasãrilor
pe toate direcþiile (orizontale, verticale ºi transversale). Un alt aspect
important, demn de menþionat, este
cã operaþiunea de ridicare ºi
coborâre a suprastructurilor se executã fãrã întreruperea circulaþiei
rutiere ce se desfãºoarã pe pasaj
sau pe cãile de acces de interes
naþional sau local, pe care le traverseazã pasajul (autostrãzi, drumuri naþionale, judeþene, comunale,
linii de cale feratã).
În afara lucrãrilor de întreþinere ºi
intervenþie la podurile ºi pasajele
rutiere, societatea noastrã a folosit,
cu real succes, tehnologia de ridicare sincronã asistatã de calculator
pentru ridicarea ºi coborârea unei
camere de cocsare la rafinãria
Petrobrazi, la solicitarea societãþii
Kraftanlagen România, fãrã a întrerupe activitatea de producþie în
cadrul rafinãriei.

Pe lângã oferta noastrã de execuþie a lucrãrilor de întreþinere
ºi/sau intervenþie la lucrãrile de
artã a infrastructurii rutiere, societatea noastrã mai oferã:
 Asistenþã tehnicã prin intermediul personalului nostru pentru
urmãtoarele tipuri de lucrãri: montarea dispozitivelor de acoperire a
rosturilor de dilataþie, precomprimarea grinzilor ºi a plãcilor din beton
precomprimat, precomprimare adiþionalã pentru refacerea sau sporirea
capacitãþii portante a structurilor de
rezistenþã la construcþiile existente
(poduri, pasaje, clãdiri, bazine de
apã, coºuri de fum pentru centrale
hidrotehnice, apãrãri de versanþi ºi
maluri etc);
 Comercializarea produselor
marca TTM Italia ºi închirierea de
utilaje specifice activitãþilor mai sus
menþionate, cum ar fi: prese hidraulice de ridicat, prese hidraulice
pentru tensionarea toroanelor de
precomprimare, a barelor de tensionare ºi a tiranþilor, pompe de torcret pentru torcret umed sau torcret
uscat (foto 11). 

Foto 11

Cine este vinovat
în cazul prãbuºirii unei construcþii?
lect. univ. dr. ing. Mircea ALEXE – Facultatea de Arhitecturã, Universitatea Spiru Haret Bucureºti
Este greu sã rãspundem întrebãrii de mai sus, chiar dacã este cazul respectãrii stricte a trasabilitãþii
impuse de legi.
Din cauza sistemului birocratic, a modificãrilor legislative frecvente, a numãrului mare de instituþii
implicate ºi, nu în ultimul rând, a corupþiei, respectarea strictã a legilor, în procesul de realizare a unei construcþii, reprezintã o excepþie, nu o regulã.
Pentru edificarea unei construcþii, conform legislaþiei
în vigoare, investitorul trebuie sã parcurgã urmãtoarele
etape:
1) Obþinerea avizului de urbanism;
2) Obþinerea tuturor avizelor ºi acordurilor solicitate prin
avizul de urbanism;
3) Realizarea proiectelor (proiect de arhitecturã,
proiect de structurã ºi proiect de instalaþii);
4) Obþinerea autorizaþiei de construire;
5) Obþinerea procesului verbal de recepþie finalã;
6) Obþinerea certificatului de cadastru, a intabulãrii ºi a
extrasului de carte funciarã;
7) Înregistrarea la administraþia financiarã localã.
OBÞINEREA AVIZULUI DE URBANISM
În mod normal, emiterea avizului de urbanism ar trebui sã dureze 30 de zile ºi ar trebui sã cuprindã toate
avizele ºi acordurile necesare în vederea obþinerii autorizaþiei de construire. Acest aviz cuprinde 5 (cinci) semnãturi (primar, secretar, arhitect ºef, ºef serviciu,
referent), are valabilitate un an ºi, de cele mai multe ori,
dureazã - din diferite ºi variate motive - peste 90 de zile.
Actele necesare solicitãrii avizului de urbanism sunt
urmãtoarele:
 titlul de proprietate asupra terenului;
 planuri topografice 1/500 ºi 1/200;
 memoriu explicativ.
În funcþie de caz, pentru emiterea avizului de urbanism, mai pot fi solicitate urmãtoarele avize ºi acorduri:
 acord alimentare cu apã;
 acord alimentare cu energie electricã;
 acord alimentare cu gaze naturale;
 aviz Comisia Tehnicã de Circulaþie;
 acord apãrare civilã;
 acord autoritatea aeronauticã (dacã este cazul);
 acord protecþia mediului;
 acord notarial al vecinilor (în cazul calcanelor
comune);
 declaraþie notarialã privind litigiile asupra terenului
/ construcþiei pre-existente.
Acestea sunt solicitate pe rând, fãrã a exista un termen în care sã fie cerute sau un numãr maxim de avize.
Prin solicitarea unui nou acord, perioada de emitere a
avizului de urbanism se poate prelungi foarte mult, fãrã
ca beneficiarul sã poatã uza de legea acordului tacit.
Prin avizul de urbanism, sunt solicitate urmãtoarele
proiecte, avize ºi acorduri:
 proiecte de specialitate fazã PAC;
 titlu de proprietate asupra terenului;
 proiecte de specialitate;
 acord Inspectoratul de Construcþii local;
 studiu geotehnic;
 acord notarial al vecinilor (în cazul calcanelor
comune);
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contract cu o societate de salubritate;
raport de expertizã tehnicã (dacã este cazul);
declaraþie notarialã privind litigiile asupra terenului /
construcþiei pre-existente.
OBÞINEREA AUTORIZAÞIEI
DE CONSTRUIRE
Odatã obþinute toate avizele ºi acordurile solicitate
prin avizul de urbanism, în 30 de zile – teoretic – se
emite autorizaþia de construire. Aceasta are valabilitate
de un an ºi este semnatã de 5 (cinci) persoane (primar,
secretar, arhitect ºef, ºef serviciu, referent).
Dupã cum am arãtat, din cauza hãþiºului legislativ ºi
a existenþei nenumãratelor suprapuneri de competenþã
între diversele instituþii ale statului, obþinerea autorizaþiei
de construire este o activitate foarte greoaie ºi costisitoare.
REALIZAREA CONSTRUCÞIEI
Dupã obþinerea autorizaþiei de construire, investitorul
trebuie sã angajeze o societate de construcþii sau o
echipã de muncitori (în cazul construirii în regie proprie)
ºi un diriginte de ºantier.
Societatea comercialã de construcþii trebuie sã aibã,
angajaþi, un responsabil tehnic cu execuþia ºi un responsabil tehnic cu calitatea.
Dirigintele de ºantier este persoana fizicã însãrcinatã
de investitor cu verificarea calitãþii materialelor ºi produselor puse în lucrare ºi cu execuþia corectã a
lucrãrilor în construcþie. Dirigintele de ºantier (Inspectorul
de ºantier) este reprezentantul investitorului sau
beneficiarului, atribuþiile sale nu sunt limitate, putând
participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la
toate fazele privind conceperea, proiectarea ºi realizarea construcþiilor, potrivit reglementãrilor în vigoare ºi
în baza contractelor stabilite cu agenþii economici.
Pe toatã perioada de realizare a construcþiei trebuie
respectate: programul de control al calitãþii lucrãrilor pe
faze ºi programul de control al calitãþii lucrãrilor pe faze
determinante.
Dirigintele de ºantier întocmeºte cartea tehnicã a construcþiei, cea care reuneºte ansamblul documentelor
tehnice referitoare la proiectare, materiale folosite, execuþie, recepþie, exploatare ºi urmãrirea comportãrii în
timp a construcþiei ºi a instalaþiilor aferente. Procesele
verbale cuprinse în cartea tehnicã a construcþiei sunt o
dovadã a realizãrii lucrãrilor (ce pot deveni lucrãri
ascunse) conform proiectului ºi la standardele de calitate cerute.
La întocmirea proceselor verbale, în funcþie de tipul
lor, participã: reprezentantul investitorului (dirigintele de
ºantier), reprezentantul proiectantului, al executantului,
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responsabilul tehnic cu execuþia, responsabilul cu asigurarea calitãþii, reprezentantul statului (Inspectoratului de Stat în Construcþii), geotehnicianul etc.
CALITATEA CONSTRUCÞIEI
Considerând cã probitatea moralã ºi pregãtirea profesionalã a tuturor persoanelor juridice ºi fizice implicate în
realizarea unei construcþii este incontestabilã, putem
presupune cã se va realiza o construcþie de calitate care
va rãspunde exigenþelor pentru care a fost realizatã.
Existã, însã, numeroase cauze care pot constitui factori generatori de neconformitãþi majore (defecte):
 Investitorul, persoanã fizicã sau juridicã care
activeazã într-un capitalism sãlbatic în perioada de acumulare primitivã de capital. Aceastã dorinþã de acumulare
determinã ca principalul criteriu ce stã la baza întregului proces de realizare a investiþiei sã fie costul. Încercarea de reducere a costurilor poate duce la eludarea
unor legi, etape, la folosirea unor materiale de calitate
inferioarã sau a personalului necalificat ºi, implicit, la
realizarea unor construcþii de calitate slabã.
 Factorul uman, omniprezent în procesul de
realizare a unor construcþii.
Aceste defecte pot constitui cauze ale avarierii construcþiilor, prãbuºirii acestora, pierderii de bunuri materiale ºi/sau pierderii de vieþi omeneºti.
Prin investigãri laborioase se poate stabili defectul
care a generat un accident, acesta putând apãrea în
faza de proiectare, în faza de execuþie sau în faza de
exploatare, dar defalcarea rãspunderii materiale sau
penale este aproape imposibil de realizat.
Pentru un defect apãrut în faza de proiectare ar
trebui sã rãspundã societatea comercialã care a
realizat proiectul, dar proiectul a fost avizat de un
verificator de proiect, însuºit de un expert tehnic ºi
avizat de Inspecþia Teritorialã de Stat în Construcþii. În acest caz, cine rãspunde?
Pentru un defect apãrut în faza de execuþie ar trebui sã rãspundã societatea comercialã care a realizat construcþia, dar realizarea a fost supervizatã de
un diriginte de ºantier, de un responsabil tehnic cu
execuþia, de un responsabil tehnic cu calitatea ºi de
un inspector al Inspecþiei de Stat în Construcþii teritoriale. Dar în acest caz, cine rãspunde?
Pentru un defect apãrut în faza de exploatare, mai
ales pentru construcþii cu mai mulþi proprietari,
defalcarea rãspunderii este aproape imposibil de
stabilit, folosind legislaþia actualã.
Printre multitudinea de factori care îngreuneazã procesul de stabilire a rãspunderii ºi recuperare a prejudiciului mai menþionãm:
 Posibilitatea ca societatea comercialã implicatã sã
se fi desfiinþat ºi, mai mult, proiectantul, verificatorul,
expertul, dirigintele de ºantier, responsabilul tehnic cu
execuþia, responsabilul tehnic cu calitatea sau inspectorul sã fi dispãrut (emigrat, decedat).
 Majoritatea societãþilor comerciale care îºi desfãºoarã activitatea în construcþii sunt societãþi cu rãspundere limitatã, cu capital social minim legal (200 lei pentru societatea cu rãspundere limitatã ºi 90.000 lei societatea pe acþiuni, societatea în comanditã pe acþiuni).
 Societãþile de asigurãri din România asigurã societãþile comerciale care îºi desfãºoarã activitatea în construcþii, pentru poliþe maxime foarte mici (zeci de mii de
euro) la prime foarte mari (mii de lei anual).
Aºadar, conform legislaþiei actuale, din cauza
semnãturii colective ºi a suprapunerii de competenþe, defalcarea rãspunderii materiale sau
penale ºi recuperarea prejudiciului sunt aproape
imposibil de realizat. 

Metode de încercare a betoanelor refractare
cu conþinut scãzut de ciment
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Utilizarea betoanelor refractare prezintã anumite avantaje cum ar fi: uºurinþa aprovizionãrii, rapiditatea ºi
uºurinþa punerii în lucru, costul scãzut ºi exploatarea comodã. Totuºi, caracteristicile fizico-mecanice ale
betonelor refractare sunt inferioare comparativ cu cele ale produselor fasonate, de compoziþie similarã.
Astfel, apare necesitatea realizãrii unor produse care sã prezinte caracteristici asemãnãtoare produselor arse, dar sã pãstreze avantajele betonelor refractare. Aceasta se poate realiza prin scãderea conþinutului de ciment din betoanele refractare [1 - 5], chiar pânã la eliminarea lui.
În cele ce urmeazã, ne referim la realizarea unor betoane refractare cu conþinut ridicat de aluminã
(80–90% Al2O3) ºi dozaj scãzut de ciment. Conþinutul relativ ridicat în oxid de calciu, adus în sistem de
cimentul aluminos, determinã, în betoanele refractare cu conþinut normal de ciment (~20%), diminuarea
proprietãþilor fizico-mecanice la temperaturi ridicate, la aceastã diminuare participând ºi raportul
apã/ciment ridicat.
Betoanele refractare cu dozaj
scãzut (LCC) ºi ultra scãzut
(ULCC) de ciment prezintã avantaje importante faþã de betoanele
refractare clasice. Între aceste
avantaje: scãderea proporþiei de

apã, reducerea porozitãþii structurii
întãrite, micºorarea pierderii de
rezistenþã mecanicã în domeniul
critic de temperaturã, precum ºi
îmbunãtãþirea refractaritãþii.

Tabelul 1: Analiza chimicã a cimentului

Tabelul 2: Analiza granulometricã a cimentului

Tabelul 3: Caracteristicile fizico-mecanice ale cimentului

Tabelul 4: Analiza chimicã a agregatelor refractare

Tabelul 5: Proprietãþile fizice ale agregatelor refractare

CARACTERIZAREA MATERIALELOR
Materiile prime utilizate în experimentãrile efectuate la realizarea
betoanelor refractare au fost: cimentul aluminos, corindonul, bauxita ºi
ºamota – cu rol de agregate. Ca adaosuri, s-au utilizat: alumina reactivã,
silicea amorfã, argila plasticã ºi
pulberi metalice, precum ºi diferiþi
electroliþi cu rol de reducere a necesarului de apã, modificatori ai valorii
pH-ului.
CIMENTUL
Pentru obþinerea maselor din
beton supuse investigaþiilor, s-a utilizat un ciment super aluminos de
tip CA+CA2, cu un conþinut în Al2O3
>70%.
În tabelul 1 este prezentatã compoziþia oxidicã a cimentului utilizat.
Dupã cum se poate observa,
conþinutul în aluminã al cimentului
refractar este ridicat, ajungând la
72,60%.
Analiza granulometricã a cimentului este prezentatã în tabelul 2.
În tabelul 3 sunt prezentate valorile timpului de prizã a apei de
consistenþã normalã ºi rezistenþa
mecanicã a cimentului utilizat la
prepararea maselor refractare.
continuare în pagina 42 
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AGREGATUL
Pentru prepararea maselor de
betoane cu un conþinut de aluminã
cuprins între 80–90% Al2O3, s-au utilizat bauxita normalã, ºamota D79 ºi
electrocorindonul E94.
Compoziþia oxidicã a agregatelor
este prezentatã în tabelul 4, iar proprietãþile lor fizice în tabelul 5.
Din tabelul 6 rezultã cã ºamota
granularã este sãracã în fracþie finã;
de aceea, se impune o prelucrare
ulterioarã a sa, în scopul majorãrii
componentelor granulometrice cu
dimensiuni reduse, deoarece acest
agregat se va utiliza în amestec cu
electrocorindonul pentru a realiza
betonul alternativ cu 80-90% Al2O3.
ADITIVI, ADAOSURI, ELECTROLIÞI
La prepararea maselor experimentale s-au folosit adaosuri cu acþiune
complementarã, care promoveazã,
alãturi de lierea hidraulicã, lierea de
coagulare-condensare, liere chimicã
ºi liere ceramicã la temperaturi înalte
[6, 7] (tabelul 7).
REZULTATE
Pentru realizarea betoanelor
refractare, adaosurile ºi electrolitul
au fost amestecate, ca pãrþi fine,
împreunã cu cimentul aluminos,
independent de agregatul refractar.
Amestecul reprezintã matricea liantã
a sistemului complex.
Masele uscate de beton, prezentate în tabelul 8, au fost obþinute
prin amestecarea agregatului cu
partea liantã.
Amestecurile uscate ale maselor
de beton investigate au fost analizate
din punct de vedere granulometric,
datele rezultate fiind prezentate în
tabelul 9.
Se poate observa o deosebire
între granulaþiile maselor experimentale de beton I ºi II în ceea ce
priveºte distribuþia componentei
grosiere. Aceasta se datoreazã distribuþiei granulometrice diferite a
agregatelor refractare: bauxita normalã pentru compoziþia I ºi amestecul de ºamotã cu electrocorindon
pentru compoziþia II, fapt confirmat
de existenþa unei granulometrii
asemãnãtoare între compoziþia I ºi

Tabelul 6: Analiza granulometricã a fracþiilor de agregate refractare

Tabelul 7: Materii prime utilizate ca adaosuri, aditivi ºi electroliþi

Tabelul 8: Compoziþia betoanelor refractare

Tabelul 9: Analiza granulometricã a betoanelor refractare

Tabelul 10: Analiza chimicã a betoanelor

continuare în pagina 44 
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masa de comparaþie III, preparate
din acelaºi agregat refractar. Trebuie
remarcatã, totodatã, proporþia asemãnãtoare dintre componenta grosierã
a maselor investigate. Aceasta dovedeºte respectarea curbei granulometrice proiectate în vederea
realizãrii structurilor de înaltã compactitate, aspect ce trebuie avut în
vedere în corelaþie cu valorile procentuale ale fracþiei fine.
Se constatã, de asemenea, existenþa unei componente ultrafine (sub

0,06 mm), însemnatã ca pondere,
care are un rol foarte important în
creºterea compactitãþii structurale.
Datele analizelor chimice prezentate în tabelul 10, atât pentru
betoanele cu conþinut scãzut de
ciment cât ºi pentru betonul de comparaþie cu un conþinut normal de
ciment, evidenþiazã faptul cã
betoanele refractare studiate au
conþinutul în Al2O3 cuprins între
82,23% ºi 82,88%.

