




d i n  s u m a r
Constructori care vã aºteaptã:

ERBAªU SA C2 
AEDIFICIA SA C4

Revista Construcþiilor: Noi ºi cititorii noºtri!    4 - 8
2014, anul TIAB 65! 10, 11
HIDROCONSTRUCÞIA la 63 de ani
de activitate: 135 de baraje
ºi 146 de centrale hidroelectrice 12, 13
PROEXROM: Tehnologii pentru fundarea
în condiþii dificile de teren 14, 15
Despre Teatrul Naþional I. L. Caragiale Bucureºti,
cu prof. dr. arh. Romeo ªtefan Belea              16, 17
Construcþiile: istorie ºi personalitãþi 18, 19
ROMFRACHT SPEDITION: Noi tipuri de fibre 
metalice pentru armarea betoanelor 20, 21
DARA CONSTRUCÞII: Lucrãri speciale
în construcþii 22, 23
IRIDEX GROUP PLASTIC: Premiul IAGI 2013
la categoria Proiecte Extreme 24, 25
Factorii care influenþeazã sensibilitatea
unui pãmânt la lichefiere 26, 28, 30, 31
BENNINGHOVEN: Arzãtorul -
“inima” staþiei de asfalt 32, 33
Lucrãri eficiente de protecþie împotriva torenþilor 
cu barierele elastice din plasã cu ochiuri inelare 34
SOLDATA: Soluþii de monitorizare
pentru managementul riscului pe durata
construcþiei infrastructurilor subterane 36, 37
PSC: 2014 – Un an al relansãrii construcþiilor?   38, 39
DOKA: STAXO 40 -  soluþia potrivitã
pentru orice cerinþã 40, 41
INJECTOFORAJ DRILLING TOOLS:
Echipamente specializate
pentru foraje ºi fundaþii 42, 43
MEVA: AluFiX L – cofrajul ideal 
pentru diafragme ºi planºee 44, 45
TRACTOR PROIECT COMERÞ:
Terex - Fuchs la 125 de ani 46
FPSC: Ce ne aduce 2014? 48, 49
ALUPROF: Uºi rabatabile automate
ignifuge certificate 50, 51
ecoHORNET: cea mai eficientã tehnologie
de producere a energiei termice ºi electrice
din “biomasã” 52, 53
Monitorizarea seismicã a primei clãdiri
din România protejatã antiseismic
prin metoda izolãrii bazei 54
COILPROFIL: Acoperiºul clasic CLICK ºi FALTZ    55
BAUDER: Acoperiº terasã. Bitum sau material
plastic folosit pentru hidroizolaþie 56, 57
Ocupaþiile din activitatea de monitorizare
a comportãrii in situ a construcþiilor (II)      58, 60, 62, 63
KOBO TECHNOLOGIES: Aparate automate
pentru sudarea materialelor termoplastice
ºi bituminoase 59
CHRYSO ROMÂNIA: Soluþii chimice inovative
în domeniul construcþiilor 61
GLULAM: Rezistenþa în medii agresive 
a structurilor din lemn lamelat incleiat 64, 65
Neconcordanþe ºi erori
în standarde în vigoare     66, 68, 70, 71
SOUDAL: Atunci când „Perfecþiunea”
devine standard de companie 67
QUALITY CERT: Calitatea în construcþii -
tradiþie ºi continuitate 72 - 74
HOVAL: Sisteme de încãlzire ºi ventilaþie –
calitate ºi eficienþã 75
AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL ºi DECOMOB,
la Expo Transilvania Cluj-Napoca 
în perioada 26 februarie – 1 martie 2014 76
Construcþiile viitorului                                       78, 79
Cum înceteazã un contract
fãrã Instanþa de Judecatã. Consultanþã juridicã       80

O cifrã care poate
spune multe atunci
când nu este vorba
despre bani.

Dacã se referã la
vârstã, 100 nu poate sã fie decât o performanþã
venerabilã în situaþia atingerii ei de cãtre un
pãmântean.

Ea poate reprezenta o performanþã, totodatã,
atunci când se referã la împlinirea unui numãr
de apariþii al unei publicaþii.

Este ºi cazul Revistei Construcþiilor care, cu
acest numãr, atinge o cotã ridicatã, dacã luãm
în considerare cã ea se editeazã lunar.

Deci nr. 100!
100 de numere în cuprinsul cãrora este

încorporatã munca unui mic colectiv de oameni
care s-a strãduit sã vã punã la dispoziþie, pe
lângã publicarea ofertelor unor firme din sec-
torul construcþiilor, ºi o numeroasã serie de arti-
cole de specialitate, din vastul domeniu al
construcþiilor.

Cã a fãcut-o mai bine sau mai rãu stã drept
mãrturie numãrul impresionant de accesãri ale
site-ului revistei noastre.

Acest lucru a fost ºi este stimulentul care
ne-a susþinut într-o activitate complexã ºi, de
ce nu, de rãspundere.

100 de numere, deci, la care au colaborat ºi
un mare numãr de specialiºti în domeniul con-
strucþiilor, sector care dã, cum se spune, „tonul”
în mai toate celelalte activitãþi din viaþã, cu
deosebire din economie.

Ce urmeazã dupã 100?
Numai Cel de Sus poate sã ºtie þinând cont

de actuala situaþie economicã ºi mai ales, de
evoluþia ei în 2014 ºi în viitor.

DOAMNE AJUTÃ-NE!

Ciprian Enache
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George ROZOREA – director general SC METROUL SA

1. Bucuria dvs. este comunã cu a noastrã ºi pentru faptul cã anul acesta se împlinesc 9 ani de la apariþia noastrã
în aceastã publicaþie. Revista Construcþiilor este o publicaþie utilã, întrucât cuprinde prezentãri de materiale ºi tehnologii
noi, studii tehnice de specialitate, informaþii de la patronate ºi asociaþii profesionale. În mod cert, colaborarea
SC Metroul SA cu Revista Construcþiilor a fost una de succes.

2. Pentru viitor, din paginile revistei consider cã ar fi necesar sã reiasã nivelul la care se aflã piaþa construcþiilor, pre-
cum ºi segmentele de piaþã care, prin activitatea lor, devin atractive sau chiar „bule” de salvare pentru o piaþã grav afectatã de declinul economic al þãrii.
Ar fi interesant de aflat ºi modele de redresare aplicate în alte þãri, ale cãror probleme, din acest sector, sunt similare cu cele din România.

3. Pentru a relansa industria de construcþii din România, principalul obiectiv ar fi acela al implicãrii directe a reprezentanþilor sectorului în pregãtirea
actelor legislative, programelor ºi acþiunilor la nivel internaþional ºi naþional, cu impact direct sau indirect asupra activitãþilor din construcþii. Un alt obiectiv
ar fi eliminarea deficienþelor în promovarea legislaþiei specifice, legislaþie care sã susþinã investiþiile în infrastructurã ºi construcþii, prin creºterea gradului de
absorbþie a fondurilor structurale comunitare ºi a investiþiilor private asigurând, astfel, în mod nediscriminatoriu competitivitatea României la nivel regional.
Firmele participante la licitaþiile organizate de autoritãþile contractante întâmpinã dificultãþi din cauza criteriilor de atribuire a ofertelor, de aceea,
promovarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, în locul celei care oferã preþul cel mai mic, precum ºi respingerea ofertelor
anormal de mici, ar asigura o concurenþã echitabilã ºi eficientã.

Ioan MANCEA - preºedinte C.A. al  SC GENERAL CONSTRUCT SA Piatra Neamþ

1. Din punct de vedere tehnic – tehnologic, revista are un nivel bun, cuprinde noutãþile din domeniul construcþiilor, realizãrile mai de
seamã ale constructorilor, studiile mai noi fãcute în mediul academic al ramurii construcþiilor. În aceste condiþii revista este foarte utilã
celor care lucreazã în domeniul construcþiilor.

2. Cred cã ar fi interesant sã se ocupe mai mult de licitaþiile în domeniul construcþiilor, iar prin intermediul dumneavoastrã, cei care
conduc aceastã þarã sã fie convinºi ºi sã facã demersuri pentru ca piaþa construcþiilor sã fie liberã ºi concurenþialã. Accesul la lucrãri
trebuie sã fie al celor mai buni, ºi la preþuri care sã conducã la lucrãri trainice, cu finisaje de înaltã calitate. Preþul cel mai mic, cerut la licitaþii, este o mare
eroare, trebuie trecut la preþ mediu iar câºtigarea licitaþiilor sã fie a celor mai competenþi constructori, cei care au dotãrile cele mai adecvate unui anumit
tip de construcþie. Caietele de sarcini privind eligibilitatea concurenþilor trebuie standardizate pe categorii de construcþii (clãdiri civile, clãdiri industriale,
drumuri ºi poduri, construcþii speciale). Ar fi util ca revista sã publice, în fiecare lunã, cine câºtigã licitaþiile. Cum se conduc licitaþiile în þãrile UE? - Cred cã
ar trebui sã se ocupe mai mult de preþurile practicate în domeniu (preþuri pentru construcþii terminate, preþuri la materiale, preþuri pentru utilaje, preþuri
pentru manoperã). Care sunt preþurile în þãrile UE? Revista ar trebui sã publice, în fiecare lunã, normativele ºi cãrþile care apar în domeniu.

3. Relansarea creºterii economice a României, accesul românului de rând la credite pentru locuinþe, accesul la fondurile europene, prin simplificarea
birocraþiei, cointeresarea mediului privat pentru a face investiþii, reabilitarea spaþiilor de învãþãmânt din România (cu prioritate ºcolile din mediul rural).

NNooii  ººii  cciittiittoorriiii  nnooººttrrii!!
Odatã cu publicarea numãrului 100 al revistei noastre, trãim momente de reale emoþii ºi satisfacþii, pen-

tru cã nu este uºor sã intri în al zecelea an de editare a unei reviste de specialitate, aºa cum este cea pe
care o citiþi dumneavoastrã lunã de lunã: Revista Construcþiilor. Debutul ºi parcursul apariþiei ei ne-au pus
în faþa unei adevãrate competiþii, nu numai cu numeroasele publicaþii ce au apãrut dupã 1990 în acest
domeniu al construcþiilor, dar ºi cu noi, micul colectiv care s-a încumetat la un parcurs deloc facil.

Faptul cã am ajuns la numãrul 100 ne bucurã îndeosebi pentru cã am reuºit, fãrã lipsã de modestie, sã
satisfacem, în bunã parte, exigenþele celor cãrora li se adreseazã Revista Construcþiilor. Mãrturie încuraja-
toare pentru viitor sunt pãrerile, aprecierile ºi îndemnurile unor specialiºti care, de-a lungul timpului,
ne-au fost cititori fideli dar ºi consemnãrile pe care vi le redãm mai jos, consemnãri care sunt un rãspuns
la trei întrebãri, pe care le-am adresat colaboratorilor noºtri cu ocazia numãrului 100.

1. Cum apreciaþi ºi cât de utilã vã este Revista Construcþiilor?
2. Ce aþi dori sã cuprindã ea în viitor?
3. Ce credeþi cã ar trebui fãcut pentru revigorarea sectorului de construcþii din România?
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ing. Emil TIMOFTI - director general SC HIDROCONSTRUCÞIA SA

1. Revista Construcþiilor este o necesitate pentru piaþa construcþiilor, ca mijloc de informare a tuturor firmelor de profil, precum ºi a
altor instituþii interesate, cu privire la problemele specifice acestui domeniu. Prin intermediul ei se faciliteazã un schimb de informaþii ºi
opinii între toþi cei implicaþi în activitatea de construcþii, firme de proiectare ºi arhitecturã, construcþii, fabricaþie, distribuþie ºi comer-
cializare de materiale, instalaþii, scule ºi utilaje pentru construcþii, beneficiari de investiþii, instituþii centrale, asociaþii de profil etc.
Dispunând de un colectiv cu o bunã experienþã în domeniu, Revista Construcþiilor a crescut calitativ de la an la an fiind utilã pentru toþi
cititorii ei.

2. Revista Construcþiilor are, în prezent, un conþinut variat, care acoperã, în mare parte, subiectele de interes pentru cei breasla constructorilor. S-ar
putea înfiinþa o rubricã cu titlul “Noi propunem dvs. dispuneþi”, care sã se adreseze Legislativului ºi în care sã se propunã amendamente la legislaþia exis-
tentã în vederea îmbunãtãþirii activitãþii din domeniul construcþiilor. Revista Construcþiilor ar putea primi, ºi trebuie sã primeascã, propuneri de subiecte de
interes general pentru cei implicaþi pe piaþa construcþiilor, lansând dezbateri pe aceste subiecte în paginile ei, dezbateri care sã se finalizeze cu propuneri
legislative. 

3. Þinând cont de conjunctura economicã actualã, destul de dificilã ºi de o piaþã a construcþiilor marcatã profund de crizã economicã, este clar cã toþi
cei implicaþi vor trebui sã-ºi uneascã forþele ºi sã impunã legiferarea unor mãsuri complexe, care sã rezolve problemele concrete cu care se confruntã în
prezent firmele serioase ce acþioneazã pe piaþa construcþiilor din þara noastrã. Am în vedere îmbunãtãþirea legislaþiei, care prevede modul de atribuire a
contractelor, stabilirea unei autoritãþi publice cu atribuþii în clasificarea / acreditarea agenþilor economici din domeniul construcþiilor, în funcþie de lucrãrile
executate, de potenþialul tehnic, economic ºi financiar reflectat prin evoluþia indicatorilor prezentaþi în situaþiile financiare anuale din ultimii 3 ani ºi care sã
asigure o selecþie a ofertanþilor, dupã experienþã ºi potenþial tehnico-economic pentru participare la licitaþii cu valori mari ºi complexe, aºa cum existã în
majoritatea þãrilor vest europene. Adoptarea unor mãsuri care sã înlãture blocajul financiar ce afecteazã grav activitatea firmelor, sã stimuleze investitorii,
sã prevadã acordarea de credite pe termen lung cu dobânzi atractive. De asemenea, trebuie gãsitã o soluþie cu privire la obiectivele sistate pe termen lung,
de cãtre beneficiari, din lipsa resurselor financiare, ºi la care constructorul a investit sume mari în dotãri tehnice ºi personal de specialitate, pe care nu le
poate recupera ºi pentru imobilizãrile financiare la lucrãri executate ºi confirmate de beneficiar ºi pe care acesta nu le poate achita decât eºalonat, într-o
perioadã mare de timp.

prof. dr. ing. Nicolae BOÞU - director general SC PROEXROM SRL Iaºi

1. Faptul cã Revista Construcþiilor a rezistat pe piaþã 10 ani, într-o perioadã extrem de dificilã, cel puþin din punct de vedere financiar,
vorbeºte de la sine despre valoarea, utilitatea ºi importanþa ei în lumea constructorilor. Avem toate motivele ca, în continuare, sã
susþinem aceastã revistã, pentru a apãrea ºi în urmãtorii ani.

2. Având în vedere notorietatea de care se bucurã revista în rândul constructorilor români, cred cã nu ar fi lipsit de interes sã organizeze mese rotunde
cu specialiºti, care sã dezbatã modul cum se poate revigora activitatea noastrã. Revista poate sã constituie o legãturã mult mai directã ºi mai eficientã între
constructori ºi factorii de decizie din domeniu, politici sau administrativi.

3. Trebuie modificatã sau completatã Legea Achiziþiilor Publice, cu trimitere directã la criteriile care decid câºtigãtorii licitaþiilor (cu precãdere în dome-
niul proiectãrii, dar nu numai…). De asemenea, trebuie sã se urmãreascã modul în care se realizeazã prospecþiunile ºi analizele geotehnice, proiectele
tehnice, dar ºi respectarea acestora de cãtre executant. Iar acolo unde este cazul, sã se ia mãsurile corespunzãtoare.

arh. Gabriel GHELMEGEANU - director general SC PECCON INVEST SRL

1. Revista Construcþiilor este utilã, cel puþin din trei puncte de vedere: 
a. informeazã specialiºtii din domeniu despre lucrãrile cele mai importante (ºi care sunt din ce în ce mai puþine) în curs de realizare

în România;
b. pune la curent specialiºtii cu noile tehnologii ºi soluþii adoptate în premierã în industria construcþiilor din þarã;
c. promoveazã ºi consiliazã specialiºtii din domeniu în a folosi materiale noi, materiale testate ºi, bineînþeles, agrementate.
2. Cred cã Revista Construcþiilor ar trebui sã prezinte, în viitor, cât mai multe puncte de vedere ale specialiºtilor din diverse domenii

de activitate: arhitecturã, structuri, instalaþii de toate tipurile etc. ºi, în special, sinteza punctelor de vedere ale organizaþiilor profesionale
din care fac parte.

3. Atâta vreme cât nu se va schimba legislaþia în domeniu, ºi mã refer în primul rând la Legea Achiziþiilor Publice, care porneºte de la o premisã total
greºitã ºi neadecvatã perioadei prezente: “preþul cel mai scãzut”, situaþia din construcþii va avea de suferit. Când se câºtigã o licitaþie ºi cu 50% din preþul
studiului de fezabilitate, nu existã decât douã variante: ori studiul este neserios ºi valoarea este umflatã peste orice limitã (ceea ce nu se întâmplã nicio-
datã), ori, din dorinþa de a lua lucrarea cu orice preþ, se face rabat la siguranþa construcþiei ce urmeazã a fi realizatã, iar de calitate nici nu mai poate fi
vorba. Tot acest sistem creat în cadrul lucrãrilor publice a afectat ºi sectorul de construcþii din zona privatã, privind acreditarea unor preþuri “aºa-zise de
piaþã”, care înseamnã folosirea de soluþii constructive îndoielnice, materiale de calitate foarte proastã ºi mânã de lucru slab calificatã, folositã masiv “la
negru”. Atâta timp cât nu va fi respectatã legislaþia în domeniul muncii în construcþii, nicio firmã serioasã nu poate sã facã faþã concurenþei aºa-ziselor
“echipe de meºteri”, care sunt promovate de presa autohtonã ºi de rubricile de micã publicitate din aceasta. Cât timp existã firme “senatori de drept”, care
câºtigã toate licitaþiile din anumite segmente ale domeniului construcþiilor, iar cei care le executã pot fi firme la a treia sau la a patra mânã, nu se poate vorbi
de o însãnãtoºire în domeniului construcþiilor ºi, implicit, de o revigorare a acestuia.

continuare în pagina 6��
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Cornel UDRESCU - director general SC TRACTOR PROIECT COMERÞ SRL

1. Colaborãm cu Revista Construcþiilor de la începutul activitãþii noastre ºi putem aprecia cã, deºi de-a lungul timpului au apãrut
multe alte publicaþii în domeniul construcþiilor, ºi-a pãstrat personalitatea ºi specificul. Este revista care nu s-a limitat la simple articole de
reclamã ºi a pus un accent deosebit pe promovarea tehnologiilor noi din domeniul construcþiilor ºi pe analize serioase ale evoluþiei pieþei.
Consider, de aceea, cu toatã convingerea, cã Revista Construcþiilor este foarte utilã, mai ales acum când piaþa construcþiilor este în
plinã transformare, iar o astfel de publicaþie este capabilã sã urmãreascã, sã analizeze ºi sã interpreteze fenomenele în desfãºurare.

2. Consider important ca revista sã fie, în continuare, o sursã credibilã de informare ºi documentare pentru firmele de construcþii,
pentru furnizorii de utilaje, dar mai ales pentru beneficiari ºi investitori. Este bine ca, pe lângã articolele prin care firmele de construcþii ºi
furnizorii de utilaje îºi fac cunoscute produsele ºi tehnologiile, revista sã cuprindã informaþii privind perspectiva unor noi proiecte, informaþii despre ºantiere
importante în activitate, precum ºi studii de sintezã privind situaþia pieþei construcþiilor ºi a utilajelor pentru construcþii. Lipsesc, în general, din publicaþiile
dedicate pieþei construcþiilor situaþii statistice privind tipul ºi volumul lucrãrilor din domeniu sau al nivelului vânzãrilor de utilaje ºi de echipamente.

3. În primul rând, ar trebui sã se definitiveze o strategie de bazã, pe termen lung, cu proiecte de construcþii prioritare, de strictã necesitate, din toate
domeniile de activitate, care sã fie permanent valabilã, indiferent de guvernul aflat la putere. Pentru aceste proiecte, fiecare guvern în funcþiune trebuie sã
asigure finanþare de la buget sau prin credite bancare iar fondurile europene sã fie direcþionate cu prioritate spre aceste proiecte ºi mai ales, sã se eficien-
tizeze gradul lor de absorþie. Este inadmisibil ca aceste fonduri sã fie accesate aleatoriu, în funcþie de iniþiativa, mai mult sau mai puþin inspiratã, a
diverselor companii ºi ele sã nu fie subordonate unor strategii de dezvoltare coerente, pe termen lung. Este necesarã ºi susþinerea ºi stimularea iniþiativei
private în dezvoltarea construcþiilor, cu facilitãþi speciale pentru firmele de construcþii româneºti.

Florin FLORIAN - director Departament Fibre, Betoane SC ROMFRACHT SPEDITION SRL

1. Revista Construcþiilor este un mijloc rapid ºi util de a fi la curent cu noutãþi, evenimente ºi ºtiri din lumea con-
strucþiilor. Eu o vãd utilã oricãrui constructor. Un mare pãcat e cã nu e uzitatã cât ar trebui ºi de proiectanþi ori arhitecþi.
Totodatã, cred cã e bine venitã ºi beneficiarilor, nu doar constructorilor.

2. Probabil fiecare ar vrea sã fie axatã pe domeniul sãu de activitate. Eu cred cã trebuie doar sã fie mai agresivã în
unele articole, mai tãioase faþã de ceea ce se întâmplã în sectorul construcþiilor. Este interesant, de asemenea, sã afli
cât mai mult despre materiale noi, sã afli care sunt ºantierele de top ºi mai ales, sã vezi cum se doarme în instituþiile de
stat, acolo unde nu se rezolvã problemele stringente cu care se confruntã toþi participanþii la actul investiþional etc. 

3. În primul rând, deblocarea sistemului finaciar. Apoi, legislaþia în domeniu armonizatã cu cea europeanã. La noi, în România, se lucreazã dupã
normative care sunt depãºite moral, normative care nu mai pot fi aplicate, ceea ce duce la costuri ridicate pentru beneficiari. Este nevoie, de asemenea,
de simplificarea procedurilor de obþinere ºi emitere a autorizaþiilor de construcþie. 

Hubert NUCKOWSKI – general manager SC ALUPROF SYSTEM ROMÂNIA SRL

1. Cu Revista Construcþiilor, firma Aluprof System România colaboreazã de aproape 6 ani, chiar dinainte de venirea mea la condu-
cerea companiei, în anul 2012. Am menþinut colaborarea cu dvs. ºi pot afirma cã suntem mulþumiþi de beneficiile aduse de aceastã
colaborare. Articolele scrise de noi, în revista dumneavoastrã, au avut impact pozitiv asupra clienþilor noºtri ºi implicit, au condus la
creºterea vânzãrilor, pentru sistemele despre care am scris.

2. Din punctul nostru de vedere, Revista Construcþiilor este o publicaþie completã, paginile sale având articole diverse, din toate
segmentele domeniului construcþiilor. Sperãm ca, în continuare, sã vã menþineþi aceeaºi disponibilitate pentru prezentarea informaþiilor despre legislaþia din
construcþii ºi despre tot ceea ce se întâmplã pe piaþa construcþiilor.

3. Sectorul de construcþii din România ºi nu numai, a avut, are ºi va avea creºteri ºi descreºteri ale vânzãrilor, în funcþie de anumiþi factori: economici,
geo-politici etc. Cu toate acestea, pentru a putea “aduce la viaþã” sectorul românesc de construcþii consider cã un factor important îl constituie seriozitatea
companiilor, calitatea superioarã a mãrfurilor comercializate pe piaþa româneascã, raportul calitate-preþ care trebuie sã fie unul foarte bun. 

Liviu FLOREA - preºedinte VINCI ENERGIES ROMÂNIA

1. Atâta timp cât ea se adreseazã în primul rând constructorilor, informaþiile furnizate ne sunt cu siguranþã utile ºi ne
îmbogãþesc bagajul de cunoºtinþe tehnice. Dar, dacã veþi reuºi sã o transformaþi ºi într-un instrument de promovare a
noastrã cãtre potenþiali beneficiari, cu siguranþã partea tehnicã va trebui însoþitã ºi de o parte comercialã. 

2. Aºa cum am spus mai devreme, cred cã va trebui sã ne axãm ºi pe poveºtile de succes ale fiecãreia dintre com-
paniile noastre, pentru a convinge investitorii români ºi strãini cã, în continuare, constructorii din România pot sã
rãspundã celor mai diverse provocãri.

3. Bineînþeles cã, aici sunt o multitudine de soluþii dar, ca în oricare alt domeniu, cheia se aflã la guvernanþi ºi sunt convins cã, prin curaj ºi o strategie
clarã ºi bine pusã la punct, România poate fi un nou El Dorado pentru constructorii europeni.

�� urmare din pagina 5
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Laurenþiu PLOSCEANU – preºedinte ARACO

1. Revista dumneavoastrã reuºeºte sã agrege vocile ce reprezintã, atât la nivel de asociaþii profesional-patronale, cât ºi la nivel de
societãþi de construcþii, dimensiunea profesionistã a unei bresle al cãrei potenþial este, încã, respectabil în România. Utilitatea ei este
generatã de articolele ancorate atât în problematica economico-socialã contextualã dar ºi de acele articole care promoveazã
tehnologii, echipamente sau produse de impact pentru menþinerea unei competitivitãþi sustenabile pentru societãþile de construcþii. 

2. Cred cã este necesarã o deschidere mai mare cãtre mesajele ºi soluþiile pe care organizaþiile patronale ºi cele profesionale le
promoveazã. De asemenea, o deschidere mai generoasã cãtre informaþiile de profil, generate de cãtre instituþiile comunitare, ºi nu în
ultimul rând, prezentarea unor proiecte de construcþii aflate în curs de execuþie.

3. Asumarea unor programe substanþiale ºi coerente de investiþii, atât la nivel naþional cât ºi regional, este absolut necesarã (infrastructurile: rutierã,
feroviarã, energeticã, de mediu, de sãnãtate, de eficientizare energeticã a clãdirilor publice ºi private precum ºi programe de locuinþe sociale). De aseme-
nea, oportunitatea finanþãrilor europene trebuie fructificatã într-un mod îmbunãtãþit. ªi, nu în ultimul rând, credibilitatea ºi atractivitatea acestui spaþiu tre-
buie redefinite din perspectiva relansãrii investiþiilor private, inclusiv prin PPP. Pe lângã acestea, este absolut necesarã actualizarea ºi îmbunãtãþirea
legislaþiei specifice achiziþiilor publice, mai ales cã noua directivã comunitarã a fost aprobatã în ianuarie 2014, este nevoie urgentã de implementarea condiþiilor
contractuale FIDIC în legislaþia internã, trebuie onorate integral creanþele cãtre societãþile de construcþii, trebuie redusã povara fiscalã excesivã (reducere de
TVA la valoarea dinaintea crizei, reducerea CAS etc.), promovarea unui nivel de calitate a lucrãrilor consolidat atât prin actualizarea Legii calitãþii cât ºi prin
certificarea obligatorie a capabilitãþii tehnice a operatorilor, identificarea unor soluþii pentru calificarea/recalificarea forþei de muncã necesare, promovarea
unor condiþii de colaborare îmbunãtãþitã cu partenerii din Europa de Vest, atât în România cât ºi pe alte pieþe. Documentaþiile de licitaþie, la proiectele din bani
publici, trebuie generate astfel încât accesul societãþilor locale sã fie cert! Autoritãþile contractante trebuie sã îºi onoreze datoriile faþã de constructori, nu
numai din cauza Legii care implementeazã intern, de anul trecut, Directiva privind combaterea plãþilor întârziate! Este regretabil ºi inacceptabil modul în
care actualul guvern continuã sã neglijeze soluþionarea ameninþãrilor cu care sectorul de construcþii se confruntã în continuare, în timp ce o serie de politi-
cieni prosperã foarte rapid, folosind ca vehicule de business firme de construcþii prefabricate! 

Ioan BURTEA - preºedinte SC QUALITY CERT SA

1. Revista Construcþiilor este o revistã de prestigiu în România datoritã tematicilor abordate, tematici care îmbracã o mare gamã de preocupãri ale
specialiºtilor din domeniul construcþiilor. De remarcat modul profesionist de alegere a subiectelor abordate, participarea la publicarea articolelor a unor
personalitãþi de prestigiu, acordarea de prioritãþi pentru tematicile care prezintã noi tehnologii ºi produse performante, strategii privind dezvoltarea sectorului
de construcþii. În aceste condiþii, Revista Construcþiilor este o publicaþie foarte utilã care ar trebui sã se regãseascã în biblioteca tehnicã a tuturor opera-
torilor din construcþii, indiferent de domeniul ºi/sau preocupãrile acestora (concepþie, execuþie, exploatare, postutilizare).

2. Menþinerea gradului de abordare profesionalã a problemelor de actualitate din domeniul construcþiilor, mãrirea gradului de abordare a problemelor
legislative, în vederea unei mai bune orientãri a specialiºtilor din construcþii în aplicarea acestora, precum ºi o mai mare colaborare ºi publicarea de comu-
nicãri cu caracter ºtiinþific ale unor personalitãþi din statele Uniunii Europene.

3. Acþiunea prioritarã este adoptarea unei Hotãrâri de Guvern pentru Certificarea Calificãrii Tehnico-Profesionale a Operatorilor Economici din Construcþii.
Adoptarea unei poziþii constructive de cooperare între marile întreprinderi pentru adjudecarea de lucrãri de importanþã naþionalã, utilizarea în subantreprizã
a microîntreprinderilor ºi întreprinderilor mici, care deþin tehnologii ºi specialiºti consacraþi, asigurându-le eficientizarea activitãþii, continuitatea în utilizarea
forþei de muncã specializatã, precum ºi creºterea nivelului tehnic calitativ al construcþiilor. Adoptarea de soluþii pentru eliminarea muncii la negru, pentru cã
aceasta are un impact negativ major în asigurarea vieþii oamenilor ºi a avuþiei naþionale.

Conducerea societãþii MEVA Sisteme de Cofraje SRL

1. Este o revistã de specialitate, cu informaþii utile din domeniul construcþiilor, care se adreseazã nu numai inginerilor constructori, tehnicienilor, antre-
prenorilor, dar ºi persoanelor interesate, de la omul de afaceri, care doreºte sã investeascã în construcþii, pânã la simplul cetãþean, care doreºte sã-ºi con-
struiascã o casã sau sã se informeze cu privire la ultimele noutãþi din acest domeniu.

2. O listã actualizatã cu cele mai importante proiecte în domeniul construcþiilor din þarã.
3. • Statul, fiind cel mai mare ordonator de plãþi, impune termene mari de platã, exemplu urmat ºi de celelalte firme, ajungându-se la un alt mod de

creditare a clienþilor. Ar fi de dorit stipularea, prin lege, a decontãrilor la maxim 30 de zile. • Reducerea dobânzilor bancare pentru credite în domeniul con-
strucþiilor. • Facilitarea accesãrii fondurilor europene.

Radu PÃTRÃªCAN, MSc. MBA - general manager SC KONE Ascensorul SA

1. Revista Construcþiilor este foarte utilã deoarece peisajul revistelor de specialitate este foarte rarefiat iar al celor profesioniste, aº putea spune,
extrem de redus.

2. Mai multe informaþii despre proiecte noi, ce urmeazã a se realiza (pentru care existã studii de fezabilitate sau intenþii de investiþii viabile)
3. Bãncile sã fie mai active ºi competente în creditare, statul sã mai reducã TVA pentru activitatea din construcþii.

continuare în pagina 8��
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ing. Viorica ALEXANDRU MANTA - director general SC ALMA CONSULTING SRL

1. Revista Construcþiilor este extrem de utilã specialiºtilor, ingineri, arhitecþi, dar ºi marilor investitori din România, furnizorilor de materiale de con-
strucþii ºi altor categorii din sectorul construcþiilor.

2. Pentru disciplina în construcþii, consider necesar publicarea unor comentarii, însoþite de fotografii, ale unor lucrãri executate în aºa zisa “regie pro-
prie”. Este cunoscut cã, în acest sistem, beneficiarii inconºtienþi executã “dupã ureche” adevãrate “bombe”. Poate, în acest fel, atragem atenþia autoritãþilor
ºi legiuitorului.

