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din sumar
Țara… arde și restul… !?
Restul nici măcar nu se…
piaptănă pentru că are
altceva la ordinea zilei!
Adică face ce-i trece prin
cap. Și-i trece. Îi trece
pentu că românul a fost,
este și va fi mereu un original în toate. Inclusiv
pentru soarta lui și a „țărișoarei” din care face parte.
Ultima sa preocupare
(a opoziției cu precădere), nu este nici ce va mânca,
unde va munci, unde va dormi, unde se va educa, unde
și cum își va îngriji sănătatea etc., etc. Nu, preocuparea
ce-l stăpânește și-i dirijează gândurile o reprezintă ce se
va întâmpla cu familia. Familia constituită din cuplurile
de același gen sexual.
Cele spuse mai sus sunt desigur, ridicole, dar sunt. Te
uiți și nu mai știi ce să crezi când vezi că „tinerii frumoși
și furioși” vor nu numai salvarea Bucureștiului și a
României ci și redefinirea noii familii. Și parcă vrând să
confirme cât de stringentă este o asemenea aberație, în
horă s-au prins ca și cum nu era ceva mai bun de făcut
pentru țară, chiar și cei aflați la putere, promițând că
până la sfârșitul acestui an vor organiza un referendum
național pe această temă.
Mai în glumă, mai în serios, s-a ajuns la ceva unic.
Adică, toți se află în opoziție. Cel puțin pe această temă!
Dar să ne închipuim puțin că ne-am „trezit” și vedem mai
lucid ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că prima oară
de la numire, șeful Executivului a fost chemat în Parlament să prezinte situația economică a țării. Și ce să vezi:
„succesuri peste succesuri”: s-a depășit creșterea economică prognozată, fiind fruntașii Uniunii Europene;
câștigul salarial a crescut cu 15%; cele mai multe locuri
de muncă s-au înregistrat în industrie; veniturile bugetare sunt mai mari cu 9%; producții agricole record; și, ca
un corolar, 86% din programul de guvernare este îndeplinit.
Deci, trai neneacă, nu alta! Oare? Opoziția parlamentară, însă, s-a exprimat în același for precizând că: tot
ceea ce s-a spus este o laudă de sine care, desigur, se
spune, nu miroase-a bine.
Că este bine să ne trezim la realitate ne-a spus-o și
comisarul european Corina Crețu într-o recentă vizită la
București în care ne-a arătat unde ne aflăm și ce trebuie
să rezolvăm cât mai curând:
• în România nu s-a înțeles încă faptul că banii vin de
la Bruxelles, dar munca se face în țară;
• Comisia Europeană plătește abia acum ceea ce
România trebuia să finalizeze în 2015;
• problema principală este lipsa de proiecte pentru
solicitarea de fonduri, mai ales pentru că în 2017 se
sperase la o absorbție de 1 miliard de euro;
• numărul redus de proiecte pentru 2014 – 2020 va
genera o absorbție deficitară;
• proiectele pentru infrastructura rutieră și feroviară
trebuie să devină o problemă națională pentru că nu am
primit niciun proiect până acum;
• sunt mereu probleme cu proiectele depuse pentru
că se pierd mulți bani pentru studii de fezabilitate și pentru procesele din instanță;
• România este singura țară care nu depune proiecte
în format electronic, îngreunând restul operațiunilor;
• pentru sănătate România, în perioada 2014 – 2020,
are la dispoziție 320 milioane euro, din care 150 de milioane pentru 3 spitale regionale;
• sunt prevăzuți 100 milioane euro pentru ca Institutul
Cantacuzino să devină lider european în domeniul
vaccinurilor etc.
Și atunci, ce este mai bine? Să tai „frunze la câini” cu
ceea ce îți trece aiurea prin cap sau să beneficiezi de
niște bani ai UE pentru care nu ți se cer decât proiecte!?
Ciprian Enache

Proiecte de țară:
UN POD? O ȘOSEA? O CALE FERATĂ? O HIDROCENTRALĂ? (I)
ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

În curând aniversăm, deși sunt
mulți și dintre cei care comemorează, 28 de ani ai unei noi
libertăți. În dezbaterea publică a
elitelor românești, termenul de
„proiect de țară” a revenit periodic în actualitate. Din multele
idei, doar două s-au concretizat,
dintre care una incomplet: accesul în NATO și integrarea europeană.
Inconsistența aderării noastre
în UE, consecință a unor comportamente neadecvate, este și
un rezultat al sterilelor naționale
zbateri vis-a-vis de adoptarea
monedei europene. Împinși de la
spate de considerente strategice
și/sau economice, am transformat integrarea noastră deplină
într-o lipsită de conținut discuție
tehnică privind criteriile de convergență și impactul social al unei

depline conformări. Pare a ne fi
bine în băltoaca noastră, iar moneda euro și-a pierdut suflul ca
potențial proiect de țară, într-un
moment în care alte țări, de
exemplu Italia, gândesc deja
introducerea, în paralel cu moneda europeană, a unei… monede
naționale.
Aceste elemente, prezentate
mai sus, ne spun câte ceva: noi,
elitele societății de astăzi, părem
a fi incapabili să ne asumăm prologul, desfășurarea și ducerea la
final a unui proiect de țară. Timpul nu mai are răbdare cu noi, iar
Europa și mai puțin. Statutul de
codași ne doare. Peste toate,
părem a fi complet lipsiți de reacție în fața vitezei cu care UE stabilește și urmărește noi ținte în
integrare.