Fig. 1: Rezistenþa mecanicã la încovoiere (MPa) în funcþie de temperatura de tratament termic

Fig. 2. Rezistenþa mecanicã la compresiune (MPa) în funcþie de temperatura de tratament termic

Au fost confecþionate, prin turnare-vibrare, epruvete cu dimensiunile 40×40×160 mm, iar dupã trei
zile de întãrire liberã, acestea au fost
uscate la 110 0C, apoi tratate termic,
la temperaturi diferite ºi ulterior,
evaluate din punct de vedere
mecanic.
În figurile 1 ºi 2 sunt prezentate
rezistenþele mecanice la încovoiere
ºi respectiv, compresiune, ale betoanelor realizate, în funcþie de temperatura de tratament termic.
Dupã cum s-a anticipat, proprietãþile fizico-mecanice ale betoanelor experimentale I ºi II (cu dozaj
redus de ciment – 10% ºi adaosuri)
sunt superioare celor corespunzãtoare betonului de referinþã III cu
dozaj normal de ciment (20%) ºi
neaditivate, atât la întãrire normalã
cât ºi în condiþii de tratament termic.
Analizând datele prezentate în
figurile 1 ºi 2 se poate observa cã,
spre deosebire de betonul de referinþã (III), unde se constatã o
pierdere importantã a rezistenþei
mecanice în intervalul critic de temperaturã (600-1200 0C), în cazul
betoanelor experimentale I ºi II
intensitatea acestui fenomen este
mult diminuatã.
Acest spor de rezistenþã mecanicã, favorabil betoanelor experimentale cu dozaj redus de ciment ºi
adaosuri, se menþine ºi la temperaturi înalte, când se dezvoltã sistemul
de întãrire ceramicã, în timp ce în
betonul de referinþã (III) cu dozaj
normal de ciment (20%) este neutilizat la 1.550 0C din cauza deprecierii avansate a rezistenþei mecanice
(fig. 1 ºi 2).
În figura 3 este reprezentatã
densitatea aparentã, ρ, în funcþie de
temperatura de tratament termic a
betoanelor refractare studiate, iar în
figura 4 se aratã evoluþia porozitãþii
aparente a acestora.
Structura betoanelor refractare
aluminoase cu dozaj redus de
ciment ºi aditivate se caracterizeazã
printr-o porozitate scãzutã ºi o densitate mai mare, în comparaþie cu
betonul de referinþã III, atât la
întãrirea liberã cât ºi în condiþii de
tratament termic.
continuare în pagina 46 
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Dacã la 1.550 0C caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor experimentale I ºi II se menþin la valori
optime ale parametrilor calitativi, nu
acelaºi lucru se poate spune ºi
despre betonul de comparaþie III,
care se caracterizezã printr-o structurã compromisã.
În ceea ce priveºte porozitatea
aparentã, valorile mai scãzute arãtate de betoanele experimentale I ºi
II se datoreazã, în primul rând,
matricei liante a acestora, care este
mai compactã decât matricea
betonului clasic cu 20% ciment.
Comportamentul mai bun la temperaturi ridicate, demonstrat de
betoanele cu ciment puþin ºi adaosuri, se datoreazã modificãrilor
structurale mai reduse ºi apariþiei
unor noi formaþiuni morfologice.
Astfel, investigaþiile realizate prin
difracþie de raze X pe probe de compoziþia matricei liante specificã
betoanelor cu ciment puþin ºi adaosuri, realizate prin metoda pastelor,
au pus în evidenþã, la temperaturi
ridicate corespunzãtoare lierii ceramice, formarea compuºilor mineralogici: aluminatul monocalcic, CA
(liniile 2.97 Å; 2.60 Å; 2.51 Å), dialuminatul de calciu, CA2 (liniile 3.52 Å;
4.44 Å; 2.76 Å), anortitul, CAS2 (liniile
4.02 Å; 3.23 Å) ºi mulitul, A3S2 (liniile
3.39 Å; 3.43Å).
Compuºii nou formaþi au un rol
foarte important în compactizarea
structuralã ºi formarea legãturilor
matrice-agregat. Aceastã legãturã
matrice-agregat este rezultatul a
numeroase punþi de legãturã ceramicã, ce se dezvoltã între faza continuã reprezentatã de matricea liantã
ºi faza discontinuã, agregatul, între
care existã afinitãþi epitaxiale.
În figura 5 este prezentatã refractaritatea celor trei betoane analizate.
Dupã cum se poate observa
refractaritatea betoanelor cu dozaj
mai scãzut de ciment este mai ridicatã, comparativ cu valoarea arãtatã
de betonul cu dozaj normal de
ciment. Acest aspect este în concordanþã cu valoarea redusã a conþinutului de ciment, ºtiut fiind caracterul
fondant al acestuia în sistem.
46

Fig. 3: Evoluþia densitãþii aparente (g/cm3) în funcþie de temperatura de tratament termic

Fig. 4: Porozitatea aparentã (%), în funcþie de temperatura de tratament termic

Fig. 5: Refractaritatea betoanelor, 0C
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CONCLUZII
a) Betoanele experimentale cu
dozaj scãzut de ciment ºi adaosuri
prezintã rezistenþe mecanice, atât la
întãrire liberã cât ºi la tratament termic, mai ridicate decât betonul cu
dozaj normal de ciment (20%),
datoritã aditivilor utilizaþi. Aceºtia
determinã apariþia, pe lângã lierea
hidraulicã, ºi a lierii prin coagularecondensare ºi, eventual, a celei
chimice.
b) Betoanele experimentale cu
dozaj scãzut de ciment prezintã o
pierdere de rezistenþã mai puþin
importantã faþã de betoanele refractare clasice, în intervalul critic de
temperaturã, datoritã prezenþei lierii
de sinterizare; aceasta este o consecinþã a utilizãrii pulberii de siliciu
ca agent de sinterizare, a aluminei
reactive, precum ºi a folosiri argilei,
respectiv a silicei amorfe.
c) Betoanele experimentale I ºi II
prezintã o porozitate aparentã mai
scãzutã decât betonul etalon III,
datoritã faptului cã matricea liantã a
acestora este mai compactã decât
cea a etalonului.

d) Reducerea porozitãþii matricei
liante, care are loc prin aditivarea
betoanelor, constituie una din explicaþiile pentru care aceste noi
betoane, cu matricea mai compactã,
se caracterizeazã prin valori mai
mari ale densitãþii, comparativ cu
betonul etalon neaditivat.
e) Refractaritatea betoanelor aditivate (1.680-1.690 0C) este superioarã celei demonstrate de betonul
etalon (1.650 0C), datoritã proporþiei
diminuate a fazei liante pe care o
conþin aceste betoane.
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De 15 ani, românii au încredere în Schiedel !
În 2012, Schiedel, furnizorul nr. 1 în lume de sisteme de coºuri de fum, aniverseazã 15 ani de prezenþã pe
piaþa din România. Încã de la înfiinþarea sa, în urmã cu peste 60 de ani, tehnologia de ultimã orã ºi nivelul
ridicat de calitate au creat reþeta de succes a Grupului Schiedel.
Prin oferirea de soluþii optime ºi standarde de primã calitate, Schiedel asigurã premisele ideale creãrii unui
cãmin confortabil ºi fiabil – o ambianþã de înaltã calitate, care garanteazã bunãstarea ºi, în acelaºi timp,
minimizeazã costurile ºi consumul de resurse.

ÎNCEPUTURILE ACTIVITÃÞII SCHIEDEL ÎN ROMÂNIA
Martie 1997 este data la care cel mai important producãtor de sisteme de coºuri de fum din Europa, Schiedel AG, în
prezent membrã a grupului Monier, a înfiinþat, la Braºov, o nouã filialã în estul continentului nostru. Astfel, soluþii de
evacuare a gazelor arse de primã calitate, eficiente ºi fiabile - premisele siguranþei în exploatare ºi a confortului termic - au fost puse ºi la dispoziþia proiectanþilor, executanþilor sau beneficiarilor de construcþii rezidenþiale, socio-culturale ºi industriale, dupã caz, din România.
Preocupatã de îndeplinirea cerinþelor ºi nivelelor de performanþã foarte ridicate, firma Schiedel, prin dezvoltarea inovativã a produselor, s-a adaptat continuu la evoluþia rapidã a tehnicii de încãlzire, creând, în timp, douã categorii de
sisteme de coºuri de fum: sisteme care utilizeazã tubulatura de ºamotã ºi sisteme din oþel inoxidabil.
SISTEME CU TUBULATURA DE ªAMOTÃ
Sistemul Schiedel SR, cu termoizolaþia constând dintr-un strat de aer închis, destinat surselor de cãldurã cu un randament energetic mai scãzut (sobe, ºeminee) ºi
Schiedel UNI Plus, cu strat termoizolat realizat din placã de vatã mineralã
bazalticã, recomandat pentru cazane cu combustibil gazos, lichid sau solid, fac
parte din categoria sistemelor care au ca element central tubulatura de ºamotã
rezistentã la temperaturi ridicate, la acþiunea condensatului acid ºi la ºocuri termice.
Schiedel Absolut, sistemul universal din punct de vedere al domeniului de utilizare, are ca elemente componente tubulatura de ºamotã profilatã, cea mai performantã din domeniu, mantaua exterioarã turnatã din beton cu agregate uºoare ºi
termoizolaþia din beton spumat integratã în mantaua exterioarã.
Din aceeaºi categorie fac parte ºi sistemele de coºuri de fum coaxiale Schiedel
Quadro, Schiedel Avant ºi Schiedel Multi, furnizoare de aer de combustie din
exterior, pentru centralele termice de apartament tip „turbo” sau pentru cazanele
cu condensare.
Ca rezultat al unor activitãþi de cercetare, pe care Grupul Schiedel le desfãºoarã în
permanenþã, au fost identificate soluþii/mãsuri pentru reducerea permeabilitãþii la
infiltraþii de aer ºi reducerii/întreruperii fluxului de cãldurã la nivelul trecerii prin
acoperiº în cazul coºurilor de fum amplasate în interiorul construcþiilor.
Aceste mãsuri constau în montarea unei benzi de etanºare între rama uºiþei de
curãþire ºi suprafaþa mantalei suport, precum ºi în realizarea unor mantale exterioare care înglobeazã ºi un strat termoizolant orizontal cu rol de barierã termicã.
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SISTEME DIN OÞEL INOXIDABIL
Fabricate dupã o tehnologie avansatã, dispunând de o
soluþie de îmbinare performantã a tubulaturii, de continuitatea termoizolaþiei ºi de o accesorizare complexã,
sistemele de coºuri de fum Schiedel realizate din oþel
inoxidabil special (AISI 316L la interior, AISI 304 la exterior), reprezintã o îmbinare armonioasã între tehnica de
evacuare ºi designul modern.
Nivelul ridicat de performanþã al sistemului
Schiedel ICS se reflectã
în domeniul larg de
aplicabilitate ºi eficienþã
maximã în funcþionare.
Prin prevederea unor
garnituri de etanºare siliconice, acest tip de coº
de fum poate fi utilizat ºi
pentru evacuarea gazelor de ardere în presiune
pozitivã sau suprapresiune, provenite din cazane
cu condensare.
Schiedel PERMETER, sistemul care poate decora un
cãmin, se caracterizeazã printr-o paletã largã de culori a
peretelui exterior, cele uzuale fiind negrul, gri ºi alb.
Gama extinsã de diametre, etanºeitatea corespunzãtoare ºi greutatea proprie redusã a coºului cu perete
simplu, Schiedel Prima Plus, sunt avantajele unei
soluþii tehnice de intubare a coºurilor de fum existente,
deteriorate, care nu prezintã eficienþã ºi siguranþã în
exploatare.
Sistemul Schiedel Tecnoflex cuprinde elementele
necesare realizãrii canalelor de racordare dintre sursele
de cãldurã ºi coºurile de fum aferente, constând din
tubulaturã flexibilã dublu-perete ºi o diversitate foarte
mare de elemente necesare pentru o conectare sigurã
la aparatele termice.
În vederea implementãrii produselor prezentate, încã de
la înfiinþare, Schiedel România, prin specialiºtii proprii, a
fost aproape de clienþii ºi partenerii sãi, prin consultanþa
tehnicã acordatã la adoptarea ºi dimensionarea sistemului de evacuare, precum ºi la instalarea acestuia,
prin informarea periodicã a proiectanþilor de specialitate
ºi prin organizarea unor cursuri periodice de pregãtire a
distribuitorilor ºi montatorilor autorizaþi. Acordând o
importanþã deosebitã asociaþiilor profesionale de profil,
Schiedel România este membrã activã în Asociaþia de
Standardizare din România – ASRO, Asociaþia Producãtorilor de Materiale de Construcþii din România –
APMCR, precum ºi în Asociaþia hornarilor, constructorilor de coºuri de fum ºi ºeminee – A.S.F.O.C.H.
Acum, la 15 ani de la înfiinþare, S.C. SCHIEDEL –
SISTEME DE COªURI S.R.L., principalul furnizor de
sisteme de evacuare a gazelor de ardere din România,
aduce mulþumiri tuturor clienþilor, partenerilor ºi
colaboratorilor pentru încrederea acordatã. 

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
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 & Lory SRL
Total Ambiant SRL

021.314.80.22
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

Izolarea termicã
pe suprafaþa interioarã a pereþilor exteriori
O NOUÃ PLACÃ TERMOIZOLATOARE PREFABRICATÃ
drd. ing. Dumitru STÂNGACIU - Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ Iaºi
Pereþii exteriori au o pondere importantã în cadrul anvelopei unei clãdiri (suprafaþa ce separã volumul
încãlzit de exterior). Izolarea termicã a pereþilor exteriori se poate realiza prin pozarea stratului izolator la
exteriorul sau interiorul acestora. Din punct de vedere al capacitãþii de izolare termicã, amplasarea pe
suprafaþa interioarã este mai puþin eficientã, ceea ce conduce la o utilizare restrictivã a acestei soluþii.
Compensarea se realizeazã prin tehnologia de execuþie simplã la montaj, preþ de cost mai redus ºi faþade
nemodificate.
Reabilitarea higrotermicã se realizeazã în spaþii de
locuit sau clãdiri social-culturale care au ca prioritate
economisirea combustibilului utilizat pentru încãlzire în
perioadele reci ale anului. Studiile au arãtat cã, la o clãdire
rezidenþialã standard, cea mai mare parte din cãldurã
(între 25% ºi 40% din total) se pierde prin pereþii exteriori.
În anumite situaþii, pentru reabilitarea higrotermicã a
clãdirilor existente este necesarã izolarea termicã a
pereþilor exteriori pe suprafaþa interioarã.
Soluþia de placare a pereþilor exteriori pe suprafaþa
interioarã se poate aplica la clãdirile care au faþade cu
ornamente, ce trebuie pãstrate pentru imaginea esteticã
generalã, la clãdiri de patrimoniu, la clãdirile înalte (cu
peste 10 etaje) cu faþade complexe, la pereþii rosturilor
dintre tronsoane, la încãperi cu duratã micã de utilizare
în perioadele reci ale anului sau la clãdiri la care programul de finanþare a izolãrii termice exterioare întârzie (3-5
ani cu o economie de energie parþialã).
 Placarea termoizolatoare pe suprafaþa interioarã
a pereþilor exteriori poate fi realizatã, în prezent, din
alcãtuiri constructive asemãnãtoare cu cele ale pereþilor
de compartimentare moderni, uºori.
Între montanþii care alcãtuiesc scheletul de rezistenþã, fixat pe suprafaþa interioarã a pereþilor exteriori, se
dispune stratul termoizolator (în grosime de 2 - 4 cm) ce
se protejeazã spre interiorul încãperii cu plãci de ipsos
armat, care, dupã matarea rosturilor, se finiseazã.
 Se propune izolarea termicã a pereþilor exteriori pe
suprafaþa interioarã a clãdirilor cu o nouã placã termoizolatoare prefabricatã bistrat (fig. 1).