3. • Cred cã ar trebui demolate toate cocioabele ºi reconstruit ceva corespunzãtor pe amplasamentele respective. Mã refer la orice tip de clãdiri, inclu-
siv cele de locuit. Nu intrã în discuþie monumentele. • Interzicerea funcþionãrii firmelor de construcþii ºi/sau proiectare care au angajaþi specialiºti construc-
tori, doar pe hârtie sau prin colaborare!? • Verificarea forþei de muncã direct productivã.

Bogdan TRONAC - director general SC NAUE ROMÂNIA SRL

1. Revista Construcþiilor are un conþinut bogat de articole tehnice de actualitate ºi informaþii utile cu caracter ingineresc. Sunt prezentate materiale ºi
soluþii tehnice noi în construcþii, importante pentru a putea evalua stadiul actual în domeniu. Revista este utilã pentru cã rãmâne în contact cu realitãþile din
sectorul construcþiilor, în vederea gãsirii oportunitãþilor în acest domeniu, chiar într-o perioadã dificilã cum este ºi cea din prezent. Apreciem, în mod deosebit,
luãrile de poziþie tranºante din editorialul fiecãrui numãr, un act de curaj din pãcate din ce în ce mai rar în presa de specialitate.

2. Ne-am dori mai multe studii de caz pe proiecte reuºite ºi mai ales, nereuºite, din domeniul construcþiilor, în care sã se discute imparþial despre fac-
torii care au condus la succesul sau insuccesul lor. Ne-am dori, de asemenea, mai multe informaþii despre proiectele mari de construcþii licitate ºi atribuite.

3. Revigorarea sectorului de construcþii este posibilã în mãsura în care:
a. se profesionalizeazã sistemul de gestiune a achiziþiilor publice, foarte slab ºi expus abuzurilor în momentul de faþã;
b. se renunþã la atribuirea contractelor licitate doar pe criteriul preþului minim - se vãd peste tot efectele nefaste ale unei asemenea abordãri;
c. se fac investiþii, fie ele cu capital de stat, fie privat;
d. se încurajeazã parteneriatele public private, mai ales în domeniul infrastructurii;
e. se implementeazã un sistem strict de verificare a calitãþii în construcþii ºi se profesionalizeazã instituþiile de control ale statului cu atribuþii în domeniu;
f. se adoptã o legislaþie fiscalã unitarã, stabilã ºi gânditã pe termen lung, care sã atragã investitori pe termen lung în domeniu;
g. se scurteazã timpul necesar pentru plãþi de la bugetul de stat cãtre firmele de construcþii. Statul a fost ºi rãmâne unul dintre marii datornici cãtre

firmele de profil. 

dipl. ing. Marius BUCUR - country manager /
reprezentant în România al Geobrugg AG – Geohazard Solutions

1. Una dintre puþinele reviste în care se pot citi informaþii de actualitate de pe piaþa construcþiilor ºi care ajutã la realizarea unei imagini asupra
activitãþii în construcþii.

2. Prezentarea ºi a unor proiecte ce presupun soluþii speciale ... Lucrãri deosebite în desfãºurare ...
3. Voi vorbi din punct de vedere al domeniului în care activãm – Infrastructura Rutierã ºi Feroviarã. În primul rând sã fie stabilit un plan de investiþii

„realizabil”, care sã fie urmat de toþi cei ce au frâiele Ministerului Transporturilor, indiferent de culoarea politicã, ºi asigurarea cofinanþãrii proiectelor cu
fonduri europene. 

ing. Alexandru DOBRE
1. Utilitatea revistei este indiscutabilã, ea se adreseazã firmelor de construcþii ºi producãtorilor de materiale de con-

strucþii (sunt printre primii deoarece revista le rezolvã multe probleme de cunoaºtere ºi de desfacere), dar se adreseazã
ºi beneficiarilor (ordonatorilor de credite), cu informaþii despre calificarea unitãþilor de construcþii ºi despre mate-
rialele nou apãrute.

2. Cred cã fiecare numãr al revistei ar trebui sã aibe cel puþin douã pagini cu informaþii la zi despre preþurile unitare,
ori globale, la majoritatea materialelor de construcþii: ciment, beton, oþel-beton, lemn, tâmplãrie, tipuri de pardoseli,
preþuri orare ori unitare pentru unele utilaje: excavatoare mari, mici, pentru transport, preþuri per tonã km ori per km pen-
tru auto de 30 tone, 40 tone, 20 tone etc. Chiar dacã nu apar schimbãri de la o lunã la alta, rubrica trebuie sã existe.

3. Pentru revigorarea sectorului de construcþii este necesarã, în primul rând, o schimbare de mentalitate la nivelul
organismelor statului care angajeazã investiþiile ºi constructori. Schimbarea se poate face prin legi, prin ordine ori alte
prescripþii care sã responsabilizeze cheltuirea, cu raþiune, a banului public în primul rând.

Tot prin lege sã se înfiinþeze un CSP (Comitet de Stat al Planificãrii) poate mai mic, dar sã nu-l mai desfiinþeze nimeni. Acest CSP ar trebui:
- sã hotãrascã investiþiile necesare din buget ºi din bani atraºi
- sã impunã analiza fiecãrei investiþii pe bazã de studii de fezabilitate-oportunitate
- sã impunã folosirea cu prioritate a resurselor din România
- importurile pentru aceste investiþii (acolo unde vor fi necesare) sã constituie un capitol separat, cu aprobãri speciale de la CSP.
Acest CSP trebuie sã fie nepolitizat (ca Biserica). Personalul specializat trebuie sã fie împrospãtat pe bazã de concurs, similar cu procedura înlocuirii

unor parlamentari în America, unde se înlocuiesc circa o pãtrime la o distanþã de 3 ani. Tot CSP ar trebui sã întocmeascã un raport anual, care sã fie public.
În acest mod, se revigoreazã capacitatea de a avea construcþii utile, de bunã calitate. Acum se revigoreazã unii “constructori” care circulã cu elicoptere,
gardã personalã, adicã se revigoreazã tunarii, chiar dacã nu sunt mereu aceiaºi. �

�� urmare din pagina 7





�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� ianuarie - februarie 201410

2014, anul TIAB 65!

Ciprian Enache: În ultimii ani, TIAB a trecut printr-o
perioadã de însemnate mãsuri organizatorice, care
sã permitã societãþii sã fie competitivã ºi eficientã. În
ce au constat aceste prefaceri manageriale?
Liviu Florea: De-a lungul celor 65 de ani de activi-

tate pe piaþa din România, ne-am confruntat cu
numeroase reorganizãri ale companiei. Aº putea spune,
totuºi, cã dupã acþiunea de privatizare prin MEBO, din
anul 1994, cea mai importantã reorganizare a companiei
a avut loc dupã iulie 2007, când TIAB a devenit parte a
grupului VINCI Energies. Din acel moment am devenit o
companie româneascã cu o strategie internaþionalã ºi cu
14 Business Unit-uri dispersate la nivelul României, din
dorinþa de a fi cât mai aproape de clienþii noºtri ºi a le
furniza cele mai bune soluþii. 

Segmentarea activitãþii noastre ºi specializarea aces-
teia, pe diverse domenii din economia naþionalã, ne-au
permis sã ne consolidãm poziþia pe piaþa furnizorilor de
instalaþii.

C.E.: Cu ce se confruntã TIAB în ansamblul dez-
voltãrii economice a României?
L.F.: În momentul de faþã, TIAB se confruntã cu ace-

leaºi probleme cu care se confruntã toate companiile
care nu au dorit sã facã rabat de la calitate în favoarea
unui preþ mai mic.

Aceastã problemã ar trebui sã fie o prioritate pentru
guvernanþi, þinând cont cã tot mai multe licitaþii publice
se câºtigã cu preþuri de dumping (50% din bugetul prog-
nozat), ulterior lucrãrile neputând fi finalizate.

Contextul european, care îngrijoreazã analiºtii finan-
ciari ºi care, normal, a pus la încercare ºi economia
noastrã, a dus la o scãdere a investiþiilor strãine în
industrie ºi bineînþeles cã acest lucru ne-a afectat în
mod direct.

C.E.: Se ºtie cã industriile la care TIAB a participat
înainte de 1990 ºi-au redus destul de mult activitatea.
Ca urmare a acestei situaþii, în ce mãsurã TIAB mai
are de lucru?

În ultima perioadã de timp, exigenþele economiei de piaþã au impus întreprinzãtorilor ºi, mai ales soci-
etãþilor româneºti din toate ramurile de activitate, sã se alinieze cerinþelor privind competitivitatea ºi efi-
cienþa, în tot ceea ce desfãºoarã ele.

Privatizarea a fost un bun prilej pentru ca aceºtia sã-ºi revizuiascã ºi sã-ºi punã pe baze noi întreaga
organizare ºi desfãºurare a activitãþii lor, pentru a nu falimenta mai devreme sau mai târziu. Rolul hotãrâ-
tor, în toate aceste situaþii, l-a jucat abordarea tuturor problemelor pe baza unui management performant
ºi deci, eficient.

Una dintre firmele de prestigiu în economia româneascã, dinainte ºi dupã 1990, este TIAB SA, o firmã al
cãrei profil de activitate îºi are aplicabilitate în ramurile de vârf ale industriei ºi economiei naþionale.

Ce este în prezent TIAB ºi ce perspective sunt oferite pentru viitor, ne explicã interlocutorul nostru,
dl Liviu Florea, preºedintele VINCI Energies România.

Liviu Florea, preºedintele Vinci Energies România
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L.F.: Într-adevãr, o mare parte a industriei

din România ºi-a redus mult activitatea dupã

1990, dar încercând sã fim aproape de clienþii

noºtri ºi sã le cunoaºtem tot mai bine nevoile ºi

aºteptãrile, am reuºit sã creãm parteneriate de

lungã duratã cu marea lor majoritate, pe mai

toate domeniile, de la industria constructoare

de maºini, la industria chimicã, industria alimen-

tarã, industria farmaceuticã, industria energe-

ticã sau infrastructura de transport. 

C.E.: Unele combinate industriale din

chimie, metalurgie, energeticã etc. s-au pri-

vatizat. În aceste condiþii, mai apeleazã ele

la serviciile dumneavoastrã?

L.F.: Spre bucuria noastrã, calitatea lucrã-

rilor executate de TIAB de-a lungul anilor a

fãcut ca ºi noii proprietari sã apeleze la serviciile noas-

tre. Companii precum INTERAGRO, Arcelor Mittal, Alum

Tulcea, Alro Slatina, Michelin, Unilever, Timken, Pirelli,

Enel, CEZ, E-on au în continuare încredere în noi ºi ne

apreciazã pentru proiectele realizate împreunã. Clienþii

nominalizaþi sunt din cele trei zone industriale precizate

de dumneavoastrã în întrebare. Portofoliul TIAB este,

însã, mult mai mare ºi sper cã nu am supãrat pe nimeni

oprindu-mã la aceastã sumarã enumerare.

C.E.: Câþi angajaþi lucreazã în prezent la TIAB? Aveþi

în plan noi angajãri? Care sunt oportunitãþile în com-

panie pentru un proaspãt absolvent?

L.F.: Echipa noastrã este formatã din oameni pasio-

naþi ºi determinaþi sã fie cei mai buni în domeniul lor. În

prezent, aceasta este formatã din 750 de specialiºti

pregãtiþi sã anticipeze nevoile clienþilor ºi sã le ofere

soluþiile cele mai bune, acest lucru reprezentând bazele

parteneriatelor noastre. De asemenea, ºtim cã oamenii

conferã valoare unui business ºi  reprezintã un avantaj

competitiv, motiv pentru care investim permanent în dez-

voltarea programelor de training, programe care vizeazã

perfecþionarea abilitãþilor ºi competenþelor resurselor

umane implicate în activitãþile pe care le desfãºurãm.

Referitor la angajãri, pot spune cã acest proces este

unul aproape continuu. Aº dori sã subliniez ºi faptul cã

oferim oportunitãþi de angajare ºi dezvoltare a carierei

pentru tinerii absolvenþi, atât din domeniul tehnic, cât ºi

economic, prin intermediul programului PEPINIERE,

care a format, pânã în prezent, peste 30 de specialiºti,

specialiºti ce sunt acum parte integrantã a echipei

noastre. 
C.E.: Cum vedeþi perspectiva economiei
româneºti ºi participarea TIAB la lucrãrile de
instalaþii ºi automatizãri din profilul dumnea-
voastrã de activitate?

L.F.: Într-o economie care se aflã în
refacere, pentru 2014 – anul TIAB 65 – îmi
doresc sã depãºim performanþele de pânã
acum ºi sã le putem arãta clienþilor, dar ºi con-
curenþei, un TIAB matur, puternic ºi capabil sã
facã faþã oricãrei provocãri. Pentru aceasta,
vom fi implicaþi în ceea ce avem de fãcut ºi
vom respecta valorile noastre – ÎNCREDERE,
SERIOZITATE, PASIUNE, RESPECT - acest
lucru fãcând diferenþa dintre o firmã efemerã ºi
o mare companie. �

Ciprian Enache



Amenajarea hidroenergeticã Racoviþa de pe râul Olt face parte din sectorul Oltul Superior, subzona a II-a.
Ea este localizatã în jumãtatea nordicã din defileul de traversare a Carpaþilor Meridionali, între amenajãrile Racoviþa
ºi Gura Lotrului. Din cele 6 amenajãri din subzonã, 3 sunt în funcþiune (Robeºti, Cornetu ºi Gura Lotrului), 2 sunt
începute dar lucrãrile sunt suspendate ºi pãstrate în conservare (Lotrioara ºi Cîineni), iar la a 6-a, Racoviþa, în ziua
de 19.12.2013 s-a pus în funcþiune primul hidroagregat.

În anul 2004 s-a efectuat o adaptare la teren, îmbunãtãþindu-se parametrii de bazã proiectaþi care sunt exprimaþi
sintetic în tabelul de mai jos, corectându-se, acolo unde a fost cazul, cei din 1989.

Nodul hidrotehnic AHE Racoviþa este amplasat în judeþul Sibiu, în dreptul comunei Racoviþa, în aval de oraºul
Avrig, pe malul drept al râului Olt.

Hidrologie: În secþiunea respectivã, râul Olt are un debit de calcul Q2% = 1.510 mc/s, iar debitul de verificare
s-a considerat de 2.556 mc/s. Parametrii hidrologici rezultaþi ai acumulãrii au devenit urmãtorii: 

Amonte         Aval
• Nivel Normal de Retenþie (NNR)      373,50         360,00
• Nivel Maxim 375,00         368,00
• Nivel Minim 371,50         358,00
Geologie: Din lucrãrile geologice executate în aval rezultã cã roca de bazã este situatã la o adâncime de cca. 10 - 16 m,

respectiv la cotele 357,0 ºi 351,0 mdMB, ºi este alcãtuitã dintr-un strat argilos marnos, a cãrui grosime creºte spre
amonte.

Întreaga cascadã a hidrocentralelor de pe Olt s-a proiectat pe principii comune, obiectele unei amenajãri fiind
aceleaºi, cu diferenþe reieºite din adaptarea la condiþiile locale, la morfologia terenului ºi creºterea debitului defluent
brut, ca urmare a colectãrii afluenþilor, unii chiar foarte importanþi (râurile Cibin, Lotrioara, Lotru, Olãneºti ºi Olteþ).

Elementele componente ale amenajãrii sunt:
Acumularea. Este realizatã în meandrele râului Olt, având în frontul principal de retenþie o centralã ºi barajul

deversor. Pe ambele maluri lacul este delimitat de diguri de protecþie, care urmãresc, pe cât posibil, albia râului Olt
ºi sunt etanºate, în adâncime, cu pereþi de beton de tip Kelly ºi pereu de beton pe taluzul amonte.

• Volum brut la NNR 14,8 mil. mc
• Volum brut la N max 15,40 mil. mc
• Volum brut la N min 8,99 mil. mc
• Volum util 5,83 mil. mc
• Suprafaþã ocupatã la NNR            331,05 ha

Al 135-lea baraj ºi a 146-a centralã hidroelectricã
realizate de HIDROCONSTRUCÞIA în cei 63 de ani de activitate

AMENAJAREA HIDROENERGETICÃ RACOVIÞA PE RÂUL OLT
19.12.2013 – Barajul ºi CHE Racoviþa pe râul Olt, punerea în funcþiune a primului hidroagregat

Barajul ºi Centrala Hidroelectricã Racoviþa pe râul Olt, jud Sibiu CHE Racoviþa - faþada mal stâng ºi staþia de transformare ºi conexiuni



Barajul deversor. Este un stãvilar cu prag lat optimizat, cu 4 deschideri echipate cu stavile segment cu
clapetã de 16 m x 10 m.

• NNR - 373,50 m
• Cotã prag – 363,50 m
• Cotã coronament – 377,50 m
• Înãlþime baraj – 21,50 m
• Lungime baraj – 82,00 m.
Centrala hidroelectricã Racoviþa intrã în categoria de joasã cãdere, gravitaþionalã, de tip baraj, situatã în

frontul de retenþie, aliniatã cu barajul deversor de ape mari, cu debitul instalat  Qi = 165 mc/s, fiind prevãzutã cu
douã turbine KVB 17,5 MW-12,04 cu generatoare HVS-794/100-71, 24.200 KVA - 10,5 KV.

Puterea instalatã ºi energeticã medie anualã: Pi = 31,5 MW, Ei = 73,99 GWh/an
Canalul de fugã. Reprezintã canalul pe care râul Olt îºi urmeazã cursul, dupã trecerea prin centrala hidroelectricã,

ºi are o lãþime la bazã de 70 m. În canal se descarcã contracanalele de la cele douã maluri, care colecteazã apele
de exfiltraþie ale digurilor de retenþie. �

CHE Racoviþa - interior  CHE Racoviþa 

Rãstoliþa - deviere Olt CHE Racoviþa - aval Baraj ºi CHE Racoviþa

Canal de fugã - Racoviþa  CHE Racoviþa - puþ turbinã CHE Racoviþa





Societatea S.C. PROEXROM S.R.L. deþine, cu titlu de exclusivitate pentru România, un numãr de 4 tehnologii
(toate brevete internaþionale), agrementate tehnic, tehnologii care pot fi aplicate, cu rezultate deosebite, la pre-
venirea alunecãrilor de teren, stabilizarea versanþilor, consolidarea fundaþiilor ºi a lucrãrilor de susþinere, pecum
ºi la fundarea în condiþii dificile de teren: Drenuri Sifon®, Drenuri Electropneumatice®, Ancoraje ºi Minipiloþi tip
Chance®, Piloþi din fontã ductilã TIROL®.

Utilaje de forat Eºantioane de pãmânt prelevate Laborator geotehnic acreditat 

Încercare axialã pentru tip CHANCE® –
Parc fotovoltaic Ploieºti

Mãsurãtori înclinometrice –
ªoseaua de centurã Floreºti, jud. Cluj

Expertizã tehnicã –
Pista aeroportului internaþional Cluj-Napoca

Proiectare – Consolidare versant DN28B 
Proiectare – Fundaþii echipamente

de monitorizare Port Constanþa

Drenuri sifon® – DN29D, Stãuceni, jud. Suceava Drenuri electropneumatice® –
Cetatea de Scaun a Sucevei

Taluz þintuit cu ancore CHANCE® –
Cetatea de Scaun a Sucevei

Instalare ancore CHANCE® – Palatul de Justiþie Iaºi Fundare turn GSM pe minipiloþi CHANCE® –
Mãlini, jud. Suceava

Piloþi din fontã ductilã TIROL® -
Pasarelã pietonalã Cluj-Napoca
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Teatrul Naþional I. L. Caragiale Bucureºti

Ciprian Enache: Care au fost
premisele abordãrii acestui mare
proiect, dintr-o zonã importantã a
Capitalei?
Romeo ªtefan Belea: În momen-

tul începerii studiilor pentru realizarea
Teatrului Naþional Bucureºti, decizia
amplasãrii lui pe terenul din Piaþa
Universitãþii era deja luatã la nivelul
forurilor superioare de decizie din
acei ani, anii ‘60. De altfel, pentru
acel amplasament cu aceeaºi temã
s-a organizat ºi s-a desfãºurat un
concurs naþional de arhitecturã,
câºtigat de un proiect al regretatului
profesor arhitect Anton Dâmboianu.

N-am cunoscut niciodatã circum-
stanþele atribuirii proiectului pentru
Teatrul Naþional Bucureºti Institutului
Proiect Bucureºti ºi sub îndrumarea
arhitectului ºef al Capitalei din acei
ani, prof. arh. Horia Maicu.

Totuºi, asupra premiselor de
abordare a acestui proiect pe acest
amplasament, explicaþiile existã ºi
sunt evidente.

Exista, de mult, necesitatea reali-
zãrii unui Teatru Naþional, datã fiind
dispariþia clãdirii din Calea Victoriei
în anii rãzboiului ºi în anii de dupã
acesta, în niºte condiþii asupra
cãrora ar merita, la un moment dat,
sã se discute.

S-a pus ºi problema refacerii
acelei construcþii, care atâta timp cât
a existat, a reprezentat o realizare
excepþionalã ca arhitecturã ºi un
simbol deosebit de important în isto-
ria României. Decizia realizãrii unei

construcþii noi, în locul refacerii celei
vechi, a fost indiscutabil o decizie
exclusiv politicã, politica acelor ani.

În ceea ce priveºte alegerea
amplasamentului, aceastã problemã
pãrea dinainte hotãrâtã, aproape
fireascã, date fiind multe propuneri
anterioare fãcute pentru acel loc,
primãrie, operã etc. ºi dat fiind
caracterul destructurat al acelui
teren (în momentul începerii lucrã-
rilor pentru Teatrul Naþional Bucureºti
pe teren exista un circ cu multe
improvizaþii în jur, desigur, ºi cu o
casã valoroasã ca arhitecturã, casa
Zisu - în colþul strãzii Batiºtei).

C.E.: Cum puteþi caracteriza
lucrarea respectivã ºi ce soluþii
aþi adoptat în raport cu alte
proiecte?
R.ª.B.: Pentru acei ani, anii ‘60,

ani în care în lume se reconstruiau
multe teatre distruse în timpul

În anul care a trecut, Revista Construcþiilor a publicat un serial de
articole consacrate lucrãrilor de amploare pentru punerea în valoare a
ansamblului arhitectural al Teatrului Naþional I. L. Caragiale Bucureºti.
Aþi putut lua cunoºtinþã, astfel, destul de concret, despre exigenþele
cerute de un asemenea obiectiv cultural.

În acest numãr aniversar al publicaþiei noastre i-am solicitat dlui
prof. dr. arh. Romeo ªtefan Belea, membru corespondent al Academiei
Române, sã ne prezinte o privire globalã asupra a ceea ce înseamnã
aceastã monumentalã operã de artã, despre funcþionalitatea ei cultural-
artisticã ºi despre existenþa ei, în comparaþie cu edificii asemãnãtoare
rãspândite pe alte meleaguri ale lumii.prof. dr. arh. Romeo ªtefan Belea

Sursa: Arhiva TNB | Foto: Augustin Bucur Sursa: Arhiva TNB | Foto: Augustin Bucur
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rãzboiului (Germania, Austria) sau
altele noi (Teatrul Naþional de la Lon-
dra de exemplu), ca ºi numeroase
teatre în S.U.A. sau în multe alte
locuri, pãrea natural sã se petreacã
ºi la noi un astfel de eveniment.

Era o efervescenþã ºi în acest
domeniu, una izvorâtã, desigur, din
descãtuºarea din ororile celui de-al
doilea rãzboi mondial.

Fiind un colectiv de proiectare
foarte tânãr, ne-am propus multe,
am încercat multe, ne-am impus sã
nu fie mai prejos decât ceea ce se
realizase pânã atunci, sprijiniþi fiind
ºi chiar încurajaþi, în acest sens, de
acel admirabil om care a fost prof.
arh. Horia Maicu.

ªi aºa a luat naºtere un proiect
care cuprindea absolut toate funcþiu-
nile complexe ale unui teatru (lucru
foarte rar întâlnit, din multe motive -
lipsa spaþiului, condiþiile refacerilor,
fonduri limitate etc.): spaþiu de spec-
tacol, spaþii publice, depozitare, pro-
ducþie de decoruri etc.

Aºa a luat naºtere ºi Sala Studio,
rãmasã unicã încã în lume prin
transformabilitatea ei, aºa s-a reali-
zat acea axã longitudinalã (unicã la
acea vreme)  de-a lungul cãreia se
regãseau scenele, depozitele, ate-
lierele (toatã producþia ºi pregãtirea
spectacolelor).

De altfel, un colectiv s-a deplasat
cu proiectul (înainte de a-l definitiva
pentru execuþie) în SUA, Germania
ºi Austria, consultând cei mai impor-
tanþi specialiºti ai timpului. Aprecie-
rile au fost, fãrã excepþie, desosebite,
proiectul trezind foarte mult interes.

Dupã realizarea sa, Teatrul Naþional
Bucureºti a fost un loc cu neîncetate
vizite din partea unor proiectanþi
strãini, care doreau sã studieze, pe
viu, unele rezolvãri originale ale
proiectului.

C.E.: În comparaþie cu alte lucrãri
similare din lume, unde se situeazã
Teatrul Naþional Bucureºti?
R.ª.B.: Proiectul actual, odatã

terminat, va fi, desigur, cu toatã modes-
tia dar perfect conºtient de realismul
afirmaþiei, o realizare cu multe reuºite:

• Spaþiul foarte mare (cca 6.000 mp)
destinat ariei publice: expoziþii, galerii,
cafenele, librãrie, restaurant, spaþii
de întâlniri ºi dezbateri, deschis 10-12
ore pe zi, devenind, astfel, o posibilã
agora.

• Numãrul mare de sãli (în total
ºapte sãli) toate, cu excepþia Sãlii
Mari, transformabile, cu o totalã ºi
facilã accesibilitate atât a publicului
cât ºi a pregãtirii ºi realizãrii specta-
colelor, egal distribuite în spaþiul
însumând 60.000 mp.

• Multe inovaþii în domeniul sãlilor
propriu-zise, mai mari (cazul Sãlii
Studio ºi al Sãlii Pictura) sau aparent
de detaliu (locuri în picioare pentru
studenþi, reluând ideea faimoaselor
galerii din teatrele de odinioarã).

• O totalã exprimare, la vedere, a
întregii tehnici (echipamente ºi insta-
laþii) la toate sãlile noi de spectacol
ºi în foaierele acestora.

• O expresie volumetricã (preluând
idei din tradiþie) care sã se exprime
original ºi puternic.

C.E.: Sunteþi mulþumit de modul
în care constructorul materializeazã
proiectul al cãrui autor sunteþi?
R.ª.B.: Un ºantier care se acti-

veazã pe o construcþie existentã, cu
toate tarele trecerii timpului ºi a
oamenilor, nu este o sarcinã la
îndemâna oricãrui constructor. Ba chiar
deloc!

Insatisfacþiile pe care le am peri-
odic sunt fireºti ºi provin, în ceea ce
mã priveºte, dintr-o educaþie mai
riguroasã.

Seria insatisfacþiilor se tot topeºte,
moment dupã moment, atunci când,
totuºi, întâlnesc oameni care-ºi depã-
ºesc condiþia ºi devin pasionaþi de
ceea ce fac, mult peste obligaþiile
stricte pe care le au contractual.

O astfel de lucrare nu se poate
realiza fãrã zbucium, fãrã harþã con-
structivã, fãrã þipete ºi fãrã râsete.

Pânã la sfârºit, la finele realizãrii
proiectului, îmi voi aminti cu satis-
facþie relaþia care s-a nãscut de la
început cu beneficiarul - nu cu toþi
cei ce reprezintã beneficiarul, ci cu
Ion Caramitru -, cu constructorul - nu
chiar cu toþi componenþii colectivului,
ci cu Petre Badea, Marius Stan,
Andrei loniþã.

ªi rãmâne sã le mulþumesc cole-
gilor ºi prietenilor mei din colectivul
nostru de proiectare pentru cã ne-am
suportat, dar, mai ales, pentru cã
m-au suportat. �

Sursa: Arhiva TNB | Foto: Augustin Bucur Sursa: Arhiva TNB | Foto: Augustin Bucur
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Construcþiile: istorie ºi personalitãþi

S-a nãscut la 1 aprilie 1948 în comuna Negreºti,
judeþul Argeº.

Dupã absolvirea cursurilor liceale la Mozãceni,
judeþul Argeº, a urmat Facultatea de Construcþii Civile ºi
Industriale - Institutul de Construcþii Bucureºti, devenind
inginer în anul 1970.

A început activitatea inginereascã în acelaºi an, ca
ºef de punct de lucru la realizarea Complexului Hotelier
Saturn ºi Cap Aurora. Ulterior, a continuat ca ºef de
lot, la clãdirea noii Ambasade a R.P. Chineze ºi ºef de
ºantier la lucrãrile de consolidare ºi finisaje speciale ale
Palatului Snagov.

Între anii 1980 - 1984, a activat ca inginer ºef la Grupul
de ªantiere Bucureºti Sud, realizând lucrãri de consoli-
dare, finisaje speciale ºi restaurare a Palatului
Cotroceni, imobile în Drumul Taberei, structuri metalice

ºi din beton armat ºi izolaþii
speciale la Institutul de Fizicã
Atomicã Mãgurele, consolidare
Spital Panduri, terasamente ºi
structurã din beton armat la
Casa Pionierilor - toate din
Bucureºti.

Între anii 1984 - 1989, ca
director al Antreprizei Bucureºti -
Trustul de Construcþii Carpaþi - a
coordonat lucrãri de consolidãri,
finisaje speciale ºi restaurãri la
Palatul Cotroceni, Palatul Snagov, Foiºor Sinaia,
Castelul Peleº, Complexul Olãneºti, Casa Lido - toate
monumente de arhitecturã - ºi lucrãri noi, precum cele
structurale ºi de finisaje speciale de la Casa Republicii
(corpurile E1, E2, E3, E4 ºi saloanele corpurilor A1, C1,
C2, C3, C5, C6 - cotele 0,00 + 9,00), Opera Românã,
Teatrul Naþional din Bucureºti.

Între anii 1990 - 1992, a fost director al Direcþiei l din
Regia Autonomã Construcþii Carpaþi. 

Din anul 1992 pânã în prezent, ing. Petre Badea
este preºedinte ºi director general al SC AEDIFICIA
CARPAÞI SA, perioadã în care a realizat ºi coordonat
lucrãri de anvergurã, precum:

� restaurarea ºi consolidarea unor monumente
istorice ºi de arhitecturã de referinþã pentru patrimoniul
României: Ateneul Român, Muzeul Naþional de Artã al
României (fostul Palat Regal), Biblioteca Centralã
Universitarã din Bucureºti, Muzeul Þãranului Român.

De-a lungul timpului, istoria unor construcþii din þara noastrã a consemnat ridicarea a numeroase
clãdiri cu diferite destinaþii, care au stat ºi stau mãrturie mãiestriei ºi imaginaþiei unor oameni de excepþie.
Ele consemneazã etape ale civilizaþiei omenirii, opere care dãinuie în timp, în ciuda anilor care au trecut
sau a acþiunilor nepevãzute ale naturii. De sãnãtatea ºi prelungirea duratei lor de existenþã s-au ocupat cu
grijã numeroºi specialiºti din breslele arhitecþilor, proiectanþilor ºi bineînþeles a constructorilor.

Pe teritoriul României putem spune cã existã suficient de multe clãdiri istorice care marcheazã cultura
noastrã de-a lungul mileniilor care au trecut ºi pe aici, ca în întreaga lume.

Este meritoriu cã ele nu sunt ignorate ºi li se acordã atenþia cuvenitã fiind, atunci când este nevoie,
îngrijite ºi restaurate, pentru a le asigura, în continuare, existenþa ºi funcþionalitatea. De reþinut cã ºi în
prezent apar numeroase construcþii care fac parte, pânã la urmã, tot din categoria celor care vor deveni ºi
ele istorie. Elementul primordial al apariþiei pe harta omenirii ºi la noi a acestor edificii îl reprezintã fãrã
îndoialã omul, omul cu însuºirile sale de ctitor de istorie.

Ne face deosebitã plãcere ca în acest numãr aniversar al Revistei Construcþiilor sã consemnãm
calitãþile, inventivitatea, tenacitatea ºi profesionalismul unui constructor de excepþie, care a „scris” ºi
„scrie”, la rândul sãu, istorie constructivã.