Podul Regele Carol I ‐ Cernavodă
4

Deși se spune că fiecare popor
își are conducătorii pe care îi merită, am convingerea că stă în
puterea elitelor noastre ca, oricât
de slabi au fost și sunt acești conducători, să-i prindem strâns de
umeri și să-i îndreptăm cu fața
către viitor, îmbrâncindu-i, dacă e
cazul, către acesta.
În 14/26 septembrie 1896,
acum exact 121 de ani, cuvintele
Regelui Carol I – întemeietor
vizionar al României moderne erau înscrise pe un pergament
zidit la inaugurarea Podului de la
Cernavodă: „Mulțumită râvnei și
măiestriei inginerilor români, am
trecut pe deasupra valurilor celor
două brațe ale Dunării și am bătut
cel din urmă cui care a încheiat și
sfârșit aceste falnice lucrări”.
Regele a mulțumit apoi Corpului Tehnic pentru râvnă și hărnicia
arătate în săvârșirea lucrărilor
inginerești desfășurate în anii
domniei sale, lucrări ce au accelerat cu o vigoare nemaiîntâlnită
progresul României.
Regele Carol I a fost un
vizionar, un adevărat conducător
care a înțeles că progresul știe să
meargă doar pe căi ferate și drumuri, pornind și ducând la bun
sfârșit un adevărat Proiect de
Țară.
Începând cu anul 1869 se dau
în exploatare liniile de cale ferată
București – Giurgiu, București –
Roman cu ramificația Bărboși –
Galați, Tecuci – Bârlad, Iași – Pașcani, Ploiești – Predeal și altele.
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„Cine nu învață din istorie
este condamnat să o repete”
După 1878, experiența concesionării căilor ferate obligă guvernul român să dea în antrepriza
inginerilor noștri executarea și
exploatarea lucrărilor publice.
Astfel, în 18/30 octombrie 1881,
se inaugurează tronsonul de cale
ferată Buzău – Mărășești, ocazie
cu care Regele se întoarce din
nou cu fața către inginerii români,
adresându-li-se:
„Iată succese strălucite, progrese însemnate, dobândite prin
noi înșine! Aceste mândre cuvinte,
care împodobesc Coroana României,
trebuie să fie săpate în inima
fiecărui român! Trebuie ca ele să
fie călăuza noastră, fiindcă ele ne
vor da tăria de a învinge toate
greutățile, ele ne vor da încrederea în viitor!”
Întorcându-ne în vremurile
noastre, în care sterilitatea
discuțiilor ucide din fașă orice
proiect de țară, sterilitate programată parcă de o parte a
vechilor elite, încă nu reușim
să ne împiedicăm a întreba:
oare circulația elitelor, regula
80/20 sau Legea celor puțini
(magistral expuse de sociologul italian Pareto), catalizată
de un sistem de învățământ
adecvat dezvoltării acestora,
nu poate reprezenta un asemenea proiect? Fără îndoială că
da. Dar acest proiect cere o
nouă viziune, o nouă strategie
și, peste toate, foarte mult
timp. Îl putem porni și-i putem
acorda un termen de, să
zicem, 30-35 de ani.
Pentru asta avem nevoie nu
doar de elementele înșiruite mai
sus, ci și de o nouă viziune
politică ce acordă educației
importanța cuvenită. Atunci când
educația va produce adevăratele
vârfuri ce vor accede în eșalonul
conducător, lucrurile se vor
schimba în bine. Până atunci însă,
vechile elite politice conservatoare, impropriu educate și stagnante, își vor extrage resursele
de bază ale supraviețuirii din lipsa
educației.

Podul Regele Carol I ‐ Cernavodă

Cum România nu-și mai poate
permite 35 de ani de așteptare,
singura soluție rămân elitele
actuale de la baza puterii, vârfurile științifice, tehnologice, inginerești, antreprenoriale, care să
miște puterea politică spre progres și integrare în rândul națiunilor dezvoltate ale Europei.
Pornind de la cerințele de bază
ale progresului – învățământ,
infrastructură, energie, asigurarea resurselor de bază (hrană,
locuințe, sănătate) –, trebuie să
stabilim „ierarhia” dezvoltării și să
constatăm că:
• Putem forma elite bazându-ne
pe un învățământ modern și
adaptat în 30-35 de ani;
• Putem facilita dezvoltarea
economică – bază a satisfacerii
nevoilor sociale – proiectând, ca
obiectiv de urgență zero, dezvoltarea infrastructurii de transport;
• Putem sprijini dezvoltarea
economică punând la dispoziția
societății energie ieftină și multă;
• Avem capacitatea asigurării
resurselor de bază la standarde
înalte, concomitent cu dezvoltarea economică.