Fig. 1
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Fig. 2

Noul element este alcãtuit din douã straturi, unul
de rezistenþã, din ipsos armat dispers cu fibrã de sticlã
(120 cm x 60 cm), cu profilaþia pe muchiile longitudinale
ºi transversale ºi unul termoizolant, din polistiren
expandat cu grosimea (2 - 4 cm) determinatã de gradul
de izolare termicã a materialului izolant, care se situeazã
de regulã între 0,035 ºi 0,040 W/mK (λ), prevãzut cu
lambã ºi uluc pentru îmbinare ºi micºorare a efectului
de punte termicã (fig. 2).
Cele mai performante materiale termoizolante, cum
ar fi polistirenul expandat grafitat, oferã o conductivitate
termicã λ = 0,032 W/mK, ceea ce asigurã o eficienþã termicã cu 20% mai ridicatã.
Stratul termoizolant realizat, în mod uzual, din polistiren expandat, trebuie sã fie continuu, etanº ºi fãrã rosturi, pentru a înlãtura orice fel de punte termicã
(fig. 3 ºi Detaliu A).

Tehnologia de confecþionare a noii plãci prefabricate bistrat constã din turnarea (pe suport orizontal) a
pastei din ipsos armat dispers cu fibre de sticlã (1).
Dupã turnare, se lipeºte stratul termoizolator (2); în
continuare placa bistrat prefabricatã se usucã, natural
sau artificial (în uscãtor la 40 0C).
În funcþie de peretele exterior existent – zidãrie din
cãrãmidã sau diafragmã din beton monolit/prefabricat plãcile vor avea tehnologii diferite la montaj.
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Dupã montarea plãcilor prefabricate bistrat pe
suprafaþa peretelui de zidãrie / beton, stratul de ipsos
armat dispers cu fibrã de sticlã se va carota pentru
prindere (fig. 4). În spaþiul carotelor se vor introduce
diblurile din plastic pentru ancorarea plãcilor termoizolatoare prefabricate bistrat.

Fig. 4

Diblurile sunt aplicate, de obicei, la o distanþã medie
de 6 dibluri/m2, aºezate în sistem „T” sau „W”. Ancorarea
cu dibluri urmãreºte fixarea plãcilor prefabricate la toate
colþurile lor ºi în mijloc, pentru a limita acumularea
dilataþiei materialului în câmpul peretelui.
Rezistenþa în timp a sistemului prefabricat de termoizolare a pereþilor exteriori placaþi la interior nu poate
fi conferitã decât de coeziunea sistemului (aderenþã,
rezistenþã la smulgere) ºi de compatibilitatea componentelor sale (prizã, uscare, permeabilitate echivalentã).
La pereþii din beton armat monolit/prefabricat (2),
placaþi la exterior cu B.C.A. (1), montarea plãcilor prefabricate bistrat la interior constã în: montarea ºipcilor de
lemn (5), fixarea plãcilor termoizolatoare (6) pe reþeaua
din ºipci de lemn formatã cu ajutorul ºuruburilor autofilentante, matarea ºi finisarea rosturilor, montarea riglelor
de lemn cu gãuri pentru aer ventilant.
Montarea ºipcilor de lemn (20 mm x 50 mm), pe
peretele din beton armat cu interspaþii de aer ventilant
(4) se realizeazã prin fixarea pe verticalã cu ajutorul
diblurilor ºi a ºuruburilor autofiletante, la distanþe 60 cm
una faþã de cealaltã (fig. 7). Înainte de montare ºipcile
de lemn vor fi tratate antiseptic.

În cazul pozãrii pe peretele de zidãrie, noile plãci
prefabricate bistrat (1) ºi (2) se vor lipi cu adeziv (7) care
se aplicã sub forma unui cordon pe conturul plãcilor prefabricate ºi în trei puncte din mijloc, în aºa fel încât toate
variaþiile de dilatare a materialului sã fie preluate în
perimetrul fiecãrei plãci în parte, fãrã a genera fisuri la
rosturi.

Fig. 5

Prin dispunerea adezivului de prindere pe
conturul plãcii ºi în trei
puncte de mijloc, aerul
rãmâne închis în perimetrul fiecãrei plãci
(fig. 5).

Fixarea este completatã de ancorarea cu dibluri
din plastic (7) conform figurii 6.

1. placã din ipsos armat dispers cu
fibre de sticlã;
2. termoizolaþie din polistiren
expandat;
3. matarea ºi finisarea rosturilor;
4. îmbinare de tip lambã ºi uluc;
5. finisarea golurilor rezultate
din carotare;
6. dibluri din plastic;
7. tencuialã interioarã;
8. perete din zidãrie de cãrãmidã;
9. tencuialã exterioarã.

Fig. 6

Fig. 7

Riglele de lemn pentru aer ventilant sunt prevãzute
cu goluri, iar prin dispunerea lor la nivelul pardoselii ºi a
tavanului se asigurã ventilarea naturalã a peretelui. Ventilarea apare datoritã golului de aer ventilant ce se
formeazã între peretele din beton armat ºi plãcile termoizolatoare prefabricate bistrat în interiorul cãruia circulã curenþi de convecþie care vor elimina eventualii
vapori de apã pãtrunºi din interiorul încãperii.
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Echipare ºi amenajare ambientalã
în continuitatea spaþiului urban
arh. Sebastian SÃVESCU
Locuri prestigioase din vechile oraºe dovedesc relaþia binefãcãtoare dintre arhitecturã ºi celelalte arte.
Dar acest lucru evident pare cã a început sã fie uitat, cu timpul.
Dorinþa manifestã de a reînvia sinteza artelor a fost exprimatã la începutul secolului al XX-lea, de cãtre
unele curente - cubism, futurism, constructivism, de Stijl, Bauhaus - care nu au reuºit, însã, sã restabileascã, pe deplin, dialogul natural de altãdatã dintre cel ce construieºte ºi artist.
Cãtre jumãtatea secolului XX,
arta ºi tehnologia se disociazã. Dar
o reacþie fireascã se contureazã
împotriva monotoniei, a unui urbanism strict funcþional, a supremaþiei
traficului într-un univers de energii
suprapuse, fãrã legãturi organice, în
care omul îºi pierde simþul de orientare. Astfel încât, în ultimii 40-50 de
ani, unele curente cautã sã redea
arhitecturii ºi celorlalte arte locul lor
hotãrâtor în societate ºi în oraº. Nu
numai prin împlinirea clãdirilor dar ºi
prin valorificarea spaþiului urban.
În alcãtuirea scenografiei se
recurge la gama de elemente ºi de
mijloace specifice arhitecturii: planuri succesive, ritm, dominante ºi
contraste, rapoarte controlate între
dimensiunile construcþiilor, între zonele de umbrã ºi cele de luminã proporþii, elemente de scarã, efecte
de perspectivã, vegetaþie, mobilier
urban.
Anvelopa, înãuntrul cãreia se
petrec evenimentele cotidiene, determinã un cadru care se echipeazã
adecvat.
Spaþiul devine locuibil, graþie
mobilãrii sale cu obiecte utile scenariului urban. Unele dintre acestea,
considerate cu un caracter predominant utilitar, sunt indispensabile
traficului stradal: indicatoare, semnalizare, elemente de protecþie a
pietonilor, lampadare, staþii de
transport în comun; altele rãspund
trebuinþelor practice curente care
privesc populaþia ºi oraºul: cabine
telefonice, cutii de scrisori, chioºcuri,
vitrine, locuri de stat, firme ºi panouri
publicitare, ceasuri, suporturi de biciclete, cutii pentru deºeuri, grupuri
sanitare, hidranþi de incendiu,
cântare, automate pentru vânzare,

pergole care apãrã pietonii de ploi
ºi de soare. În sfârºit, la fel de trebuincioase sunt cele decorative,
care contribuie la satisfacerea esteticã a publicului, cuprinzând simboluri sau referinþe la orizontul ludic
ori ecologic: obiecte de artã sau elemente ornamentale, drapele, jocuri,
bazine, fântâni ºi arbori.
Mobilierul urban, definit ca
„ansamblul obiectelor sau dispozitivelor publice ºi particulare, instalate în spaþiul public ºi legate de o
funcþiune sau de un serviciu oferit
colectivitãþii“, cuprinde, de asemenea, vestigii istorice, împrejmuiri,
ziduri de sprijin, gradene, apãrãtori
pentru arbori ºi multe altele încã.
Numãrul ºi varietatea unor astfel de
obiecte este atât de mare, încât, fãrã
o corelare logicã ºi fãrã o tratare unitarã, ele ar putea transforma spaþiul
public într-un depozit dezordonat.

O lucrare de referinþã în literatura
de specialitate din þara noastrã,
„Mobilier urban“ a arhitectului Petre
Derer analizeazã într-o ordine riguroasã, diversele tipuri de obiecte ºi
de mobilare, de execuþie ºi de
gospodãrire, în unitatea indestructibilã a mediului din care fac parte.
Ea se alãturã, astfel, unor preocupãri din lucrãri ca „Urban Spaces” a
lui David Kenneth Specter, apãrutã
în acelaºi an sau din „Cities” a lui
Lawrence Halprin.
Cea mai mare parte a obiectelor
din familia mobilierului urban, care
sunt folosite în spaþiile pietonale,
cuprind, laolaltã, calitãþi utilitare ºi
decorative. Pe deplin justificate din
punct de vedere funcþional - lampadare, bãnci, umbrele – prezintã, prin
design, forme raþionale ºi agreabile
ºi constituie elemente de scarã ale
mediului.
Ele reuºesc, adeseori, sã însemne
locul, prin siluetã, texturã ºi culoare
ºi sã încorporeze, totodatã, atmosfera
epocii. Este cazul balustradelor realizate de Guimard pentru intrãrile
staþiilor de metrou din Parisul anilor
1899-1904. La rândul lor, elemente
preponderent decorative - plantaþii,
fântâni, oglinzi ºi jocuri de apã însumeazã însuºiri practice, contribuind la stabilirea ºi la menþinerea
unui microclimat de relaxare, de
împrospãtare ºi de confort.
Proiectantul ambientului ºi al
componentelor acestuia trebuie sã
aibã - ca generalist - o privire largã ºi
înþelegãtoare, dar ºi sã se apropie,
în acelaºi timp, ca interpret sensibil,
de fiecare obiect în parte. El þine
seama de transformãrile pe care le
prezintã obiectele, în funcþie de orã
ºi de anotimp, de condiþiile atmosferice, de miºcarea pietonilor sau de
continuare în pagina 56 
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propriile lor deplasãri precum ºi de
schimbarea funcþiunilor din unele
strãzi ºi pieþe, care devin succesiv,
în timpul zilei sau al sãptãmânii, loc
de plimbare, de cumpãrãturi sau de
spectacol, ca în rue St. Antoine de
lângã Place des Vosges - Paris.
Totodatã, proiectantul ia în considerare cã zonele centrale cuprind
grupuri eterogene de persoane cu
diferite vârste, orientãri, capacitãþi ºi
profesiuni, care au, deci, diverse
comportamente în spaþiul arhitectural, în cadrul unor plimbãri,
cumpãrãturi, momente de contemplare, discuþii sau jocuri.
În cadrul oraºului, tratarea spaþiului pietonal poate fi mai bogatã ºi
mai variatã, deoarece - pe aceeaºi
distanþã parcursã - pietonul are timp

sã recepþioneze un numãr mai mare
de informaþii decât cãlãtorul din
vehicule. Semnalele care se succed
în intervale mai scurte de 1/16 sec.
nu pot fi diferenþiate, astfel încât, un
automobilist în vitezã nu poate
sesiza o aglomerare de detalii.
În mulþimea obiectelor de mobilier
urban, un element de bazã, unificator, al zonei pietonale, este pardoseala. Prin desenul pavajelor
ritmate, cu forme geometrice sau cu
decoraþii figurative, prin textura sa
vizibilã, pardoseala marcheazã o
scarã, stabileºte o mãsurã cu care
pietonul îºi apreciazã deplasarea.
Pe lângã mici piese edilitare (borduri, rigole, guri de canal), pavimentul poate cuprinde elemente de
informare ºi de direcþionare.
Prelungirea pardoselii pe o a
treia dimensiune se face prin rampe,
gradene ºi scãri, în strãzi ºi în pieþe,
care adunã pietonii, nu numai în trecere dar ºi la odihnã, la soare, la
sfat. În palatele antichitãþii cretane
sau la City Corp Center - New York,
în noua piaþã din Târgu Mureº sau în
cartierul La Défense din Paris scãrile
sunt funcþionale, dinamice ºi sculpturale; pornind de la acelaºi pas, ele
capãtã nenumãrate interpretãri.
Calitãþile apei, folositã ca spectacol în cadrul oraºului, determinã nu
numai aprecieri unanime dar ºi participarea efectivã a publicului care
intrã în jocul de ape din cunoscuta
zonã pietonalã din Portland, Oregon,
arhitect peisagist L. Halprin.
Plantaþiile ºi apa iau parte la
spectacolul cinetic al locului, de la
un moment la altul ºi de-a lungul

anotimpurilor, dacã reuºesc sã
domine spaþiul apropiat ºi nu sunt
încorsetate în volume masive de
beton ºi piatrã. Ele se asociazã, în
mod sugestiv, cu celelalte piese de
mobilier urban, cu sculpturi ºi cu
panouri decorative, cu nenumãrate
elemente grafice care intervin în
viaþa curentã a spaþiului pietonal.
Cu toatã personalitatea ºi cu
pregnanþa lor specificã, lucrãrile de
artã nu stau izolate ci se integreazã
în mediul urban. De multe ori fac
corp comun cu pardoseala, ca decoraþia lui Joan Miro pe esplanada Las
Ramblas din Barcelona; sau se
compun în curþi-grãdini, ca obiectele
concepute de Isamu Noguchi pentru
sediul UNESCO din Paris.
Artiºtii sunt asociaþi echipelor
pluridisciplinare, în proiectarea noilor
aºezãri urbane din Franþa, în ale
cãror spaþii publice pietonale îºi gãsesc loc valoroase lucrãri de artã.
Un dialog se stabileºte între arhitect
ºi artistul plastic, la nivelul proiectului
de ansamblu, determinând o concepþie unitarã ºi o integrare beneficã
a artei în spaþiul arhitectural.
În cartierul La Noé din Chanteloup
Ies Vignes proiectat de arh. Émile
Aillaud, Ewa Brukalski deseneazã
pavajul din piaþa Cochiliei, care
aminteºte de reþeaua de trasee din
piaþa Campidoglio - Roma.
Dacã peisajul cotidian al oraºului
este luat în considerare încã de la
elaborarea schemelor generale urbane,
spaþiile publice pietonale pot fi gândite ca o reþea-suport a vieþii colective, cu locuri de identificare urbanã.
La Cergy-Pontoise sau la SaintQuentin-en-Yvelines, în Vaudreuil
sau în La Grande Borne pieþe ºi
strãzi pentru pietoni oferã prilejul
unor soluþionãri plastice originale,
care depãºesc vechile formule.