Se numeºte Petre Badea ºi este director general al SC Aedificia Carpaþi din Bucureºti.

ing. Petre Badea

Palatul Cotroceni
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De menþionat cã, la realizarea acestor obiective, a antre-
nat ingineri ºi arhitecþi de valoare care au contribuit la revi-
talizarea unor meserii tradiþionale de specializare în
lucrãri de restaurare.

� construcþii noi ºi de artã inginereascã: Sanatoriul ºi
Ansamblul de locuinþe Soci, Ambasada României de la
Sofia, reconversie Crowne Plaza Bucureºti, sediul ºi
hotelul Federaþiei Române de Fotbal, ªcoala Ameri-
canã, reconversie Muzeul de Artã Contemporanã a
României, Institutul de Fizica Pãmântului, sediul Servi-
ciului de Telecomunicaþii Speciale, fabricile Tuborg ºi
Angelli, modernizarea Stadionului Dinamo din
Bucureºti;

� restaurãri ºi susþinere a unor lãcaºuri de cult, con-
struind (în calitate de ctitor): Biserica Sf. Grigore Palama
din Campusul Universitãþii Politehnice Bucureºti;
refacere (ca sponsor) a bisericii demolate a Can-
tacuzinilor - Memorialul Cotroceni; consolidare ºi restau-
rare a Capelei Elena Doamna ºi a Facultãþii de Teologie
din Bucureºti etc.

Sub conducerea meritorie a ing. Petre Badea,
SC AEDIFICIA CARPAÞI a dobândit prestigiu,
obþinând distincþii acordate de asociaþii profesionale ºi
guvernamentale: trofee ale calitãþii, diplome de merit,
locuri fruntaºe în topul firmelor de construcþii. De
subliniat cã a alocat o parte din profitul societãþii în
domenii ca medicinã, învãþãmânt, culturã, bisericã, sport,
social.

Pentru rezultatele obþinute în întreaga carierã,
inginerul Petre Badea a primit: Ordinul Naþional Serviciu
credincios în grad de Cavaler, acordat de preºedintele
României pentru activitatea profesionalã; Medalia
Cotroceni la 100 de ani, 1895 - 1995 pentru opera de
restaurare a Palatului Cotroceni; Ordinul Naþional Servi-
ciu credincios în grad de Ofiþer, acordat de preºedintele
României; Placheta Camerei Deputaþilor, 1996, pentru
contribuþia adusã la darea în folosinþã a Sãlii de
ºedinþe a Camerei Deputaþilor; Crucea Patriarhalã,
acordatã de P. F. Pãrinte Teoctist, fost Patriarh al

Bisericii Ortodoxe Române; Titlul de Arhonte al Ortodoxiei,
acordat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscop al
Constantinopolului ºi Patriarh Ecumenic, cu ocazia
sfinþirii Bisericii Sf. Grigore Palama din Campusul Uni-
versitãþii Politehnice Bucureºti, ctitoritã de SC AEDIFICIA
CARPAÞI SA.

De remarcat cã, în ultimii 25 de ani, sub conducerea
ing. Petre Badea în calitate de director general al
SC AEDIFICIA CARPAÞI SA, s-au realizat unele dintre
cele mai importante edificii din þarã (construcþii noi,
monumente istorice ºi de arhitecturã consolidate ºi
restaurate) ºi a fost ctitor al unor importante lãcaºuri de
cult etc.

Prezenþa în topul firmelor de construcþii din þarã,
prestigiul de care se bucurã societatea pe care o con-
duce, se datoreazã, în bunã mãsurã, preºedintelui,
directorului general ing. Petre BADEA.

De amintit cã a sprijinit afirmarea unor colegi de fa-
cultate, a dovedit onestitate, obiectivitate, caracter, mo-
destie - nefãcând caz de poziþia sa fruntaºã în lumea
constructorilor români - dragoste faþã de semeni ºi dorinþa
de a face bine prin mecenatul sãu.

Acesta este inginerul ºi omul Petre BADEA care,
prin fapte, s-a înscris în rândul celor mai de seamã
personalitãþi ale tehnicii româneºti.

Redacþia

Ateneul Român

Muzeul de Artã Contemporanã a României Memorialul Cotroceni
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Noi tipuri de fibre metalice pentru armarea betoanelor
ec. Florin FLORIAN - director departament Fibre - Betoane, ROMFRACHT SPEDITION 

La aniversarea Revistei Construcþiilor cu numãrul 100 ne bucurãm ºi noi alãturi de cei care realizeazã

aceastã publicaþie. Revista este, în continuare, de un mare interes în domeniul construcþiilor ºi, cu aceastã

ocazie, dorim autorilor multe ºi frumoase ediþii în continuare. 

De semnalat cã ºi noi trãim un eveniment alãturi de
Revista Construcþiilor pentru cã în acest moment lansãm pe
piaþã 4 noi tipuri de fibre metalice. De asemenea, am investit
în alte patru linii de producere a fibrelor metalice, mãrind
capacitatea de producþie la 2.800 tone pe lunã. 

Inaugurãm, astfel, noua fabricã cu o suprafaþã de 5.500 mp
pentru producþie ºi 1.000 mp pentru birouri, vestiare etc.
Este rezultatul unui plan îndrãzneþ de investiþii al societãþii
noastre. Demonstrãm, prin aceastã nouã capacitate de
producþie, cã nu doar germanii ºtiu sã facã fibre metalice.
Am devenit, deci, una dintre cele mai mari fabrici producã-
toare de fibre metalice din Europa.

Dar investiþiile noastre nu se opresc aici, pentru cã
este deja montatã prima linie de trefilare cu o capacitate
de 300 tone / lunã, linie care urmeazã sã fie pusã în func-
þiune la finele lunii februarie a.c. 

Noile tipuri de fibre sunt în pas cu tot ce e mai nou
în armarea dispersã. Vom produce, deci, urmãtoarele
tipuri de fibre:

• 80/60, adicã 0,75 mm x 60 mm cu ciocuri; sunt fibre
la care dozajul este mai mic;

• 65/60, adicã 0,9 mm x 60 mm cu ciocuri; sunt fibre
uzuale folosite în România;

• fibrele ondulate nu sunt deloc de neglijat, ele fiind
produse în gama 0,75 mm … 1,3 mm x 30 mm … 60 mm;
acest tip de fibre se dimensioneazã uºor în funcþie de
mãrimea agregatelor din beton ºi sunt utilizate de mult
timp în þara noastrã;

• fibrele clasice 45/50, adicã 1 mm x 50 mm cu ciocuri;
sunt fibrele cele mai utilizate de noi în sectorul de
construcþii. 
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Dintre produsele realizate la Romfracht, sã nu uitãm fibrele din
polipropilenã. A devenit, deja, o tradiþie sã implementãm în realizarea con-
strucþiilor noi modalitãþi de armare cu fibre din polipropilenã. Prin faptul cã
oferim ºi soluþia tehnicã, nu doar materialele, a fost posibil sã se realizeze
proiecte de anvergurã cu aceste tipuri de fibre. Anul trecut, de pildã, s-au pro-
dus mii de metri pãtraþi de pardoseli cu acest tip de fibre. Pe lângã pardoseli,
au fost realizate, cu fibre de polipropilenã, betoane precomprimate, dale pluviale,
piscine etc. (www.fibre-polipropilena.ro)

Reamintesc, de asemenea, importanþa deosebitã a sigilantului pentru
betoane Super Diamond Clear – un produs rezistent la sare. Acest produs, fabri-
cat de Romfracht, este util nu doar în domeniul industrial, ci ºi în cel casnic. Cei
care l-au utilizat pânã acum apreciazã cã sigilantul pentru betoane Super
Diamond Clear are o calitate excepþionalã în exploatare.

www.fibre-polipropilena.ro
www.hidroizolatiibeton.ro

Tel.: 021.256.12.08

Pentru a hidroizola fundaþii, pardoseli, tuneluri, piscine, terase, în general, orice tip de beton, punem la dispoziþia
beneficiarilor tehnologia pe bazã de cristale hidroizolante.

Aceastã tehnologie asigurã costuri reduse, uºurinþã în exploatare ºi garanþia unei hidroizolãri pe întreaga duratã
de viaþã a betoanelor. (www.hidroizolatiibeton.ro) 

Principalele avantaje ale tehnologiei pe bazã de cristale hidroizolante sunt:
1. Permanenþa tratamentului. Produsele impermeabilizante pe bazã de CRISTALE HIDROIZOLANTE DPC

(cu penetrare capilarã profundã) nu se bazeazã pe adeziune, ca alte sisteme, ci devin parte integrantã a betonului,
rãmânând active pe toatã durata de viaþã a structurii. 

2. Utilizare simplã. Se eliminã erorile de instalare, des întâlnite în cazul sistemelor clasice. Pot fi adãugate în
beton în momentul amestecãrii acestuia sau pot fi aplicate atât pe partea pozitivã, cât ºi pe partea negativã a
structurilor; rezistã la o presiune hidrostaticã puternicã, putând fi aplicate pe beton umed, proaspãt sau vechi. 

3. Autosigilante. Procesul de cristalizare DPC se reactiveazã în orice moment când apa sau umiditatea încearcã
sã se infiltreze în beton. 

4. Mãreºte durata de viaþã a betonului. Prin umplerea porilor ºi capilarelor cu cristale insolubile se creºte rezis-
tenþa betonului ºi, prin urmare, durata acestuia.

5. Sistemul de barierã de protecþie pe bazã de CRISTALE HIDROIZOLANTE nu opreºte doar apa, ci ºi pro-
cesul electrolitic care duce la oxidarea armãturilor, fiind rezistent la agenþii chimici agresivi cu pH-ul între 3 ºi 11. 

6. Economie de manoperã ºi materiale în construcþie. Nu necesitã materiale de etanºare sau de protecþie
dupã tratament. Genereazã economii sustenabile ºi reduc costurile ulterioare de întreþinere a structurilor.

Firma noastrã este în permanentã legãturã cu tot ce este nou în domeniul materialelor de construcþii ºi colabo-
reazã cu facultãþile de construcþii ºi arhitecturã, precum ºi cu laboratoare de încercãri. De asemenea, suntem
prezenþi la târguri ºi evenimente, atât din þarã cât ºi din strãinãtate.

Vã aºteptãm la standurile noastre de la:
• Ambient Construct, în perioada 26.02.2014 - 01.03.2014, Cluj Napoca;
• BAU Construct, în perioada 19.01.2015 - 24.01.2015, München, Germania. �
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Lucrãri speciale în construcþii
ing. Marian MIHAI - SC DARA CONSTRUCÞII SRL

În anul 2003 s-a înfiinþat în România
S.C. DARA CONSTRUCÞII S.R.L.
Bucureºti cu capital privat, avînd ca
obiect de activitate execuþia lucrãrilor
de construcþie, reabilitare ºi reparare,
în special a lucrãrilor de artã pentru
transporturi (poduri, pasaje, viaducte,
tuneluri, terasamente etc.), ºi în gene-
ral, a tuturor tipurilor de construcþii
civile ºi industriale, concretizate prin:

1. Ridicarea capacitãþii portante a
lucrãrilor de artã, prin utilizarea
tehnologiilor moderne de precompri-
mare cu toroane ºi cu fascicule din
sârme de înaltã rezistenþã SBP I – în
soluþia clasicã;

2. Ridicarea tablierelor cu sisteme
hidraulice, pentru intervenþii în zona
aparatelor de reazem/ modificarea
gabaritului de liberã trecere sub poduri
ºi pasaje;

3. Montarea / înlocuirea dispozi-
tivelor de acoperire a rosturilor de
dilataþie;

4. Repararea betoanelor degradate
la structurile existente, prin tehnologia
betonului torcret ºi prin aplicarea mor-
tarelor speciale;

5. Aplicarea membranelor hidroizo-
latoare pentru lucrãri de artã, noi sau
existente;

6. Consolidarea versanþilor cu tiranþi
pretensionaþi ºi executarea lucrãrilor
de apãrare – ziduri de sprijin, gabi-
oane, pereþi mulaþi;

7. Consolidarea structurilor exis-
tente din beton prin tehnologia armãrii
cu þesãturi din fibre de carbon;

8. Aplicarea de protecþii anti-
corozive pentru structurile metalice.

S.C. DARA CONSTRUCÞII S.R.L.
dispune de o puternicã bazã tehnico-
materialã ºi de un grup de specialiºti
cu înaltã calificare tehnicã, fapt pentru
care s-a bucurat, chiar de la începutul
funcþionãrii sale, de posibilitatea de a
aplica soluþii inginereºti ºi tehnologii de
ultimã orã pe plan mondial.

Societatea are în componenþã mai
multe departamente care îºi desfãºoarã
activitatea în interconexiune cu Servi-
ciul Management Calitate.   

Ca lucrãri reprezentative pentru
activitatea desfãºuratã de DARA
CONSTRUCÞII, putem aminti un numãr
impresionant de lucrãri de artã, la care
societatea noastrã a contribuit, dintre
care menþionãm: 

• Pod pe DN67B, km 170+454,
peste Valea Cotmeana, la Pãduroiu
(consolidare infrastructurã ºi supra-
structurã prin tehnologia betonului

torcret ºi montarea dispozitivelor de
acoperire a rosturilor de dilataþie);

• Poduri pe DN1, km 148+659 ºi
km 150+942 (consolidãri infrastructuri
prin tehnologia betonului torcret);

• Pasaj pe DC60 peste Olt, la Turnu
Roºu (precomprimare suprastructurã –
grinzi ºi antretoaze);

• Pasaj pe DN72, km 26+825 în
zona Gãrii Sud Târgoviºte (consolidãri
infrastructuri – rigle, pile, culei – prin
tehnologia betonului torcret);

• Zid de sprijin pe DN1, km
132+900 la Buºteni (reparaþii prin
tehnologia betonului torcret);

• Repararea podului peste Arieº din
dreptul localitãþii Cheia, com. Mihai
Viteazu, pe DJ103G km 28+230;

• Consolidare zid de sprijin la ram-
pa Bucureºti - Pasaj pe DN2 km 7+701
(tronson 1-4);

• Consolidare zid de sprijin la
rampa Bucureºti - Pasaj CF pe DN2
km 7 +701 (tronson 5-10);

• Reabilitare DN17, contract 4R 10,
la Iacobeni - Sadova;

• Pasaj rutier pe DN61 km 69+500
peste Autostrada A1 Bucureºti - Piteºti;

• Reparaþie capitalã pasaj rutier str.
Zizinului - municipiul Braºov;

• Pasaj peste calea feratã ºi râul
Bahlui – tensionare transversalã a
consolelor de trotuar;

• Ridicare suprastructurã pod pe
DC27 în com. Bragadiru;

• Proiectare ºi execuþie pod pe A1
la km 27+628, peste râul Sabar, calea
2 Piteºti - Bucureºti;

• Reparaþii pasaj rutier peste Auto-
strada A1 km 94+193;

• Pod pe DJ201B km 0+980 la
Ciochina;

• Pod pe DN13 km 53+808 la
Hoghiz peste râul Olt;

• Reparaþii pasaj rutier peste Auto-
strada A1 km 49+208, la Corbii Mari;

• Reparaþii pasaj rutier peste
Autostrada A1 km 73+160, la Ioneºti.

În aprilie 2004, DARA CONSTRUCÞII
a primit recunoaºterea Asociaþiei Pro-
fesionale de Drumuri ºi Poduri din
România, prin eliberarea Certificatului
de Atestare  pentru domeniul lucrãri de
specialitate la poduri (torcretãri, pre-
comprimãri, consolidãri).Foto 1: Ridicare ºi consolidare pasaj peste Autostrada A1 km 73+160 la Ioneºti
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Din ianuarie 2005, suntem certifi-
caþi conform standardului SR EN ISO
9001:2001 cu Societatea SRAC
CERT–IQ – net, pentru execuþia lucrã-
rilor de construcþii ºi reparaþii drumuri,
poduri, tuneluri, terasamente, construcþii
civile, industriale ºi agricole, consolidãri
versanþi, construcþii hidrotehnice ºi
hidroenergetice. În prezent, societatea
SC DARA CONSTRUCÞII este certifi-
catã conform standardelor  SR EN ISO
9001:2008, SR  EN ISO 14001:2004,
SR EN ISO OHSAS 18001:2007.

Obiectivul fundamental al politicii
calitãþii SC DARA CONSTRUCÞII con-
stã în organizarea ºi desfãºurarea
activitãþii astfel încât sã se asigure
execuþia lucrãrilor, a prestaþiilor speci-
fice, în conformitate cu legislaþia în
vigoare, cu normele tehnice ºi tehnolo-
gice ºi condiþiile prevãzute în standar-
dele calitãþii în vigoare, naþionale ºi
internaþionale.

La realizarea lucrãrilor contractate
de DARA CONSTRUCÞII se urmã-
reºte garantarea calitãþii produselor,
lucrãrilor sau serviciilor prestate, con-
form cu cerinþele esenþiale, cu clauzele
contractuale ºi prevederile reglemen-
tãrilor tehnice aplicabile, prin reali-
zarea caracteristicilor care conferã
aptitudinea de a satisface cerinþe expri-
mate sau implicite. 

Echipamentele de inspecþie, mãsu-
rare ºi încercare din dotare sunt þinute

sub control, conform sistemului calitãþii,
în vederea obþinerii de date tehnice
exacte ºi conformitãþii cu specificaþiile
tehnice.

Personalul de care dispune SC
DARA CONSTRUCÞII asigurã depis-
tarea deficienþelor pe parcursul exe-
cuþiei ºi rezolvarea lor în timp optim.
Pentru desfãºurarea proceselor se uti-
lizeazã personal înalt calificat, iar în
perspectivã se iau mãsuri pentru
sporirea gradului de pregãtire (instruire)

ºi competenþã profesionalã printr-un
program de instruire, avându-se în
vedere pregãtirea tehnicã de speciali-
tate ºi experienþa anterioarã.

SC DARA CONSTRUCÞII are în
dotare utilaje moderne pentru toatã
gama de lucrãri de construcþii, astfel
încât poate satisface toate cerinþele
tehnice ºi de calitate. Societatea este
consecventã principiilor referitoare la
promovarea tehnologiilor avansate în
domeniul rutier, utilizând materiale, uti-
laje ºi tehnologii care sã asigure o cali-
tate ºi o eficienþã superioarã.

Societatea noastrã are ca scop
obþinerea de rezultate calitative supe-
rioare la lucrãrile pe care le executã,
conform cerinþelor  proiectelor tehnice,
standardelor ºi normelor în vigoare
specifice activitãþii de execuþie, siste-
mului de management integrat  propriu
adoptat, rãspunzând astfel cerinþelor
înscrise în SR EN ISO 9001:2008, SR
EN ISO 14001:2004, SR EN ISO
OHSAS 18001:2007, urmãrind, de ase-
menea, perfecþionarea continuã a sis-
temului ºi creºterea prestigiului nostru
faþã de clienþi.

Conducerea SC DARACONSTRUCÞII
îºi propune asigurarea condiþiilor de
promovare a tehnicii noi în construcþii
ºi realizarea de lucrãri fãrã a neglija
termenele de execuþie sau interesul
obþinerii lucrãrilor la nivelul cerinþelor
clientului, exprimate în contract. �

Foto 3: Pod pe DN13 la Hoghiz (înlocuirea aparatelor de reazem ºi a rosturilor de dilataþie la pod pe
DN13 Km 53+808 la Hoghiz peste râul Olt)

Foto 2: Pasaj A3 Bãrcãneºti (precomprimare grinzi ºi placã din beton
la pasaj peste A3 la Bãrcãneºti, peste DN1)
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Factorii care influenþeazã
sensibilitatea unui pãmânt la lichefiere

mrd. Alexandru Andrei URSACHI, mrd. Marius COJOCARU, conf. dr. ing. Ana NICUÞÃ - Universitatea Tehnicã „GHEORGHE ASACHI“ Iaºi,
Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii, Departamentul de Cãi de Comunicaþii ºi Fundaþii

Prima încercare de definire a con-
diþiilor în care se produce lichefierea
îi este atribuitã lui A. Casagrande
(1936), care a introdus conceptul
indicelui porilor critic.

Lichefierea pãmântului este
definitã ca fiind scãderea bruscã a
rezistenþei la forfecare a unui
pãmânt necoeziv, fenomen care pro-
duce o transformare temporarã a
materialului respectiv într-o masã
fluidã. O asemenea situaþie este
provocatã de o prãbuºire a structurii,
din cauza ºocului sau altui tip de
solicitare ºi este însoþitã de o
creºtere bruscã, dar temporarã, a
presiunii apei din pori.

Castro (1975) considerã cã tre-
buie fãcutã distincþia între cel puþin
douã fenomene diferite care se pot
produce în nisipuri saturate ºi în
care se dezvoltã presiuni mai mari
ale apei din pori în condiþii de volum
constant. Acestea sunt: a) liche-
fierea propriu-zisã, fenomenul prin
care un nisip saturat afânat îºi
pierde o mare parte din rezistenþa la
forfecare din cauza unei încãrcãri
monoton crescãtoare sau ciclice ºi
curge ca un lichid ºi b) lichefierea
ciclicã, fenomenul de cedare progre-
sivã a unui nisip saturat, supus la o
încãrcare cu variaþie ciclicã, în
condiþii de volum constant.

SOLICITÃRI CARE POT DETERMINA
PIERDEREA STABILITÃÞII

TERENURILOR NISIPOASE
Solicitãrile statice

Solicitãrile statice sunt un rezultat
al modificãrilor stãrii de eforturi în
masivul considerat, ca urmare a
variaþiei relativ lente a unor acþiuni
exterioare sau a schimbãrilor sur-
venite în geometria masivului.

Rezultatul acestor solicitãri permite
generarea unor deplasãri locale,
care pot avea drept consecinþã
lichefierea întregului masiv.

Solicitãri ciclice
Existã o mare diversitate de

solicitãri ciclice care, diferind prin
diagramele amplitudine - timp carac-
teristice, conduc la rãspunsuri
diferite ale masivului de pãmânt,
fiind posibilã sau nu schematizarea
comportãrii lor neliniare printr-un
model liniar elastic; durata de apli-
care a solicitãrii are, pe de altã parte,
o influenþã determinantã asupra
deformaþiilor remanente, ºi implicit,
asupra aspectelor calitative ºi canti-
tative de comportare a terenului.

Încãrcãrile dinamice care pot
determina solicitãri ciclice în teren
pot fi clasificate în: naturale (cutre-
mur, valuri) ºi artificiale (explozii,
impactul proiectilelor, trafic, activitãþi
de construcþii, maºini ºi instalaþii cu
mase neechilibrate sau care provoa-
cã ºocuri).

INFLUENÞA CARACTERISTICILOR
DINAMICE ALE PÃMÂNTURILOR

Caracteristici de rigiditate
Eforturile unitare de forfecare

induse de o solicitare de tip seismic
se caracterizeazã prin schimbarea
periodicã a sensului de variaþie, vari-
aþia amplitudinii ºi a frecvenþei;
relaþia efort unitar - deformaþie speci-
ficã corespunzãtoare este, probabil,
de tipul celei schiþate în figura 1.a.

În cazul particular al prezenþei
unui ciclu de eforturi unitare, a cãrui
amplitudine variazã cu schimbare de
sens, simetric faþã de zero, relaþia
efort unitar - deformaþie specificã
este reprezentatã printr-o buclã de
histerezis (fig. 1.b). Aceastã buclã

este definitã de doi parametri: modu-
lul dinamic de deformaþie transver-
salã maxim (modulul de forfecare
dinamic iniþial sau modulul de rigidi-
tate maxim), G0, definit ca panta
tangentei în origine (deformaþia
unghiularã specificã γ = 0) la curba
efort unitar - deformaþie specificã ºi
fracþiunea de amortizare criticã,

D = AB / 4πAT
în care AB este aria întregii bucle

de histerezis ºi AT aria triunghiului
haºurat din figura 1.b.

Caracteristici de rezistenþã
Pãmânturile, ca majoritatea altor

materiale, manifestã o majorare a
rezistenþei lor atunci când solicitarea
este aplicatã brusc, în raport cu situ-
aþia în care solicitarea creºte lent
pânã la valoarea finalã. Aceastã
majorare este mai micã în cazul
pãmânturilor necoezive (10-20%)
decât în cel al pãmânturilor coezive
(când poate atinge 200%). Solici-
tãrile dinamice ciclice, caracterizate
prin schimbarea periodicã a sensului
de creºtere a eforturilor unitare, au,
de obicei, un efect contrar, de
degradare progresivã a capacitãþii
de rezistenþã.

În general este preferabil ca efor-
tul unitar de forfecare maxim sã fie
stabilit pentru un pãmânt dat, în
condiþii de solicitare staticã ºi apoi
sã se aducã corecþii pentru a se þine
seama de efectele dinamice. În con-
diþii statice, valoarea maximã a
rezistenþei la forfecare pe un plan
dat depinde (conform teoriei Mohr-
Coulomb) de efortul unitar efectiv
normal care acþioneazã pe acel plan
ºi de parametrii efectivi Φ’ ºi c’.

Comportarea terenurilor nisipoase este una dintre problemele geotehnice studiate cel mai amãnunþit ºi,
aparent, bine cunoscute. Parametrii care caracterizeazã proprietãþile nisipurilor au intrat de mult în uzul
tehnic curent, creându-se, chiar, senzaþia cã stabilirea lor a constituit numai o etapã pentru aprofundarea
cunoaºterii pãmânturilor argiloase, materiale cu o comportare mult mai complexã. 

Prezentând un scurt istoric al definirii lichefierii ºi plecând de la solicitãrile ce determinã acest
fenomen, evidenþiem succint, în cele ce urmeazã, principalii factori care influenþeazã sensibilitatea unui
pãmânt la lichefiere.

continuare în pagina 28��
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INFLUENÞA FACTORILOR INTRINSECI
Cunoaºterea caracteristicilor pãmân-

turilor care influenþeazã lichefiabili-
tatea lor este importantã cel puþin
pentru realizarea a douã scopuri:
prognoza comportãrii seismice a
terenului de fundare, pe baza unor
date generale ºi eventual, a unor
investigaþii suplimentare, uºor de
realizat ºi obþinerea unor probe cu
adevãrat netulburate ºi reprezenta-
tive, precum ºi stabilirea schemei de
încercare a lor, astfel încât sã fie
reproduse cât mai fidel condiþiile
determinante din naturã, atunci când
se efectueazã o analizã detaliatã a
sensibilitãþii la lichefiere.

În afara parametrilor solicitãrii,
probabilitatea de producere a liche-
fierii mai este condiþionatã de o serie
de factori care pot fi grupaþi în douã
mari categorii:

a) caracteristici care determinã
tipul de pãmânt: granulozitate (fracþi-
uni granulare dominante, gradul de
neuniformitate, conþinutul de parti-
cule fine), forma particulelor, greu-
tatea specificã a acestora ºi indirect,
compoziþia lor mineralogicã;

b) caracteristici de stare a pãmân-
tului în depozit: gradul de îndesare,
structura ºi indirect, geologia depo-
zitului; starea de umiditate ºi condi-
þiile de drenare ale stratului; starea
de eforturi ºi istoricul acestora (ten-
sorii eforturilor unitare actuale, atât
cel sferic cât ºi cel deviator, coefi-
cientul de împingere în stare de

repaus, raportul de supraconsoli-
dare, solicitãri ciclice anterioare) ºi
indirect, vârsta depozitului.

Compoziþia granulometricã
Cele mai susceptibile pãmânturi

de a fi lichefiate în timpul cutre-
murelor sunt, desigur, nisipurile fine
ºi cele prãfoase. Conþinutul în parti-
cule fine (fracþiunile praf ºi argilã)
conferã pãmânturilor o plasticitate ºi
o rezistenþã structuralã de tip coeziv,
care se opune lichefierii, chiar dacã
creºterile de presiune a apei în pori
pot determina deformaþii apreciabile.
Pe de altã parte, pãmânturile
necoezive, alcãtuite din fragmente
mari, au, în general, o permeabilitate
suficient de mare pentru a asigura o
disipare rapidã a presiunii apei din
pori, chiar pe mãsura generãrii ei de
acþiunea seismicã.

Când se dispune de mijloace
pentru stabilirea rezistenþei la
lichefiere a pãmânturilor, granulozi-
tatea nu mai apare, de regulã, în

schemele de calcul. Granulozitatea
este pãstratã, însã, ca factor deter-
minant în criteriile calitative de
apreciere a lichefiabilitãþii.

Forma granulelor
Forma particulelor din care este

alcãtuit pãmântul influenþeazã apre-
ciabil susceptibilitatea la lichefiere.
Contactul între particule rotunjite,
respectiv rezistenþa mobilizatã prin
frecare, se poate pierde mai uºor
decât în cazul particulelor alungite ºi
colþuroase. Ca urmare, prin eviden-
þierea acestei influenþe, Ivanov
defineºte trei parametri pentru ca-
racterizarea formei granulelor: 

• coeficientul de rotunjime:
α = Σr / n×R (1)
unde:
R - este o razã criticã înscrisã în

conturul particulei;
r - razele tuturor suprafeþelor rãmase

neînscrise în conturul particulei;
n - numãrul de suprafeþe circulare

înscrise în conturul particulei;

Fig. 1: Relaþia efort unitar - deformaþie specificã pentru solicitarea de forfecare simplã: a) aspectul probabil pentru o solicitare de tip seismic;
b) definirea modulului de forfecare ºi a fracþiunii de amortizare critice

Fig. 2: Efectul granulozitãþii asupra pãmânturilor lichefiabile
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• coeficientul de sfericitate:
β = ωP / ωR (2)
în care:
ωP - aria proiecþiei fiecãrei particule;
ωR = aria cercului circumscris pro-

iecþiei particulei; 
• coeficientul de formã K = αβ (3)

Starea de îndesare
Încã din primele studii asupra

lichefierii a fost recunoscut rolul
determinant al stãrii de îndesare
asupra sensibilitãþii la lichefiere. Ast-
fel, în conceptul „acceleraþiei critice“
(Maslov) se remarcã dependenþa
acesteia de porozitatea nisipului în
depozit.

Influenþa determinantã a stãrii de
îndesare asupra stabilitãþii dinamice
a nisipurilor a impus includerea
acestui parametru în majoritatea cri-
teriilor calitative de apreciere a posi-
bilitãþii de lichefiere.

Structura pãmântului
Diferenþele de comportare între

probele de nisip preparate în labora-
tor, dupã diverse tehnici ºi cele
recoltate, fãrã a fi tulburate, având
aceeaºi stare de îndesare, au atras
atenþia asupra influenþei semnifica-
tive a parametrilor structurali ºi
anume: orientarea granulelor ºi a
contactelor dintre granule; variaþii
ale porozitãþii în cuprinsul unei
probe; segregãri ale particulelor.

S-au constatat influenþe ale aces-
tor parametri asupra: relaþiei efort
unitar - deformaþie specificã în cazul
solicitãrilor statice; modului de vari-
aþie a volumului cu deformaþia speci-
ficã axialã; rezistenþei la lichefiere
sub solicitãri ciclice; modului de
creºtere a presiunii apei din pori sub
un efort unitar ciclic dat.

Toate aceste aspecte ale influ-
enþei rezistenþei structurale asupra
sensibilitãþii la lichefiere, greu de

cuantificat, conduc la concluzia cã
este probabil ca depozitele naturale
sã fie mai rezistente la solicitãri
ciclice decât probele formate în labo-
rator prin metodele obiºnuite. Pentru
evitarea subevaluãrii rezistenþei la
lichefiere este necesarã, deci, sau
aprecierea gradului de structura-
lizare sau încercarea în laborator a
unor probe netulburate, transportate
ºi fasonate la dimensiunile epru-
vetei, fãrã deranjarea structurii.

Starea de umiditate ºi condiþiile
de drenare ale stratului

lichefiabil în depozit
Permeabilitatea mare faþã de aer

a pãmântului face ca solicitãrile
obiºnuite, de exemplu de tip seismic,
sã nu aibã un efect de lichefiere
asupra nisipului uscat ci numai de
tasare. Ca urmare, problema liche-
fierii se pune, de regulã, pentru
zonele situate sub nivelul apei sub-
terane ºi în zona de saturare capi-
larã; la nisipuri fine ºi medii se poate
considera cã stratul este complet
saturat de la o înãlþime de circa 1 m
deasupra nivelului apei subterane,
în jos.