continuare în pagina 58 
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În alte pãrþi ale lumii ºi în cadrul
altor programe urbane, zonele folosite de pietoni se împlinesc prin
cuprinderea lucrãrilor de artã în
spaþiul arhitectural. La San Sebastian
în Spania, Eduardo Chillida participã
la amenajarea sculpturalã a cheiului
maritim, prevãzut cu gradene, cu
pavaje robuste ºi cu elemente spaþiale metalice. La New York, scuarul
din faþa ansamblului Rockefeller pe
Fifth Avenue este dominat de marele
Atlas în bronz, suportând globul
terestru, iar în zona N. Y. University
Village, sculptura „Portretul lui Sylvette“,
de Picasso, se profileazã pe blocurile
turn proiectate de I. M. Pei.
Staþii importante ale metroului din
Paris, Lyon ºi Marsilia, sau din
Hanovra ºi Samarkand sunt decorate de artiºti plastici. Aceºtia realizeazã, la Bruxelles, plafoane cinetice
cu oglinzi concave din tole de oþel
inoxidabil, panouri murale, pavaje
ceramice colorate, jocuri de oglinzi
colorate. La Stockholm, staþii realizate
dupã 1970 - ca Kungsträdgarden pãstreazã aparentã roca brutã în
care a fost sãpatã galeria; în unele
zone, tavanul boltit ºi pereþii de
granit sunt pictaþi cu mari decoraþii
florale.
O pondere crescândã o au, în
peisajul spaþiilor pietonale, elementele grafice - inscripþii, pictograme,
embleme, simboluri - pentru informare, orientare ºi reclamã. Cu un
scop bine definit, de a face cunoscute, direct ºi simplu pentru toþi, o
serie de date, grafica a ajuns sã acapareze întregul oraº, îndeosebi în
þãrile avansate. Pentru a lupta
împotriva avalanºei vizuale, care
însumeazã afiºe, firme, indicatoare,
anunþuri, adeseori luminoase ºi
mobile, ºi nu întotdeauna de calitate,
specialiºti ºi instituþii de profil acþioneazã în sensul unei organizãri
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unitare ºi estetice în domeniul mobilierului de comunicare vizualã.
Dacã apreciem semnul ca un element al mediului ºi urmãrim relaþiile
care se stabilesc între semne ºi persoanele care le privesc, trebuie sã
rãspundem unor cerinþe referitoare
la conþinutul, cantitatea, amploarea
ºi semnificaþia informaþiei. Sub orice
formã ar fi transmisã, informaþia trebuie sã fie uºor înþeleasã, sã fie
corect drãmuitã, sã fie pusã la locul
potrivit, sã foloseascã semne similare pentru comunicarea aceluiaºi
lucru în diverse locuri, sã transmitã
mesaje uºor de interpretat.
Înscriindu-se printre promotorii
design-ului, finlandezii anunþã o
serie de principii de plasare a semnelor ºi realizeazã un ambient cu o
graficã de calitate, în zona pietonalã
cu caracter comercial care cuprinde
ºi accesele la staþia noului metrou
din preajma gãrii centrale din

Helsinki. Numeroase sisteme de
semne, funcþionale ºi corect desenate, privesc pietonul, anunþând
direcþii, intrãri sau ieºiri, scãri ºi
pasaje subterane, traversãri, escalatoare, covoare rulante, dotãri pentru
persoanele cu dizabilitãþi. Altele se
referã la servicii care se gãsesc la
dispoziþia pietonilor: alimentaþie publicã, fântâni cu apã potabilã, staþii
de transport în comun, jocuri, coºuri
de hârtii.
Pentru metropolitanul din Portland - S.U.A., a fost realizat de
Ilium&Associates, un sistem grafic

de informare care include marcarea
trecerilor pentru pietoni, chioºcuri
pentru tichete de autobuz, pardoseala strãzii ºi indicatoarele staþiilor. Totodatã, un cod colorat de
pictograme simbolizeazã cele ºapte
zone ale regiunii metropolitane, cu o
þinutã graficã de foarte bunã calitate.
În Brazilia, o echipã de designeri,
urbaniºti, arhitecþi, economiºti, sociologi ºi tehnicieni, sub îndrumarea
lui Mario Paulo C. Monteiro, a conceput un plan de programare vizualã
urbanã pentru o localitate de
230.000 locuitori: Juiz de Fora, lângã
Rio de Janeiro ºi Belo Horizonte.
Alãturi de celelalte forme ale
mobilierului urban ºi împreunã cu
apa ºi cu arborii, cu variatele lucrãri
de artã, grafica rãmâne una dintre
importantele mijloace de particularizare ºi de animare a spaþiului
pietonal.
Fie cã reprezintã obiecte de utilitate practicã, pure decoraþiuni sau
simple indicatoare, toate elementele
de mobilier urban se asociazã cu
þesutul urban, cu obiectele singulare
de arhitecturã, pentru a crea o unitate, o expresie unicã fiecãrui spaþiu.
Spaþiul urban are ºansa sã se integreze în structura oraºului ºi sã-ºi
contureze o fizionomie unicã pentru
a întruchipa astfel spiritul locului.
Tratate uneori ca elemente neimportante sau parazitare, toate acestea
constituie, în fapt, repere pentru
locuitori sau vizitatori. De aceea,
alegerea ºi folosirea lor trebuie
fãcutã cu cât mai multã grijã ºi pricepere. 
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THERMATEX AQUATEC
Placa de plafon puternic fono-absorbantã
ce oferã o rezistenþã la umiditate de 100% RH
În zonele sanitare, bãi, piscine, dar ºi în bucãtãriile mari
de la cantine sau restaurante, umiditatea din aer este foarte
ridicatã. Pentru pereþi ºi pardoseli, o protecþie suficient de
bunã o oferã plãcile ceramice sau unele materiale similare,
deoarece acestea se pot curãþa foarte bine. Zona de plafon
însã, nu se ia în considerare încã din faza de proiectare
fiind, din acest punct de vedere, deseori, subestimatã.
Firma Knauf AMF GmbH & Co. KG oferã, prin placa
THERMATEX AQUATEC, soluþia corectã ºi perfectã pentru
aceste domenii de aplicaþii speciale. Datoritã compoziþiei
sale, placa oferã o rezistenþã la umiditate de pânã la 100%
RH (umiditatea relativã a aerului) ºi, astfel, o stabilitate a
formei în cazul unor solicitãri climatice mai puternice în
spaþiile interioare.
Sistemul de plafon suspendat se completeazã cu o
structurã metalicã ºi cu accesoriile aferente, ce sunt protejate suplimentar anticoroziv, deoarece umiditatea relativã a
aerului ºi, în anumite situaþii, contaminãrile corozive pot sã
afecteze chiar structura metalicã.
Dar nu numai stabilitatea formei este importantã.
Trebuie avut în vedere ºi aspectul igienei ºi, astfel, în
mod obligatoriu sãnãtatea oamenilor. Deoarece placa
THERMATEX AQUATEC este lisã ºi este caºeratã cu o
pâslã netedã, se poate curãþa ºi întreþine foarte uºor,
rezultând o suprafaþã liberã de orice fel de posibile depozitãri de praf ºi murdãrie, care poate fi protejatã, în mod eficient, împotriva apariþiei ºi creºterii de germeni ºi bacterii.
Deci, placa de plafon - AMF poate fi spãlatã sau ºtearsã
umed cu o cârpã, respectiv un burete, sau chiar curãþatã cu
jet de apã de înaltã presiune. În acest fel, domeniile de aplicaþie tipice se extind de la toate tipurile de unitãþi sanitare,
spitale, clinici sau cabinete medicale pânã la cele industriale din sectorul de produse alimentare, etc.
Suprafeþele netede, cu o absorbþie acusticã bunã, au
reprezentat, pânã acum, o contradicþie în sine, dar la
saloanele speciale pentru pacienþi sau domeniile de aplicaþie sensibile ele reprezintã o necesitate acusticã. Timpi
de reverberaþie adaptaþi ºi o reducere a nivelului de zgomot
reprezintã, de acum, factori foarte importanþi în domeniul
sãnãtãþii ºi în toate aplicaþiile privind recuperarea medicalã
a persoanelor.
Cu o valoare a absorbþiei acustice αw / NRC = 0,90
THERMATEX AQUATEC este placa cea mai adecvatã
pentru a satisface ºi aceste cerinþe!

Alte informaþii puteþi obþine la tel.: 004(0) 21 312 86 55
sau pe fax: 004(0) 21 312 86 56, respectiv pe adresa de e-mail:
Vujdea.Traian@knaufamf.ro sau pe www.knaufamf.ro. 

un produs ecologic, testat de cãtre utilizatori

La momentul lansãrii pe piaþã, în 2010, am dorit sã aducem în atenþia potenþialilor utilizatori multiplele
beneficii ale vopselei superlavabile de interior ZERTIFIKAT PLUS, precum:
 purificã aerul, distrugând rapid microbii din încãperile în care este aplicat, oferind cumpãrãtorilor
siguranþa unui mediu sãnãtos, un timp îndelungat;
 produs ideal pentru zugravi: uºor de aplicat, cu putere de acoperire de la primul strat, garantând o
peliculã albã, uniformã.
Doar simpla menþionare a beneficiilor produsului de cãtre producãtor nu este suficientã pentru
câºtigarea încrederii potenþialilor sãi clienþi; din acest motiv s-au efectuat diverse teste, care sã certifice ºi
sã garanteze utilizatorilor caracteristicile sale de excepþie. În acest sens, am avut în vedere, în primul
rând, testarea eficienþei produsului împotriva microbilor în institute cu tradiþie precum ISEGA Germania ºi
ISHIZUKA din Japonia. Testele efectuate în laboratoarele menþionate au demonstrat cã aplicarea
produsului reduce în proporþie de 99,928% Staphylococcus aureus ºi de 99,998% Escherichia coli din
aerul aflat în spaþiile în care este folosit pentru zugrãvit, din primele 24 ore de la aplicare. Rezultatele
celor douã teste sunt validate de cãtre insitutele menþionate ºi sunt disponibile oricãrui utilizator pe site-ul
firmei: www.kober.ro.
În 2011, calitãþile produsului au fost recunoscute prin certificarea lui ºi ca produs ecologic, de cãtre
Ministerul Mediului ºi Pãdurilor, care l-a analizat ºi i-a atribuit prin intermediul Comisiei Naþionale pentru
acordarea etichetei ecologice, eticheta EU Ecolabel: RO/07/2.
Clienþii noºtri, utilizatori casnici ºi meseriaºi, care au primit pentru testare produsul ZERTIFIKAT PLUS
în diversele campanii derulate de cãtre firmã KÖBER, l-au apreciat* pentru:
 puterea mare de acoperire: este suficientã aplicarea lui într-un singur strat dacã se foloseºte amorsa
albã sau se aplicã pe un glet de finisaj alb;
 gradul ridicat de alb: utilizatorii considerându-l
un produs foarte alb;
 efectul antimicrobian;
 efectul vizibil anti-mucegai: produsul împiedicând reapariþia mucegaiului în încãperile în care a
fost aplicat ºi care erau afectate anterior de mucegai;
 aplicarea uºoarã: produsul se aplicã ºi întinde
uºor, nu stropeºte.
*aprecierea s-a realizat pe baza unui studiu
intern al firmei KÖBER efectuat pe un eºantion de
65 utilizatori casnici ºi 67 meseriaºi.
Toate aceste calitãþi recomandã ZERTIFIKAT
PLUS atât pentru spaþiile de locuit cât ºi pentru
cele cu destinaþii speciale, cum sunt grãdiniþele,
ºcolile, cabinetele medicale, spitalele, restaurante,
farmacii etc.
Informaþii suplimentare gãsiþi pe www. kober.ro 
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Economisirea energiei cu echipamente performante
Solarbayer, firma producãtoare de echipamente pentru instalaþii, ne-a ales pe noi: SC GEO INSTAL SRL
din Viºeu de Sus - Maramureº, ca unici reprezentanþi ºi importatori în România.
Solarbayer este un jucãtor cheie în sectorul energiei solare din Germania ºi Europa ºi unul dintre cei
mai mari producãtori ai cazanelor de încãlzire centralã pe combustibil solid, pe principiul gazeificãrii
lemnului ºi al boilerelor, cu o experienþã în domeniu de peste 30 de ani.
Producþia echipamentelor care fac obiectul ofertei
are loc exclusiv în cele mai moderne hale industriale din
Europa, unde funcþioneazã cei mai noi roboþi de
sudurã, precum ºi un control strict al calitãþii care garanteazã cele mai înalte standarde calitative ºi o execuþie
ireproºabilã a produselor.
Încã de la început, fondatorul ºi directorul general al
societãþii, dl. Martin Kraus, ºi-a pus vasta sa experienþã, de peste 30 de ani în domeniul cazanelor solare
ºi pe lemn, în slujba inovaþiei permanente.
Încã din 2007, Geo Instal a preluat aceastã afacere
pe piaþa din România iar armele de bazã cu care rezistã
sunt, în primul rând, calitatea cât ºi promptitudinea, exigenþa ºi încrederea în performanþele produselor.
Datoritã acestor calitãþi, Popter - firma care produce de
peste 50 de ani centrale termice pe lemn ºi peleti, cu o
calitate ireproºabilã ºi garanþie de 50 luni – a pãtruns ºi
s-a extins în România prin Geo Instal.
Dintre produsele puse la dispoziþia celor interesaþi fac
parte: colectoare cu tuburi vidate, colectoare plane, centrale cu gazeificare pe lemn ºi peleti, centrale fãrã
gazeificare, radiatoare, conducte solare, boilere (boilere
pentru apa menajerã, boilere bivalente, puffere, puffere
cu schimbãtoare din inox, boilere tank în tank), accesorii
pentru cazane, accesorii pentru boilere ºi pentru panouri
solare, coºuri de fum, vase de expansiune etc.
Încercãm, de fiecare datã, sã vã oferim promoþii lunare
pe care le activãm pe site-ul nostru www.cazanesiboilere.ro.
De asemenea, oferim pachete promoþionale la panouri
solare la care economisiþi bani ºi primiþi un produs gratuit.
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Oferim, în acelaºi timp, ori de câte ori este nevoie,
sprijin tehnic ºi informativ prin reþeaua de distribuþie pe
care am creat-o ºi prin oameni specializaþi. Avem o reþea
de distribuþie eficientã, cât ºi oameni specializaþi în a vã
oferi informaþii!
Vã invitãm sã accesaþi pagina noastrã web pentru a
afla toate detaliile privind gama noastrã de produse.
IMPORTANT!
TOATE PRODUSELE NOASTRE SUNT ACCEPTATE
PENTRU PROGRAMUL CASA VERDE PENTRU
CARE ÎNTOCMIM ªI DOSARE.
www.cazanesiboilere.ro
www.solarbayer.ro
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Sisteme moderne de hidroizolaþii
SC Diana Decor, în funcþiune din anul 2003, este un furnizor de servicii specializate care acoperã spectrul complet al sistemelor profesionale de hidroizolaþii,
termoizolaþii, confecþii metalice ºi lucrãri de tinichigerie în construcþii civile ºi
industriale.
În domeniul sistemelor de hidroizolaþii ºi termoizolaþii pentru clãdiri
noi sau reabilitãri de clãdiri existente, SC Diana Decor asigurã servicii beneficiarilor sãi în domeniile:
 Consultanþã în alegerea soluþiei tehnice optime, atât din punct de
vedere funcþional cât ºi financiar.
 Hidroizolaþii la construcþii civile
ºi industriale cu sau fãrã termoizolaþie.
 Refacerea hidroizolaþiei ºi a
termoizolaþiei existente, deteriorate.
 Montajul de luminatoare ºi
trape de fum, inclusiv a traseelor de
acþionare a acestora, atât electric cât
ºi pneumatic (SIH Franþa ºi MERCOR
Polonia).
 Realizare de învelitori pentru
construcþii industriale sau civile.
 Hidroizolaþii pentru bazine, piscine, cuve (inclusiv hidroizolaþii anticorozive).
 Lucrãri de hidroizolaþii pentru
infrastructura clãdirilor, drumurilor ºi
autostrãzilor.
În ceea ce priveºte confecþiile
metalice ºi lucrãrile de tinichigerie,
clienþii societãþii noastre pot beneficia de lucrãri care privesc:
 Închiderile de hale industriale
termoizolate cu tablã ºi panouri
sandwich.
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 Producerea ºi montajul structurii de susþinere pentru elemente
de închidere realizate din profile
de tablã ambutisatã sau din profile
laminate.
 Realizarea ºi montajul de elemente de tinichigerie realizate conform specificaþilor dimensionale ºi
cromatice ale beneficiarului.
Calitatea prestãrilor noastre este
confirmatã de certificãri, atestãri ºi
personal de specialitate: ingineri,
economiºti ºi personal de execuþie
corespunzãtor ofertei pentru potenþialii clienþi, cel mai important fiind
ISO 9001.

În privinþa aplicãrii de membrane
ºi la alte materiale de hidroizolaþii (la
clãdiri civile, industriale, poduri) firma
este atestatã pentru produse ale
ICOPAL-SIPLAST Franþa, SOPREMA
Franþa, SIKA ºi Bauder Germania.
De asemenea, deþine un atestat
pentru hidroizolaþii la Lucrãri de Artã
emis de Asociaþia Profesionalã de
Drumuri ºi Poduri ºi atestate pentru

ing. Diana Tatu
director general
SC Diana Decor SRL

instalare ºi mentenanþã a produselor
SIH ºi MERCOR.
Iatã câteva dintre lucrãrile SC Diana
Decor SRL în perioada 2009- 2012:
 Comsilcost, Sibiu - acoperiº Hotel
CENTER
 Concefa, Poiana Braºov - termo
ºi hidroizolaþii terase circulabile
 Max Bögl, Sibiu - hidroizolaþii
poduri Centura Sibiu
 AUCHAN Piteºti ºi Militari
Bucureºti - contracte de mentenanþã
 Monteadrian, Lugoj - hidroizolaþii poduri Centura Lugoj
 Seebuca Immo (FM Logistic),
Petreºti – Dâmboviþa - învelitoare
hale de depozitare
 Eurofoam, Sibiu - bazin de
retenþie a apelor pluviale
 Flexik Automation, Timiºoara închideri halã, acoperiº
 Centrul Medical Regina Maria,
Bucureºti - hidroizolaþii terase
 COPISA By Pass, Caransebeº
- hidroizolaþii poduri
 RSTB, Cluj - închideri faþade ºi
acoperiº - Continental Automotive Sibiu
 Balor Cons, Sibiu - acoperiº
Hotel Select. 
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Certificarea calificãrii tehnico-profesionale
a operatorilor economici
din construcþii
Ioan BURTEA - preºedinte SC QUALITY CERT SA
Politica adoptatã de statele Uniunii Europene, în domeniul Construcþiilor, are drept obiectiv prioritar
apãrarea vieþii oamenilor ºi a avuþiei naþionale. Atingerea acestor deziderate se asigurã prin adoptarea, de
cãtre þãrile cu tradiþie în domeniul construcþiilor, a legilor ºi/sau reglementãrilor care sã asigure participarea la aceastã activitate numai a instituþiilor care deþin competenþa necesarã pentru tipul de lucrãri, la
nivelul cerinþelor evaluate pe bazã de criterii ºtiinþific determinate.
Certificarea calificãrii tehnicoprofesionale a operatorilor economici, proces complex de mare
responsabilitate, se efectueazã la
nivel mondial, european ºi naþional de organisme de certificare
recunoscute de autoritãþile de
reglementare, care îndeplinesc
cerinþele de competenþã ºi imparþialitate stabilite de standardele
internaþionale / europene seriile
ISO 17000, ISO 27000, ISO 19000.
Acordarea certificãrii se face
pe baza unor nomenclatoare pe
domenii, subdomenii ºi specialitãþi din construcþii, foarte bine
detaliate, care permit obþinerea
certificãrii strict la nivelul competenþelor demonstrate.
Accesul la certificare este
asigurat de la microîntreprinderi
care executã numai o fazã de
lucrãri (cofraje, fasonãri armãturi,
eºafodaje, turnãri de betoane, finisaje etc.) pânã la societãþi care
executã lucrãri de importanþã
excepþionalã.
Adoptarea unei legislaþii care
sã permitã efectuarea certificãrii
numai de cãtre organisme specializate, imparþiale, care sã îndeplineascã cerinþele standardelor
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internaþionale / europene utilizate
la nivel mondial/european, precum
ºi acordarea certificãrii pe baza
unui nomenclator de categorii de
lucrãri detaliate, este singura
modalitate de a asigura acordarea
dreptului de certificare participanþilor la procesul de construire, corelat cu competenþa realã a
acestora.
Este necesarã, în acest sens,
adoptarea unei Hotãrâri de Guvern
privind „Certificarea calificãrii
tehnico-profesionale a operatorilor economici din construcþii“ cu
respectarea regulilor la nivel
european, inclusiv a efectuãrii
evaluãrilor de cãtre organisme de
certificare specializate, recunoscute de autoritate, pe bazã de
nomenclatoare detaliate pe domenii,
subdomenii, secþiuni/specialitãþi,
la nivelul practicat de þãrile cu
tradiþie din Europa ºi nu numai la
nivelul prevederilor codului CAEN
care are doar 22 de secþiuni faþã
de cca 200-500 secþiuni/specialitãþi utilizate la nivel european.
Istoria omenirii dovedeºte cã stabilirea cadrului legal ºi a responsabilitãþii majore ce revin pãrþilor
implicate în realizarea calitãþii în

domenii de care depinde viaþa
oamenilor a constituit o preocupare
permanentã a legiuitorilor, precum ºi
a personalitãþilor din domeniul calitãþii, atestãrii profesionale a persoanelor ºi/sau a instituþiilor.
Încã din anul 1760 I.Hr, Hammurabi
Cel Mare – rege al Babilonului, a
inventat cea mai veche culegere de
legi, care cuprinde un prolog, 282 de
articole de lege ºi un Epilog, textul
fiind sãpat pe o stelã din dionit maroniu, lungã de 2,25 metri care se aflã
la muzeul Louvre din Paris.
Codul lui Hammurabi prevede cã
„dacã un constructor construieºte o
casã ºi o construieºte bine, proprietarul va plãti doi ºekeli pentru fiecare
suprafaþã a casei. Dacã, însã, nu reuºeºte, ºi casa se prãbuºeºte, ucigându-l pe proprietar, constructorul
va fi omorât.”
Marile edificii ale lumii antice au
fost construite sub conducerea unor
specialiºti care au fãurit construcþii
ce sunt ºi astãzi mãrturie a competenþei acestora, a cunoaºterii artei
de a construi ºi de a conduce
ºantiere uriaºe, utilizând sisteme de
management necunoscute, în totalitate, nici astãzi.
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Evul mediu aduce, pe scena constructorilor, meseriaºi organizaþi în
cadrul breslelor care lucrau individual, în familie sau cu calfe ºi/sau
asociaþi, aceste bresle asigurând
cadrul organizatoric de recunoaºtere
a competenþelor.
Introducerea de tehnologii, din ce
în ce mai competitive, deschide
calea pentru progres: TAYLOR introduce concepte noi de control ºi
inspecþie în întreprinderi; GEORGE
EDWARS separã, în anii 1920,
funcþia de „Calitate” de „Fabricaþie”
ºi o subordoneazã conducerii; în anii
1950 FEIGENBAUM, DEMING ªI
JURAN dezvoltã bazele „Controlului
Calitãþii” ºi „Controlului Total al Calitãþii” iar CROSBY introduce conceptul zero defecte; în deceniul
1950-1960, SUA introduce, prin
„Legea Federalã”, reguli drastice în
domeniul nuclear; în anii 1970-1980
intrã pe scena calitãþii filozofi ai calitãþii japonezi ºi/sau preluaþi din
Statele Unite, care revoluþioneazã
teoriile dezvoltate acolo, înregistrându-se „ºocul japonez”; în deceniul 1980-1990 apar standardele
internaþionale ISO 9000. Iar lista
momentelor importante din istoria
managementului calitãþii poate continua. Toate acþiunile întreprinse
aveau drept scop crearea unui cadru
normativ care sã asigure menþinerea
pe piaþã a întreprinderilor cu un sistem de management eficace, sistem
care sã permitã sã se lucreze eficient ºi sã garanteze efectuarea de
servicii, procese, produse, inclusiv
construcþii, care sã apere viaþa
oamenilor ºi avuþia naþionalã ºi a
populaþiei din þãrile respective.
În Europa secolului XX, þãrile cu
tradiþie ºi capacitate organizatoricã
iau mãsuri pentru protejarea vieþii
oamenilor, introducând sisteme de
identificare a competenþelor tehnice
ºi de certificare a întreprinderilor din
construcþii, sisteme perfecþionate
de-a lungul a peste 100 de ani în
Anglia, a peste 60 de ani în Franþa ºi
în foarte mulþi ani în alte 12 state cu

tradiþie în domeniul construcþiilor din
Europa, toate acestea aplicând principii similare în vederea evaluãrii ºi
certificãrii competenþei întreprinderilor din construcþii.
Principiile aplicate au în vedere
acordarea de ºanse egale pentru
certificare ºi recunoaºterea competenþei pentru toþi competitorii, respectiv microîntreprinderilor (în Franþa
întreprinderile familiale ºi/sau sub 7
muncitori, organizaþi în patronate de
tipul breslelor, reprezintã 70% din
întreprinderile de construcþii), întreprinderilor mici ºi mijlocii, precum ºi
marilor întreprinderi, aplicându-se
aceleaºi cerinþe, menþinându-se
constant nivelul de exigenþã în
evaluare, indiferent de domeniile de
activitate, complexitate sau mãrimea
organizaþiilor supuse evaluãrii ºi
certificãrii.
România este una din þãrile
europene cu mare ºi îndelungatã
tradiþie în domeniul calitãþii ºi al evaluãrii, pe bazã de metode ºtiinþifice,
a competenþei întreprinderilor din
construcþii.
În anul 1832, pe vremea Regulamentului organic, era atestatã documentar stabilirea de principii privind
construcþia drumurilor, creându-se, în
acest sens, un serviciu al drumurilor.
La 12 dec. 1841, se înfiinþa secþia
inginereascã în cadrul „Departamentului din Lãuntru din Moldova“. În mai
1847 „Ministerul din Lãuntru din Þara
Româneascã“ a înfiinþat „Direcþia
Lucrãrilor Publice“. În sept. 1849
„Departamentul Lucrãrilor Publice
din Moldova” a înfiinþat „Aºezãmântul Organic” care avea sarcina de a
stabili reguli cu privire la exercitarea
profesiei de antreprenor ºi de alcãtuire de instrucþiuni atingãtoare de
lucrãrile lui (adunarea de legi ºi
reguli statornicite în alte þãri), iar în
1850 în Moldova s-a înfiinþat „Poliþia
asupra zidurilor private” având drept
de atestare obligatorie a lucrãrilor.
Dupã 9 ani, în 1859, Alexandru
Ioan Cuza înfiinþeazã primul grup de
inspectori generali, iar patru ani mai

târziu (1867) Panaite Donici înfiinþa,
la rândul lui, ªcoala de Drumuri ºi
Poduri. În 1868 ing. Spiridon Lorceanu editeazã primul „Manual de
construcþii” din România. În 1869 dr.
ing. Alfons Oscar Saligny înfiinþeazã
primul laborator de construcþii din
România, iar în 1901 se înfiinþeazã
Consiliul Tehnic al Lucrãrilor Publice.
Preocupãrile pentru introducerea
unui sistem riguros de control al calitãþii ºi de recunoaºtere a competenþei tehnice a întreprinderilor de
construcþii s-a menþinut constant ºi
în secoulul XX. Acesta a cãpãtat noi
dimensiuni, ca urmare a seismului
din 4 martie 1977, prin intrarea în
vigoare a „Legii Nr. 8 privind rezistenþa, stabilitatea ºi durabilitatea
construcþiilor”, precum ºi prin adoptarea în anul 1995 a „Legii 10 privind
calitatea în construcþii”, lege modernã, care readuce în actualitate problema competenþei profesionale,
prin prevederea obligaþiei tuturor
factorilor care participã la conceperea, realizarea ºi exploatarea
construcþiilor de a avea un sistem de
conducere ºi de asigurare a calitãþii
în construcþii la nivelul cerinþelor.
Prin „Ordonanþa 34 din 2006,
privind atribuirea contractelor de
achiziþii publice“, la art. 187 se
prevede cã autoritatea contractantã
are dreptul de a solicita ca operatorul economic ce participã la procedura de atribuire a Contractului de
achiziþie publicã sã facã dovada
capacitãþii sale tehnice ºi/sau profesionale.
Rezultã clar cã permanent s-au
luat mãsuri de introducere ºi de
îmbunãtãþire a unui sistem de evaluare pe baze ºtiinþifice a competenþei
operatorilor economici din construcþii, precum ºi pentru adoptarea
de reglementãri care sã permitã
accesul la evaluare / certificare a
tuturor întreprinderilor ºi microîntreprinderilor, inclusiv a celor cu un
numãr mic de personal (de tipul
celor din Franþa cu un numãr sub 7
angajaþi).
continuare în pagina 68 
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În prezent, în România, evaluarea competenþei profesionale a
operatorilor economici din construcþii
se face, în mod aleator, de comisii
de licitaþii care nu au în componenþa
lor, în majoritatea cazurilor, specialiºti ºi/sau timpul necesar pentru
evaluarea corectã, pe baze ºtiinþifice, a competenþei participanþilor la
licitaþii.
Menþionãm cã certificarea tuturor participanþilor la actul de
construire se asigurã, în þãrile
avansate, cu tradiþie în certificarea calificãrii profesionale a
întreprinderilor din construcþii,
prin adoptarea de nomenclatoare
pe domenii de certificare, diversificate, care sã permitã o acordare de competenþe corelate cu
performanþele reale ale întreprinderilor.
În acest sens, Franþa nominalizeazã 206 pânã la 468 specialitãþi,
Portugalia 385 specialitãþi, Regatul
Unit al Marii Britanii 580 specialitãþi /
subdomenii etc., aceasta demonstrând preocuparea de a da ºansa
microîntreprinderilor, întreprinderilor
mici ºi mijlocii specializate, care deþin
tehnologii, personal ºi echipamente
performante pentru executarea numai
a unei categorii de lucrãri sau a unui
singur tip de element de construcþie
sau tip de construcþie, sã obþinã calificarea profesionalã strict pe domeniul de activitate sau serviciul prestat.
Sistemul de clasificare, adoptat
la nivel european, asigurã posibilitatea clasificãrii conform unui nomenclator modern, diversificat, chiar în
cadrul aceleiaºi activitãþi. Dãm în acest
sens câteva exemple din nomenclatorul adoptat de QUALIBAT Franþa:
 demolãri (demolãri cu mijloace
mecanice de tehnicitate curentã, de
tehnicitate confirmatã, de tehnicitate
superioarã în funcþie de tehnologii,
personal, echipamente, demolãri cu
exploziv, demolãri cu mortar expansiv neexplozibil, demolãri cu lance
termicã, demolãri prin carotaj, demolãri cu utilizare de explozii);
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 montare de eºafodaje (eºafodaje fixe, eºafodaje mobile, tribune
ºi podiumuri, nacele);
 lucrãri noi ºi de reabilitãri în
piatrã (lucrãri din piatrã/placaje,
restaurare ziduri/ lucrãri din patrimoniul cultural/arhitectural, restaurãri
de monumente istorice);
 fundaþii (fundaþii obiºnuite, subzidiri, piloþi prefabricaþi, piloþi foraþi,
pereþi mulaþi, tiranþi de ancoraj, consolidãri de sol, palplanºe, fundaþii
sub straturi acvifere, lucrãri de
tehnicitate specialã);
 finisare (vopsitorii obiºnuite /
speciale / decorative, pardoseli textile / materiale plastice, parchet / spaþii
cu destinaþii sportive / ºape etc.).
Sistemul de codificare adoptat
dã posibilitatea clasificãrii pe domenii, subdomenii, specialitãþi, astfel
încât o întreprindere sã poatã obþine
o clasificare pentru un domeniu
complet (un singur cod din trei cifre),
un cod complet mai puþin un subdomeniu / specialitate, un subdomeniu sau numai una sau mai multe
specialitãþi.
Flexibilitatea nomenclatorului permite acordarea certificãrii în concordanþã cu competenþele fundamentate
la evaluare, acestea putând sã
sufere modificãri în funcþie de
evoluþia fiecãrui operator economic.
Limitarea clasificãrii la prevederile codului CAEN (aºa cum se precizeazã în mod simplist în prezent),
cod CAEN care are numai 3 diviziuni
detaliate în 9 grupe, respectiv 22 de
clase, conduce la pericolul real de
acordare de competenþe fãrã acoperire pentru unii operatori economici.
Dãm în acest sens exemplul clasei 4211 din codul CAEN privind –
„Lucrãri de construcþie a drumurilor
ºi autostrãzilor” care include global
construcþia de autostrãzi, strãzi, drumuri ºi alte cãi de acces pentru
vehicule ºi pietoni, lucrãri de suprafaþã pe strãzi, drumuri, autostrãzi,