Saturarea 100% a probelor îna-
inte de efectuarea unor încercãri de
lichefiere ciclicã este de o impor-
tanþã deosebitã. Din acest motiv, se
foloseºte, de regulã, tehnica back-
pressure, care asigurã dizolvarea în
apã a bulelor de aer înainte de efec-
tuarea determinãrii.

Poziþia ridicatã a nivelului apei
subterane are un dublu efect nefa-
vorabil: prin reducerea eforturilor
unitare normale efective, ca urmare
a imersãrii, se micºoreazã capaci-
tatea portantã a terenului, rezistenþa
pasivã, precum ºi rezistenþa la
lichefiere; saturarea pãrþii superioare
a terenului face posibilã lichefierea
în zonele care, din punctul de
vedere al stãrii de eforturi, sunt cele
mai susceptibile la lichefiere ciclicã
(eforturi unitare normale reduse,
amplificãri ale solicitãrii seismice) ºi
pot avea efectele cele mai impor-
tante asupra stabilitãþii construcþiilor.

Lichefierea, chiar completã într-un
strat, poate sã conducã la degradãri
minore ale construcþiilor fundate la
suprafaþã, dacã presiunea apei din
pori în exces se poate disipa rapid.
De fapt, chiar nivelul maxim al
presiunii apei din pori generate de

solicitarea ciclicã depinde de posibi-
litãþile de drenare simultane gene-
rãrii. Acþiunea combinatã a mai
multor factori (printre care perme-
abilitatea ºi lungimea drumului par-
curs de apã pentru disiparea
presiunii apei din pori, pe lângã
parametrii solicitãrii ºi alþi factori
intrinseci), determinã ritmul de creº-
tere a presiunii apei din pori, atin-
gerea sau nu a unei valori critice ºi
durata de menþinere a unei valori
ridicate.
Permeabilitatea ºi compresibilitatea

pãmântului
Influenþa permeabilitãþii asupra

fenomenului de lichefiere se reflectã
prin ritmul de disipare a presiunii
apei din pori. Deoarece disiparea se
produce ºi în timpul generãrii presiu-
nii în exces, permeabilitatea poate
condiþiona însãºi valoarea maximã a
presiunii induse de solicitarea
ciclicã, respectiv gradul de lichefiere. 

Permeabilitatea relativ micã favo-
rizeazã lichefierea, în special dacã
stratul lichefiabil este gros, adicã
drumul apei pânã la limitele dre-
nante este lung.

Coeficientul de compresibilitate
volumicã, mv, reprezintã caracteris-
tica mecanicã a pãmântului care
determinã mãrimea variaþiei de
volum datorate disipãrii presiunii
apei din pori.

Starea de eforturi în masiv
ºi istoricul eforturilor

Problema influenþei stãrii de efor-
turi asupra susceptibilitãþii la liche-
fiere a depozitelor din materiale
necoezive saturate se analizeazã, în
mod deosebit, dupã starea iniþialã în
care se gãseºte masivul:

(a) un teren practic orizontal a
cãrui lichefiere ciclicã determinã
scãderea sau pierderea completã a
capacitãþii portante; pentru acest caz
este caracteristic faptul cã planele
orizontale ºi verticale sunt iniþial
plane principale (exceptând cazurile
în care la suprafaþã se exercitã pre-
siuni transmise de construcþii);

(b) un masiv cu taluzuri (versant
natural, baraj, depozit de deºeuri
industriale, iaz de decantare) la care
cedarea se poate produce sub forma
unei alunecãri sau curgeri noroioase,
prin lichefierea ciclicã parþialã supra-
pusã unei stãri de eforturi existente.

Fig. 3: Nivelul de solicitare ciclicã necesar pentru
lichefierea iniþialã într-un numãr de cicluri
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În ceea ce priveºte depozitele cu
suprafaþã orizontalã solicitate ciclic,
este unanim recunoscut cã sensibili-
tatea la lichefiere ciclicã scade cu
creºterea eforturilor efective iniþiale,
deci cu adâncimea depozitului atunci
când ceilalþi factori sunt constanþi.

Istoricul eforturilor, petrecut în
trecutul geologic, se reflectã prin
influenþa urmãtorilor trei factori:

1. Condiþiile de formare a terenu-
lui. (Se constatã cã odatã cu vârsta
creºte ºi starea de îndesare a depo-
zitului. Printre cele mai uºor lichefi-
abile terenuri se numãrã umpluturile
realizate prin hidromecanizare.)

2. Perioada scursã între forma-
rea masivului de nisip ºi momentul
solicitãrii dinamice. (Prin încercãri
de laborator pe probe pãstrate sub
încãrcare constantã un timp îndelun-
gat ºi pe probe recoltate din
umpluturi de vârstã cunoscutã, a fost
demonstratã posibilitatea de mãrire
a rezistenþei la lichefiere printr-o
structuralizare în timp a pãmânturilor
necoezive.)

3. Istoricul seismic. (Se considerã
cã repetarea de multe ori a solici-
tãrilor ciclice poate duce la o

creºtere importantã a rezistenþei la
lichefiere, determinând deseori o
creºtere a coeficientului de împin-
gere în stare de repaus, K0).

Eforturi unitare de forfecare iniþiale
Pe baza rezultatelor experimen-

tale s-ar putea ajunge la concluzia
cã, într-un taluz, pericolul de liche-
fiere este mai redus decât în teren
cu suprafaþa orizontalã; pericolul
pare a fi cu atât mai mic cu cât panta
este mai abruptã, respectiv eforturile
unitare de forfecare iniþiale mai mari,
ca o consecinþã a reducerii gradului
de schimbare a sensului eforturilor
unitare.

În taluzuri, însã, lichefierea se
poate produce prin depãºirea rezis-
tenþei la forfecare în zone lichefiate
parþial, deci ca urmare a unor defor-
maþii de forfecare mari (lichefiere
propriu-zisã).

CONCLUZII
Acest succint studiu a realizat o

trecere în revistã a numãrului mare
de factori ce pot determina manifes-
tarea fenomenului de lichefiere în cazul
terenurilor de fundare necoezive.

Fenomenul complex de lichefiere
necesitã o atenþie deosebitã în

predicþiile realizate la graniþa dintre
pãmânturile susceptibile de a liche-
fia ºi cele care nu sunt susceptibile
de a lichefia în urma producerii unui
fenomen seismic major.
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Arzãtorul -
“inima” staþiei de asfalt

Calitate ºi inovaþie
Benninghoven, un nume legat de tradiþie dar ºi de pricepere,

pasiune, talent... Totul a început acum mai bine de 100 de ani,
mai precis în anul 1909, în oraºul Hilden din Germania, atunci
când Otto Benninghoven punea bazele unei firme care pro-
ducea roþi dinþate ºi diferite mecanisme industriale. Toate aceste
componente presupuneau, pentru a le proiecta ºi fabrica, pre-
cizie dar ºi cunoºtinþe tehnice avansate, spiritul inovator al aces-
tor începuturi pãstrându-se intact pânã în zilele noastre.

Se deschidea, de fapt, atunci, drumul spre tehnologii de
înaltã calitate. Producãtorul Benninghoven se va afirma
începând cu anii ’50, atunci când compania a început sã-ºi
diversifice gama de produse prin fabricarea de tehnologie de
combustie pentru industrie. Anii ’60 au marcat intrarea defini-
tivã în domeniul proiectãrii ºi producþiei echipamentelor pentru
instalaþii de fabricare a mixturilor asfaltice, prin producerea
primelor arzãtoare, a sistemelor de uscare, a instalaþiilor de
stocare a bitumurilor ºi a echipamentelor pentru asfaltul turnat.

Benninghoven a cunoscut un succes deosebit cu toate
aceste echipamente ºi instalaþii din domeniul bitumului, pe care
le-a dezvoltat permanent. În anul 1970 producãtorul inaugura
prima fabricã de echipamente pentru instalaþii de fabricare a
asfaltului în Mülheim/Mosel - Germania. Creºterea permanentã a
comenzilor, dezvoltarea portofoliului, prin noi produse create de
cãtre proprii specialiºti ºi construite în fabricile proprii, au impus
deschiderea unei noi fabrici de staþii de asfalt la începutul anilor
1990, în oraºul Wittlich. În prezent, compania Benninghoven
deþine douã unitãþi de producþie în Germania ºi una în Anglia.

Arzãtoarele fabricate de Benninghoven sunt utilizate în
întreaga lume. Este o recunoaºtere implicitã a tehnologiilor
avansate utilizate, dar ºi a calitãþii lor, atât în cadrul staþiilor de
asfalt cât ºi pentru alte sisteme de uscare industrialã. Rezis-
tente la orice condiþii de lucru, acestea acoperã întregul spec-
tru de aplicare în procesul de ardere, fie prin utilizarea
combustibililor clasici, precum motorina, gazul natural, CLU
sau a celor neconvenþionali, ca praful de cãrbune, bio-masa,
kerosen-ul, deºeurile sau uleiurile petroliere. 

Tehnologii avansate – aplicaþii în România
Benninghoven s-a implicat activ pe piaþa construcþiilor din

România, unde a înregistrat o cerere susþinutã pentru staþii de
asfalt, necesare, mai ales, la construcþia autostrãzilor. Cali-
tatea acestora, dar ºi pregãtirea personalului de specialitate au
fãcut, în scurt timp, din Benninghoven România un promotor al
tehnologiilor moderne, dar ºi unul dintre cei mai mari dis-
tribuitori de asemenea tehnologii.

„Inima“ unei staþii de asfalt, arzãtorul, a reprezentat întot-
deauna o prioritate pentru echipele de cercetare ºi proiectare
ale producãtorului german. În România, primul arzãtor pe bazã
de praf de cãrbune brun pentru o staþie de asfalt a fost pus
în funcþiune de Benninghoven în luna mai a anului 2009,
deschizându-se astfel o nouã piaþã de desfacere pentru acest
tip de energie. Prima care a susþinut acest demers în România
a fost firma Delta A.C.M., cunoscut întreprinzãtor în domeniul
construcþiilor, dar ºi un antreprenor cu experienþã în privinþa
staþiilor de producere a mixturilor asfaltice. În apropierea oraºului
Balº, Benninghoven România a realizat un prim proiect pentru
acest tip de combustibil, iar staþia de asfalt montatã aici,
care funcþiona din anul 2008, a fost dotatã cu un arzãtor nou.

Pentru a putea beneficia de toate avantajele noii tehnologii,
staþia a suferit ºi alte modificãri, la nivelul tamburului de uscare
ºi al instalaþiei electrice, iar suplimentar, s-a montat un siloz de
stocare a prafului de cãrbune de 120 m3 ºi un sistem de dozare
a prafului. 

Pentru a nu afecta randamentul fabricii, timpii de staþionare
ai staþiei de asfalt au fost reduºi, preferându-se, în acest caz,
un montaj în douã etape. Astfel, în prima etapã, dupã numai o
sãptãmânã, staþia de asfalt a repornit, fiind posibilã reluarea
fabricaþiei de asfalt prin utilizarea combustibilului alternativ,
motorinã sau gaz natural. În a doua etapã a fost finalizat mon-
tajul arzãtorului, fiind datã în funcþiune aprinderea pe bazã de
praf de cãrbune brun.

Eficienþã ºi simplitate
Dincolo de calitatea utilajelor, de tehnologia încorporatã, bene-

ficiarul doreºte un utilaj fiabil, performant ºi uºor de operat.
Staþiile de asfalt cu funcþionare pe baza prafului de cãrbune brun
reprezintã nu numai un vârf tehnologic, dar oferã ºi o simplitate
deosebitã în operare. Praful de cãrbune brun, cu un indice caloric
înalt, este adus direct din Germania, din zona de exploatare a
firmei Rheinbraun, pânã la consumatorul din România. 

Transportul prafului de cãrbune se face cu autovehiculele
tip siloz, cu o capacitate de 25 t. Umplerea silozului de stocare
se face de cãtre ºoferul camionului, procedura fiind similarã cu
cea de alimentare a unui siloz de filer. 

Praful de cãrbune este introdus in arzãtor cu ajutorul unei
instalaþii de dozare montatã la gura de evacuare a silozului.
Apoi, praful este introdus de o suflantã în partea frontalã a
arzãtorului principal ºi aprins de un arzãtor secundar, care
funcþioneazã pe motorinã sau gaz natural. Flacãra, astfel for-
matã, este susþinutã de azãtorul secundar pânã la stabilizare,
dupã care procesul de ardere este continuat doar de arzãtorul
principal, arzãtorul secundar fiind oprit. 

Aceastã tehnologie permite ca, dupã ce se formeazã, flacãra
produsã de praful de cãrbune sã ardã uniform, fãrã a fi necesarã
o altã sursã adiþionalã de energie pentru menþinere. În prezent
se lucreazã la un proiect de construire a unei baze de silozuri ca
depozit intermediar, unitate care va fi aprovizionatã pe calea feratã.
Din acest depozit se vor alimenta autosilozurile care se vor des-
cãrca apoi la fiecare beneficiar din România.

O altã tehnologie în care Benninghoven a investit continuu
este cea a reciclãrii asfaltului. Utilizarea efectivã a materialului
reciclat a ajuns un „dicton“ economic ce se impune la realizarea
lucrãrilor de infrastructurã, scopul fiind acela de a economisi
resursele naturale limitate. Un alt aspect, cu implicaþii directe pen-
tru utilizator, este acela de obþinere a unui preþ cât mai bun pentru
producþia de mixturã asfalticã ºi costuri optime de prelucrare. 

Reciclarea la rece este un proces simplu: materialul este
introdus în dozator ºi apoi transportat cu ajutorul unei benzi
sau printr-un elevator, respectiv un jgheab de alimentare, pânã
în turnul de malaxare. Practic, alimentarea este supravegheatã
de un sistem controlat electronic, extrem de exact, materialul
fiind preluat cu exactitate de dozele de cântãrire. Aburul rezul-
tat în urma procesului de încãlzire a materialului este evacuat
printr-o tubulaturã izolatã de dimensiuni mari, ajungând la sis-
temul de filtrare. În funcþie de calitate, consistenþã ºi grad de
umiditate, materialul reciclat poate fi adãugat în malaxor. �
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Lucrãri eficiente de protecþie împotriva torenþilor
cu barierele elastice din plasã cu ochiuri inelare

Zona analizatã în acest articol se aflã pe flancul stâng al drumului judeþean DJ 108A, înainte de intrarea în comuna
Benesat, judeþul Sãlaj. Relieful zonei este deluros, brãzdat de vãi care canalizeazã apele freatice, formând torenþi. Ca urmare
a cãderilor abundente de precipitaþii sau a topirii accelerate a zãpezii, torenþii, astfel formaþi, antreneazã materiale de
naturã granularã (blocuri de piatrã de diferite dimensiuni sau material lemnos, ρ = 1.900 – 2.300 kg/m3) sau noroioasã
(ρ = 1.600 – 1.900 kg/m3). Suprafaþa totalã a bazinului hidrografic (fig. 1), aferentã celor douã vãi de torenþi, este de
0,7176 km2, iar volumul total estimat, conform literaturii de specialitate (Zeller ºi Rickenmann; Hampel; D’Agostino et al.),
s-a situat între 1.800 – 2.300 m3. 

Posibilitatea de acces la secþiunea proiectatã, durata de execuþie a lucrãrilor, precum ºi durata de exploatare au fost
criteriile de bazã la alegerea soluþiei optime. Barierele flexibile cu plasã inelarã preiau, cu succes, încãrcãri statice ºi
dinamice mari. Fiind sisteme deschise, acestea reþin materialul transportat de torent, permiþând, însã, în acelaºi timp,
drenarea apei. Instalarea acestora necesitã un numãr mic de echipamente ºi manoperã, reducând considerabil costurile
ºi perioada de execuþie.

Prin deformaþii elastice ºi, dupã caz, elasto-plastice, plasa preia eforturile survenite în urma acumulãrilor de material ºi,
prin intermediul cablurilor de susþinere ºi, mai apoi, al ancorajelor, le transmit terenului în care se realizeazã încastrarea.
Cablurile de ancoraj sunt prevãzute, în afara zonei de impact, cu disipatoare de energie, disipatoare care, prin deformaþii
plastice, protejeazã ancorajele împotriva fenomenului de smulgere. Tijele de ancoraj adoptate au avut un diametru exte-
rior de 40 mm, cel interior de 16 mm, iar lungimea lor a fost de 7 m. Tehnologia de foraj utilizatã a fost de tip autoperforant,
cu carotierã proprie pierdutã, iar materialul de injecþie de tip suspensie de ciment. �

ing. Dorin Vasile MOLDOVAN – Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcþii
ing. Lavinia-Elena MUNTEAN – Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã,

Facultatea de Zootehnie ºi Biotehnologii

De-a lungul ultimilor ani, din cauza cantitãþilor istorice de precipitaþii cãzute, s-au putut forma torenþi care
transportã material aluvionar de pe versanþi. Rezultatul: avarierea ºi blocarea cãilor de comunicaþie auto ºi fe-
roviare. Apelând la birouri de proiectare specializate în evaluarea ºi eliminarea unor astfel de fenomene,
autoritãþile locale pot lua mãsurile necesare protejãrii populaþiei ºi a cãilor de comunicaþii, prin instalarea de
bariere de protecþie eficiente împotriva torenþilor. Barierele de protecþie împotriva torenþilor, de tip UX/VX, sunt
furnizate de Geobrugg AG – Geohazard Solutions.

Fig. 1: - Condiþii bazin hidrografic

Fig. 2: - Calculul volumului de retenþie, simulare element finit ºi una dintre cele douã bariere instalate
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Soluþii de monitorizare
pentru managementul riscului

pe durata construcþiei infrastructurilor subterane
Nicolas POITRINEAU, director general Europa Centralã & de Est - SOLDATA, România

Construcþia de infrastructuri subterane, precum parcãrile,
tunelurile ºi excavaþiile adânci reprezintã, în general, un risc real
pentru structurile existente ºi pentru mediul înconjurãtor.

Ele trebuie investigate la începutul proiectului, privind
urmãtoarele aspecte:

• Influenþa metodelor alese pentru construcþie; 
• Prezenþa unei mase mari de apã de suprafaþã ºi / sau de

adâncime;
• Prezenþa clãdirilor ºi structurilor din împrejurimi;
• Prezenþa utilitãþilor (conductelor) existente în subteran;
• Condiþii geologice (saturaþie de apã, tipuri de sol: soluri

aluvionale ºi argiloase, argile moi, mase de piatrã etc.);
• Impact asupra mediului (zgomot, vibraþie, poluarea aerului

ºi a apei, praf etc.);
Factorii menþionaþi mai sus trebuie evaluaþi strict pentru a sta-

bili un sistem adecvat de monitorizare, luând în considerare
urmãtoarele aspecte:

• Toþi participanþii la proiect au acces la datele corespun-
zãtoare pentru a putea analiza riscurile privind procesele de
construcþie ºi orice schimbare în mediul natural ºi în împrejurimi;

• Construcþia este urmãritã în conformitate deplinã cu
specificaþiile din proiect;

• Metodele de construcþie sunt modificate în cazul apariþiei
situaþiilor neprevãzute;

• Impactul lucrãrilor de construcþie asupra clãdirilor din
împrejurimi este în limitele criteriilor menþionate;

• Construcþia este realizatã la timp ºi se încadreazã în buget;
• Impactul construcþiei asupra mediului este minimalizat.

ELABORAREA UNUI PROGRAM DE MONITORIZARE 
Modelul sistemului de monitorizare va fi dezvoltat pe baza

cerinþelor tehnice ale proiectului de construcþie, a rezultatelor
investigaþiilor geologice ºi oricãror alte informaþii relevante. 

Într-o etapã preliminarã, înainte de începerea lucrãrilor de
construcþii, este important sã se identifice Zona de Influenþã
(ZI) a lucrãrilor ºi riscurile potenþiale cu privire la construcþie.
În aceastã etapã, metodele de detectare ºi monitorizare joacã
un rol cheie în permiterea evaluãrii unor asemenea riscuri de
cãtre pãrþile interesate. 

FAZA DE CONSTRUCÞIE: SOLUÞII DE MONITORIZARE 
Monitorizarea 3D

a deformãrii clãdirilor din împrejurimi ºi a structurilor 
Monitorizarea 3D a deformãrii clãdirilor din împrejurimi ºi a

structurilor aflate înãuntrul zonei de influenþã poate fi efectuatã
manual sau automat, în timp real, prin sistemul de monitorizare
a terenului denumit “Cyclops”.

Cyclopul este o staþie în întregime robotizatã, de mare precizie
(STR), cu prisme optice ºi un soft special care piloteazã STR,
conectate toate la un server de procesare pentru a determina
coordonatele X, Y, Z ale punctelor de mãsurare. Punctele de
mãsurare constau în prisme optice care sunt fixate pe suprafaþa
structurilor monitorizate (de exemplu: clãdiri, ziduri etc.).

Mai mulþi Cyclopi pot lucra împreunã ca grup. Aceastã con-
figuraþie se recomandã atunci când zona de influenþã este largã
ºi când un Cyclop nu poate cuprinde în întregime punctele de
referinþã bine distribuite. În acest caz, mai mulþi Cyclopi sunt
conectaþi împreunã ºi împart punctele de referinþã aflate în
afara zonei de influenþã.

Sistemul cu Cyclopi poate, de asemenea, sã fie folosit ºi
înãuntrul unui tunel (fãrã sã afecteze traficul) pentru monito-
rizarea automatã a deformãrii pe durata procesului de con-
strucþie, atunci când proiectul zonei de influenþã traverseazã un
tunel existent. Poate fi folosit, de asemenea, pentru mãsurãtorile
automate ale convergenþelor tunelului.

Precizia sistemului Cyclop este sub 1 mm.
Monitorizarea ºoselelor ºi a tasãrii  trotuarelor 

Principiul de operare al sistemului automatizat de monito-
rizare a terenului denumit “Centaur” este similar cu sistemul
Cyclopului.

În plus faþã de mãsurãtorile cu prismã opticã, sistemul
Centaur poate sã efectueze o monitorizare automatã continuã
a tasãrii strãzilor învecinate ºi a trotuarelor. 

Sistemele Centaur folosesc STR fãrã reflector. Aceastã
modalitate de mãsurare nu necesitã instalarea unui punct pe
suprafaþã. Mãsurãtorile sunt efectuate folosind un laser integrat
de acest tip al STR. 

Avantajele sistemului Centaur, în comparaþie cu mãsurãtorile
tradiþionale de nivelare, sunt multiple:

• Nu este necesarã oprirea traficului;
• Nu existã eroare umanã sau risc din cauza traficului;
• Nu este necesar niciun punct de instalare;

Fig. 1:  Principiul de operare al sistemului de monitorizare a terenului
de tip Centaur

Fig. 2: Rezultatele mãsurãtorilor în timp real pentru coordonatele X, Y, Z
pentru clãdiri ºi pentru monitorizarea automatã a tasãrii ºoselei

din interiorul zonei de influenþã a magistralei 5 de metrou din Bucureºti
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• Monitorizarea este continuã;
• Calitate înaltã ºi cantitate mare de date;
• Posibilitatea de avertizare în timp real.
Sistemul de înaltã precizie Centaur este soluþia cea mai efi-

cientã atunci când se impun frecvenþã ºi calitate înalte pentru
mãsurãtori ale tasãrilor. 

Monitorizarea deplasãrilor verticale ºi orizontale
ale straturilor terenului

Monitorizarea deplasãrilor verticale ºi orizontale ale straturilor
terenului, pe durata lucrãrilor de construcþie, se poate realiza cu
ajutorul înclinometrelor ºi extensometrelor.

Înclinometrul poate fi instalat în gãurile de sondare de
lângã excavaþie sau în interiorul zidurilor de susþinere, pentru a
primi informaþii cu privire la deplasãrile orizontale. Mãsurãtorile
cu înclinometrul pot fi efectuate manual sau automat.

Pentru a monitoriza deplasãrile verticale (tasare sau
deplasare) ale straturilor terenului, pot fi instalate extensometre
cu multe puncte. Aceste tipuri de mãsurãtori cu extensometrul
oferã informaþii cu privire la straturile de teren pe diferite
niveluri unde au fost plasate ancorele.

Monitorizarea fisurilor existente sau a celor noi 
Se poate face cu fisurometrele care pot fi senzori manuali sau

automaþi. Fisurometrele sunt instalate pentru a mãsura modifi-
carea lãþimii fisurilor, pe durata procesului de construcþie, atât în
clãdiri cât ºi în structurile existente dinãuntrul zonei de influenþã. 

Monitorizarea nivelului apei
ºi a presiunii interstiþiale subterane

Monitorizarea nivelului apei se face prin puþuri de observaþie
iar a presiunii interstiþiale subterane cu ajutorul unor piezometre.

Mãsurãtorile pot fi efectuate manual sau automat. În cazul
mãsurãtorii automate, fiecare piezometru este echipat cu  un
senzor electric pentru a mãsura presiunea. Acest tip de mãsu-
rãtoare va fi folosit în jurul ºantierului de construcþii pe durata
lucrãrilor de epuizment, pentru a menþine sub control aceastã
activitate sensibilã.  

Monitorizarea structurilor de sub construcþie 
Pentru a monitoriza tensiunea, presiunea ºi încãrcãtura

aplicatã pe structurile de susþinere, poate fi instalat un sistem
automat cu diferite tipuri de senzori ºi mãrci tensiometrice
înglobate în beton sau instalate la suprafaþã. Acest tip de sen-
zor mãsoarã deformarea relativã a structurii. 

Efectul presiunii asupra solului ºi a maselor de beton aplicat
pe elementele de susþinere poate fi, de asemenea, mãsurat
prin celulele de presiune de pe ancore (tiranþi).

Când este solicitatã monitorizare automatã în timp real, sen-
zorii sunt conectaþi la un sistem de datalogging, care colectezã,
stocheazã ºi transmite datele la o bazã de date centralizatã. 

Mãsurãtorile manuale pot fi transferate, de asemenea, în
aceeaºi bazã de date pentru a centraliza toate informaþiile într-un
singur loc. Centralizarea informaþiilor reprezitã o problemã cheie
a investitorilor, contractorilor ºi consultanþilor pentru a analiza
toate datele ºi factorii proiectului ºi a putea lua deciziile corecte. 

INSTRUMENTUL DE LUARE A DECIZIEI
Dupã cum s-a menþionat deja, problema cheie pentru un

proiect mare de construcþii o reprezintã infomaþiile ºi datele.
SOLDATA a dezvoltat GEOSCOPE, un soft puternic, care

permite achiziþia, depozitarea, accesul mai multor utilizatori de
la distanþã, vizualizarea datelor ºi alarme automate.

Beneficiile GEOSCOPE ca instrument de managerizare:
• Un instrument dovedit puternic ºi de încredere, folosit

deja pe majoritatea ºantierelor.
• O interfaþã intuitivã, uºor de folosit, care filtreazã ºi analizeazã

datele în timp real din straturi diferite pe harta ºantierului.
• Vizualizãrile relevante ºi datele sunt puse la dispoziþie

urmãrind domeniul de activitate al utilizatorului ºi drepturile de
a pãstra confidenþialitatea cu privire la datele critice. 

• Un nivel înalt, dovedit, de siguranþã ºi de confidenþialitate,
cu posibilitatea de a împãrþi datele cu mai mulþi utilizatori în
mod simultan.

CONCLUZII
Pentru oricare proiect de infrastructurã, managementul

riscului este unul dintre factorii cheie care duce la îndeplinirea
cu succes a proiectului. Managementul riscului începe în faza
de proiectare prin punerea la dispoziþie a unor soluþii care sã
identifice riscurile potenþiale cu privire la sol, la condiþiile exis-
tente de mediu ºi de structurã. Din acestã fazã preliminarã, se
va pregãti un program detaliat de monitorizare care va include
toate soluþiile necesare adaptate nivelului de riscuri identificat.
În acest articol au fost prezentate doar câteva soluþii.

Cea mai bunã combinaþie pentru a reduce riscurile este o
gamã completã de soluþii tradiþionale (nivelare manualã, relevee
manuale cu înclinometrul etc.), combinate cu cele inovatoare
(monitorizare 3D automatizatã etc.).

Avantajul strategiei de monitorizare propuse de SOLDATA nu
este acela de a primi multe date care nu garanteazã dovada
riscului, ci punerea la dispoziþia clienþilor a unor soluþii inteli-
gente ºi uneltele pentru o analizã rapidã ºi globalã. �

Fig. 3:  Ilustrarea gamei soluþiilor de monitorizare pentru o excavare adâncã
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Cred cã, pentru toþi membrii noºtri, ºi nu numai, tre-
cerea prin ºase ani de crizã a constituit o importantã
lecþie de viaþã antreprenorialã. Cei care sunt, încã, acum
în activitate meritã felicitaþi. Împreunã cu cei ce vor reuºi
sã iasã din insolvenþã, ei sunt aceia care vor fixa noile
repere ale performanþei în construcþii. Din punct de
vedere asociativ, PSC îºi continuã, în 2014, reforma iniþi-
atã în urmã cu câþiva ani, prin derularea proiectelor deja
începute ºi abordarea unor acþiuni noi.

Este evident, deci, cã vom pãstra aceeaºi linie de
dezvoltare care ne-a adus rezultatele pozitive de pânã
acum, rezultate obþinute chiar ºi în cunoscutele condiþii
dificile pe care le-am întâmpinat în ultimii ani de activi-
tate. În primul rând este vorba de o reprezentare mai
bunã ºi din ce în ce mai performantã a intereselor mem-
brilor, la nivelul autoritãþilor centrale ºi locale, la nivel
european, precum ºi pe linia relaþiilor cu partenerii
tradiþionali din domeniu: asociaþii patronale ºi profesionale,
instituþii publice etc.

La rubrica noutãþi cred cã s-ar putea încadra reluarea
întâlnirilor la nivel teritorial cu membrii filialelor PSC ºi
introducerea unei noi destinaþii pentru promovarea
exportului. Este vorba de Kazahstan. De asemenea, ne
vom manifesta mai activ în trei direcþii cheie: Ministerul
Educaþiei, Ministerul Fondurilor Europene ºi Ministerul
Afacerilor Externe.

Evenimentele care ne-au solicitat mai intens în 2013
au fost destule. Dintre ele cred cã meritã amintit, în
primul rând, faptul cã ne-am confruntat cu o cerere de
suport legislativ ºi tehnic din partea Comisiilor Tehnice
de la MDRAP, pentru un volum foarte mare de noutãþi, în
ceea ce priveºte modificãrile reglementãrilor care þin de
tehnicã în construcþii, modificãri ce vor influenþa activi-
tatea tuturor celor implicaþi în sectorul construcþiilor,
respectiv producãtori, furnizori, executanþi etc.

PSC a fãcut paºi semnificativi ºi pentru îmbunãtãþirea
mecanismului de Certificare Tehnico-profesionalã a
Firmelor din Construcþii. În acest sens, am reuºit sã
introducem pe traseul parlamentar, adicã în Camera
Deputaþilor, reglementãrile dorite de noi.

Ne-am confruntat ºi cu trei situaþii negative mai
deosebite în care a trebuit sã ne folosim de toate
metodele specifice ºi colaborãrile cu partenerii noºtri,
pentru a apãra interesele membrilor. Este vorba, între
altele, de blocarea unui proiect de act normativ,
emanat în cadrul Ministerului Muncii, care prevedea cã
firmele cu mai mult de 20 de angajaþi vor fi obligate sã
permitã accesul la decizie al reprezentanþilor angajaþilor
ºi sã asigure toate cheltuielile aferente acestor
reprezentanþi.

Aº menþiona aici ºi un succes deosebit, consemnat
cu ocazia organizãrii Forumului Internaþional PSC din
noiembrie 2013. Cu aceastã ocazie, patronatul nostru a
demonstrat forþã ºi consistenþã în programele derulate,

2014 – un an al relansãrii construcþiilor?

Perioada intersecþiei 2013 – 2014 este una a detalierii bilanþului activitãþii de peste an pentru firmele din
construcþii. Antreprenorii îºi concentreazã acum resursele ºi atenþia, în special cãtre a aborda o nouã
etapã. Una dificilã, dar promiþãtoare în acelaºi timp. Dificilã pentru cã 2013 a fost un an al scãderii în indus-
tria construcþiilor, iar pentru 2014 nu au fost fãcute cunoscute, încã, intenþii ferme de investiþii publice,
deoarece economia româneascã – chiar dacã stabilã – nu dã semne de revenire “în forþã”. Promiþãtoare
pentru cã, fiind un an cu douã campanii electorale, este de aºteptat sã aparã unele proiecte la nivel local ºi
regional. În acest sens, este relevant cum se manifestã antreprenorii, în aceste condiþii, prin inter-
mediul asociaþiei care îi reprezintã – PSC.

Tiberiu ANDRIOAIEI - Secretar General PSC

Conferinþa internaþionalã PSC - 2013



atât partenerilor internaþionali (liderii asociaþiilor de con-
structori din peste 15 þãri europene ºi non-europene) cât
ºi celor locali.

Poate cã e relevant sau nu, dar pentru noi este o con-
firmare a rezultatelor obþinute chiar ºi afluenþa semni-
ficativã de membri din ultimul an, care s-au regãsit în
programele PSC.

Cerinþele actuale sunt complexe iar membrii PSC
solicitã, cu prioritate, crearea de premise pentru lucrãri,
asigurarea recuperãrii banilor cheltuiþi pânã acum la
lucrãrile efectuate, asigurarea cadrului legislativ stabil ºi
favorabil investiþiilor dar ºi o serie de activitãþi suport,
care ajutã sectorul pe termen mediu ºi lung, cum ar fi:
pregãtirea numericã ºi calitativã a forþei de muncã,
îmbunãtãþirea reglemetãrilor de specialitate, ca stimul
pentru performeri, cultivarea relaþiilor internaþionale ºi
altele. Nu excludem nici obiectivele de creare ºi
susþinere a unei imagini bune a sectorului ºi a Patrona-
tului, pentru cã un dialog eficient cu autoritãþile ºi
sindicatele necesitã un grup antreprenorial legitim,
reprezentativ ºi performant. Ori, noi la asta lucrãm.

Agenda acþiunilor pentru susþinerea obiectivelor
enunþate mai sus este ºi ea cuprinzãtoare. Vom continua
proiectul co-finanþat din fonduri europene, prin care
dorim sã perfecþionãm metodele optime de pregãtire ºi
asigurare a forþei de muncã din domeniul reabilitãrii ter-
mice a clãdirilor.

Reluãm, de asemenea, turneul de întâlniri la nivelul
filialelor ºi vom derula patru acþiuni de promovare inter-
naþionalã la care sunt invitate sã participe toate firmele
interesate de lucrãri în afara þãrii, indiferent de mãrimea
lor. Acest din urmã program este cu atât mai bine venit
cu cât este foarte dificil de prevãzut ce fel de lucrãri vor fi
disponibile în þarã în 2014, iar acþiunile noastre din ultimii
trei ani au demonstrat cã firmele româneºti sunt compe-
titive pe pieþe internaþionale, chiar dacã nu este uºor
startul. În acest an, misiunile noastre vor avea loc în
Kazahstan, Algeria, Qatar ºi se vor încheia cu un Forum
Internaþional, în Bucureºti, similar celui de anul trecut.

Agenda completã a acþiunilor noastre se poate
gãsi pe site-ul: www.psc.ro, iar pentru detalii echipa mana-
gerialã a Patronatului este permanent disponibilã. �

PATRONATUL SOCIETÃÞILOR DIN CONSTRUCÞII
B-dul Unirii, nr. 70, bl. J4, sc. 4, ap. 130, et. 8, cam. C, Sector 3, Bucureºti

Tel./Fax: +4 021.311.95.94, +4 021.311.95.94
E-mail: office@psc.ro | Web: www.psc.ro



STAXO 40 -  soluþia potrivitã pentru orice cerinþã
Schela portantã Staxo 40 a

firmei Doka îndeplineºte cerinþele
construcþiilor supraterane ºi rede-
fineºte standardul în domeniul
rapiditãþii, siguranþei ºi eficienþei.
Noul cadru în H, cu o greutate sub-
stanþial redusã ºi optimizat din
punct de vedere ergonomic, per-
mite o manipulare simplã pentru
operaþii de montare ºi demontare
de scurtã duratã, asigurând, con-
comitent, o stabilitate mare ºi o
siguranþã sporitã a muncii.

Rapiditatea asigurã rentabilitatea:
cadru high-tech, uºor pentru manipu-
lare ergonomicã

Prin utilizarea metodei elemen-
telor 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 inova-
tivã a cadrului în formã de H ºi poziþia
echilibratã a centrului de greutate
uºureazã, în mod suplimentar, pro-
cesele 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:
siguranþã în toate detaliile

Eºafodajele nou dezvoltate sunt
deosebit de uºoare ºi eficiente, dis-
punând ºi de un standard înalt de

siguranþã. Punctele de fixare verificate
pentru echipamentele de protecþie
personale ºi siguranþele de blocare
integrate pentru fixarea crucilor dia-
gonale 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 maca-
raua, aduce un plus în domeniul si-
guranþei, 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. Acest
concept, bine gândit, constituie premisa
pentru progresul rapid al lucrãrilor,
concomitent cu o siguranþã sporitã.
Sub construcþia superioarã, porþi-
unea liberã de 1,70 m permite mon-
tarea 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 ca sis-
tem. 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 între
cadre de pânã la 3,00 m, cu ajutorul
crucilor diagonale lungi. Staxo 40
este proiectat pentru a obþine o efi-
cienþã 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. �
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Comacchio Srl, cu sediul în Riese Pio X (TV),
Italia, se situeazã printre primele companii la
nivel naþional ºi internaþional în ceea ce priveºte
producþia de instalaþii de foraj pentru diametre
mici ºi medii.

Comacchio HI-TECH Industries are reprezen-
tanþe în 41 de þãri de pe 5 continente.

Reprezentanþa Comacchio din România,
IJF DRILLING TOOLS, asigurã consultanþã,
asistenþã ºi service prin intermediul tehnicienilor
instruiþi direct de producãtor. 

Foraj pentru un sondaj geotehnic

Foraj pentru injecþie - baraj hidroelectric Paºcani

Pompã injecþie DAI PRA - baraj hidroelectric Paºcani

Foraj pentru piloþi Ø400 - Strãuleºti

Carotaj pentru un pendul - Baraj Târgu Jiu



Foraj Ø900 - Strãuleºti

Foraj piloþi Ø900 - Piatra Neamþ

Minipiloþi la podul de cale feratã - Râmnicu Sãrat

Foraj pentru un puþ de apã - Vaslui
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Îmbinare fãrã compensãri a panourilor
Cleºtele de cofraj conceput de MEVA permite
o îmbinare rapidã fãrã compensãri a
panourilor. Cântãreºte doar 1,5 kg ºi nu are
alte accesorii individuale ce pot fi pierdute.

Ramã profilatã
Rama profilatã permite o manevrare facilã ºi
sigurã chiar ºi în cazul cofrajelor umede.

Montaj simplu al accesoriilor
Profilele multifuncþionale MEVA cu piuliþe
sudate cu filet DW permit prinderea simplã a
accesoriilor.

Cofrare facilã a colþurilor
Cu ajutorul colþarelor interioare ºi exterioare ºi
a colþurilor articulate reglabile pot fi cofrate cu
uºurinþã toate colþurile pânã la 180°.

Betonare fãrã ancoraje
Fundaþiile sau diafragmele mici se cofreazã rapid
ºi uºor cu ajutorul conectorului bandã de fundaþii,
care permite ancorarea panourilor AluFix L.

Placã cofrantã
Placa cofrantã din lemn de mesteacãn cu
strat din rãºinã fenolicã prezintã avantajul
unei calitãþi ridicate la preþuri scãzute.

AluFix L: inovator ºi economic
Fie cã e vorba de construcþii mici sau mari, AluFix L - sistemul de
cofraj de diafragme uºor la un preþ convenabil - constituie soluþia ide-
alã pentru orice constructor. Sistemul AluFix L poate fi utilizat pentru
diverse tipuri de lucrãri: construcþii civile, lucrãri de renovare, consoli-
dare, extindere, construcþii agricole, lucrãri de infrastructurã, con-
strucþii edilitare. Proiectat dupã standardele germane, sistemul oferã
maximã siguranþã, un raport imbatabil de calitate-preþ, avantaje pentru
reducerea timpilor de lucru ºi a costurilor:

� Extrem de uºor: rama din profile de aluminiu permite montajul manual.

� Multifuncþional: uºor de manevrat, prin urmare ideal pentru diafragme ºi
planºee; este conceput special pentru domenii diferite de utilizare. Seturile
de cofraje disponibile în mai multe variante de înãlþimi permit reducerea
supraînãlþãrilor, ancorajelor ºi zonelor de compensare. Totul se deruleazã
mai rapid: proiectarea, cofrarea ºi decofrarea.

� Rezistent ºi robust: ramele vopsite în câmp electrostatic sunt rezistente la
zgârieturi ºi lovituri iar profilele închise le asigurã o rigiditate sporitã ºi o duratã de viaþã mai mare.

� Uºor de curãþat: stratul protector al ramelor împiedicã aderenþa betonului permiþând o curãþare rapidã ºi uºoarã.

� Rapid: accesoriile se monteazã simplu ºi rapid pe profilele multifuncþionale sau pe traverse fãrã alte piese suplimentare.

� Sigur: conceput la standardele cele mai înalte, se monteazã în deplinã siguranþã.

AluFiX L – cofrajul ideal pentru diafragme ºi planºee
uºor, multifuncþional, rezistent, sigur!
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Ce ne aduce 2014?

Obiºnuim ca, la fiecare început de
an, sã facem o retrospectivã a anului
încheiat ºi apoi, sã îndrãznim, cu
experienþa dobânditã, a privi spre
viitorul apropiat. Din pãcate, trãim
vremuri în care nu ne permitem sã
privim pe termen mediu ºi lung, ci
doar spre viitorul apropiat.

A trecut de mult timpul când în
þarã se planificau lucruri a se întâm-
pla pe cinci ani, pe zece ani. Ele au
rãmas “de tristã amintire” cu toate cã
ºtiinþa în domeniu aratã cã, pentru a
avea rezultate, trebuie sã priveºti în
perspectivã, sã-þi faci planuri pe ter-
men lung, mediu ºi ca o consecinþã,
pe termen scurt. 

Realitatea crudã este cã în timp
ce ni se serveºte pe tavã scuza cã
suntem într-o crizã economicã, iar
noi o înghiþim pur ºi simplu, de fapt
noi suferim de o gravã crizã de ma-
nagement. Pentru decidenþii noºtri
previziunea, organizarea, coordona-
rea, antrenarea, controlul ºi interde-
pendenþa sunt noþiuni de management,
în cel mai bun caz, scolastice (unii
poate nici nu au auzit despre ele).

Profesorul universitar doctor
Ovidiu Nicolescu scria într-una din-
tre lucrãrile domniei sale un motto,
care aparþine prof. Richard Farmer:
”Managementul este unul din fac-
torii esenþiali, care explicã de ce o
þarã este bogatã sau sãracã”.

ªi din acest punct de vedere, noi
suntem o excepþie pentru cã, dupã
unii indicatori, nu s-ar spune cã sun-
tem o þarã sãracã (munþii noºtri aur
poartã… tinerii români culeg lauri
doar în strãinãtate…), ci doar un
popor sãrac.

Dar sã revenim la preocuparea
constructorului român la început de
an. Ce ne aduce anul 2014? Veºti
bune ºi veºti rele!

Veºti bune: s-a adjudecat, pentru
a treia oarã (!!!), licitaþia pentru auto-
strada Comarnic - Braºov.

Oare chiar aºa sã fie? Promisi-
unea electoralã, valabilã înainte de
adjudecare, care viza terminarea
acestei autostrãzi în 2016, ne dãdea
speranþa cã vom avea o realizare
demnã de o þarã europeanã. Dar, nu
a fost sã fie aºa! Aflãm cã termenul
de execuþie, în urma adjudecãrii,
este 2017. Aºadar, o veste bunã cu
început prost. Totuºi, o parte dintre
constructori vor avea de lucru ºi
acesta este un lucru bun.

O altã veste bunã este aceea cã
bãncile dau speranþe, celor care au
nevoie de o locuinþã, cã vor putea
accesa credite în lei, la dobânzi
comparabile cu cele în valutã. Dar,
cât timp va trebui sã mai treacã pânã
când tânãrul român va depãºi pragul
de neîncredere ce i s-a ridicat în faþã
din experienþele trãite în anii de
mare avânt de creditare? Ce loc de
muncã mai poate ocupa un tânãr
care sã-i ofere o garanþie, pe o
duratã de timp asiguratorie, pentru a
accesa un credit? Sunt convinsã cã
acel tânãr, care doreºte un credit, îºi
evalueazã ºi aplicã cu responsabili-
tate criteriile de management amin-
tite mai sus.

ªi mai este un lucru pe care tre-
buie sã îl ºtie oricine: într-o eco-
nomie cât de cât stabilã, poate avea
acces la o locuinþã prin creditare
acea persoanã al cãrei venit mediu
este mai mare sau cel puþin egal cu
preþul pentru un metru pãtrat de
locuinþã. Dacã nu existã aceastã
corelare, între venitul mediu lunar ºi
preþul pe metru pãtrat de locuinþã,
atunci solicitantul fie are nevoie de
ajutoare colaterale (familie, prieteni
etc.), fie va avea mari probleme în
returnarea creditului.

În þãrile civilizate, lângã care
încercãm ºi noi sã ne alãturãm fãrã
succes sau cu un pas înainte ºi doi
înapoi, existã ºi alte cãi de rezol-
vare: locuinþa cu chirie, locuinþa
socialã pe duratã determinatã pentru
tineri, locuinþa convenabilã ºi alte
concepte. În aceastã situaþie, când
în þara noastrã nu existã o previziune
în promovarea, pe calea legislativã,
a unor concepte noi, stimulative,
pentru noi dezvoltãri imobiliare, mã
întreb dacã nu cumva aceastã
“veste bunã”, în ce priveºte credita-
rea, va fi valabilã doar o vreme, pânã
când unii dezvoltatori îºi rezolvã
vânzarea locuinþelor din stoc, reali-
zate în perioada de boom imobiliar.

De fapt, oare doresc decidenþii
români sã stimuleze piaþa imobiliarã?
Nu vreau sã insinuez vreo rea voinþã
din partea cuiva dar lipsa de profe-
sionalism a clasei politice din ultimii
douãzeci de ani, managementul
defectuos al economiei româneºti,
politizarea excesivã a economiei,
luptele politice de cea mai joasã
speþã conduc la mãsuri pripite de o
aparentã “salvare“. Cea mai des
experimentatã metodã de acþiune a
clasei politice, pe care am suportat-o
în ultimii ani, a fost (paradoxal)
creºterea taxelor ºi impozitelor. Nu
scãpãm de acest lucru nici în 2014.

Adriana IFTIME - vicepreºedinte PSC

Adriana Iftime - vicepreºedinte PSC



Noile impozite pe construcþii mã fac
sã aduc în discuþie un caz real, când
un patron de firmã cocheta cu ideea
de a-ºi cumpãra un sediu, evaluat la
aproape 1.000.000 euro, pentru
firma sa. În acest fel, dezvoltatorul,
proprietarul imobilului ºi-ar fi putut
începe o nouã afacere imobiliarã
creând noi locuri de muncã, plãtind
noi taxe ºi impozite la stat º.a.m.d.

În noua situaþie, opþiunea este
aceea de renunþare ºi de petrecere,
mai degrabã, a unor vacanþe luxoase,
pe alte plaiuri, acolo unde strãinii se
pricep sã încaseze banii românilor.

Aceeaºi situaþie se întâmplã ºi în
cazul proprietarilor de imobile care
închiriazã ºi care vor fi taxaþi supli-
mentar cu CAS.

Dar, sã nu uitãm nicio clipã cã am
intrat într-un an electoral. Se ºtie cã

anii electorali sunt altfel decât
ceilalþi. Cei aflaþi în cursa electoralã,
în frunte cu guvernul din acel
moment, pregãtesc surprize ºi promi-
siuni, de cele mai multe ori susþinute
financiar (cã doar de aceea am fãcut
economii în anul preelectoral). Se
promoveazã investiþii necesare ºi
nenecesare (investiþie sã fie), cã
doar nu am avut nicio restricþie sã
facem, la o distanþã de câþiva kilo-
metri de ºcoalã, o salã de sport care
sã nu poatã fi folositã niciodatã de
copii sau de oricine altcineva.
Aceastã situaþie poate intra, cu suc-
ces, într-o carte a recordurilor la
capitolul “aºa NU”.

Tot experienþa ne învaþã cã inves-
tiþiile anilor electorali au gust “dulce
– amar”, deoarece lor li se alocã fon-
duri pentru a fi începute în scopul

câºtigului electoral, iar în anii
urmãtori constructorul rãmâne cu
partea amarã: nu mai sunt bani!

În încheiere, dar nu ca o con-
cluzie (poate cã lucrurile se vor
schimba totuºi…), constructorii români
îºi vor duce mai departe ºi în 2014
activitatea într-o incertitudine, aºtep-
tând ca cineva sã conºtientizeze cã
o þarã ca România ar trebui sã-ºi
creeze, din activitatea de construcþii,
un punct de sprijin pentru economie.
Când investiþiile în construcþii vor
depãºi 10-12 procente din PIB vom
putea vorbi despre o Românie pros-
perã. Pânã atunci, constructorii
români care îºi pot permite, pleacã
sã-ºi gãseascã de lucru în þãri pre-
cum Irak, Kazahstan, Algeria ºi chiar,
cu oarecare îndrãznealã, se avântã
în competiþia din þãri europene. �
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Uºi rabatabile automate ignifuge certificate

MB-78EI DPA

Sistemul MB-78EI DPA este proiectat în vederea realizãrii partiþiilor ignifuge certificate, cu uºi rabatabile, cu unul sau douã foi de
uºã. Clasele lor de rezistenþã ignifugã EI 15 ºi EI 30 sunt menþinute chiar ºi în timpul expunerii la foc a ambelor pãrþi, exterioarã ºi
interioarã.

Structura se bazeazã pe un sistem de pereþi ignifugi cu uºi MB-78EI, din care provin majoritatea tehnologiilor de producþie ºi com-
ponentele, inclusiv profilele principale, cordoanele de vitrare, inserþiile de rãcire, benzile de extindere ºi majoritatea accesoriilor.

O gamã largã de astfel de structuri este identicã cu
sistemul de bazã ºi permite instalarea tuturor
glasãrilor standard ignifuge de clasã Ei 15 ºi EI 30,
inclusiv orice fuziune în pachetul de etanºare. 
Sistemul de antrenare al uºilor rabatabile MB-78EI
DPA poate fi instalat pe pereþi/pereþii sistemului.
Mecanismele pentru utilizarea în acest sistem per-
mit o funcþionare linã ºi fãrã probleme a uºilor cu foi
de pânã la 200 kg. 
Dimensiunile maxime ale structurii în spaþiu deschis:
• înãlþimea uºii cu unul sau douã canaturi: max.
2.450 mm.
• lãþimea uºii simple: max. 1.100 mm.
• lãþimea uºii duble: max. 2.125 mm.

Sistemul MB-78EI DPA deþine o Aprobare Tehnicã a
ITB Nr. AT-15-6006/2012 cu Anexa 1 ºi un Certificat
CERTFIRE emis de cãtre Institutul de Certificare
Warrington Ltd. Nr. CF 5138.
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Secþiune transversalã
a uºilor rabatabile - vedere de sus

Secþiune transversalã
a uºilor rabatabile - vedere lateralã

STRUCTURI IGNIFUGE / MB-78EI DPA



cea mai eficientã tehnologie
de producere a energiei termice ºi electrice
din “biomasã”
OO  IINNVVEENNÞÞIIEE  RROOMMÂÂNNEEAASSCCÃÃ  CCEE  ÎÎªªII  DDEEMMOONNSSTTRREEAAZZÃÃ  VVAALLOOAARREEAA  ªªII  CCUUCCEERREEªªTTEE  LLUUMMEEAA

Stimate consumator,

Îþi doreºti un stil de viaþã sãnãtos ºi confortabil, economic ºi ecologic, fãrã stresul facturilor de mâine? ECOHORNET s-a gândit la tine
ºi-þi aduce, aproape de suflet, energia termicã de care ai nevoie, printr-o tehnologie modernã, 100% invenþie româneascã: centrale termice,
tuburi radiante ºi arzãtoare tip injectoare, toate funcþionând cu peleþi. Complet diferite de alte produse existente pe piaþã, sistemele termice
ECOHORNET au la bazã invenþia proprie a unui arzãtor ce realizeazã arderea completã a peleþilor fabricaþi din “tot ce arde” (resturi ºi
deºeuri menajere, vegetale, agricole, forestiere, silvice, agrozootehnice etc.), la temperaturi care depãºesc 1.2500 C,  temperaturi incinera-
toare. Aceste deºeuri ºi resturi constituie un combustibil ideal pentru arzãtoarele incineratoare ECOHORNET ºi-þi asigurã, din surse rege-
nerabile, energie termicã ºi electricã ieftinã, eficientã ºi ecologicã, salvând, astfel, mediul ce ne înconjoarã de la o poluare excesivã.

Statul Român, Guvernul României, ºi-a dovedit neputinþa în stoparea economiei subterane, în colectarea impozitelor ºi taxelor, în anihilarea
muncii la negru, în crearea de noi locuri de muncã aducãtoare de profit etc., ºi a decis sã miºte cãruþa prin a biciui calul care trage, aidoma
cãruþaºului prostãnac. Calul care trage sunt eu, eºti tu cel onest, cel care munceºte cinstit ºi care plãtim mulþimea de taxe ºi impozite. Te miºti,
deci consumi! Ce consumi? Energie! Deci, combustibili! Pentru acest consum, de care nu te poþi lipsi, au inventat cele mai sigure taxe ce pot fi
colectate la bugetul de stat fãrã efort, fãrã personal, fãrã rãspundere: taxa pe energie ºi pe toþi combustibilii care produc energie. Consum sigur,
bani cinstiþi sub aspect juridic, dar însuºiþi în mod arbitrar ºi în afara moralei care umileºte omul. Astãzi, poþi deveni propriul producãtor ºi furnizor
de energie. Poþi sã produci energie din gunoaiele ºi deºeurile proprii, în mod eficient, economic ºi ecologic. Sã spunem “Da!” împreunã, pentru o
viaþã cu energie verde ºi fã primul pas spre ea, citind oferta prezentatã în continuare; îþi vom rãpi doar cinci minute iar tu vei câºtiga zece ani de
muncã ºi cercetare în acest domeniu. ªi totul doar pentru tine. Îþi mulþumim anticipat pentru atenþia acordatã ºi sperãm cã ceea ce am prezentat
este de un real interes pentru tine. ªtii cã tu, consumatorule de energie, produci pe an aproximativ 2 tone de gunoaie ºi deºeuri, din care rezultã
circa 6 Gcal, iar pentru consumul propriu de cãldurã ºi apã caldã, ai nevoie de maxim 2,5 Gcal/an? Mai grav este faptul cã aceastã energie din
gunoaie ºi deºeuri ai plãtit-o odatã ºi ea rezultã din toate achiziþiile zilnice de bunuri de folosinþã, din munca prestatã pentru a-þi menþine curtea ºi
casa curate etc. Apoi, plãteºti încã odatã, unora ca d-nul Prigoanã, pentru ca acesta sã te scape de reziduurile ºi gunoaiele menajere, deci, de
energie. Pe care tu o cumperi, apoi, accizatã de Stat ºi umflatã de furnizor. Trebuie sã ne protejãm singuri, sã reducem poluarea, sã pãstrãm
TERRA curatã ºi vie ºi pentru urmaºi, iar noi sã trãim sãnãtoºi. Cum? De unde sã începem? Iatã cea mai simplã ºi uºoarã soluþie, pe care
“ecoHORNET” v-o pune la dispoziþie. Este vorba despre o tehnologie de ultimã generaþie, pe care v-o prezentãm în cele ce urmeazã.

CEA MAI EFICIENTÃ TEHNOLOGIE DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ªI ELECTRICE

SC ECOHORNET SRL va propune o nouã abordare în dezvoltarea durabilã a zonelor rurale ºi urbane, prin conversia biomasei:
gunoaie, resturi ºi deºeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, agrozootehnice, selecþie de deºeuri menajere combustibile,
plante energetice, tocãturã lemnoasã, în special a lemnului degradat ºi uscat din pãdurile ºi terenurile necultivate, chiar ºi de
pe cele cu un conþinut mare de siliciu, rumeguº de lemn sau în amestec etc. Toate acestea compactate ºi granulate sub formã de
peleþi, granule curate, fãrã miros, nontoxice, nealterabile, în cea mai ieftinã ºi curatã energie termicã ºi electricã, utilizând echipa-
mente de foarte înaltã performanþã, licenþiate sub marca ecoHORNET, fabricate în România de Compania ECOHORNET. Aceste
gunoaie, resturi ºi deºeuri  care, astãzi, zac peste tot ºi sufocã prin poluare mediul înconjurãtor, constituie un combustibil ideal pentru
echipamentele ecoHORNET care funcþioneazã permanent cu temperaturi de peste 1.250°C, includ automatizarea totalã a procesului ºi
sunt concepute pentru a opera cu un nivel foarte mic al emisiilor. Arzãtoarele cu peleþi tip injector (puteri de la 20 la 500 kw), consti-
tuie o premierã: ele înlocuiesc injectoarele ºi arzãtoarele pe gaz, motorinã, ulei, pãcurã, CLU, GPL etc. care echipeazã astãzi:
centrale termice, generatoare de aer cald, generatoare de abur, cuptoare de pâine, uscãtoare de cereale, producþia de energie electricã
prin aplicarea la cazane de abur cu turbine, motoare Stirling etc.

Arzãtor pe peleþi
tip injector de 80 kW

Arzãtor pe peleþi
ataºat unui distilator

Arzãtor pe peleþi tip “ecoHORNET”
echipeazã un cazan pe lemne BOSCH



Centralele termice pe peleþi, cu puteri de la 20 la 350 kw (1-2 MW atunci când sunt montate în cascadã) acoperã, în totalitate,
necesarul de cãldura ºi apã caldã pentru sectorul civil ºi industrial. Acestea pot fi utilizate: la blocurile de locuinþe, la locuinþele indivi-
duale, la birouri, ºcoli, spitale, hoteluri, clãdiri administrative, hale, sere, crescãtorii de pãsãri ºi purcei, sãli de sport, piscine, terenuri de
fotbal sau în orice fel de incintã care impune asigurarea unui regim termic adecvat ºi folosirea apei calde.

Arzãtoarele cu peleþi pentru tuburi radiante 20-60 kw sunt utilizate pentru încãlzirea spaþiilor înalte: hale industriale, biserici, sãli
de sport, centre expoziþionale, hangare etc., cu un randament de circa 99% obþinut prin încãlzirea simultanã de la acelaºi arzãtor, prin
radiaþie, cu aer cald ºi apa caldã de consum. Este o premierã absolutã ºi se datoreazã performanþelor de ardere ale tehnologiei
ecoHORNET, cu un nivel scãzut de emisii de particule (7,4 mg/Nmc) ºi a arderii uscate ºi curate, fãrã fum în gazele de ardere.

Costul gigacaloriei obþinute cu tehnologia ecoHORNET este cuprinsã între 60 lei ºi 120 lei:
- de 1,5-2 ori mai mic decât cel obþinut cu GAZ NATURAL; 
- de 3-4 ori mai mic decât cel obþinut de sistemele centralizate, CET-uri; 
- de 2-3 ori mai mic decât cel obþinut cu PROPAN, GPL ºi CLU; 
- de 4-5 ori mai mic decât cel obþinut cu ENERGIE ELECTRICÃ sau MOTORINÃ.

Prin utilizarea tehnologiei de ardere ecoHORNET, BIOMASA, cea mai abundentã resursã regenerabilã de pe planetã, a devenit o
sursã de energie: eficientã ºi inepuizabilã, economicã ºi independentã, ecologicã ºi inteligentã, permiþând elaborarea ºi aplicarea
de strategii de independenþã energeticã a comunitãþilor, crearea de locuri de muncã, reducerea poluãrii în ritm accelerat, reducerea,
pânã la eliminare totalã, a utilizãrii combustiblilor fosili ºi scuteºte de griji generaþiile viitoare, atunci când va fi foarte important cât poluãm
ºi va fi foarte costisitor sã poluãm. 

Autor Inventator, Iuliean HORNEÞ

SC ECOHORNET SRL
Str. Italia, nr. 4, Sat Chiajna, Com. Chiajna, Jud. Ilfov
Fax: +40 21 351 58 64 | Mobil: +40 745 050 050, +40 740 888 085,+40 742 050 055
E-mail: president@ecohornet.ro | www.ecohornet.ro
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Monitorizarea seismicã a primei clãdiri din România
protejatã antiseismic prin metoda izolãrii bazei

conf. dr. ing. Adrian IORDÃCHESCU - Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion MINCU” Bucureºti
dr. ing. Eugeniu IORDÃCHESCU - expert tehnic ºi verificator proiect SC PROESCOM SRL

ing. Adrian GRIGORE - Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului

O metodã originalã a fost pusã la punct de câþiva
specialiºti ºi a fost implementatã, în urmã cu câþiva ani,
la clãdirea “Victor Slãvescu” aparþinând Academiei de
Studii Economice, clãdire situatã în Calea Griviþei nr. 2-2A
din Bucureºti.

Soluþia a fost denumitã “metoda izolãrii bazei”
deoarece, prin instalarea unor izolatori ºi amortizori seis-
mici, clãdirea este, practic, decuplatã de la efectul unde-
lor seismice distructive.

Reducerea eforturilor în elementele structurale ºi
respectiv, a valorilor deplasãrilor relative de nivel, s-a
realizat prin amplasarea a 79 de reazeme elastomerice
SEP-USA, cu dimensiuni de φ700 x 400 mm, capabile
sã asigure deplasãri laterale de 600 mm, precum ºi a
18 amortizori seismici Taylor Devices USA, care pot furniza
o forþã maximã de 1.500 kN, cursa lor fiind de ±500 mm.

La proiectarea acestui sistem ºi la punerea lui în
practicã, o contribuþie importantã au avut câþiva
specialiºti, între care, conf. dr. ing. Adrian Iordãchescu
de la SC Proescom SRL, ing. Adrian Grigore de la Insti-
tutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica
Pãmântului (INCDFP) ºi ing. Gheorghe Marcel de la
SC Rico SRL.

“Metoda izolãrii bazei” ºi modul de punere în practicã
au fost prezentate, pe larg, în câteva articole publicate în
Revista Construcþiilor în octombrie 2008, iulie 2009 ºi
septembrie 2012. Articolele pot fi citite integral pe site-ul
revistei, www.revistaconstructiilor.eu.

Pentru a urmãri modul cum se comportã la seism
clãdirea “Victor Slãvescu”, la care s-a aplicat “metoda
izolãrii bazei”, aceasta a fost echipatã de INCDFP cu doi
senzori seismici triaxiali ºi cu un înregistrator seismic
digital de tipul K2 cu 6 canale. Senzorii seismici au fost
instalaþi de o parte ºi de cealaltã a unui atenuator seis-
mic, astfel încât unul sã fie în cuplaj acustic cu solul de
sub clãdire iar celãlalt, în cuplaj acustic cu structura
clãdirii.

Analizând valorile înregistrate cu ocazia diferitelor
seisme s-a constatat cã amplitudinea semnalului care
provine de la accelerometrul instalat pe structura clãdirii
este mai micã în comparaþie cu cea a semnalului care
provine de la accelerometrul instalat în cuplaj cu solul de
sub clãdire.

Mãsurãtorile la care ne referim au fost efectuate într-o
perioadã de peste 3 ani, perioadã în care au avut loc
numeroase cutremure semnificative, cu magnitudinea
între 4 ºi 6 grade pe scara Richter. Reducerea amplitu-
dinilor mãsurate la structura clãdirii a fost între douã ºi
de trei ori, ceea ce dovedeºte eficienþa instalãrii amorti-
zorilor seismici la clãdirile pe care dorim sã le protejãm
la seism.