poduri, tuneluri, lucrãri de marcare a
drumurilor ºi alte marcaje, instalarea
de grilaje de protecþie, construcþia
pistelor de aerodrom etc. Adoptarea
acestui sistem de clasificare, la
nivelul codului CAEN, poate conduce la favorizarea realizãrii de construcþii de cãtre întreprinderi care nu
au capacitatea de a proiecta sau de
a realiza construcþiile respective.
Numai din acest exemplu dat,
rezultã cã adoptarea unui nomenclator la nivelul prevederilor din codul
CAEN, aºa cum se intenþioneazã,
este un pericol pentru viaþa oamenilor ºi pentru protecþia avuþiei
naþionale, creând premisa acordãrii
de competenþe fãrã acoperire.
Acest sistem contravine clar conceptului adoptat la nivel european, de
clasificare strict la nivelul competenþelor stabilite, prin aplicarea de
criterii ºtiinþifice.
Adoptarea unui nomenclator la
nivelul codului CAEN va avea un
impact hotãrâtor în obþinerea pe
viitor, de cãtre autoritatea de reglementare, a recunoaºterii de cãtre
þãrile europene a certificatelor
emise, cât ºi în cazul participãrii
întreprinderilor din România la licitaþii multinaþionale ºi/sau finanþate
din fonduri europene etc.
De reþinut cã, la nivel mondial
ºi european, derularea activitãþilor de certificare, indiferent de
tipul de certificare, respectiv certificarea sistemelor de management sau produse, se efectueazã
de organisme de certificare care
îndeplinesc condiþiile din standard e l e E N I S O / C E I 17021:2011,
EN 45011:2001, EN ISO/CEI 27001
etc. Acestea impun condiþii
drastice cu privire la structura
organizatoricã, la condiþiile de
imparþialitate, la competenþe de
personal, criterii de certificare
etc., condiþii ignorate în conceptul
actual, pe care, pe bunã dreptate,
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autoritatea de reglementare MDRT
nu l-a promovat, dând dovadã de
luciditate ºi responsabilitate în
protejarea vieþii oamenilor, a
avuþiei naþionale ºi creare a
unui cadru legislativ care sã permitã investirea eficientã a fondurilor de stat ºi garantate de stat.
Adoptarea unei structuri neadecvate la nivel naþional, prin instituirea
unui Consiliu Naþional format din 21
de persoane, care ar trebui sã
deruleze activitatea în mod aleator
(aceºtia având activitatea de bazã în
alte organisme sau instituþii) ºi care
sã aibã capacitatea sã certifice zeci
de mii de întreprinderi, într-un ritm
de cca. 100 întreprinderi pe zi, precum ºi introducerea monopolului la
nivel naþional privind acordarea certificãrii unui grup restrâns de interese ar compromite principiile ºi
scopul certificãrii, cu implicaþii catastrofale la nivel naþional, privind siguranþa construcþiilor precum ºi a
protecþiei vieþii oamenilor ºi a avuþiei
naþionale.

În anul 2002 s-a avizat de autoritatea de reglementare Hotãrârea de
Guvern „Regulamentul de certificare
a calificãrii tehnico-profesionale a
întreprinderilor din construcþii”, precum ºi procedurile ºi nomenclatorul
de calificare a întreprinderilor din
construcþii, prevederile acestora fiind
reactualizate periodic. Actele respective pot constitui baza de date pentru
analiza unui colectiv de specialiºti
din organismele de certificare din
construcþii, organismele profesionale ºi autoritate care, cu participarea elaboratorilor iniþiali, sã
asigure definitivarea formei finale a
documentelor, astfel încât acestea
sã corespundã cerinþelor privind certificarea statuatã la nivel european.
Experienþa acumulatã în procesul
de certificare, în ultimii 20 de ani, din
care 17 ani ºi în domeniul promovãrii
unei legislaþii privind certificarea
tehnico-profesionalã a operatorilor
economici din construcþii, tradiþia
României atestatã ºi ea documentar

de cca. 180 de ani, reprezintã un
punct de plecare pentru a-mi
exprima încrederea privind promovarea unei legislaþii interne competitive la nivel european ºi
atingerea scopului final de protecþie
a vieþii oamenilor ºi de evitare a
transformãrii procesului de certificare ºi de acordare a competenþelor
fãrã ca aceasta sã se facã cu scop
comercial ºi/sau sã fie transferatã
într-o sursã de influenþã ºi de câºtig
al unor organizaþii.
Ne exprimãm încrederea în discernãmântul conducerii autoritãþii
de reglementare din cadrul MDRT
ºi a Direcþiei Tehnice pentru Construcþii din acelaºi minister, cu
privire la promovarea doar a
prevederilor legislative ºi a reglementãrilor care sã apere viaþa
oamenilor ºi avuþia naþionalã,
întrucât omiterea aspectelor semnalate ºi în acest articol poate
avea consecinþe grave la nivel
naþional. 

Evaluarea conformitãþii
ºi servicii de certificare
Înfiinþatã în 1828, societatea BUREAU VERITAS este un leader mondial în evaluarea conformitãþii ºi în servicii
de certificare. Ajutãm, în acest fel, clienþii noºtri sã-ºi îmbunãtãþeascã performanþele prin servicii ºi soluþii inovatoare, în scopul de a se asigura cã produsele lor, infrastructura ºi procesele îndeplinesc standardele ºi reglementãrile în termeni de Calitate, Sãnãtate ºi Siguranþã, Protecþia Mediului ºi Responsabilitate Socialã (QHSE).
BUREAU VERITAS presteazã servicii în domeniul inspecþiilor, analizelor, auditurilor, certificãrilor de produse
ºi sisteme de management, certificarea infrastructurii (construcþii civile, industrie, echipamente, construcþii
navale, domeniul reglementat – presiune, nuclear).
BUREAU VERITAS deserveºte o bazã de clienþi de 400.000 companii prin intermediul celor 48.000 de angajaþi
organizaþi într-o reþea de 930 birouri ºi 330 laboratoare din 140 þãri.

Departamentul de Construcþii Civile
ºi Industriale din cadrul BUREAU
VERITAS ROMÂNIA, cu o experienþã
de peste 10 ani, are angajaþi cu înaltã
calificare în specialitãþile: teren de
fundare, fundaþii, structuri din beton
armat, structuri metalice, drumuri, instalaþii de încãlzire, ventilare, condiþionare, sanitare, de protecþie la foc,
electrice. Este recunoscut drept birou
de control de terþã parte de unul dintre cei mai importanþi reasiguratori
internaþionali pentru investiþii (SCOR).
Datoritã acestei recunoaºteri, suntem
solicitaþi sã prestãm servicii de Control Tehnic la investiþiile din România
finanþate de bãnci, sau investitori
francezi, spanioli ºi alte naþionalitãþi
care pretind asigurarea decenalã (pe
10 ani) a construcþiei / investiþiei.
Serviciile oferite de BUREAU
VERITAS ROMÂNIA în domeniul
construcþiilor civile ºi industriale
includ:
 servicii de control tehnic pentru
siguranþa construcþiilor în caz de
seism, fenomene meteorologice,
incendiu, izolare fonicã, funcþionarea
instalaþiilor etc;
 control ºi verificare de proiecte
de rezistenþã ºi instalaþii (electrice,
sanitare, termice);
 verificãri în exploatare ale
instalaþiilor;
 control tehnic de terþã parte,
comandat voluntar sau pentru asigurarea decenalã;
 consultanþã în faza de proiectare;

 verificãri de proiecte de structuri, instalaþii, drumuri, teren de fundare etc. de cãtre verificatori tehnici
atestaþi de minister;
 audituri tehnice în vederea
achiziþionãrii de lucrãri de construcþii;
 expertize tehnice;
 coordonare privind securitatea
ºi sãnãtatea în muncã pe ºantiere
mobile (Coordonator SSM);
 audit energetic al clãdirilor.
Controlul Tehnic al lucrãrilor de
construcþii efectuat de “organisme de
terþã parte” este menþionat în SR EN
1990-2004 «Bazele proiectãrii structurilor - Anexa B - Managementul fiabilitãþii structurale pentru lucrãri de
construcþii» ºi este util pentru
proiectele cu valoare mare de
investiþii sau finanþare din fonduri
europene, Bureau Veritas fiind o
companie cu brand ºi reprezentare
internaþionalã.
În cadrul activitãþii de Control
Tehnic, certificarea conformitãþii
lucrãrilor de construcþii se face în
raport cu Normele tehnice româneºti
ºi Caietul de sarcini al beneficiarului
lucrãrii. Activitatea începe prin verificarea ºi avizarea proiectelor, continuã cu urmãrirea lucrãrilor pe
ºantier ºi raportare sãptãmânalã a
neconformitãþilor constatate ºi se
încheie cu un Raport Final oficial în
care se menþioneazã toate neconformitãþile ce nu au fost rezolvate pânã
la încheierea lucrãrilor.

Pentru susþinerea obiectivelor în
realizarea lucrãrilor de construcþii ºi
pentru implementarea reglementãrilor în domeniul H&S, Bureau Veritas
România pune la dispoziþie servicii
profesionale ºi calificate de SSM
(Sãnãtate ºi Securitate în Muncã).
Securitatea ºi Sãnãtatea Muncii
(SSM) este reglementatã în România
de un numãr de Legi, Hotãrâri de
Guvern ºi Ordine specifice, aliniate la
cerinþele Directivelor Europene
89/391/EEC ºi care definesc condiþiile pentru prevenirea ºi reducerea
riscurilor de accidente ºi a îmbolnãvirilor profesionale.
În vederea implementãrii acestor
cerinþe legale în domeniul proiectãrii
ºi execuþiei pe ºantier a construcþiilor
(HG 300/2006), Bureau Veritas
România are specialiºti calificaþi ºi
acreditaþi pentru prestarea serviciilor
H&S (SSM).
În domeniul energiei eoliene
Bureau Veritas România are o activitate de peste 3 ani, concretizatã atât
în verificarea proiectelor de turnuri ºi
fundaþii turbine eoliene, cât ºi în
urmãrirea execuþiei lucrãrilor pe
ºantier.
Referinþe Bureau Veritas în domeniul construcþiilor civile ºi industriale:
Ministerul de Justiþie; Carrefour
Romania; Auchan Romania SA; real,Hypermarket Romania; DECATHLON;
Bricostore Romania; ROMATSA
(Romanian Air Traffic Control);
RENAULT TECHNOLOGIES ROMANIA;
KIABI; IMSAT; Gamesa Wind Romania.

Vã invitãm sã deveniþi partenerul nostru de afaceri, membru al marii
familii a clienþilor BUREAU VERITAS, garantându-vã o colaborare reciproc
avantajoasã, bazatã pe transparenþã, imparþialitate, rigurozitate, exigenþã ºi
profesionalism.
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Dan LUNGU
S-a nãscut la 6 septembrie 1943
în Bucureºti.
A urmat Facultatea de Construcþii
Civile, Industriale ºi Agricole, pe care
a absolvit-o în anul 1967.
ªi-a început activitatea, ca inginer
proiectant, la Institutul Proiect
Bucureºti ºi a continuat-o la Institutul
de Proiectãri Carpaþi (1967 - 1970).
Activitatea didacticã a început-o
în anul 1969, ca asistent, la Institutul
de Construcþii Bucureºti, Catedra de
construcþii civile, devenind, ulterior,
ºef de lucrãri, conferenþiar ºi profesor; din anul 1991 predã cursul Siguranþa structurilor.
Titlul ºtiinþific de doctor inginer l-a
obþinut în 1977.
Din 1991, este conducãtor de
doctoranzi în domeniul „Siguranþa
structurilor ºi Inginerie seismicã“.
Menþionãm cã a beneficiat de
Bursa UNESCO, la International
Institute for Mechanical Sciences,
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Udine, Italia (1975); Bursa JICA,
Japan International Cooperation
Agency, la International Institute for
Earthquake and Engineering Seismology, Building Research Institute,
Tsukuba, Ministry of Construction of
Japan (mai - iunie 1998); Bursa
JICA, Japan International Cooperation Agency Administrative Training
on Legislation and Dissemination,
Japonia (2006).
Prof. Dan Lungu este ºi expert
tehnic atestat de MTCT pentru
„Rezistenþa ºi stabilitatea construcþiilor cu structuri din beton, zidãrie,
metal, lemn“.
Activitatea de proiectare. La
Institutul Proiect Bucureºti ºi Institutul de Proiectãri Carpaþi a proiectat:
 clãdirea Sãlii Mari a Teatrului
Naþional din Bucureºti;
 clãdirea Institutului Naþional
de Geologie;
 Casa de Culturã Slatina;

hoteluri în Buzãu, Botoºani etc.;
Implementing of Structural
Eurocodes in Romanian Civil Engineering Standard, TEMPUS Project
CME 001198/95, UTCB (1995 1998);
 programul „Strong Earthquakes:
A Challenge for Geosciences and
Civil Engineering”, German Science Foundation Grant FSB461, la
Universitatea din Kralsruhe, Germania;
 proiectele „Damage estimation
and retrofitting of buildings in central
Bucharest” ºi „Geotechnical and seismic microzoning of Bucharest” (1995
- prezent);
 Seismic microzonation of the
city of Bucharest - Romania, la
Association Française du Génie
Parasismique (1997 - 1999);
 Probabilistic hazard analysis to the Vrancea earthquakes in
Romania. Part I in Experience database of Romanian facilities subjected to the last three Vrancea
earthquakes, with International
Atomic Energy Agency, Viena, la
Stevenson & Assoc. Bucureºti;
 proiectul Naþiunilor Unite RADIUS
(Risk Assesment tools for Diagnosis
of Urban areas against Seismic disasters), Understanding Urban Seismic Risk Around the World, la
Geohazards Int. Stanford, Ca: City
of Bucharest seismic profile, UTCB
(1997 - 1999);
 proiectul NATO - Armonizarea
hazardului seismic ºi reducerea
riscului în þãrile afectate de sursa
Vrancea, A Science for Peace Project Plan, INCERC (2004 - 2007);
 proiectul Probabilistic Seismic
Hazard Analysis for the Cernavoda
NPP Site, Rizzo Associates Inc.,
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Montoeville, PA, S.U.A., Stevenson
& Associates, Bucharest Office
(2003 - 2004);
 proiectul PHARE RO/TS/01,
Support of the Romanian NRA
(CNCAN) in the Licensing Review of
the Seismic Safety Design of Cernavoda Nuclear Power Plant,
INCERC (2002 - 2004);
 consultanþã seismicã pentru
proiectele Bãncii Mondiale: Hazard
Risk Mitigation and Emergency
Preparedness in Romania, Componenta B - Reducerea Riscului Seismic (2002 - 2004); Hazard Risk
Management in Europe and Central
Asia (2004); Japan International
Cooperation Agency, Reducerea
riscului seismic pentru construcþii ºi
structuri în România, la Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti
(UTCB) (1998 - 2002) ºi Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei (MLPTL) (2002 - 2007);
 PROHITECH - Protecþia seismicã a monumentelor istorice prin
tehnologii reversibile, UTCB (2004 2007);
 RISK-UE, Scenarii avansate
de risc seismic cu aplicaþii pentru 7
oraºe europene, UTCB (2001 -2003).
De menþionat ºi admirat cã prof.
Dan Lungu a obþinut 5,4 milioane de
dolari - donaþie a Guvernului Japoniei, prin Japan International Cooperation Agency - bani care au fost
repartizaþi pentru realizarea Laboratorului de încercãri dinamice pe
structuri, la UTCB, a Laboratorului
de încercãri pentru pãmânturi, la
INCERC, a Reþelei seismice naþionale în câmp liber, pe construcþii ºi în
foraje specifice de adâncime (15
locaþii, dintre care 7 în Bucureºti).
De asemenea, a elaborat proiecte
de consolidare/restaurare:
 restaurarea Coloanei fãrã Sfârºit
de Constantin Brâncuºi, Târgu Jiu,
2004;
 consolidarea seismicã a clãdirii
principale a Facultãþii de Medicinã,
Bucureºti, 1977;
 studii de hazard seismic pentru
Centrala Nuclearoelectricã Cernavodã ºi pentru clãdiri înalte în
Bucureºti (Armeneascã, Calea Victoriei etc.).