De altfel, “metoda izolãrii bazei” prezintã ºi alte avan-
taje importante pe care cei responsabili de consolidarea
clãdirilor ºi de protecþia lor la seisme ar trebui sã le aibã
în vedere:

• instituþia nu-ºi întrerupe activitatea cu publicul,
deoarece lucrãrile se desfãºoarã de la cota terenului în
jos, în subsolul clãdirii;

• pãstrarea arhitecturii clãdirii, privind plastica faþade-
lor ºi volumetria ei (fãrã schimbarea dimensiunilor ele-
mentelor structurale);

• durata de execuþie este mult redusã, deoarece con-
structorul lucreazã în subsolul clãdirii, fãrã a avea difi-
cultãþi, din partea beneficiarului, cu eliberarea frontului
de lucru. �

Furaþi de petrecerea Sãrbãtorilor Crãciunului ºi ale Noului An, ne-au scãpat poate atenþiei ºtirile care
ne anunþau cã în zonele Vrancea, Buzãu ºi în alte pãrþi ale þãrii au avut loc numeroase miºcãri ale pãmân-
tului, mai cunoscute sub denumirea lor ºtiinþificã de seisme. Sigur, intensitatea lor medie nu ne-a alarmat
prea mult pe noi, oamenii de rând, dar specialiºtii în domeniu le-au consemnat ca importante. Efectele lor
sunt resimþite în special în construcþii, care suportã cu adevãrat consecinþe deloc de neglijat.

În aceste condiþii este foarte importantã asigurarea protecþiei antiseismice a clãdirilor.

Academia de Studii Economice - clãdirea Victor Slãvescu, Calea Griviþei nr. 2



Acoperiºul clasic de la Coilprofil: CLICK ºi FALTZ

Tehnologia de ultimã generaþie,
utilizarea unui oþel special ºi gama
diversificatã de culori scot în evi-
denþã valoarea artisticã a clãdirii ºi
permit rezolvãri arhitecturale spec-
taculoase ºi sigure. Tabla fãlþuitã de
la COILPROFIL este un element
ideal atât pentru lucrãri de reabilitare
a clãdirilor de patrimoniu, cât ºi pen-
tru construcþiile noi, cu o arhitecturã
ultramodernã. 

Tabla fãlþuitã reprezintã cel mai
sigur sistem de învelitoare existent,
chiar ºi pentru pante foarte mici ale
acoperiºului (4-5°). În plus, are avan-
tajul unei greutãþi scãzute ºi a unei
durate mari de viaþã, se monteazã
uºor ºi deci, timpul de execuþie al
unui acoperiº este foarte scurt.

Tehnicile de realizare a învelito-
rilor prin îmbinãri cu falþ dublu s-au

îmbunãtãþit pe mãsura introducerii
fâºiilor metalice lungi. Acestea sunt
realizate cu ajutorul maºinilor de
profilat ºi fãlþuit, pentru a fi puse în
operã cât mai uºor.

Tabla fãlþuitã se livreazã la co-
mandã, fiind tãiatã la lungimi conform
necesitãþilor clientului, respectând
configuraþia acoperiºului. Astfel, se
eliminã pierderile inutile de material
ºi se uºureazã munca la montaj.

COILPROFIL pune, de asemenea,
la dispoziþie întreg pachetul de piese

de finisaj, accesorii ºi sistemul pluvial,
toate pentru un acoperiº complet. 

Montajul poate fi fãcut de cãtre
montatorii specializaþi ai partenerilor
autorizaþi de COILPROFIL sau chiar
în regie proprie, cu respectarea
instrucþiunilor din ghidul de montaj.

Noi punem la dispoziþie cunoº-
tinþele ºi suportul nostru tehnic, pen-
tru ca munca ta de proiectare ºi
construcþie sã fie mai uºoarã ºi mai
precisã. �

Dintre toate elementele unei case, acoperiºul este, cu adevãrat, esenþial: înainte de toate, acoperiºul este
cel care ne dã adãpost. Dincolo de utilitatea sa esenþialã, acoperiºul este parte integrantã din identitatea
unei case. Forma, materialul ºi culoarea dau personalitate ºi completeazã stilul ºi ambianþa unei construcþii. 

Utilizând acoperiºul fãlþuit de la COILPROFIL, obþii o soluþie completã, pentru o clãdire ce se va integra
armonios în cadrul existent. 

COILPROFIL
Ceptura - Prahova, cod 107126

Tel: +40.244.445.800 | Fax: +40.244.445.801
Email: info@coilprofil.ro | Web: www.coilprofil.ro

Avantaje esenþiale:
• montaj rapid ºi uºor;
• esteticã incontestabilã a

acoperiºului;
• panouri fãrã elemente de fixare

vizibile;
• preprofilare longitudinalã, pen-

tru a creºte rigiditatea
acoperiºului;

• posibilitatea execuþiei
acoperiºurilor cu pante foarte
mici (4–5°);

• fiecare dintre cele douã vari-
ante tehnice poate fi prevazutã
cu douã microprofilãri; aces-
tea, pe de o parte, rigidizeazã
profilul respectiv, pe de altã
parte, conferã o imagine mai
plãcutã.
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Acoperiº terasã 
BITUM SAU MATERIAL PLASTIC FOLOSIT PENTRU HIDROIZOLAÞIE

Acoperiºurile terasã sunt cele
mai soliciate pãrþi ale oricãrei clãdiri.
Numai hidroizolaþiile de calitate ridi-
catã, cu suficiente rezerve de pu-
tere, pot sã reziste unor asemenea
solicitãri.

Influenþe exterioare:
• temperatura cu schimbãri de la

-30°C pânã la peste +90°C, precum
canicula;

• sucþiuni ale vântului; 
• solicitãri mecanice cauzate de

miºcãrile clãdirii, precum ºi de os-
cilaþii ºi vibraþii ale acoperiºurilor
uºoare;

• solicitãri de compresiune ale
suprafeþelor circulabile;

• influenþe climatice, precum
vapori, ploaie, zãpadã ºi gheaþã, apã,
radiaþie UV, solicitãri chimice, mur-
dãrie ºi creºterea vegetaþiei.

Stratul suport, împreunã cu modul
de utilizare a clãdirii, reprezintã fac-
torii decisivi pentru alegerea corectã
a structurii acoperiºului. 

MEMBRANE BITUMINOASE
Construcþiile în douã straturi sunt

realizate, de regulã, cu membrane
bituminoase.

Hidroizolaþiile în douã straturi sunt
folosite la acoperiºurile cu strat
suport din beton.

Hidroizolaþiile într-un singur strat
sunt potrivite pentru acoperiºurile
uºoare cu tablã trapezoidalã, pre-
cum halele de producþie sau depo-
zitele.

Acoperiºurile uºoare prezintã,
datoritã construcþiei, cerinþe ridicate
de calitate ºi flexibilitate a hidro-
izolaþiei.

Construcþia unui acoperiº indus-
trial tipic, cu o pantã de douã pro-
cente, necesitã de regulã:

• o barierã de vapori;
• termoizolaþie cu o densitate mare,

precum PIR;

• membranã din material plastic
într-un singur strat, cu prindere
mecanicã.

Fiecare produs este pretabil pen-
tru un anumit domeniu de utilizare,
acolo unde se potriveºte cel mai
bine iar rezistenþa lui depinde foarte
mult de modul cum a fost pus în
operã. 

Membranele bituminoase sunt
sigure la perforare, elastice, stabile
dimensional ºi permit o prelucrare
bunã. Caracteristicile membranelor
bituminoase sunt reglementate de
normele europene ºi naþionale. 

Avantajele bitumului aditivat cu
elastomer sunt: sensibilitatea redusã
la temperaturi înalte ºi o bunã flexi-
bilitate la rece, comportament elas-
tic, precum ºi o duratã îndelungatã
de viaþã, cu stabilitate la îmbãtrânire.

Caºerarea cu ardezie, din fabri-
caþie, creºte mult durata de viaþã a
hidroizolaþiei. Avantajul major îl oferã
aplicarea în douã straturi, cu inter-
calare a straturilor.

MEMBRANELE DIN MATERIAL PLASTIC
În funcþie de cerinþe, existã hidro-

izolaþii compatibile cu bitumul, cu
capacitate de difuzie, rezistente

Tipul hidroizolaþiei ºi proiectarea ei depind, în mod direct, de construcþia pe care se aplicã: de structura
acesteia, de forma ºi de modul de utilizare a clãdirii ºi a acoperiºului, de cerinþele clientului. 

Important este ca proiectantul, arhitectul ºi clientul sã consulte specialiºtii încã din fazele timpurii ale
proiectãrii, pentru a se realiza un sistem complet de acoperiº dintr-o singurã sursã. Numai astfel se pot
obþine acoperiºuri sigure, în condiþii de eficienþã maximã.

Membrana bituminoasã - BauderSMARAGD Membrana bituminoasã - BauderTHERM

Membrana din material plastic - Bauder THERMOFIN Membrana din material plastic - Bauder THERMOFOL



chimic sau la sãruri, pentru diferite
amenajãri: renovare sau constucþie
nouã.

Acoperiºurile uºoare industriale se
hidroizoleazã într-un singur strat, cu
membrane din material plastic apli-
cate flotant.

Asigurarea hidroizolaþiei pe poziþie
se realizeazã prin fixarea mecanicã a
membranei de stratul suport sau prin
lestare mecanicã.

Membranele din material plastic
se deosebesc în funcþie de calitate
sau de modul cum rezistã la foc.
De pildã, o membranã modernã din
poliolefinã flexibilã FPO prezintã o
siguranþã mai mare decât membrana
din PVC, în cazul unui incendiu.

CONCLUZIE 
Bauder este unul dintre cei mai

renumiþi producãtori de sisteme

pentru acoperiºuri din Europa. Pre-

ocuparea constantã pentru creº-

terea calitãþii produselor, precum ºi

consultanþa pe care o oferã proiec-

tanþilor, arhitecþilor ºi constructorilor

fac ca sistemele Bauder sã repre-

zinte hidroizolaþii sigure, realizate în

condiþii de eficienþã ridicatã. �

Pentru al cincilea an consecutiv Bauder a fost ales, de cãtre furnizorii de top, la reuniunea de toamnã a
materialelor de construcþii specializate, Euro Group Roof & faþade.

Cei 42 de membri ai grupului de lucru au declarat Bauder, în 2013, câºtigãtor în segmentul produse
pentru acoperiº plat.

Centura de aur – cel mai bun furnizor pentru materiale de hidroizolaþie

La decernarea premiului celui mai cãutat
producãtor - Oscarul în industria
construcþiilor, Architects‘ Darling,

firma Bauder a câºtigat, în 2013, premiul de aur
la categoria acoperiºuri tip terasã
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Urmãrirea specialã a comportãrii in situ a construc-
þiilor presupune un grad de calificare superioarã celei a
responsabilului cu urmãrirea curentã, deoarece ea
implicã, pe lângã constatarea stãrii tehnice de moment a
construcþiei ºi a consecinþelor asupra aptitudinii pentru
exploatare a acesteia ºi depistarea cauzelor generatoare
ale transformãrilor pe care le suferã. În plus, ea implicã ºi
capacitatea de a propune ºi efectua toate cercetãrile
necesare precizãrii diagnosticului stabilit, folosindu-se
tehnica experimentalã modernã de specialitate. Prin
urmare, specialistul cu urmãrirea comportãrii in situ a
construcþiilor trebuie sã fie în mod obligatoriu licenþiat al unei
facultãþi de construcþii ºi, în acelaºi timp, un cunoscãtor al

metodelor ºi tehnicilor de investigaþie experimentalã
(observare ºi mãsurare), al metodelor ºi tehnicilor mo-
derne de prelucrare a rezultatelor, al metodelor de raþio-
nament deductive ºi de sintezã, care sã-i permitã
punerea unui diagnostic corect ºi veridic. Specialistul în
urmãrirea specialã a comportãrii in situ a construcþiilor
trebuie sã fie capabil ca, pe baza constatãrilor fãcute
asupra stãrii tehnice a construcþiei, sã întocmeascã un
proiect de urmãrire specialã, sã organizeze ºi sã con-
ducã investigaþiile necesare, iar pe baza rezultatelor
obþinute sã prezinte un raport cu diagnosticul aptitudinii
pentru exploatare a construcþiei cercetate ºi sã reco-
mande mãsuri de asigurare a acesteia în viitor. 

Ocupaþiile din activitatea de monitorizare
a comportãrii in situ a construcþiilor (II)

dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN -
preºedinte de onoare al Comisiei Naþionale Comportarea in situ a Construcþiilor

SPECIALIST ÎN URMÃRIREA SPECIALÃ A COMPORTÃRII IN SITU A CONSTRUCÞIILOR
Descrierea ocupaþiei

(Continuare din numãrul anterior)

Toate unitãþile de competenþã ale responsabilului cu urmãrirea curentã a comportãrii in situ a construcþiilor

a. Cunoaºterea metodelor ºi tehnicilor moderne de investigare a comportãrii in situ a construcþiilor
Specialistul în urmãrirea specialã a comportãrii in

situ a construcþiilor trebuie sã cunoascã metodele
moderne de observare ºi mãsurare a fenomenelor ce
caracterizeazã comportarea in situ a construcþiilor, pre-
cum miºcarea construcþiilor (deplasare, deformaþie
globalã, deformaþie specif icã, rot i re, încl inare,

rãsturnare, tasare), degradarea stãrii fizice a con-
strucþiilor (eroziune, coroziune, fisurare, umezire,
ciobire, pãtare, exfoliere, putrezire, subspãlare, curgere
lentã, contracþie, dilatare, îngheþ / dezgheþ), atac
biologic (microorganisme, alge, ciuperci, insecte,
pãsãri, rozãtoare º. a.). 

continuare în pagina 60��
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b. Cunoaºterea metodelor moderne de prelucrare a datelor experimentale

c. Redactarea unui proiect de urmãrire specialã a comportãrii in situ a construcþiilor

Urmãrirea specialã, spre deosebire de urmãrirea
curentã, se bazeazã pe existenþa unui proiect de urmãrire
specialã prevãzut prin normativul referitor la aceastã acti-
vitate, conform cãruia proiectul trebuie sã cuprindã: denu-
mirea ºi amplasarea obiectului de construcþie; motivele
instituirii urmãririi speciale; descrierea lucrãrii; obiectivele

urmãririi speciale; metode de mãsurare / determinare ºi
aparatura necesarã; stabilirea locaþiei punctelor de
mãsurare pe construcþie ºi împrejurimi; condiþii de
recepþie, verificare, depozitare a aparaturii; stabilirea modu-
lui de arhivare a datelor; indicarea modului de prelucrare a
datelor; programul mãsurãrilor; mãsuri în caz de risc. 

d. Organizarea ºi conducerea investigaþiilor pe construcþii in situ

Urmãrirea specialã a comportãrii in situ a construcþi-
ilor presupune desfãºurarea unei activitãþi complexe în
vederea punerii în practicã a prevederilor proiectului
respectiv. Organizarea activitãþii implicã alegerea per-
sonalului ºi a mijloacelor tehnice necesare, crearea
condiþiilor de acces la punctele de observare ºi mãsurare
(schele, platforme, eliberarea cãilor de acces de obstacole),

montarea aparatelor ºi a dispozitivelor pe ºi în ele-
mentele construcþiei ºi în împrejurimi, luarea mãsurilor
de protecþie a muncii ºi a mediului; efectuarea mãsu-
rãrilor conform programului prevãzut, asigurarea legã-
turilor dintre echipe ºi cu conducerea operaþiunilor,
controlul executãrii lucrãrilor ºi luarea mãsurilor de inter-
venþie în caz de nevoie. 

e. Redactarea unui raport cu diagnosticul construcþiei urmãrite 

Scopul urmãririi speciale a comportãrii in situ a con-
strucþiilor este acela de a diagnostica starea lor într-un
anumit moment al evoluþiei sale ºi cauzele care au ge-
nerat-o, în lumina obiectivelor concrete care au declan-
ºat acþiunea de urmãrire ºi de a pune acest diagnostic la
dispoziþia beneficiarului /comanditarului acþiunii. Specia-
listul în urmãrirea comportãrii in situ a construcþiilor

trebuie sã fie în mãsurã de a elabora un raport la final de
acþiune, în care sã arate cum au fost respectate preve-
derile proiectului de urmãrire specialã ºi care sunt rezul-
tatele obþinute. Pe baza acestor rezultate, specialistul
trebuie sã poatã previziona comportarea construcþiei în
viitor ºi sã indice mãsurile necesare pentru a-i asigura
aptitudinea pentru exploatare. 

Monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor
implicã ºi realizarea unor intervenþii, de naturã fie a
mentenanþei, fie a reabilitãrii, ultima implicând transfor-
mãri formale ºi structurale ale construcþiilor, care se pot
realiza doar pe baza unui proiect corespunzãtor, elabo-
rat de un expert în monitorizarea comportãrii in situ a
construcþiilor. Acest expert trebuie sã fie apt pentru a

efectua toate sarcinile care ar reveni responsabilului cu
urmãrirea curentã, cât ºi specialistului în urmãrirea spe-
cialã ºi, în plus, sã rezolve necesitãþile de intervenþie
prin soluþii constructive adecvate de renovare sau
reabilitare, concretizate în proiecte de intervenþie care
sã þinã seama de condiþiile specifice de lucru pe con-
strucþii existente.

EXPERT ÎN URMÃRIREA COMPORTÃRII IN SITU A CONSTRUCÞIILOR
Descrierea ocupaþiei
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D e  p e s t e  7 0  d e  a n i ,  g r u p u l
CHRYSO furnizeazã soluþii chimice
inovative în domeniul construcþiilor,
soluþii pentru:

• dezvoltarea procesului de producþie
a cimentului ºi a performanþelor materi-
alului [gama de ADITIVI PENTRU CIMENT]

• îmbunãtãþirea performanþelor betonu-
lui, producþia, transportul, estetica ºi dura-
bilitatea [gama de ADITIVI PENTRU
BETON / PRODUSE PENTRU ESTETICA
BETONULUI / ALTE PRODUSE PENTRU
BETON]

• construirea clãdirilor cu sisteme
complete pentru reparaþii, impermea-
bilizare, protecþie [SISTEME PENTRU
CONSTRUCÞII]

• uºurarea producþiei de aplicaþii
industriale - [gama GYPSUM] 

Prioritatea noastrã numãrul 1 este
furnizarea, cãtre clienþi, a unor produse de
calitate, cu valoare adãugatã, susþinutã
puternic de politica de patentare a for-
mulelor noastre inovative. 

Munca specialiºtilor de la Chryso con-
stã în proiectarea, producerea, livrarea ºi
oferirea altor servicii asociate cãtre
clienþi – furnizori din industria construc-
þiilor (producãtori de ciment ºi beton, con-
structori etc.) ºi contractori. 

Gama noastrã largã de servicii inclu-
de ºi asistenþa tehnicã pe teren ºi în labo-
ratoare, soluþii customizate, logisticã, cursuri.
Echipele noastre locale sunt susþinute de
o reþea internaþionalã de specialiºti, cu
ajutorul cãrora ajungem la soluþii de cali-
tate, inovative, care îndeplinesc cele mai
exigente cerinþe.

Chryso România ºi-a început activi-
tatea în 2008, câºtigând, an dupã an,
încrederea pieþei de betoane ºi prefa-
bricate din beton în soluþiile noastre.
Pentru a rãspunde, cât mai prompt, soli-
citãrilor clienþilor noºtri, am investit
în dezvoltarea unui laborator pentru
betoane, precum ºi a mai multor labora-
toare mobile, am crescut capaci-
tatea de depozitare ºi manipulare ºi,
începând cu 2013, dispunem ºi de o
unitate de producþie.�

CHRYSO ROMÂNIA SRL
ARICEªTII RAHTIVANI

T. 36, P. Cc. 203, Clãdirea SE, Modulele 2+4
Jud. PRAHOVA, ROMANIA

Tel.: +40 244 410 588
Fax: +40 244 410 590

www.chryso.ro
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Toate unitãþile de competenþã ale responsabilului cu urmãrirea curentã ºi ale specialistului cu urmãrirea
specialã a comportãrii in situ a construcþiilor. 

a. Evaluarea periculozitãþii stãrii tehnice a construcþiilor ºi stabilirea prioritãþilor de intervenþie pe construcþie

Expertul în monitorizarea comportãrii in situ a con-
strucþiilor trebuie sã fie capabil ca, pe baza constatãrii stãrii
tehnice a construcþiei, sã evalueze în ce mãsurã even-
tualele degradãri, defecte ºi disfuncþionalitãþi descoperite

reprezintã pericole pentru aptitudinea de exploatare a con-
strucþiei cercetate ºi care ar trebui sã fie ordinea realizãrii
lucrãrilor de intervenþie pentru o remediere cât mai efi-
cientã a stãrii de risc în care se aflã construcþia. 

c. Întocmirea proiectului de intervenþie pe construcþie

Proiectul de intervenþie pe construcþie este un proiect
care defineºte lucrãrile ce trebuie executate asupra
construcþiei existente, pentru a înlãtura deficienþele de
comportament constatate ºi a-i reda aptitudinea pentru
exploatare, avutã sau doritã. Lucrãrile de construcþie avute

în vedere sunt foarte variate, depinzând de tipul de con-
strucþie (clãdire, ºosea, baraj, aeroport, turn de rãcire,
tunel etc.) ºi de condiþiile de amplasament. În general,
proiectul se conduce dupã regulile cuprinse în standar-
dele ocupaþionale pentru inginerii proiectanþi de construcþii. 

b. Alegerea metodelor ºi mijloacelor de intervenþie pe construcþie

�� urmare din pagina 60



Acestea sunt principalele probleme legate de exer-
citarea noilor ocupaþii introduse în COR, care ar trebui
cunoscute de cãtre constructorii amatori de angajare, în
activitatea de monitorizare a comportãrii in situ a construcþiilor.

Ca o observaþie, în COR denumirea ocupaþiilor este
puþin schimbatã faþã de cea propusã de mine, MDRAP
eliminând, din pãcate, sintagma in situ ºi precizarea cã
specialistul este specialist în urmãrirea specialã. 

Cred cã, în lumina celor expuse în introducere,
autoritaþile publice centrale (Guvern) ºi locale (prefecþi,
primari, consilii locale) ar trebui sã ia urgent mãsuri de
organizare efectivã a activitãþii de monitorizare a com-
portãrii in situ a construcþiilor, prin înfiinþarea comisiilor
de atestare a competenþei candidaþilor la practicarea
celor trei ocupaþii aferente care sã asigure prezervarea
fondului construit existent, purtând ºi responsabilitatea
mãsurilor luate. Asemenea comisii ar trebui sã
funcþioneze în cadrul primãriilor ºi prefecturilor pentru
atestarea responsabililor cu urmãrirea curentã a
clãdirilor ºi în cadrul ministerelor, pentru atestarea

responsabililor cu urmãrirea curentã a construcþiilor spe-
ciale din dotarea unitãþilor subordonate.

Pentru atestarea specialiºtilor ºi experþilor în
urmãrirea specialã a comportãrii in situ a construcþiilor
comisiile ar trebui înfiinþate, în cadrul asociaþiilor profe-
sionale ºi a instituþiilor de învãþãmânt superior de con-
strucþii, potrivit categoriilor de construcþii avute în vedere
(construcþii hidrotehnice, edilitare, energetice, cãi de
comunicaþie ºi transport, telecomunicaþii etc.). Exami-
narea ºi certificarea ulterioarã ar trebui taxate ºi plãtite
de cãtre candidaþi, având în vedere cã în felul acesta
devin capabili de a fi angajaþi ºi plãtiþi pentru munca lor. 

Comisia Naþionalã Comportarea in situ a Construcþiilor,
prin natura preocupãrilor sale, are o comisie de atestare
pentru toate cele trei ocupaþii, fiind îndreptãþitã prin statut
sã confirme ºi ateste competenþe în acest domeniu. În
funcþie de candidat, comisia apeleazã ºi la specialiºti din
afarã (cadre universiare, inspectori ISC º. a.)

Cred cã este timpul sã trecem de la vorbe la fapte,
cãci, dupã cum se vede, natura nu ne iartã greºelile. �

d. Întocmirea raportului de expertizã 

Scopul monitorizãrii in situ a construcþiilor este acela
de a diagnostica starea lor într-un anumit moment ºi a
indica mãsurile necesare, fie pentru menþinerea, fie pen-
tru refacerea aptitudinii lor pentru exploatare. Expertul în
monitorizarea comportãrii in situ a construcþiilor trebuie

sã fie în mãsurã a elabora un raport la final de expertizã
în care sã arate acþiunile întreprinse pentru evaluarea
stãrii tehnice a construcþiei, rezultatele obþinute ºi
mãsurile necesare propuse pentru a-i asigura apti-
tudinea pentru exploatare în continuare. 

Detalii suplimentare se pot obþine de la Comisia Naþionalã Comportarea in situ a Construcþiilor,
ªos. Pantelimon nr. 266, 021652, Bucureºti, Tel.: 021 255 10 33, E-mail: cncisc@gmail.com
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REZISTENÞA ÎN MEDII AGRESIVE
A STRUCTURILOR DIN LEMN LAMELAT ÎNCLEIAT

ing. Mihai MOTOC, director executiv GLULAM S.A.

Lemnul este un material compozit, constituit dintr-un
complex chimic de celulozã, hemicelulozã, ligninã ºi
extractive. Este foarte anizotrop datoritã, în principal,
celulelor cu forme alungite ºi a structurii orientate a
pereþilor celulelor.

Proprietãþile mecanice ale lemnului sunt determinate,
în primul rând, de compoziþia sa structuralã. Ca produs
natural, lemnul are mari abateri în ceea ce priveºte
aceste proprietãþi, nu numai între diferitele specii, dar ºi
în cadrul aceleiaºi specii. 

Omogenitatea proprietãþilor mecanice ale lemnului
natural poate fi realizatã prin tãierea lui în bucãþi ºi
recompunerea în panouri, grinzi din lemn lamelat
încleiat sau alte elemente stratificate pe bazã de lemn.
Lemnul lamelat încleiat prezintã aceleaºi caracteristici
anizotrope ca ºi lemnul masiv, cu creºteri semnificative
ale proprietãþilor mecanice, datoritã reducerii defec-
telor, prin sortarea prealabilã a materialului.

Proprietãþile finale ale elementelor lipite, obþinute din
materiale pe bazã de lemn, pot fi controlate prin modifi-
carea proprietãþilor constituenþilor ºi ale formei ºi modu-
lui de asamblare / îmbinare. 

Alegerea adezivului folosit la îmbinare are o mare
importanþã. Factorii care trebuie luaþi în considerare la
alegerea unui adeziv pentru lemn includ comportamen-
tul la expunerea la mediu, durabilitatea, uºurinþa de uti-
lizare în timpul producþiei. Majoritatea producãtorilor de
lemn lamelat încleiat, inclusiv Glulam S.A., folosesc
adezivi de tip MUF (melamino-ureo-formaldehidici), care
s-au dovedit a fi cei mai rezistenþi, în cele mai variate
medii de utilizare.

REZISTENÞA LA ACÞIUNI CHIMICE
În comparaþie cu alte materiale, cum ar fi oþelul, lem-

nul are o rezistenþã remarcabilã la efectele acþiunilor
chimice. Deteriorarea sau distrugerea acestuia,
pornind de la suprafaþã, ca urmare a interacþiunii fizice ºi
chimice, se numeºte coroziune. Trebuie menþionat faptul
cã mediile agresive atacã în special hemiceluloza ºi celu-
loza, iar nu lignina. Din acest motiv, cheresteaua din
conifere, cu procentajul sãu ridicat de ligninã, afiºeazã,
în general, o rezistenþã la coroziune mai mare decât
cheresteaua de foioase. 

Fenomenele de coroziune sunt, în mare parte, asoci-
ate cu o culoare maro sau neagrã a lemnului, care se
extinde de la zonele marginale la secþiunile centrale.
Toate aceste efecte depind de agresivitatea chimicã ºi
de perioada de expunere. Modul de distrugere este simi-
lar cu comportamentul lemnului sub influenþa focului.
Scãderea rezistenþei se înregistreazã, în adâncime,
numai în primii 10 - 20 mm, în timp ce, pentru restul
secþiunii, proprietãþile fizice rãmân neschimbate. La
proiectarea structurilor din lemn se iau în considerare
aceste efecte ºi se contrabalanseazã prin creºterea
secþiunii transversale.

LEMNUL ESTE FOARTE REZISTENT
LA ACIZI ªI LA SOLUÞII SALINE

Mediile alcaline duc mai rapid la distrugerea lemnului
ºi a liniilor de adeziv, dacã sunt însoþite de temperaturi
ridicate. La un pH cuprins între 3 ºi 10, în urma testelor
realizate, se poate concluziona cã nu apar degradãri ale
elementelor de lemn, însã diferitele tipuri de lemn
reacþioneazã diferit iar timpul de expunere ºi tempera-
tura joacã cel mai important rol.

Pentru o perioadã scurtã de timp, expunerea la medii
cu valori mai mari sau mai mici ale pH-ului, decât cele de
mai sus, nu va cauza niciun prejudiciu, dar expunerea
prelungitã, combinatã cu temperaturile ridicate (peste
1500 C), accelereazã viteza de distrugere.

INFLUENÞA GAZELOR AGRESIVE 
Amoniacul ºi formaldehida (unele dintre cele mai

corozive gaze întâlnite în mediile industriale), nu au
efecte negative asupra lemnului, fie el masiv sau lamelat
încleiat. Dioxidul de sulf provoacã un prejudiciu cert
numai în combinaþie cu temperaturi ridicate ºi conþinut
ridicat de umiditate.

Pentru a determina caracteristicile reale ale rezis-
tenþei la acþiuni chimice este necesar sã se efectueze
teste. Astfel de teste se fac în mod normal în douã

Explicaþia rezistenþei lemnului lamelat încleiat - Glulam - expus la acþiuni chimice, la influenþa razelor
ultraviolete ºi a intemperiilor este datã de comportamentul lemnului ºi al adezivilor folosiþi la încleiere în
aceste medii/condiþii.

Salina Turda - interior



etape: în primul rând folosind bucãþi mici de lemn,
expuse la atacuri foarte concentrate, în scopul de a
obþine afirmaþii calitative, ºi mai apoi, cu testele la scarã
realã pentru a cuantifica aceste valori. Aceastã
metodã are o importanþã deosebitã pentru produsele din
cherestea lipitã ºi materialele pe bazã de lemn, caz în
care alegerea adezivului este semnificativã pentru
creºterea rezistenþei la acþiunile chimice.

Bucãþi din lemn lamelat au fost tratate cu acid sulfuric
foarte concentrat pentru a mãsura efectul sãu asupra
lemnului ºi pentru a determina cel mai potrivit tip de
adeziv. Din aceste teste s-a constatat cã numai adezivii
pe bazã de formaldehidã (MUF) satisfac aceastã cerinþã.
La elementele îmbinate cu astfel de adezivi nu au fost
semnalate deteriorãri ale liniilor de adeziv.

O formã specialã de acþiune chimicã poate avea
loc în cazul lemnului aflat în contact direct cu metalele,
de exemplu, cu elementele de fixare mecanice. În funcþie
de tipul de lemn ºi conþinutul de umiditate, coroziunea
suprafeþei metalului duce la colorarea lemnului ºi
schimbã, de asemenea, proprietãþile sale mecanice. Fierul,
atunci când este în contact cu lemnul cu conþinut ridicat
de acid tanic, cum ar fi stejarul, produce o culoare nea-
grã. Rezistenþa la tracþiune scade, cu cât durata contac-
tului este mai lungã, iar rezistenþa la compresiune nu
este afectatã.

Pe zonele mici de contact atacul se produce foarte
lent ºi este limitat. Conexiunile metalice la grinzile cu
zãbrele din grajduri sau clãdiri similare trebuie protejate
la coroziune. În astfel de cazuri, pãrþile metalice trebuie
sã fie galvanizate sau acoperite cu material plastic.

Un efect secundar al coroziunii apare în cazul în care
produsele de descompunere de coroziune sunt spãlate
cu apã sau alte lichide. Consecinþele sunt urme de
culoare închisã pe alte pãrþi ale lemnului, care pot fi
inestetice.

În cele mai multe cazuri în care lemnul este expus la
acþiuni chimice, nu sunt necesare mãsuri speciale de
conservare, deoarece rezistenþa naturalã este adecvatã.
De fapt, este mai bine dacã suprafeþele grinzilor de lemn
nu sunt acoperite cu produse de conservare a lemnului,
deoarece vopseaua face ºanþuri în care este facilitatã
sedimentarea substanþelor chimice agresive.

EXEMPLE DE PROIECTE
Construcþii industriale - reconstrucþia

unei fabrici de acumulatori
Elementele masive din lemn stratificat au fost folosite

pentru a rezista atacului vaporilor de acid sulfuric, ºi
pentru a garanta durabilitatea structurii cel puþin
douãzeci de ani. Testele au determinat gradul de
slãbire a rezistenþei pentru perioada avutã în vedere ºi
au constituit baza de calcul a secþiunii transversale.

Testele au fost efectuate în douã etape. Prima a fost
alegerea adezivului potrivit cu testele la scarã micã, iar a
doua a fost observarea comportamentului unei grinzi
încleiate cu acest adeziv, în condiþiile de funcþionare
din fabricã, pe o perioadã de mai multe sãptãmâni.

Acoperiºul unui depozit central al unei firme de pro-
duse lactate, de asemenea, a fost construit din lemn

lamelat încleiat, fiind capabil sã reziste la acidul lactic
eliberat în timpul fermentãrii mai bine decât alte materi-
ale, de exemplu oþelul.

Silozuri – depozite de sare
Pentru a rezolva problemele de coroziune care apar

în timpul depozitãrii sãrii pentru deszãpezirea drumurilor
în depozite sau silozuri, multe astfel de clãdiri au fost
construite din lemn stratificat lipit. Componente metalice
au fost, în general, din oþel inoxidabil.

Patinoare
În timpul producerii, pe cale artificialã, de gheaþã

proaspãtã, se eliminã vapori de amoniac. Aceºtia sunt
puternic corozivi, apãrând, în plus, ºi fenomenul de con-
dens. Pentru a rezista la aceºti factori, acoperiºul celor
mai multe patinoare construite în ultimele decenii a fost
realizat din lemn lamelat încleiat, cu conectori din oþel
inoxidabil.

Centre balneare
Acoperiºul unui centru balnear - SPA termal, care

este expus vaporilor termali, a fost construit din lemn
lamelat încleiat. Grinzile din lemn utilizate au fost reali-
zate folosind adezivi rezistenþi la apã ºi la temperaturi
înalte (MUF). Conexiunile metalice au fost protejate
împotriva coroziunii rezultate din cauza vaporilor / gazelor
emise de izvoarele termale.

CONCLUZII
Lemnul oferã o rezistenþã mare împotriva mediilor

agresive ºi poate fi folosit cu succes în astfel de condiþii.
Costurile de întreþinere pentru structurile din beton ºi oþel
expuse în medii agresive sunt mult mai mari decât pen-
tru structurile din lemn. Structurile din oþel au nevoie de
un strat de protecþie la coroziune care trebuie reînnoit,
iar clãdirile din beton necesitã o permanentã
supraveghere a suprafeþei finite din beton, în scopul de a
detecta fisuri care pot duce la coroziunea barelor de
armare. 

Glulam-ul are nevoie de foarte puþinã întreþinere, în
majoritatea mediilor agresive, iar elementele de fixare
din oþel inoxidabil sau galvanizate termic, pentru pro-
tecþia împotriva coroziunii, vor fi verificate la intervale
regulate. �

Str. Cezar Ivãnescu (incinta Sagricom) Loc. Ulmi, Jud. Dâmboviþa - 137455
Mobil: 0784-294.015; Tel.: 0245-222.120; Fax: 0245-220.002 
E-mail: glulam@glulam.ro | Web: www.glulam.ro
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Neconcordanþe ºi erori în standarde în vigoare
Standardul în vigoare SR 438-1:2012 “PRODUSE DIN OÞEL PENTRU ARMAREA BETONULUI.
Partea 1: OÞEL BETON LAMINAT LA CALD. MÃRCI ºI CONDIÞII TEHNICE DE CALITATE“ versus

Reglementarea tehnicã “SPECIFICAÞIE TEHNICÃ PRIVIND PRODUSE DIN OÞEL UTILIZATE CA ARMÃTURI:
CERINÞE ºI CRITERII DE PERFORMANÞÃ”, indicativ ST 009-2011
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SIMBOLIZAREA MÃRCILOR DE OÞEL
Simbolizarea mãrcilor de oþel menþinutã în SR 438-

1:2012 este depãºitã moral, având în vedere cã, la
nivelul U.E., simbolizarea mãrcilor de oþel se realizeazã
în corespondenþã cu familia de standarde naþionale în
vigoare în statele membre, precum ºi cu prevederile
minimale din ST 009-2011, aºa cum se prezintã în
tabelul 1.

Codificarea mãrcii trebuie sã fie reprezentatã prin
litera “B” (ce reprezintã armãturã pentru beton armat)
urmatã atât de valoarea caracteristicã a limitei de
curgere conform ST 009:2011, cât ºi de categoria de
ductilitate (B sau C sau Cs) conform ST 009:2011, ca
de exemplu în tabelul 2.

SR 438-1:2012 menþine simbolizarea veche, care ne
indicã valoarea minimã a rezistenþei la rupere, fãrã nicio
referire la categoria de ductilitate, aºa cum se poate con-
stata din tabelul 3.

În consecinþã, proiectantul, care are drept criteriu de
proiectare: limita de curgere ºi ductilitatea, este în
situaþia dificilã de a alege produsul de tip oþel beton lami-
nat la cald pentru armarea betonului, având niveluri de
prag diferite pentru limita de curgere.

Spre exemplificare:
• dacã proiectantul alege sã prevadã în proiect PC 52,

în conformitate cu ST 009:2011 se va încadra astfel:
categoria de rezistenþã 2 (pentru 340 N/mm2) ºi cate-
goria de ductilitate Cs;

• dacã proiectantul alege sã prevadã în proiect
B500C, în conformitate cu ST 009:2011 se va încadra
astfel: categoria de rezistenþã 5 (pentru 500 N/mm2) ºi
categoria de ductilitate C.

Pe parcursul elaborãrii Specificaþiei tehnice ST
009:2011, în cadrul comisiilor tehnice de specialitate
pentru avizarea reglementãrii tehnice, s-a stabilit
menþinerea pe piaþã ºi a produselor tip PC 52 ºi tip
PC 60 fabricate conform STAS 438/1-89, respectiv SR 438-
1:2012, cu indicarea, într-un mod particular, a categoriei de
ductilitate Cs (conform tabelului nr. 2 din ST 009:2011)
ºi a categoriei de rezistenþã 2 sau 3 (conform tabelului
nr. 1 din ST 009:2011), ca urmare a solicitãrii producãto-
rilor români de oþel beton laminat la cald pentru armãturã
utilizatã în structuri de beton armat, care au invocat stan-
dardul românesc drept standard de produs.

Având în vedere cã piaþa oþelului beton laminat la
cald pentru armarea betonului din România este parte
din piaþa U.E., produsele trebuie aliniate la cerinþele
U.E., aºa cum s-a realizat prin ST 009-2011, pentru care
Comisia Europeanã ºi-a dat acceptul.

Din acest motiv, pentru producãtorii români de oþel
beton laminat la cald utilizat la armarea betonului, o
cerinþã imperativã este adaptarea tehnologiilor de fabri-
caþie în vederea obþinerii unui oþel care sã rãspundã
normelor de proiectare aflate în vigoare în România.

CATEGORIILE DE ADERENÞÃ
Categoriile de aderenþã, impuse prin ST 009-2011,

sunt introduse în noua versiune SR 438-1:2012, dar
intrã în contradicþie cu valorile din tabelul care defineºte
“Dimensiuni ºi abateri limitã la oþelul beton cu profil peri-
odic”, menþinute din vechea versiune STAS 438/1-89.
În cazul în care calculul coeficientului fR (suprafaþa rela-
tivã a nervurii) se realizeazã þinând seama de valorile
nominale ºi de abaterile lor, aplicând formulele de calcul
conform SR EN ISO 15630-1, se constatã cã pentru
diametrele 6 mm, 10 mm, 12 mm ºi 14 mm se obþin va-
lori ale fR sub cele minime invocate, atât în tabelul nr.
3.1. din ST 009:2011, cât ºi în tabelul nr. 4 din SR 438-
1:2012. 

Tabel 1 – Simbolizarea mãrcii de oþel în statele membre ale U.E.

Tabel nr. 3 – Codificarea mãrcii de oþel din SR 438-1:2012

Tabel 2 – Codificarea mãrcii de oþel conform ST 009:2011
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Fondatã în 1966, în Turnhout, Belgia, de preºedintele sãu
actual, domnul Vic Swertz, Soudal este unul dintre cei mai
mari producãtori de spume poliuretanice, izolanþi, adezivi ºi
benzi hidroizolante din lume.

Pornitã ca o afacere de familie, compania s-a dezvoltat
an de an, ajungând astãzi sã fie reprezentatã pe toate con-
tinentele, oferind cele mai moderne soluþii pentru industria
construcþiilor. Acest ritm de dezvoltare a necesitat extin-
derea capacitãþilor de producþie, care în acest moment au
ajuns la 12, localizate în Belgia, Germania, Polonia, China,
India, Chile ºi cea mai recentã, în Slovenia, prin preluarea
companiei TKK. Cifra de afaceri a companiei a ajuns în
2012 la 450 milioane de Euro iar pentru 2013 a fost pre-
vizionatã depãºirea cotei de 500 milioane de Euro. Aceste
cifre sunt realizate de cele 130 subsidiare din toatã lumea,
compania Soudal având, în acest moment, peste 1.500 de
angajaþi. Cu siguranþã, un factor important este ºi faptul cã
din anul 2009 Soudal a inaugurat propriul Centru de Cerce-
tare ºi Dezvoltare, unde îºi desfãºoarã activitatea cei mai
buni specialiºti în produse chimice destinate industriei con-
strucþiilor.

De-a lungul anilor, Soudal a avut ca deziderat calitatea
ºi satisfacþia utilizatorilor finali, unul dintre cele mai cunos-
cute sloganuri fiind „Atunci când «Perfecþiunea» devine stan-
dard de companie”. Acest fapt s-a concretizat,  astfel încât în
acest moment Soudal este cel mai mare producãtor inde-
pendent de izolanþi ºi adezivi profesionali. 

Compania Soudal deþine diferite Certificate de Calitate,
dintre care menþionãm:  ISO 9001, IFT Rosenheim, SNJF,
ATG etc.

Principalele grupe de produse sunt: spumele poliureta-
nice, izolanþi, adezivi, benzi hidroizolante ºi izolanþi pentru
industria de autovehicule.

Soudal produce cea mai variatã gamã de spume poli-
uretanice, cum ar fi: spuma poliuretanicã cu aplicare nor-
malã sau pentru pistol, cu volum normal, mare sau redus
de expandare, spuma poliuretanicã bicomponentã, spuma
poliuretanicã flexibilã, spuma poliuretanicã antifoc, precum
ºi spume poliuretanice cu aplicare cu sisteme patentate
Soudal Click&Fix® ºi unicul sistem inovator Genius Gun®,
care combinã calitãþile spumei poliuretanice normale cu
cele ale spumei poliuretanice pentru pistol, oferind utili-
zatorului final, practic, un pistol la fiecare tub de spumã. 

Gama de izolanþi este formatã din masticuri tradiþionale,
cum ar fi: masticuri acrilice, siliconice, poliuretanice precum
ºi masticuri MS Polymer®, Soudal promovând din aceastã
categorie propriul brand Fix ALL®, masticuri pentru „camere
curate” SILIRUB CLEANROOM® etc.

Adezivii produºi de Soudal acoperã practic toate nece-
sitãþile pieþei, având ca proprietate unicã material „gata de
lucru”, adicã nu necesitã o preparare prealabilã din partea
utilizatorului. Menþionãm aici câteva domenii de utilizare:
adezivi pentru plutã, polistiren, mochetã ºi covoare PVC,
þevi PVC, montaj universal, oglinzi, lambriuri, parchet, MS
Polymer® etc.

Preocuparea permanentã pentru dezvoltare a dus la
apariþia unor produse sistem, cum ar fi: sistemul de izolare
profesionalã a ferestrelor SOUDAL WINDOWS SYSTEM®

cu folii antivapori, sisteme complete de izolare a halelor
industriale cu izolanþi de la pardoseli pânã la acoperiº, sisteme
de izolare antifoc SOUDAL FIRE SYSTEM® etc.

Reprezentanþa din România oferã toatã gama de
izolanþi ºi adezivi produsã de Soudal, dispunând de propriul
depozit, de unde se pot livra în orice locaþie, prin logisticã
externalizatã, în 24 sau 48 ore toate produsele pe stoc
curent. De asemenea, se pot livra, pe bazã de comandã,
produse speciale cum ar fi: masticuri în culori RAL, adezivi
profesionali speciali etc. �

Atunci când „Perfecþiunea” devine standard de companie

SOUDAL SRL - Reprezentanþa în România a SOUDAL NV Belgia
Calea Dârzei 86A, Comuna Crevedia, Jud. Dâmboviþa

Tel./Fax: 021 351 58 04
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Aceste afirmaþii se bazeazã pe studii ºi cercetãri
efectuate în timpul elaborãrii Revizuirii ST 009-05, pen-
tru a fi convinºi, în calitate de elaboratori ai reglementãrii
tehnice, cã prin prevederile impuse în ST 009-2011 nu
am introdus erori.

În cadrul întâlnirii cu producãtorii români, pe parcursul
elaborãrii ST 009:2011, aceºtia au solicitat eliminarea
tabelului 3, precizat atât în STAS 438/1-89, cât ºi în
SR 438-1:2012. În consecinþã, meþinerea simultanã în
SR 438-1:2012, atât a valorilor fR, cât ºi a valorilor din
tabelul de “Dimensiuni ºi abateri limitã la oþelul beton cu
profil periodic”, conduce la situaþii contradictorii referi-
toare la încadrarea coeficientului fR.

De asemenea, þinând cont de efectele procesului de
derulare-îndreptare asupra caracteristicilor geometrice
ale oþelului beton laminat la cald livrat în colaci, care
conduc la o reducere cu pânã la 15% a fR, trebuia impus
în SR 438-1:2012 ca dupã laminare, pentru produsul
livrat în colac, fR sã fie mai mare cu 15% faþã de fR pre-
cizat în tabelul nr. 3.1. din ST 009:2011 ºi în tabelul nr. 4
din SR 438-1:2012. Acest aspect nu este precizat în
noua versiune a standardului SR 438-1:2012, ceea ce
poate crea probleme prelucrãtorilor/procesatorilor de
armãturã pentru beton armat, condiþie obligatorie
impusã în ST 009:2011 la cap. 2.3.4 “Cerinþe privind
caracteristicile tehnologice”.

ALUNGIREA LA FORÞÃ MAXIMÃ (Agt)
ªI ALUNGIREA LA RUPERE (An)

În noua versiune a standardului SR 438-1:2012 nu
existã nicio prevedere referitoare la Agt, valori minime,
aºa cum prevãd standardele naþionale în vigoare în
statele membre ale U.E., precum ºi în conformitate cu
principalele cerinþe obligatorii menþionate la cap. 2.1.1.
din ST 009-2011. 

Prin ST 009:2011 s-a impus ca o cerinþã obligatorie
Agt, acesta fiind unul dintre parametrii mãsurabili
definitorii pentru ductilitate.

Prin urmare, neimpunerea în SR 438-1:2012 a unei
valori minime pentru Agt conduce, în mod direct, la
nerespectarea ST 009-2011 iar în mod indirect, pentru
proiectanþi devine dificilã alegerea mãrcilor de oþel,
având drept criteriu comun Agt - pentru ductilitate.

RAPORTUL DINTRE REZISTENÞA LA TRACÞIUNE /
LIMITA DE CURGERE, RESPECTIV Rm/Re (Rp0,2)

În noua versiune a standardului SR 438-1:2012 nu
existã nicio prevedere referitoare la raportul dintre rezis-
tenþa la tracþiune/limita de curgere, respectiv Rm/Re(Rp0,2),
valori minime ºi maxime, aºa cum prevãd standardele
naþionale în vigoare în statele membre ale U.E., precum
ºi în conformitate cu principalele cerinþe obligatorii
menþionate la cap. 2.1.1. în tabelul nr. 2 din Regle-
mentarea tehnicã ST 009-2011. 

Prin Specificaþia tehnicã ST 009:2011 s-a impus ca
cerinþã obligatorie raportul dintre rezistenþa la
tracþiune/limita de curgere, Rm/Re (Rp0,2), fiind un alt
parametru mãsurabil definitoriu pentru ductilitate.

Prin urmare, neimpunerea în SR 438-1:2012 a unei
valori minime sau a unui interval minim - maxim pentru
Rm/Re (Rp0,2) conduce, în mod direct, la nerespectarea
ST 009-2011 iar în mod indirect, pentru proiectanþi
devine dificilã alegerea mãrcilor de oþel, având drept cri-
teriu comun Rm/Re (Rp0,2) - pentru ductilitate.

GEOMETRIA OÞELULUI BETON LAMINAT LA CALD
MARCA PC 52

În ceea ce priveºte geometria oþelului beton laminat
la cald marca PC 52, prevãzut în standardul SR 438-
1:2012 (sau STAS 438/1-89), cu nervuri transversale
dispuse elicoidal, s-a constatat, din practicã, faptul cã la
prelucrarea, atât din bare, cât ºi din colaci, armãturile
sunt necoplanare din cauza rãsucirii produsului în proce-
sul de laminare.

În celelalte standarde din U.E. nu se regãseºte
geometria specificã mãrcii PC 52. Uzualã este geome-
tria asemãnãtoare celei pe care o are marca PC 60, pre-
vãzut în SR 438-1:2012 (sau STAS 438/1-89).

În consecinþã, propunem alegerea unei noi geometrii
pentru marca PC 52, care sã evite fenomenul de rãsucire
la fabricaþie, dar care sã diferenþieze mãrcile de oþel între
ele ºi sã corespundã cerinþelor obligatorii menþionate la
cap. 2.1.1. din ST 009-2011, privind categoriile de ade-
renþã, astfel încât sã fie eliminate situaþiile conflictuale fie
cu Inspectoratul de Stat în Construcþii, fie cu consultanþa.

NIVELUL DE PRAG MAXIM PENTRU REZISTENÞA LA
RUPERE, LIMITA DE CURGERE

ªI ALUNGIREA LA FORÞÃ MAXIMÃ
În standardul SR 438-1:2012 (ºi STAS 438/1-89)

valorile pentru rezistenþa la rupere, limita de curgere ºi
alungirea la rupere sunt indicate, în mod corect, ca valori
de prag minime, dar nu existã nicio indicaþie privind
nivelul de prag maxim, aºa cum impune ST 009:2011 în
tabelul nr. 7, cap. 2.3.3.1., la criterii de performanþã,
unde au fost precizate prevederile din SR EN 1992-1-
1:2004 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.
Partea 1-1: Reguli generale ºi reguli pentru clãdiri.
De asemenea, prin prevederile din tabelul nr. 7 al Regle-
mentãrii ST 009:2011, România s-a aliniat la nivelul
european existent în standardele naþionale ale statelor
membre ale U.E.

În concluzie, precizarea în SR 438-1:2012 doar a
nivelului minim de rezistenþã la rupere, limitã de
curgere ºi alungire la rupere, creeazã posibilitatea
introducerii pe piaþã a douã mãrci de oþel, PC 52 ºi
PC 60, care în realitate se deosebesc numai prin
geometrie, iar caracteristicile mecanice aparþin cla-
sei aferente mãrcii PC 60, coroboratã cu permisi-
unea de înlocuire a geometriei, precizatã la cap. 7.4
din SR 4381:2012, respectiv: “Prin acord între pãrþi,
se admite livrarea oþelului PC 60 cu profil de oþel
PC 52 ºi invers cu condiþia marcãrii ºi etichetãrii
distincte”.
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În aceste situaþii, proiectantul prevede în proiecte
mãrcile de oþel PC 52 ºi PC 60 din SR 438-1:2012 (ºi din
STAS 438/1-89), însã în realitate produsele fabricate
cu invocarea referenþialului SR 438-1:2012 (sau
STAS 438/1-89) au valori efective ale rezistenþelor la
rupere ºi alungirilor la rupere mult mai mari decât
cele luate în calcul.

Anexa A (informativã) din SR 438-1:2012
Condiþiile privind indicatorii statistici ai caracteristi-

cilor mecanice, precizate în anexa A (informativã) din SR
438-1:2012, nu corespund cu precizãrile privind condiþi-
ile minimale de la cap. 2.2.2.1. din ST 009:2011 corobo-
rate cu anexa 2 la specificaþia tehnicã ST 009:2011,
referitoare la evaluarea nivelului de asigurare a con-
stanþei produselor din oþel neacoperite de specificaþii
tehnice armonizate.

DIAMETRUL MAXIM
LA LIVRAREA ÎN COLACI

Livrarea în colaci cu diametrul de maximum 22 mm,
prevãzutã la cap. 7.1 din SR 438-1:2012, contravine
în mod flagrant cu cerinþele de la cap. 2.3.5 din
ST 009:2011, unde diametrul maxim pentru colaci
este de 16 mm.

CERINÞE
PRIVIND APTITUDINEA DE ÎNDOIRE

În tabelul nr. 8, privind caracteristicile mecanice, din
SR 438-1:2012, nu sunt respectate prevederile din
tabelul nr. 10 din ST 009:2011 referitoare la încercarea
la îndoire, cu privire la diametrul dornului, care în Regle-
mentarea tehnicã ST 009:2011 este diferenþiat în funcþie
de diametrul barei din oþel laminat la cald.

De asemenea, nu se face nicio referire în SR 438-
1:2012 cu privire la încercarea la îndoire-dezdoire, aºa
cum, în mod obligatoriu, se prevede în tabelul nr. 10 din
ST 009:2011. 

LUNGIMI DE LIVRARE
În tabelul nr. 5, privind lungimile de livrare, din SR 438-

1:2012 sunt impuse cerinþe de naturã comercialã referi-
tor la acceptarea deºeurilor, precizate dupã cum
urmeazã:

• bare cu lungimea de fabricaþie de 6 m pânã la 18 m:
“se admit, pânã la 10% din cantitatea livratã, bare cu
lungimi de 2 m pânã la 6 m”;

• bare cu lungimi fixe sau multiple, de 6 m pânã la 12 m:
“se admit, pânã la 10 % din cantitatea livratã, bare cu
lungimi de 4 m pânã la 11 m, ambalate separat”.

Aspectele legate de lungimile de livrare ale barelor
trebuie sã facã obiectul contractelor stabilite între pãrþi
(producãtor ºi cumpãrãtor) ºi nu se acceptã a fi intro-
duse ca prevederi într-un standard de produs.

În aceastã situaþie, atragem atenþia asupra faptului
cã introducerea unor cerinþe care nu au nimic în comun

cu prevederile din ST 009:2011, ºi nici cu prevederile din
standardele europene naþionale din statele membre ale
U.E. conduce la crearea unor facilitãþi de naturã comer-
cialã pentru anumiþi producãtori ºi contravine regu-
lilor de bunã practicã în materie de standardizare.

VERIFICAREA CALITÃÞII PRODUSULUI
În tabelul nr. 9 din standardul SR 438-1:2012 privind

“verificãri, încercãri, proporþia verificãrilor, metode de
verificare ºi interpretarea rezultatelor” nu sunt respec-
tate prevederile din tabelul nr. A1.1 ºi A1.2 din Anexa 1 a
ST 009:2011 referitoare la programe minimale de încer-
cãri pentru atestarea conformitãþii.

DOCUMENTE DE LIVRARE
La cap. 9, din versiunea actualã a standardului

SR 438-1:2012, nu sunt precizate prevederile cu privire
la cerinþele pentru livrarea, transportul ºi depozitarea
produselor din oþel utilizate ca armãturã în elemente ºi
structuri din beton armat, aºa cum se precizeazã în cap. 2.7.
din ST 009-2011. De asemenea, subliniem sintagma
introdusã în prezentul standard SR 438-1:2012 referi-
toare la tipurile de documente de livrare, ºi anume:
“Tipul de documente de livrare se prevede prin con-
tract considerând cerinþele legale minime”.

EROARE PERPETUATÃ DIN VERSIUNEA STAS 438/1-89
ÎN VERSIUNEA ACTUALIZATÃ SR 438-1:2012,

REFERITOARE LA UNGHIUL DE ÎNCLINAÞIE
AL NERVURILOR TRANSVERSALE

FAÞÃ DE NERVURILE LONGITUDINALE
Semnalãm menþinerea erorii din vechea redactare

STAS 438/1-89 în prezentul standard SR 438-1:2012
“Produse de oþel pentru armarea betonului. Partea 1:
Oþel beton laminat la cald. Mãrci ºi condiþii tehnice de
calitate”, referitoare la unghiul de înclinaþie al nervurilor
transversale faþã de nervurile longitudinale, precizat la
cap. 5.1.2.1., 5.1.2.2. ºi 5.1.2.3., pentru marca PC 52 ºi
marca PC 60,  în contradicþie flagrantã - text ºi figurile 1
ºi 2 din SR 438-1:2012; în text se precizeazã “înclinate
cu 550 pânã la 650”, iar în figurile 1 ºi 2 ale standardului,
unghiul de înclinaþie este reprezentat între “550 … 600”.

CONCLUZIA ANALIZEI VERSIUNII ACTUALE
A STANDARDULUI SR 438-1:2012

Ca urmare a existenþei prevederilor contradictorii din
prezentul standard în vigoare SR 438/1:2012, cu preve-
derile obligatorii din Reglementarea tehnicã ST 009-
2011 pentru oþelul beton laminat la cald pentru armarea
betonului, s-a dispus o analizã de fond, profesionistã ºi
orientatã cãtre asigurarea cerinþelor de siguranþã ºi
rezistenþã în construcþii, strict necesarã, în vederea
revizuirii versiunii actuale a SR 438-1:2012, luând în
consideraþie cã termenul de coexistenþã al versiunii
seriei STAS 438/1-89, STAS 438-1/89/A91:2007 ºi
STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009 era stabilit de cãtre
ASRO pânã la data de 30.11.2013.

�� urmare din pagina 68



În mai 2013, reprezentantul ICECON S.A., în cali-
tatea sa profesionalã de elaborator al Reglementãrii
tehnice ST 009-2011, împreunã cu dl ing. Vasile Anton
MORARU, în calitatea sa profesionalã de specialist ºi
coordonator al centrelor de procesare din România pen-
tru armãturi din oþel beton, au devenit membri în comite-
tul de standardizare ASRO/CT 42, în vederea semnalãrii
concluziilor rezultate din analiza versiunii actuale a stan-
dardului SR 438-1:2012 versus Reglementarea tehnicã
ST 009-2011 ºi ca urmare a demersurilor întreprinse în
acest scop la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Admi-
nistraþiei Publice – Direcþia Generalã Tehnicã, Standarde
ºi Reglementãri ºi la Asociaþia de Standardizare din
România - ASRO, s-a obþinut menþinerea  pentru încã un
an a valabilitãþii standardului românesc STAS 438/1-89
cu amendamentul din 2007 ºi erata din 2009, perioadã
deosebit de utilã ºi necesarã, atât în activitatea de
atestare a conformitãþii în domeniul voluntar prin certifi-
carea de conformitate a produsului: oþel beton laminat la
cald pentru utilizarea ca armãturã în construcþii, cât ºi
pentru încercãrile de laborator. 

Încetarea valabilitãþii la data 31.12.2014 a seriei de
standarde STAS 438/1-89, STAS 438-1/89/A91:2007 ºi
STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009, s-a stabilit în
comitetul de standardizare ASRO/CT 42 ºi s-a comuni-
cat public de cãtre ASRO în baza Deciziei nr.
2204/31.07.2013.
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Calitatea în construcþii - tradiþie ºi continuitate
Ioan BURTEA - preºedinte SC QUALITY CERT

În anul 1832, pe vremea Regula-
mentului Organic, se elaboreazã pri-
mele principii ºi se creeazã un serviciu
al drumurilor. Acesta a fost începutul
unui drum lung, plin de realizãri, care
s-au concretizat prin adoptãri de
metode de control al calitãþii con-
strucþiilor ºi produselor ºi instituirea ºi
perfecþionarea continuã a unor proce-
duri de atestare a calitãþii.

La 12 decembrie 1841 se înfiin-
þeazã în Moldova “Departamentul din
Lãuntru din Moldova – Secþia Ingine-
reascã” departament care elaboreazã
reglementarea “Aºezãmânt pentru chipul
lucrãrii ºoselelor din Moldova”. Se sta-
bileºte, cu aceastã ocazie, “conceptul
de alcãtuire a secþiunii drumurilor” în
care sunt prevãzute tehnologiile de
realizare a drumurilor, metode de com-
pactare, stabilirea de date privind per-
formanþele echipamentelor, materialelor,
personalului, acesta anticipând, prin
tematica ºi conþinutul cadru, prevede-
rile actualelor fiºe tehnologice.

Cinci ani mai târziu, în februarie
1847 “Ministerul din lãuntru” din Þara
Româneascã înfiinþeazã, la rândul lui,
“Direcþia lucrãrilor publice” cu secþia
inginereascã, drumuri ºi poduri, arhi-
tecturã ºi lucrãri publice.

În septembrie 1849, Departamen-
tul Lucrãrilor Publice din Moldova înfi-
inþeazã “Aºezãmântul Organic”, care
continuã activitatea de îmbunãtãþire a
sistemului de urmãrire a calitãþii, prin
stabilirea de reguli privind exercitarea
profesiei de antreprenor ºi instrucþiuni
pentru executarea de lucrãri, în care

se precizeazã cã acestea asigurã
“aducerea de reguli ºi legi statornicite
în alte þãri”.

Anul 1850 se remarcã prin abor-
darea unor probleme de o importanþã
deosebitã, care se menþin în topul pre-
ocupãrilor actuale ºi anume, “atesta-
rea obligatorie a lucrãrilor” ºi instituie
reguli privind executarea zidurilor.

Atestarea calitãþii produselor ºi sta-
bilirea condiþiilor de punere pe piaþã,
preocupare deosebitã a zilelor noas-
tre, nu este o invenþie actualã, în 1850
legiuitorii, prin ministerul de resort, sta-
bilind regula “producãtorii de cãrãmidã
sã nu poatã vinde cãrãmidã pânã nu a
fost cercetatã calitatea”.

Desfãºurarea cronologicã a eveni-
mentelor demonstreazã preocuparea
permanentã pentru calitate a Princi-
patelor Române, precum ºi tradiþia
constructorilor români, care au execu-
tat lucrãri durabile, ce au rezistat
condiþiilor climatice deosebite, calami-
taþilor, seismelor, lipsei de preocupare
a autoritãþilor pentru conservarea patri-
moniului, patrimoniu cu care multe þãri
s-ar mândri ºi l-ar valorifica superior.

Unirea principatelor române, în anul
1859, îl aduce la conducerea þãrii pe Dom-
nitorul Alexandru Ioan Cuza, care, ime-
diat dupã numire, se ocupã de domeniul
construcþiilor aprobând, în anul 1860,
“Condiþiile generale pentru lucrãrile publi-
ce” ºi “Regulamentul pentru adjudecãri”.
Acestea preced, cu peste 140 de ani,
Directiva Europeanã 2004/18/CEE ºi
Ordonanþa OUG 34/2006.

Doi ani mai târziu, la 4 august
1862, Alexandru Ioan Cuza semneazã
Decretul 629 privind aplicarea “Regu-
lamentului privind organizarea Corpu-
lui de Ingineri Civili” din þara noastrã,
prin care se înfiinþeazã, în cadrul Mi-
nisterului Lucrãrilor Publice, primul
serviciu de inspectori ai statului, for-
mat din 5 inspectori generali. În luna
noiembrie a aceluiaºi an se stabileºte
regula de înaintare, de cãtre inginerii
ºefi de circumscripþie, a unor “Probe
de materiale” din zona lor, pentru a fi
verificate din punct de vedere al carac-
teristicilor fizico-mecanice, prevederi
care confirmã aplicarea, la acea datã,
a unor metode de încercare pe produse.

La un interval de numai 3 luni –
ianuarie 1863, Ministerul Lucrãrilor
Publice dã o circularã privind un
conþinut minim de date pe care trebuie
sã le cuprindã proiectele.

Ministrul Lucrãrilor Publice, Alexan-
dru Catargi, iniþiazã acþiunea de
întocmire a “Listei exacte a Construcþi-
ilor Publice, Porturilor, Cheiuri etc”,
pentru a se putea stabili Sarcini de
Control diferenþiate, specializate, pre-
mergãtoare actualului cod CAEN ºi a
Nomenclatorului de lucrãri ºi stabileºte,
prin Ordinul 4160, atribuþiunile inspec-
torilor generali cu privire la verificarea
probitãþii personalului, controlului pe
faze de execuþie, utilizarea numai de
materiale corespunzãtoare.