De asemenea a coordonat comisiile de expertizã a siguranþei seismice ºi a elaborat soluþiile de
consolidare pentru Primãria Municipiului Bucureºti, clãdirea Guvernului
din Piaþa Victoriei, Bucureºti,
Palatul CFR etc.
Menþionãm ºi activitatea sa deosebitã la elaborarea standardului
SR11100/1-93, Macrozonarea seismicã a României, Institutul Român
de Standardizare, 1993; Codului de
proiectare seismicã a construcþiilor,
P100/1-2006, Capitolul 3. Acþiunea
seismicã, Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, 2004,
2006; Codurilor: Acþiuni din vânt, din
zãpadã ºi Bazele proiectãrii („grupãri
de acþiuni“), la MCTC, 2006.
Activitatea publicisticã. Prof.
Dan Lungu a publicat peste 60 de
articole în reviste de specialitate ºi a
prezentat numeroase comunicãri la
manifestãri ºtiinþifice din þarã ºi
strãinãtate, lucrãri apreciate de mari
personalitãþi.
Inserãm cãrþile publicate:
 Siguranþa structurilor (coautor),
Institutul de Construcþii Bucureºti,
1973;
 Wind, snow and temperature
effects on structures based on probability (coautor), Ed Abacus Press,
Tunbridge Wells, Kent, Anglia, 1975;
 Metode probabilistice în calculul
construcþiilor (coautor), Ed. Tehnicã,
1983;
 Advanced Structural Analysis
(coautor), Ed. Conspress, Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti, 2000;
 Clãdiri amplasate în zone cu
miºcãri seismice puternice (coautor),
Ed. Orizonturi Universitare, Timiºoara,
2003.
Ca editor (coeditor):
 Implementing of Structural
Eurocodes in Romanian Civil Engineering Standards. EUROCODE 8 Design examples with emphasis on
seismic condition of România,
TEMPUS Project CME 001198/95,
Bridgeman Ltd. Timiºoara;
 Vr a n c e a E a r t h quakes. Tectonics, Hazard and Risk Mitigation,

Proceedings of the First International Workshop on Vrancea Earthquakes, nov. 1997, Bucureºti, Kluwer
Academic Publishers, 1999;
 Earthquake Hazard and Countermeasure for Existing Fragile
Buildings, JICA International Seminar, nov. 2002, Bucureºti;
 Earthquake Loss Estimation
and Risk Reduction, Conferinþa
Internaþionalã, oct. 2002, Academia
Românã, Bucureºti, vol. I ºi II;
 cele 3 Conferinþe Naþionale de
Inginerie Civilã (1998, 2002, 2006).
Prof. Dan Lungu a avut ºi are
importante funcþii de rãspundere în
învãþãmânt ºi cercetare:
 director, Departamentul de
Inginerie Civilã, UTCB (1997 2001);
 director, Centrul de Cercetare
Siguranþa structurilor la acþiuni din
hazard natural, UTCB (2003 prezent);
 director
general, Institutul
Naþional de Cercetare - Dezvoltare
în Construcþii ºi Economia Construcþiilor, INCERC (2000 - 2006);
 director general, Institutul Naþional
al Monumentelor Istorice (din 2006
pânã în prezent).
Datoritã activitãþii sale de
excepþie, este membru în diferite asociaþii profesionale:
 delegat naþional al României la
World Association of Earthquake
Engineering (din 2004 pânã în
prezent);
 membru în Asociaþia Francezã
de Inginerie Seismicã, Paris (din
1994 pânã în prezent);
 membru în Societatea Germanã
pentru Inginerie Seismicã ºi Dinamica Structurilor, Berlin (din 1996
pânã în prezent);
 vicepreºedinte
la Asociaþia
Inginerilor Constructori din România
(din 1997 pânã în prezent);
 vicepreºedinte
la Asociaþia
Românã de Inginerie Seismicã (din
2001 pânã în prezent) etc.
De asemenea, a fãcut sau face
parte din numeroase comisii de specialitate în România ºi comitete
ºtiinþifice internaþionale:
 membru în International Advisory Committee of the Sixth International Conference on Seismic
Zonation, 2000, Palm Springs, California, S.U.A.;
continuare în pagina 74 
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 membru în Comitetul ªtiinþific
Internaþional al Conferinþei Internaþionale Earthquake Engineering in
the 2lst Century, 2005, Skopje-Ohrid,
Macedonia;
 membru în Comitetul ªtiinþific
Naþional, preºedinte al Sesiunii T7-1
Seismic Hazard and Risk, Xlth European Conference on Earthquake
Engineering, 1998, Paris;
 membru în Comitetul ªtiinþific
al EUROMECH 372 Colloquium of
the European Mechanics Society,
1997;
 membru în Comitetul ªtiinþific al
IABSE Symposium on EUROCODE l,
Delft, 1996;
 raportor pentru Session A 1.2,
„Zonation as a tool for retrofit and
design of new facilities“ – 5th International Conference on Seismic Zonation, 1995, Nisa;
 preºedintele comisiei Inginerie
Civilã ºi Instalaþii a Consiliului
Naþional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor ºi Certificatelor Universitare, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (din 2006);

preºedinte al Comitetului Tehnic
de Specialitate CTS 4 - Risc seismic, acþiuni ºi siguranþa construcþiilor, Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului (din
2006);
 preºedinte al Comisiei 7, Transporturi, Construcþii, Amenajarea Teritoriului ºi Materiale de Construcþii,
Colegiul Consultativ al Agenþiei
Naþionale pentru Cercetare - Dezvoltare - Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
(2002 - 2006);
 membru în Comisia Naþionalã
a Monumentelor Istorice, Ministerul
Culturii ºi Cultelor (2006 - prezent).
De amintit cã a fost ºi profesor
invitat la: Institut für Bodenmeckanik
und Bauinformatik, Technische Universitat Dresden, 1995; Sonderforschungsbereich SFB210 Fluid
mechanical design rules for buildings, Institut fur Massivbau, Universität Karlsruhe, 1994.


Dintre diplomele ºi premiile obþinute de prof. Dan Lungu, amintim:
 Diploma de Excelenþã a Ministerului Culturii pentru Restaurarea
Coloanei fãrã Sfârºit de Constantin
Brâncuºi, Târgu Jiu, 2003;
 Premiul Traian Vuia al Academiei Române, 1977 etc.
Deosebit de inteligent ºi de cult,
cu tact, profund în activitate, înclinat
spre studii teoretice (dar ºi cu aplicabilitate practicã), în avangarda noului,
cu capacitate de a sesiza fondul
problemelor ºtiinþifice ºi tehnice pe
care le abordeazã, cu simþul obiectivitãtii, perseverent, bun conducãtor
(dovadã funcþiile de conducere
încredinþate)...
Acesta este prof. Dan Lungu muncitor cu mintea, dar ºi cu sufletul!
Prin realizãrile ºtiinþifice ºi publicaþiile de excepþie, a devenit cunoscut
ºi pe plan internaþional ca una dintre
cele mai de seamã personalitãþi.
A scris, deja, una dintre cele mai
frumoase pagini în istoria ºtiinþei
ºi tehnicii româneºti în construcþii.
(Din vol. Personalitãþi româneºti
în construcþii, autor Hristache Popescu)

Invitaþie
Primul Congres privind COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCÞIILOR
ªI PROTECÞIA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
din Euro-regiunea Carpaticã a Europei Centrale
– 27 - 28 septembrie 2012 –
Scopul special al Congresului constã în intenþia de a
implementa continuitatea acestor manifestãri internaþionale
ºi în aceastã zonã a Europei, servind, astfel, la consolidarea
legãturilor tehnico-ºtiinþifice internaþionale ale inginerilor constructori, arhitecþi ºi tehnicieni, în condiþii transfrontaliere.
Congresul va fi organizat în staþiunea balneo-climatericã Bãile-Felix.
Comisia Naþionalã [CNCisC] din România invitã
reprezentanþii din ramura construcþii - cercetãtori,
proiectanþi, executanþi, cadre didactice din învãþãmântul superior ºi studenþi sã participe la acest
eveniment tehnico-ºtiinþific internaþional.
Tematica se referã la:
Interacþiunea construcþiilor cu mediul ambiant (acþiuni, efecte, aspecte ecologice);
 Patologia construcþiilor (defecte, degradare, accidente, avarii);
 Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor
(urmãrirea comportãrii ºi intervenþii pe construcþii);
 Protecþia mediului înconjurãtor (conlucrare cu
natura, compromisuri posibile, construcþii ecologice);
 Teoretizare, legislaþie, recomandãri.


SECÞIUNILE DE LUCRU ALE CONGRESULUI
Secþiunea 1: Construcþii civile, industriale, agrozootehnice
Secþiunea 2: Construcþii cãi de comunicaþii - drumuri,
poduri, cãi ferate
Secþiunea 3: Construcþii hidrotehnice
Secþiunea 4: Protecþia mediului înconjurãtor
ORGANIZATORI
 Comisia Naþionalã Comportarea in Situ a Construcþiilor Bucureºti - România;
 Facultatea de Arhitecturã ºi Construcþii - Universitatea Oradea;
 Primãria Oradea.
Comitetul de organizare face un apel cãlduros cãtre
toþi cei ce doresc sã sprijine financiar reuºita acestei
manifestãri transfrontaliere, de prestigiu, pentru evidenþierea rolului cunoaºterii importanþei urmãririi in situ
a construcþiilor, ca sursã a progresului tehnico-ºtiinþific
atât în proiectare, cât ºi în exploatare. 

Sc ALMA CONSULTING srl Focºani
ARHITECTURÃ, INGINERIE ªI SERVICII DE CONSULTANÞÃ TEHNICÃ
Societatea comercialã ALMA CONSULTING SRL din Focºani s-a înfiinþat 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, 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 ale 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.
Toate serviciile de consultanþã, lucrãrile de proiectare
ºi alte servicii s-au înscris în termenele contractuale stabilite cu beneficiarii, iar calitatea lor s-a realizat conform
cerinþelor exprimate prin specificaþiile contractuale.
INFRASTRUCTURA
NECESARÃ REALIZÃRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE
Pentru desfãºurarea activitãþii de consultanþã
tehnicã, societatea deþine o gamã de echipamente lT, de
mãsurã ºi control in situ, soft specializat, precum ºi
mijloacele de transport necesare pentru inspectarea
lucrãrilor de construcþii.
Pentru proiectare, societatea are un atelier dotat, o
reþea de calculatoare, inclusiv programele necesare
elaborãrii proiectelor de construcþii clãdiri, drumuri,
instalaþii, reþele tehnico-edilitare.
În prezent, 18 specialiºti cu studii superioare sunt
permanent la dispoziþia clienþilor.
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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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Pereþi interiori din ipsos armat
EXPERIMENTÃRI ACUSTICE
prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI, drd. ing. Gh. COLBU - Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi“ Iaºi
Pereþii de compartimentare trebuie sã asigure o reducþie sonorã a zgomotelor aeriene, reducþie necesarã pentru satisfacerea cerinþelor acustice din interiorul clãdirii. Zgomotele pot fi provocate de intensitatea sonorã ridicatã, produsã de aparatele de radio ºi/sau televiziune dar ºi de alte surse
În cazul clãdirilor de locuit, exigenþele acustice vor fi diferite la pereþii despãrþitori din cadrul aceluiaºi
apartament, comparativ cu pereþii care delimiteazã aceste unitãþi funcþionale (apartamente vecine,
casa scãrii).
Experimentãrile la scarã naturalã asupra pereþilor
de compartimentare din elemente prefabricate din ipsos
armat dispers cu fibrã de sticlã s-au realizat în Staþia
acusticã prezentatã în fig. 1.

Fig. 1: Testarea capacitãþii de izolare fonicã la zgomot aerian.
Staþia acusticã a Facultãþii de Construcþii ºi Instalaþii din Iaºi

Camerele pentru testare de emisie ºi recepþie (fig. 1)
sunt complet independente, cu pereþi masivi, pentru
micºorarea la maximum a cãilor colaterale de propagare
a sunetului.
Camera de emisie, unde se mãsoarã câmpul sonor
difuz (L1), este influenþatã de dimensiunile încãperii, de
natura finisajelor (placaje reflectorizante), de poziþia ºi
direcþia sursei de zgomot.
În camera de recepþie se vor mãsura, la aceeaºi
frecvenþã, sunetele atenuate de peretele testat (L2).

Determinarea indicelui de reducþie sonorã se realizeazã cu relaþia din fig. 2, în care se utilizeazã nivelele
de zgomot mãsurate la scarã naturalã în Staþia acusticã
(L1 ºi L2).
Transmiterea directã a energiei sonore, prin peretele
testat, este un fenomen complex care depinde de masa
ºi rigiditatea elementului de construcþie.
Utilizarea fâºiilor din ipsos armat dispers cu fibrã de
sticlã, cu masã redusã, se încadreazã în tendinþa actualã de micºorare a greutãþii clãdirilor. Fâºiile din ipsos
armat au o rigiditate sporitã datoritã nervurilor, ceea ce
influenþeazã reducþia sonorã a peretelui despãrþitor.
În graficul din fig. 3, de variaþie a reducþiei sonore cu
frecvenþa, s-a reprezentat curba standard (C.S.) care
desparte graficul în cele douã zone, cu rezultate favorabile ºi nefavorabile, ale izolãrii acustice la zgomot aerian
din interiorul clãdirii.
Rezultatele experimentãrilor acustice la scarã
naturalã, prezentate în fig. 3, au scos în evidenþã o
comportare bunã a pereþilor dubli (tipul 2 - 80 kg/m2 ºi
tipul 4 - 70 kg/m2) cu strat intermediar de aer, în grosime
de 100 mm.
Comportarea favorabilã a peretelui dublu de tip 2,
comparativ cu tipul 4, este motivatã de umplerea
golurilor din interiorul fâºiei de ipsos armat cu material
fonoabsorbant din vatã mineralã.
Nervurile din fâºiile de ipsos armat au ºi o comportare defavorabilã, fiind punþi fonice la transmiterea
directã a undei sonore.

Fig. 2: Relaþia de calcul a indicelui de reducþie sonorã,
în cazul experimentãrii, la scarã naturalã,
a tipurilor pereþilor de compartimentare
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Fig. 3: Rezultatele experimentãrilor, la scarã naturalã, asupra pereþilor interiori din ipsos armat sau B.C.A., pe înãlþimea unui apartament (2,5 - 3 m)

Comparând comportarea la atenuarea acusticã a
noilor pereþi din fâºii de ipsos armat (tipul 2 ºi 4) cu cei
din fâºii de beton celular autoclavizat (tipul 6) se constatã cã, la un surplus de 50% al masei peretelui dublu,
reducþia sonorã are valori inferioare.
La realizarea pereþilor despãrþitori cu înãlþime mare
(la hale comerciale moderne), se pot utiliza plãcile din
ipsos armat, cu nervuri longitudinale, care prin suprapunere formeazã spaþii ce pot fi prevãzute cu rigidizãri (fig. 4).
Testarea acusticã a pereþilor simpli ºi dubli din fâºii cu
nervuri longitudinale rigidizate au confirmat comportarea
satisfãcãtoare a pereþilor dubli (tipul B ºi D), comparativ

cu cei simpli (tipul A ºi C). ªi în acest caz (tip A - D), ca ºi
la plãcile nervurate anterioare (tip 1 - 6), pereþii dubli sunt
un sistem de cinci oscilatori: camerã – perete – strat aer
– perete – camerã, eliminându-se efectul legãturii
mecanice liniare între cei doi pereþi asupra mãrimii
reducþiei sonore.
Experimentãrile acustice, la scarã naturalã, asupra
pereþilor despãrþitori din interiorul clãdirilor au scos în evidenþã utilizarea pereþilor dubli (tip 2, 4, 6) la delimitarea
exterioarã a unitãþilor funcþionale (apartamente vecine,
casa scãrii), în timp ce, la compartimentãrile din interiorul
unui apartament, se pot folosi pereþii simpli (tip 1, 3, 5).

Fig. 4: Datele testãrilor, la scarã naturalã, ale pereþilor interiori din fâºii de ipsos armat, cu nervuri rigidizate pe înãlþime mare (4 - 6 m),
utilizate la hale comerciale moderne
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Comportarea in situ a construcþiilor
ºi aptitudinea lor pentru exploatare
dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN
Au trecut ani buni de când scriu în publicaþii de specialitate ºi vorbesc, cu prilejul
unor manifestãri tehnico-ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate, despre necesitatea monitorizãrii comportãrii in situ a construcþiilor, acestea în ansamblul lor ºi nu numai cele
monument istoric sau de arhitecturã, constituind averea cea mai de seamã ºi cea mai
durabilã a poporului.
De curând s-a aprobat oficializarea prin COR a trei ocupaþii aferente activitãþii de
monitorizare a comportãrii in situ a construcþiilor, deschizând, astfel, perspective noi
atât pentru inginerii constructori, cât ºi pentru agenþii economici dispuºi sã se angajeze
într-o asemenea activitate. Apariþia acestor ocupaþii ar trebui sã-i bucure ºi pe proprietarii publici sau privaþi, care au acum posibilitatea de a-ºi încredinþa construcþiile unor
profesioniºti competenþi ºi atestaþi cu multã exigenþã de autoritãþi ºi asociaþii profesionale.
Deoarece domeniul acesta de cunoaºtere „Comportarea in situ a construcþiilor” nu este încã prea clar
multora, m-am hotãrât sã dezvolt unele aspecte teoretice ºi practice, prezentate pe scurt într-o broºurã din
anul 1999 a colecþiei „Comentarii ºi recomandãri CNCisC” ºi într-o carte recentã, „Comportarea in situ
a construcþiilor ºi aptitudinea lor pentru exploatare”, conceputã în patru volume, dintre care primele
douã le-am tipãrit în 20 exemplare, 8 dintre acestea fiind destinate Bibliotecii Naþionale ºi Municipale,
restul aºteptându-ºi solicitanþii.
Cartea este destinatã, în primul rând, membrilor Comisiei
Naþionale Comportarea in situ a
Construcþiilor ºi celor care vor sã
îmbrãþiºeze vreuna din cele trei ocupaþii din activitatea de monitorizare a
comportãrii in situ a construcþiilor dar
ºi publicului larg interesat sã afle
informaþii despre acest domeniu.
Iatã titlurile celor patru volume ºi
cuprinsul prescurtat al primelor
douã:
Volumul I. Conceptul & Mediul
ambiant (236 pagini)
I. Conceptul privind comportarea in
situ a construcþiilor º i a p t i tudinea lor pentru exploatare
1.1 Mediul ambiant
1.2 Construcþiile
1.3 Interacþiunea construcþii / mediu
ambiant
1.4 Fenomene, mãrimi, parametri de
comportament
1.5 Proprietãþi ºi performanþe de
comportament
1.6 Durata de existenþã a construcþiilor
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2. Aptitudinea pentru exploatare a
construcþiilor
2.1 Cerinþele beneficiarilor de construcþii
1.2 Criterii ºi condiþii de calitate /
utilitate

2.3 Calitãþile de comportament ale
construcþiilor
2.4 Deteriorarea aptitudinii pentru
exploatare a construcþiilor
3. Terminologie
II. Mediul ambiant
1. Mediul natural
1.1 Pãmântul planetã a sistemului
solar
1.2 Litosfera
1.3 Hidrosfera
1.4 Atmosfera
1.5 Biosfera
2. Mediul tehnologic
2.1 Scurt istoric al apariþiei ºi dezvoltãrii mediului tehnologic
2.2 Mediul tehnologic contemporan
2 2.1 Asigurarea hranei
2,2.2 Asigurarea îmbrãcãminþii
2.2.3 Asigurarea adãpostirii
2.2.4 Asigurarea comunicaþiilor ºi
transportului
2.2.5 Asigurarea comunicãrii ºi
informãrii
2.2.6 Asigurarea sãnãtãþii
2.2 7 Asigurarea energiei
2.2.8 Asigurarea confortului
2.2.9 Cronologia mediului tehnologic
2.3 Poluarea mediului.
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Volumul II. Construcþiile (268 pagini)
1. Materiale de construcþie
1.1 Piatra naturalã
1.2 Lemnul
1.3 Argilele
1.4 Varul
1.5 Ipsosul
1.6 Materialele ceramice
1.7 Sticla
1.8 Materialele bituminoase
1.9 Cimentul
1.10 Mortare
1.11 Betoane
1.12 Metale
1.13 Materiale din polimeri
1.14 Materiale de izolaþie
1.15 Materiale de protecþie ºi finisaj
1.16 Materiale de construcþie ale
viitorului
2. Clãdiri civile, industriale ºi
agrozootehnice
2.1 Structuri de rezistenþã ale
clãdirilor
2.2 Elemente componente ale
clãdirilor
2.2.1 Infrastructura
2.2.2 Suprastructura
2.3 Echipamentele clãdirii

3. Construcþii de cãi de comunicaþie ºi transport
3.1 Scurt istoric al dezvoltãrii cãilor
de comunicaþie ºi transport
3.2 Drumuri
3.3 Cãi ferate
3.4 Poduri
3.5 Cãi de comunicaþie ºi transport
naval
4. Construcþii edilitare
4.1 Alimentarea cu apã
4.2 Alimentarea cu energie electricã
4.3 Iluminatul stradal
4.4 Transportul în comun electric
4.5 Asanarea localitãþilor
5. Construcþii subterane
6. Construcþii hidrotehnice
6.1 Clasificarea construcþiilor hidrotehnice
6.2 Componentele amenajãrilor hidroenergetice
7. Amenajãri hidroenergetice
Surse documentare
Volumul III. Interacþiunea construcþii&mediu ambiant
Aptitudinea pentru exploatare
a construcþiilor

Volumul IV. Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor
Ultimele douã volume sunt în
lucru, cu termen de apariþie în
2012.
Având în vedere cã tipãrirea volumelor s-a fãcut pe spezele autorului,
care are posibilitãþi financiare limitate,
s-au comandat, pentru început, 20 de
exemplare din primele douã volume,
din care opt trebuie predate la Biblioteca Naþionalã (7) ºi cea municipalã
(1), astfel cã rãmân disponibile 10 exemplare volumele 1+2. Doritorii a le
achiziþiona se pot înscrie pentru comandã la autor (Tel.: 0766.540.356,
Email: hannfelician10@yahoo.com)
sau la CNCisC (Tel.: 0722.237.795,
Email: visangie@yahoo.com).
Cele douã volume se obþin
contra sumei de 100 lei acordatã
autorului pentru acoperirea cheltuielilor de tipãrire.
Autorul mulþumeºte cãlduros
tuturor acelora care contribuie la
promovarea acestei cãrþi. 

Eficientizarea energeticã a clãdirilor existente
PLEDOARIE PENTRU „VERDE“
ing. Rodica PARASCHIV - vicepreºedinte consiliul director CNCisC
Sã fie verde! Cât mai mult verde! Verdele înseamnã viaþã, înseamnã speranþã. Verdele este curat ºi
nepervertit. Înconjuraþi de beton ºi sticlã, tânjim la prospeþimea naturii ce se întinde, de obicei, dincolo de
habitatul nostru.
Conceptul de siguranþã, uneori greºit înþeles, ne-a îndemnat sã ne construim locuinþe solide. Dorinþa de
confort ne duce la consumuri exagerate de energie. Am uitat sã luãm în seamã cã natura, cu ajutorul unor
descoperiri revoluþionare, oferã soluþii de siguranþã ºi confort care sã ne împace cu mediul, în cele din
urmã cu fiinþa noastrã.
Astãzi, mai mult ca oricând, în condiþiile unei continue degradãri a mediului ambiant, ar trebui luat
în considerare din ce în ce mai serios conceptul de construcþii durabile în accepþiunea, mai ales, a
eficienþei energetice.
O nouã directivã a Comisiei
Europene, adoptatã în luna iunie a
acestui an, prevede obligaþia distribuitorilor de energie ºi a societãþilor de vânzare cu amãnuntul a
energiei, de a economisi anual 1,5%
din volumul vânzãrilor de energie pe
care le realizeazã, prin implementarea unor mãsuri de eficienþã energeticã. Directiva aratã cã, anual, 3%
din clãdirile publice trebuie renovate,
iar fiecare renovare ar trebui sã
ridice clãdirile la nivelul celor mai
performante 10% din parcul imobiliar
naþional.
Printre mãsurile prevãzute în directivã se numãrã îmbunãtãþirea sistemului de încãlzire, instalarea de
ferestre tip termopan ºi a acoperiºurilor izolante la nivelul consumatorilor de energie.
„Noua abordare“, în contextul
Directivelor Europene, impune lucrãri
de înaltã calitate, care protejeazã sistemul ecologic ºi limiteazã la minimum poluarea asupra mediului.
Putem pãstra confortul ºi siguranþa,
ba chiar le-am putea îmbunãtãþi ºi,
în acelaºi timp, am putea avea un
mediu mai sãnãtos.
Clãdirile ar trebui privite aproape
ca niºte fiinþe vii, consumatoare de
energie, apã ºi materii prime. Organisme complexe care, la rândul lor,
genereazã deºeuri ºi emisii nocive.
Tocmai de aceea, datele acestei
ecuaþii, în care pe de o parte avem
confort ºi siguranþã, iar pe de alta,
un mediu viciat, ar trebui schimbate.
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Sã luãm în calcul, astfel, o mai
bunã selectare a site-ului propriu, sã
ne gândim mai bine cum amplasarea unei clãdiri afecteazã ecosistemul local, sã integrãm design-ul în
peisagistica locului ºi, mai ales, sã
fim atenþi cu utilizarea energiei.
O proiectare durabilã permite
adaptarea unei construcþii la diferite
condiþii de mediu. Este de luat în
calcul ºi adaptabilitatea unei clãdiri
care, pe parcursul duratei sale de
viaþã, poate avea utilizãri multiple.
Pe fondul actualei crize economice, mai mult decât a proiecta
durabil, trebuie gãsite soluþii pentru
eficientizarea construcþiilor deja existente. Costurile legate de reabilitarea termicã a unei clãdiri sunt mai
mici decât costurile legate de instalarea unei capacitãþi suplimentare de
energie termicã pentru încãlzire.
O clãdire cu un grad ridicat de eficienþã energeticã este uºor de administrat, asigurã sãnãtatea ºi confortul
locatarilor ºi are un impact minim
asupra mediului înconjurãtor.
Este ºtiut faptul cã sectorul clãdirilor este responsabil cu 40% din
consumul de energie finalã. Având
în vedere acest aspect, cheltuielile
cu eficientizarea energeticã ar trebui
privite mai degrabã ca o investiþie
care poate duce la revitalizarea sectorului construcþiilor ºi, pe termen
lung, la o scãdere a consumului ºi,
implicit, a costurilor la energie.
Þãrile din Europa Centralã ºi de
Est se confruntã cu probleme economice ºi de mediu severe generate

de sistemele lor energetice ineficiente ºi poluante.
La polul opus, toate þãrile din
Europa de Vest au derulat programe
naþionale de protecþie termicã, realizate în etape progresive, demarate
dupã criza energeticã din 1973. În
cadrul acestor programe, în care s-au
aplicat diferite soluþii de îmbunãtãþire
a gradului de protecþie termicã, au
fost acordate o serie de facilitãþi fiscale, facilitãþi care au impulsionat
punerea acestora în aplicare. Rezultatul a fost o scãdere continuã a consumului de energie.
Pentru România, drumul va fi lung
ºi anevoios. Legislaþia abia acum începe sã vinã în sprijinul acestor concepte.
O „gurã“ de oxigen a reprezentat-o
programul „Casa Verde“.
În 2011 au fost primite din partea
populaþiei peste 15.000 de cereri
pentru instalarea de sisteme de
încãlzire care utilizeazã energie
regenerabilã.
Fondul de locuinþe, executate în
diferite etape ºi cu diferite soluþii
structurale, precum ºi cu diferite
grade de protecþie termicã, trebuie
sã intre într-un program bine organizat de reabilitare. În sfârºit, conceptul de durabilitate ºi cel de eficienþã
energeticã au fost înþelese. Din pãcate, în contextul crizei economice
mondiale, deocamdatã principala
problemã o constituie, ca în mai toate
domeniile, lipsa banilor. Pânã atunci,
rãmânem cu dorul de verde... 
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DEFROST

Produs pentru topirea zãpezii ºi prevenirea îngheþului pe carosabil
Ion MAXIM – director general SC CELTA ART SRL
Elvira DUMITRESCU, Oana BOTGROS – Laboratorul Central de Construcþii CCF
Se ºtie cã iarna vine, iarna trece dar, pe lângã plãcerile pe care ni le produce acest anotimp, sunt
destule alte evenimente care creeazã disconfort în circulaþia pietonalã ºi în transporturile rutiere de
persoane sau mãrfuri. Întâmplãrile iernii ianuarie-februarie a.c. sunt pline de învãþãminte pentru
situaþii similare de-a lungul timpului.
Se poate asigura o circulaþie pe drumurile publice în timpul iernii, fãrã a produce neplãceri
ºoferilor, drumarilor ºi constructorilor de drumuri? Rãspunsul este „da“, dacã utilizãm DEFROST –
un produs care, pe lângã amestecul de sãruri, compuºi organici ºi carbohidraþi, conþine un inhibitor
de coroziune care micºoreazã uzura anvelopelor.
Din analizale efectuate în Laboratorul Central Construcþii CCF ºi
la Laboratorul de drumuri al Catedrei de Drumuri ºi Cãi Ferate a
rezultat cã DEFROST are densitatea de 1,37 g/cm3 la o temperaturã de 20 0C, este miscibil în apã
în orice proporþie, are un conþinut
de material activ de aproape
30%/g, o valoare a pH-ului de 7,5
ºi o rugozitate bunã, efectuatã cu
testul SRT, privind riscul de derapaj.
Produsul se poate utiliza fãrã
dificultãþi dacã se respectã
instrucþiunile producãtorului. El
este eficient atât pentru topirea
zãpezii cât ºi pentru prevenirea
îngheþului.
Împrãºtierea se face prin pulverizare gravitaþionalã dintr-o cisternã cu jet continuu, cu ajutorul
unui distribuitor liniar.
Se recomandã folosirea lui pe
drumuri intens circulate, unde are
efect maxim.
În cazul ninsorii îndelungate se
va relua împrãºtierea dupã 4-5
ore. Aplicarea în ºuvoi continuu
asupra stratului de zãpadã asigurã

penetrarea acestuia ºi desface
gheaþa de pe suprafaþa drumului.
DEFROST are o capacitate mare
de înmuiere, ceea ce permite folosirea unei cantitãþi mici de produs,
mãreºte suprafaþa de acoperire,
asigurã o utilizare optimã a echipamentelor de deszãpezire ºi îmbunãtãþeºte siguranþa circulaþiei
conducând, în final, la reducerea
costurilor de curãþare.
De menþionat cã DEFROST se
poate împrãºtia pe orice tip de carosabil atât umed cât ºi uscat.
Se recomandã urmãtoarele
dozaje:
 pentru prevenirea îngheþului cca. 20-40 litri/km;
 pentru deszãpezire - cca. 90100 litri/km;
 pentru înmuierea stratului de
gheaþã - cca. 40-70 litri/km.
Aceste dozaje depind, însã,
foarte mult, de grosimea stratului
de gheaþã depus.
DEFROST nu este periculos
pentru sãnãtatea oamenilor ºi pentru mediu dacã sunt respectate
instrucþiunile de securitate date de
producãtor în fiºa de protecþia
muncii.

Produsul are remanenþã, nu înfundã reþeaua de canalizare, precum
materialele clasice (sarea, nisipul)
ºi se poate folosi pânã la -30 0C.
El a fost utilizat experimental,
în iarna 2005 – 2006, pentru prevenirea îngheþului ºi deszãpezirea
drumurilor pe ºoselele ºi strãzile
Sectorului 3 din Bucureºti. Rezultatele privind siguranþa circulaþiei
au fost foarte bune. În cazul
folosirii preventive a produsului, a
fost determinat coeficientul de
rugozitate obþinându-se valori bune.
Este important de menþionat
cã, faþã de sarea utilizatã pentru
dezgheþ care, din cauza clorului
pe care îl conþine, are efecte de
distrugere a stratului de uzurã al
drumului ºi bordurilor, DEFROST
prezintã caracteristici fizico-chimice care asigurã stabilitatea proprietãþilor elementelor de mai sus.
Conþinutul soluþiei chimice
folosite pentru prevenirea îngheþului, îndepãrtarea stratului de zãpadã, precum ºi înmuierea stratului
de gheaþã, a dus la concluzia cã
acest produs are o mare capacitate de a dizolva zãpada ºi de a
împiedica reîngheþarea pe partea
carosabilã a strãzilor, drumurilor
naþionale ºi autostrãzilor. 
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