Din momentele importante ale isto-
riei constructorilor din România, care
dovedesc tradiþia în domeniu, fac

La 2 noiembrie 1999, data la care QUALIBAT Franþa sãrbãtorea 50 de ani de la încheierea Protocolului din
2 noiembrie 1949 între “Ministerul Reconstrucþiei ºi Urbanismului” ºi “Organismul de calificare ºi clasificare a
clãdirilor ºi activitãþilor”, actualii QUALIBAT, am avut ocazia, în calitate de unic invitat din þãrile din Estul
Europei, sã remarc cã România are o atestare documentarã de 167 de ani privind adoptarea de principii ºi de
instituire de reguli în domeniul calitãþii în construcþii.

Din datele deþinute, din documentele consultate (publicaþii, comunicãri ºtiinþifice), rezultã clar continui-
tatea acþiunilor destinate perfecþionãrii metodelor pentru þinerea sub control a calitãþii construcþiilor.

Iatã, în continuare, un minimum de date care pot crea o imagine a evoluþiei concepþiei în domeniu ºi care este
necesar sã fie cunoscute de cãtre toþi cei ce lucrãm în acest sector de activitate.

continuare în pagina 74��
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parte ºi prima încercare in situ a unei
construcþii, efectuatã de Ing. Panaite
Donici la podul de peste Doftana, pre-
cum ºi înfiinþarea, în anul 1879, de
cãtre dr. ing. Alfons Oscar Saligny a
primului laborator de încercãri.

Remarcabile sunt ºi preocupãrile
privind formarea de personal (în anul
1867 se înfiinþeazã ªcoala de Poduri
ºi ªosele), elaborarea de documente
ºi reglementãri (în anul 1868 apare
primul manual de construcþii ºi între-
þinere a drumurilor).

Anul 1879 marcheazã înfiinþarea
Consiliului Tehnic al Lucrãrilor Publice,
care primeºte atribuþiuni de avizare a
proiectelor ºi întocmire de reglemen-
tãri tehnice.

Anul 1889 se remarcã prin înfiin-
þarea “Serviciului Central de mãsuri ºi
greutãþi”, condus de ªtefan C. Hepites.

Enumerarea momentelor deosebite
din Istoria Construcþiilor în þara noastrã
poate continua prin marcarea unor
acþiuni ºi reglementãri, prin adoptarea
de reguli privind personalul, procesele,
metodele de control, nivelele de per-
formanþã etc., dar din toate acestea
vom menþiona doar adoptarea a douã
legi deosebit de importante: Legea
8/1977 privind Rezistenþa, Stabilirea ºi
Durabilitatea Construcþiilor ºi Legea
10/1995 privind Calitatea în Con-
strucþii, legi adoptate ca urmare a seis-
mului din 8 martie 1977 ºi a necesitãþii
alinierii la conceptul modern ºi la legis-
laþia Uniunii Europene.

Astãzi, dupã 182 de ani de tradiþie
din care am enumerat doar câteva
date semnificative privind atestarea
documentarã a primelor acþiuni din
domeniul concepþiei, execuþiei, ºi
reglementãrii, suntem în stadiul adop-
tãrii, cu o frecvenþã deosebit de mare,
de reglementãri, unele dintre acestea
ca urmare a modificãrii la intervale foarte
scurte a legislaþiei la nivelul Uniunii
Europene, precum ºi a adoptãrii de
principii noi în domeniul evaluãrii com-
petenþei personalului, a stabilirii per-
formanþelor produselor, ca urmare a
introducerii de tehnologii noi, precum
ºi a creºterii gradului de complexitate
a unor construcþii, toate acestea
impunând luarea de mãsuri drastice
de þinere sub control a competenþei
tehnice.

Asigurarea premiselor privind reali-
zarea de construcþii durabile, care sã

protejeze viaþa oamenilor ºi avuþia
naþionalã, se face prin utilizarea unui
sistem modern de certificare a siste-
melor de management ºi a produselor.

Remarcãm, însã, cã de cca. 20 de
ani sunt marginalizate, în mod con-
stant, problemele privind calificarea
profesionalã a personalului utilizat în
construcþii, care necesitã reinstituirea
sistemului de ºcolarizare / instru-
ire / calificare a personalului muncitor
ºi a maiºtrilor, în instituþii de învã-
þãmânt de tipul ºcolilor de artã ºi
meserii, reînfiinþarea liceelor tehnice,
pentru crearea corpului de personal
tehnic specializat pe domenii de activi-
tate, precum ºi cu privire la certificarea
calificãrii tehnico-profesionale a între-
prinderilor din construcþii.

În prezent, Guvernul României ºi
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice au în vedere
modernizarea legislaþiei, adoptarea de
hotãrâri în domeniul construcþiilor,
care sã asigure apãrarea vieþii oame-
nilor ºi avuþiei naþionale, continuând
astfel tradiþia, atestatã documentar de
peste un secol ºi jumãtate, privind per-
formanþa ºi competenþa profesionalã a
instituþiilor ºi personalului implicat în
procesul de construire.

Conducerea organismului de certi-
ficare QUALITY CERT, cu experienþã
de peste 25 de ani în domeniul sis-
temelor de management al calitãþii, a
participat direct la elaborarea legis-
laþiei privind aplicarea prevederilor
“Legii 10/1995 privind Calitatea în
Construcþii”.

În vederea modernizãrii legislaþiei
în construcþii, am iniþiat, în mod cons-
tant, acþiuni, încã din anul 1995,
privind certificarea calificãrii profesio-
nale a întreprinderilor, am înaintat la
Guvernul României ºi Ministerul Dez-
voltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice un proiect de Hotãrâre de
Guvern, avizat într-o primã variantã în
anul 2002, privind “Certificarea Cali-
ficãrii Tehnico-Profesionale a Operato-
rilor Economici din Construcþii”, menit
sã asigure aplicarea de criterii ºtiinþi-
fice privind stabilirea competenþei pro-
fesionale a operatorilor economici din
domeniul construcþiilor, inclusiv a
microîntreprinderilor strict specializate
pentru realizarea de lucrãri de specia-
litate (ex.: microîntreprinderi cu efec-
tive mai mici de 7 oameni cu profil

de activitate în domeniul de montaj
cofraje, schele, oþel, beton, prefabri-
cate, ºarpante etc.).

Prin certificarea calificãrii profe-
sionale se asigurã operatorilor eco-
nomici din construcþii evaluarea
competenþei pe baza criteriilor utilizate
în cele 14 state ale UE care aplicã un
sistem de certificare (ex: Marea Bri-
tanie, Franþa, Spania, Italia etc.) ºi par-
ticiparea, în condiþii de egalitate, a
acestora la adjudecarea de lucrãri în
România ºi în Statele Uniunii Euro-
pene ºi/sau în alte þãri cu care se sta-
bilesc relaþii de recunoaºtere reciprocã.

Ca urmare a desfiinþãrii Institutului
Naþional al Lemnului, în vederea
menþinerii tradiþiei privind construcþiile
din lemn precum ºi a industriei lemnu-
lui, QUALITY CERT a fãcut eforturi
substanþiale pentru asigurarea efec-
tuãrii tuturor testelor de stabilire a per-
formanþelor produselor ºi structurilor
din lemn, eliminând necesitatea ape-
lãrii de cãtre operatorii economici din
România la organisme din alte state
ale UE.

Menþinerea tradiþiei pe care o avem
este o datorie de onoare, cu o impor-
tanþã deosebitã pentru instituþiile, per-
sonalitãþile ºi specialiºtii din domeniul
construcþiilor, inclusiv a celor din
domeniul învãþãmântului universitar, a
asociaþiilor profesionale ºi patronale, a
organismelor de certificare ºi a opera-
torilor economici care dispun de un
management cu experienþã în dome-
niul elaborãrii legislaþiei în construcþii
ºi/sau care deþin un nivel deosebit de
competenþã profesionalã.

Intrarea în cel de-al 10-lea an de
existenþã a Revistei Construcþiilor ºi
editarea acestui numãr 100 este un
moment de referinþã, care trebuie sã
ne reaminteascã faptul cã toþi factorii
implicaþi în procesul de construire,
autoritatea de reglementare, asociaþi-
ile profesionale ºi patronale, instituþii
de cercetare, învãþãmânt universitar,
organisme de certificare, operatorii
economici, avem datoria de a menþine,
la nivel competitiv, tradiþia deþinutã de
þara noastrã de a utiliza toate mijloa-
cele de care dispunem pentru partici-
parea, la nivel european, la acþiunile ce pot
pune în valoare competenþa deþinutã. �
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Când vorbim despre brand-ul Hoval nu ne referim doar la inovare ºi calitate, ci la mult mai mult. Hoval se deosebeºte de alte
companii prin valorile adoptate: soluþii dedicate, tehnologie de vârf, entuziasm, eficienþã, responsabilitate, onestitate. Toate aces-
tea se datoreazã, în mare parte, faptului cã Hoval este o companie guvernatã de spiritul de familie.

Totul a început cu un cuptor multifuncþional, care putea fi folosit atât pentru gãtit cât ºi pentru încãlzire. Pornind de la aceastã
idee simplã dar ingenioasã, Hoval a construit cazane de încãlzire sofisticate, utilizând diverse surse de energie. Sistemele de
ventilaþie au întregit curând gama de produse. Astãzi, experienþa îndelungatã a condus cãtre soluþii inteligente de sistem pentru
un mediu ambiental plãcut, obþinut în condiþii de eficienþã maximã.

Marca Hoval a fost înregistratã în anul 1945, societatea fiind deþinutã ºi în ziua de astãzi de cãtre membrii familiei fondatoare.
În anul 1957 are loc construcþia fabricii “Neugut”, în zona industrialã a oraºului Vaduz - Liechtenstein, care este sediul actual al
grupului de firme. De-a lungul timpului, Hoval ºi-a stabilizat poziþia pe piaþã, înfiinþând filiale în mai multe þãri, precum: Elveþia ºi
Austria (anul 1946), Germania ºi Italia (anul 1955), Regatul Unit (anul 1958), Republica Cehã, Polonia ºi Slovacia (perioada
2001-2004), Franþa, Croaþia ºi România (perioada 2006-2008) ºi China (anul 2005). De asemenea, existã reprezentanþe ºi în alte
þãri, prin intermediul firmelor partenere, compania având o reputaþie internaþionalã pentru calitate superioarã, eficienþã ridicatã ºi
responsabilitate pentru mediu.

Una dintre caracteristicile grupului Hoval este reprezentatã de consultanþa tehnicã ºi service-ul de calitate, care sunt persona-
lizate pentru a satisface cerinþele fiecãrui client. Fiecare proiect este analizat de cãtre un specialist, astfel încât sã poatã fi oferitã cea
mai avantajoasã soluþie. Inginerii consultanþi ºi proiectanþii, ca ºi personalul de montaj ºi service, sunt ºcolarizaþi în mod sistematic,
în vederea însuºirii ultimelor realizãri ale firmei în tehnica ºi sistemele de încãlzire ºi ventilaþie. Strânsa colaborare cu partenerii locali
asigurã posibilitatea menþinerii unui suport permanent ºi a unei consultanþe de calitate.

Principalele atuuri ale produselor Hoval sunt: randamente de utilizare ridicate, emisii reduse de noxe, costuri reduse de
întreþinere, duratã mare de exploatare.

Toate acestea oferã utilizatorilor finali garanþia unei investiþii optime, care sã se regãseascã în economiile realizate în
consumul de combustibil, piese de schimb ºi manopera de întreþinere.

Ca o confirmare a celor menþionate stau mãrturie toate referinþele realizate de grupul Hoval, dintre care pot fi amintite cu mân-
drie cele mai reprezentative: palatul Buckingham, stadionul Wembley, Palatul Apostolic din Vatican, Universitatea Bucureºti,
grupul de firme Continental etc.

În ultimii 20 de ani am fost cãlãuziþi de motto-ul “Responsabilitate pentru Energie ºi Mediu”, experienþã pe care am dori s-o
împãrtãºim cu toþi cei interesaþi sã pãºeascã în universul Hoval. �

Hoval srl
ªos. Pipera Tunari 4 E-F, Et. 2

Voluntari - 077190, jud. Ilfov
Tel.: +4021 410 30 00
Fax: +4021 410 30 44

Email: office@hoval.com
Web: www.hoval.ro

Sisteme de încãlzire ºi ventilaþie –
calitate ºi eficienþã



• Arhitecturã ºi proiectare în construcþii

• Consultanþã ºi software pentru construcþii

• Materiale, produse ºi sisteme de izolaþii

• Acoperiºuri, învelitori, terase

• Sisteme de faþade

• Placãri faþade, vopsele, tencuieli, termosisteme

• Tâmplãrie ºi vitraje

• Adezivi, chituri, piese asamblare

• Amenajãri exterioare, edilitare

• Maºini, utilaje, scule ºi echipamente de ºantier

• Elemente de structurã ºi materiale pentru hale industriale

• Structuri, infrastructuri, materii prime

• Asociaþii profesionale, învãþãmânt ºi formare a cadrelor

• Asigurãri în construcþii

• Soluþii de finanþare pentru construcþii

• Echipamente ºi tehnologii pentru încãlzire, ventilaþie 

• Echipamente ºi tehnologii pentru rãcire 

• Sisteme de mãsurare ºi control, automatizãri 

• Sisteme de conducte 

• Izolaþii termice 

• Baterii, obiecte sanitare 

• Echipamente ºi instalaþii pentru producerea energiei

electrice ºi termice

• Cabluri, conductori electrici

• Echipamente, aparate ºi instrumente electrice

• Circuite ºi reþele electrice

• Baterii, acumulatori, echipamente de încãrcare

• Echipamente ºi instalaþii de iluminat

• Sisteme de mãsurare a energiei electrice

• Scule ºi dispozitive

• Mobilier ºi decoraþiuni interioare

Expo Transilvania Cluj-Napoca ºi CCI Cluj organizeazã, în perioada 26 februarie – 1 martie 2014, cel mai impor-

tant Târg din Transilvania specializat în construcþii ºi instalaþii - AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL, împreunã cu

DECOMOB - Târg Naþional de Mobilã ºi Decoraþiuni Interioare. Astfel, reunim într-o singurã expoziþie materiale, idei

ºi servicii pentru construirea, renovarea ºi amenajarea casei ºi a grãdinii.

Expozanþii vin cu soluþii moderne ºi economice pentru construcþii ºi instalaþii, atât pentru locuinþe cât ºi pentru

zonele comerciale ºi industriale. Printre acestea se numãrã cele mai noi tehnologii ºi materiale de construcþii, o

gamã largã de articole sanitare, unelte ºi scule, vopsele, produse electrice, mobilier ºi decoraþiuni interioare.

TEMATICA MANIFESTÃRII EXPOZIÞIONALE

AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL ºi DECOMOB,
la Expo Transilvania Cluj-Napoca

26 februarie – 1 martie 2014





„Oamenii sunt pãsãri nemaiîntâlnite,
cu aripi crescute înlãuntru,
care bat plutind, planând,

într-un aer mai curat - care e gândul!“ 

Nichita Stãnescu

În lumea arhitecþilor ºi proiectanþilor, problemele legate de viitoarele construcþii care vor „mobila” mediul ambiant
în care trãiesc ºi muncesc oamenii au fost dintre cele mai felurite prin îndrãzneala închipuirii lor în spaþiu. Lucru deloc
de neglijat pentru cã imaginaþia bazatã pe un grad înalt de profesionalism ºi posibilitãþi de realizare au generat întot-
deauna nu numai idei ci ºi obiective la scarã naturalã.

Gãsirea unor forme noi ºi moderne care sã prefigureze viitorul construcþiilor a fost ºi rãmâne permanent temã a
multor întâlniri, conferinþe, simpozioane ºi expoziþii. O astfel de provocare a dus ºi la naºterea proiectului conceput de
ARMARADA, un brand românesc de arhitecturã, ºi prezentat iniþial la concursul de idei pentru realizarea unei clãdiri
simbol în strãinãtate. Ulterior, proiectul a fost perfecþionat ºi se apropie cu încã un pas de o posibilã concretizare.

VIZIUNEA INIÞIALÃ
Ce noutãþi cuprinde acest îndrãzneþ proiect
1. Aduce o soluþionare a problemei actuale a poluãrii, prin promovarea unui nou con-

cept arhitectural: Natura pe Verticalã - un ecosistem artificial compus din 3 zone: acvatic,
cu vegetaþie, nori artificiali, menit sã functioneaze singur ºi sã alimenteze oraºul cu oxigen.

2. Deºi a fost realizat pentru un sit din MIAMI, el promoveazã indirect câteva idei
româneºti inspirate din operele marilor artiºti români: Constantin Brâncuºi ºi Nichita
Stãnescu.

Arhitecþi: ARMARADA - Alex Sãndulescu, Dan Adrian Ionescu

De ce Avis Magica?
În latinã Avis Magica înseamnã „Pasãrea Magicã“. Concret, am ales „magic“ deoarece

Miami era denumit „oraºul magic“ ºi având în vedere cã populaþia a crescut de la 1.000 la
un milion de rezidenþi în doar 100 de ani, putem spune cã
oraºul „ºi-a luat zborul“ precum o pasãre. De aici a rezul-
tat ºi numele clãdirii: Pasãrea Magicã. Având un nume
pentru clãdire, trebuia sã generãm ºi o formã, iar
cunoscând o parte din operele sale, ne-am întors privirea
cãtre marele nostru sculptor Brâncuºi. Analizând opera sa
„Pasãre în spaþiu“ am observat cum stilizeazã Brâncuºi
pasãrea, rezultând o formã simplã dar foarte elegantã. Am
încercat sã facem acelaºi lucru, stilizând o pasãre care îºi
ia zborul.

Dar acest lucru nu a fost de ajuns ºi ne-am întors
din nou privirea, de data aceasta cãtre literaturã, cãtre
versurile lui Nichita Stãnescu: „Oamenii sunt pãsãri nemaiîn-
tâlnite, cu aripi crescute înlãuntru“. Astfel, am definitivat
forma clãdirii, integrând ºi imaginea omului, combinând
cele douã entitãþi: Pasãrea ºi Omul.

Cum funcþioneazã clãdirea?
„Avis Magica“ a fost realizatã ca fiind cea mai înaltã clãdire din zonã - 335 de metri ºi propune un concept nou: „Natura

pe Verticalã“. Aceasta încorporeazã: un muzeu dedicat faunei oraºului sub nivelul solului (aici se poate observa ºi baza acva-
riului), o scenã exterioarã de concerte, un acvariu înalt de 120 m, în care apa este pompatã ºi filtratã direct din ocean, o zonã
de insule cu vegetaþie tropicalã situatã deasupra acvariului, o zonã cu nori artificiali, care genereazã ploaie la un interval de
timp , zona de observaþie situatã la 335 m ºi „aripa“ clãdirii - formatã dintr-o multitudine de „pene“, care vibreazã la acþiunea
vântului, producând energie electricã. Penele sunt realizate dintr-un material semi-translucid care permite trecerea razelor
solare, necesare procesului de fotosintezã, cãtre vegetaþie. Turnul este ca un rezervor de oxigen pentru oraº, oxigenul creat
de plante fiind eliminat prin spaþiile libere dintre pene, cãtre exterior.

Pentru a putea vedea, în întregime, spectacolul oferit de cele 3 zone, turnul încorporeazã ºi 2 lifturi. Astfel, vizitatorii trec mai
întâi prin acvariu, unde pot admira viaþa marinã, apoi
prin zona de vegetaþie populatã cu pãsãri, iar în final,
ajung la norii artificiali. Deasupra celor
3 zone se aflã puntea de observaþie.

Construcþiile viitorului!
VALENÞELE IMAGINAÞIEI



Trãim într-un prezent confortabil cu un nivel ridicat de consum. Foarte multe materiale ºi combustibili sunt folosiþi pentru a-i satis-
face nevoile omului: lemn, metale, plastice, petrol. Acest consum duce la un grad ridicat de poluare a planetei, iar cei care vor avea
de suferit de pe urma ignoranþei vor fi tot oamenii.

Dacã am caracteriza vremurile noastre în douã cuvinte ar fi: maºini ºi vitezã. Maºinile sunt momentan peste tot, ºi probabil în
viitorul apropiat, vor fi ºi prin aer. Nevoia acerbã de conectivitate, transport, vitezã ne-a adus într-un stadiu în care depindem
constant de mijloacele nostre de transport. Imaginaþi-vã un oraº fãrã maºini.
Imposibil!

Odatã cu evoluþia tehnologiilor, omul a început sã se gândeascã mai mult la protejarea mediului, la
folosirea combustibililor alternativi. Dar este oare de ajuns? Dacã în viitorul apropiat nivelul poluãrii va
deveni incontrolabil, ºi chiar oprirea totalã a poluãrii nu ne-ar mai ajuta, atunci vom avea nevoie de un
ajutor diferit.

Cum ar fi dacã am avea o clãdire destinatã
curãþirii aerului, ºi aceasta ar putea fi plan-
tatã în orice loc? O clãdire care sã
funcþioneze pe principiul unei plante?

Avis Magica încearcã sã vinã în întâmpinarea
problemei cu un concept nou. Natura pe Verticalã.

Construirea
Nu este o noutate faptul cã oamenii deja
testeazã diverse metode prin care sã
“creascã” clãdiri. Bacterii cu toatã informaþia
structuralã a clãdirii integratã în ADN ar putea
fi o soluþie. “Eliberate” într-un loc, ºi folosind o
combinaþie de Celulozã ºi Calciu, bacteriile ar
putea construi clãdirea, fãrã a mai fi necesare
utilaje grele, materii prime etc.

Dacã am putea combina aceastã tehnologie cu
ideea de naturã pe verticalã?
Dacã, în viitor, am putea sã ne deplasãm într-un
loc foarte poluat, am “planta” o astfel de
clãdire, ºi uºor-uºor, precum o plantã, ea ar
consuma nivelurile ridicate de CO2 eliberând
O2? Aerul ar deveni respirabil ºi oamenii ºi-ar
continua viaþa într-un mod mai sãnãtos.
Sunã Science Fiction, dar s-ar putea sã vinã
o vreme când va trebui sã ne gândim la
aceastã posibilitate.

Varianta Iniþialã - este o construcþie clasicã, cu
o structurã metalicã, în care sã se încerce
folosirea spaþiului vertical pentru plantarea
naturii. 
Odatã cu avansarea tehnologiei, Avis Magica
nu ar mai avea nevoie de plante. S-ar putea
încerca integrarea celulelor producãtoare de
oxigen, asemãnãtoare plantelor, chiar în struc-
tura clãdirii. Aceasta ar cãpãta, implicit, o
culoare verzuie datoratã clorofilelor care
absorb lumina roºie ºi albastrã, ºi o reflectã pe
cea verde.

Materiale?
În funcþie de procentajul de utilizare a calciului
ºi a celulozei, clãdirea poate deveni mai opacã
sau mai translucidã, lucru ce ar ajuta la
captarea luminii. Din absorbþia luminii, a CO2 ºi
a apei, ar rezulta O2, energie ºi glucozã. 

Absorbþia apei?
În proiectul iniþial Avis Magica, acvariul imens
are un singur rol - estetic. Cele douã lifturi con-
duc oamenii prin acvariu, prezentându-le
viaþa marinã, urmând zona de vegetaþie ºi
zona cu nori artificiali. Senzaþia ar fi unicã,
vizitatorul experimentând o prezentare în
miniaturã a întregului ecosistem planetar.

În varianta nou propusã clãdirea nu ar mai avea
nevoie de atâta apã, nutrienþii fiind extraºi din
pãmânt cu tot cu apã prin tuburile Xylem (în
realitate existã þesuturi specializate ale plantei
care au acelaºi rol) care, datoritã translucenþei
materialului, ar putea pãrea albastre.

Dar dacã solul ar fi poluat?
În funcþie de nivelul de poluare al solului,
clãdirile Avis ar putea avea un circuit închis.
Dotate cu propriile rezerve de pãmânt ºi cu o
instalaþie de nori artificiali, întregul ecosistem
s-ar dezvolta, indiferent de mediul înconjurãtor.

O NOUÃ VIZIUNE

ARMARADA
www.armarada.com

alex@armarada.com
0765 21 84 48

https://www.facebook.com/armarada3d



Cum înceteazã un contract fãrã Instanþa de Judecatã
av. Marius Vicenþiu COLTUC - fondator CASA DE AVOCATURÃ COLTUC

Noul Cod Civil a introdus un
instrument major de desfiinþare extra-
judiciarã a unui contract, în caz de
neexecutare culpabilã a obligaþiilor
de cãtre una dintre pãrþi: declaraþia
de rezoluþiune unilateralã. Aºadar,
dacã pânã de curând, o astfel de
intervenþie, de a pune capãt unui
contract, fãrã a apela la justiþie, era
posibilã numai dacã pãrþile negoci-
aserã, prin contract, o clauzã cu un
conþinut specific (aºa-numitul „pact
comisoriu”), odatã cu intrarea în
vigoare a Noului Cod Civil posibili-
tatea pãrþii prejudiciate din contract de
a desfiinþa respectivul contract a
devenit mult mai extinsã.

Pactul comisoriu vs.
Rezoluþiunea unilateralã

Pactul comisoriu ºi rezoluþiunea
unilateralã sunt douã (2) instrumente
juridice folosite în acelaºi scop,
respectiv, acela de a desfiinþa un
contract pe cale extrajudiciarã (adicã,
fãrã a apela la instanþã de judecatã),
însã, între cele douã, existã dife-
renþe notabile:

• pactul comisoriu produce efecte
numai dacã a fost stipulat în mod
expres în contract, în timp ce rezo-
luþiunea unilateralã poate interveni ºi
atunci când nu a fost stipulatã
expres, cu singura condiþie ca debi-
torul culpabil sã fie pus în întârziere
(de drept sau prin voinþa creditorului
prejudiciat);

• pactul comisoriu produce efecte
numai dacã indicã în mod expres
obligaþiile contractuale a cãror încãl-
care atrage desfiinþarea contractului,
în timp ce pentru rezoluþiunea unila-
teralã nu este necesarã o asemenea
cerinþã;

• pactul comisoriu atrage desfiin-
þarea automatã („de drept”) a con-
tractului în cazul încãlcãrii obligaþiilor
contractuale vizate, în timp ce în
cazul rezoluþiunii unilaterale desfi-
inþarea se produce dupã formularea
de cãtre creditor a unei notificãri
(declaraþii) scrise cãtre debitor.

Pact comisoriu sau declaraþie de
rezoluþiune unilateralã

Ce alegem? Mai întâi, trebuie
ºtiut cã, atunci când în contract nu a
fost stipulate niciuna din cele douã
modalitãþi extrajudiciare de desfi-
inþare a contractului sus menþionate,
posibilitatea de a pune capãt aces-
tuia în mod unilateral, altfel decât în
justiþie, se reduce la una singurã:
declaraþia unilateralã de rezoluþiune.

Cum am arãtat deja, pentru ca o
astfel de declaraþie sã fie fãcutã în

mod valabil de cãtre creditor, debi-
torul trebuie mai înainte sã fie (a) în
întârziere, de drept sau pus în
întârziere de cãtre creditor.

În urma analizãrii diferenþelor din-
tre pactul comisoriu ºi declaraþia de
rezoluþiune unilateralã rezultã cã
rezoluþiunea unilateralã este mai
avantajoasã pentru creditorul preju-
diciat deoarece:

(1) nu presupune negocierea,
uneori dificilã, a unei prevederi con-
tractuale în acest sens, care sã per-
mitã desfiinþarea contractului în
cazul neexecutãrii obligaþiilor ºi

(2) nu necesitã identificarea pre-
cisã a clauzelor a cãror încãlcare
atrage desfiinþarea contractului.

Singurul avantaj pe care l-ar
putea prezenta pactul comisoriu,
faþã de declaraþia unilateralã de
rezoluþiune, ar fi acela cã desfi-
inþarea contractului s-ar produce „de
drept”, adicã în mod automat, fãrã a
mai fi nevoie de vreo altã formalitate
(ex. notificare sau punere în întâr-
ziere). Însã, chiar dacã teoretic,
pactul comisoriu îºi produce efectele
automat, fãrã nicio formalitate, în
practicã, ºi în cazul pactului comiso-
riu, pentru ca un creditor sã se poatã
prevala de survenirea rezoluþiunii, el
îºi manifestã, de regulã, voinþa de a
pune în aplicare pactul printr-o notifi-
care în care anunþã rezoluþiunea.
Aºadar, din aceastã perspectivã,
avantajul desfiinþãrii „de drept” a
contractului dat de pactul comisoriu
rãmâne, mai degrabã, unul de
naturã strict teoreticã, iar varianta
declaraþiei unilaterale de rezoluþiune
pare cea mai simplã ºi mai eficientã
pentru partea din contract care a fost
prejudiciatã. �

Continuãm sã vã prezentãm, ºi în acest numãr al revistei noastre, opinii ale specialiºtilor în domeniu
privind funcþionarea legislaþiei pentru a asigura firmelor (inclusiv din construcþii) o cunoºtere ºi o aplicare
corectã a prevederilor care le privesc.
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Începând cu luna ianuar ie 2013,
Revista Construcþi i lor a lansat noua
formã a  s i te -u lu i  publicaþiei noastre:
www.revistaconstructiilor.eu. 

Construit pe o structurã flexibilã ºi
modernã, site-ul poate fi accesat acum
mult mai uºor, reuºind, în felul acesta, sã vã
þinem la curent, în timp real, cu noutãþile din
domeniul construcþiilor.

Pe lângã informaþiile generale legate de
redacþie, abonamente ºi date de contact, în
site sunt introduse, online, majoritatea arti-
colelor publicate în revista tipãritã, în cei
9 ani de activitate, articole scrise de presti-
gioºii noºtri colaboratori.

Pentru o mai uºoarã navigare, informaþi-
ile sunt structurate pe categorii, cum ar fi:
arhitecturã / proiectare / consultanþã;
geotehnicã / fundaþii; infrastructurã; cofraje;
izolaþii; scule / utilaje; informaþii juridice / le-
gislaþie; personalitãþi din construcþii; opinii etc. 

Site-ul conþine ºi un motor de cãutare cu
ajutorul cãruia pot fi gãsite, mai uºor, arti-
colele în funcþie de numele autorului, de
titlul articolului, dupã cuvinte cheie etc.
De asemenea, toate numerele revistei, înce-
pând din 2005 ºi pânã în prezent, în forma
lor tipãritã, pot fi gãsite în secþiunea
„arhiva” a site-ului. Totodatã, Revista
Construcþiilor poate fi consultatã sau descãr-
catã, gratuit, în format pdf.

De la început, noi ne-am propus ca
Revista Construcþiilor sã fie, pe lângã sursã
de informare ºi o punte de legãturã între ce-
rerea ºi oferta din domeniul construcþiilor.
În acest sens, site-ul revistaconstrucþiilor.eu
pune la dispoziþia celor interesaþi spaþii, în
diverse formate ºi bine poziþionate din punct
de vedere vizual, pentru promovarea pro-
duselor ºi serviciilor.

Vã aºteptãm, cu interes, sã „rãsfoiþi“
paginile site-ului nostru pentru a descoperi ca-
litatea articolelor publicate de profesioniºtii
români în domeniul construcþiilor. Totodatã, vã
rugãm sã contactaþi conducerea redacþiei
pentru o eventualã prezenþã cu publicitate,
constând în oferta dvs. pentru potenþiali clienþi,
costul apariþiei fiind negociabil. �
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este o publicaþie lunarã care se
distribuie gratuit, prin poºtã, la
câteva mii dintre cele mai
importante societãþi de: pro-
iectare ºi arhitecturã, con-
strucþii, fabricaþie, import,
distribuþie ºi comercializare de
materiale, instalaþii, scule ºi
utilaje pentru construcþii, bene-
ficiari de investiþii, instituþii
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Compania de investiþii, Compa-
nia de autostrãzi ºi drumuri
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a României etc.) aflate în baza
noastrã de date.

În fiecare numãr al revistei
sunt publicate: prezentãri de
materiale ºi tehnologii noi,
studii tehnice de specialitate
pe diverse teme, interviuri,
comentarii ºi anchete având ca
temã problemele cu care se
confruntã societãþile implicate
în aceastã activitate, reportaje
de la evenimentele legate de
activitatea de construcþii, pre-
zentãri de firme, informaþii de
la patronate ºi asociaþiile profe-
sionale, sfaturi economice ºi
juridice etc.

Încercãm sã facilitãm, în acest
mod, un schimb de informaþii ºi
opinii cât mai complet între toþi cei
implicaþi în activitatea de con-
strucþii.
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