Ce putem face rapid și concret?
Să dezvoltăm infrastructura de
transport și energetică!
Cu ce să începem?
Cu cei mai săraci
și cu cei ce ne aduc bogăție!
Și iată un proiect de țară:
autostrada Iași – Tg Mureș.
Și iată al doilea proiect de țară:
autostrada Suceava – București.
Și iată al treilea proiect de țară:
autostrada Renault – Ford – Transilvania.
Și iată al patrulea proiect de țară:
lucrările hidroenergetice și de utilizare rațională a resurselor de
apă, de apărare împotriva inundațiilor și de asigurare a resurselor pentru irigații, începute pe
banii noștri și ai părinților noștri și
abandonate tot pe banii noștri și
ai părinților noștri. Putem lansa
aceste proiecte și putem mobiliza
resursele necesare.
Contraproiecte de țară avem
destule: stadioane în pantă, pârtii
de ski fără zăpadă, centuri ocolitoare ale orașelor fără trafic…
Ce putem să ne propunem în
timp? Învățământul, educația
capabile să faciliteze acea circulație a elitelor de jos în sus, asigurând progresul unei Românii pe
care o iubim și pe care nu dorim
să o părăsim. q

Bazează-te pe noi!
Build on us!
Numele de Soletanche Bachy este echivalent cu al antreprenorului general în domeniul geotehnicii şi
ingineriei civile, parte a grupului Soletanche Freyssinet și a grupului Vinci Construction.
Soletanche Bachy este rezultatul fuziunii a două antreprize: Bachy (înființată în 1927) şi Soletanche
(înființată în 1947), având azi peste 10.000 de angajați în 70 de țări, cu peste 60.000 contracte onorate în 100 de țări.
Lansat ca specialist în tehnologii de injectare a pământurilor, Soletanche Bachy şi-a însușit, în timp, o
gamă completă de metode și tehnologii specifice ingineriei geotehnice, fundațiilor speciale, lucrărilor
subterane și marine, lucrărilor de îmbunătățire a terenurilor sau de tratare și control al poluării.

Proiecte cu rezonanță internațională sunt, de exemplu: fundația turnurilor Petronas din Kuala
Lumpur; stabilizarea nisipului maritim de la cele două insule-palmier din Dubai; lucrările portuare de
la Port 2000 din Le Havre; incinta de la Ground Zero – WTC New York; cel mai adânc ecran de
etanșare din lume la reabilitarea barajul Mud Mountain, SUA; cea mai mare cantitate (25.000 m3!) de
betonare continuă din lume, la construirea Muzeului „Al Doilea Război Mondial” din Gdansk, Polonia.
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Având 12 subunități specializate și departamente dedicate cercetării și dezvoltării, în care sunt implicați experți, în contact direct cu realitățile practice ale specialității lor, și bazându-se, totodată, pe
parteneri externi cum ar fi laboratoare, institute de cercetare și universități, s-a creat un mediu
extrem de fertil pentru promovarea de idei noi.
Dedicat inovațiilor tehnice, Soletanche Bachy investește anual 2% din cifra de afaceri în programe
de cercetare din Uniunea Eurpoeană și din țările unde este prezent prin filialele importante.
Toate acestea au făcut ca societatea să dețină un portofoliu total de peste 500 licențe, din care cca
35 înregistrate în fiecare an, licențe care au contribuit la obținerea a peste 15 premii de inovație acordate de FNTP (Federația Națională de Lucrări Publice din Franța) pentru tehnologii şi soluții, cum ar fi
sistemul de etanșare CWS, procedeul Hidrofreză, metoda Geomix, tehnologia T.pile, metodele JetPlus, Proccope, Starsol, Colmix, Springsol.

Prezentă în România din 1992 – aniversând astfel 25 de ani de la înființare – filiala SBR a participat de-a lungul anilor la realizarea unor proiecte provocatoare, mai ales în domeniul construcțiilor
civile și industriale, precum Casa Radio, Park Lake Plaza, Siniat Turceni, The Office Cluj, Green Court – C,
Azomureș, City Business Excellence Center Timișoara, Trade Center Oradea, Stadionul Ion Oblemenco
Craiova, Victoria Office Business, Freelo București, Bosch Rexroth Blaj, Promenada Mall Novi Sad.

În aceeași măsură, expertiza grupului Soletanche Bachy oferă soluții globale pentru noile provocări
apărute prin investițiile în infrastructura de transport navală din România, care vizează edificarea de
obiective noi și consolidarea structurilor existente, având ca scop lărgirea facilităților logistice.

SOS!
Investițiile din România în pericol
din cauza lipsei de forță de muncă în construcții
Noi, românii, am trăit s-o vedem și pe-asta. România, furnizoare pentru multe țări din Europa, să
se plângă, de un timp încoace, că nu mai are forță de muncă pentru lucrările de construcții.
În ultimii ani, deși numărul investițiilor a scăzut, și când ar mai fi unele de executat sunt probleme cu asigurarea forței de muncă necesare. Este și motivul pentru care i-am adresat dlui
ing. Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții, câteva
întrebări pentru a afla ce soluții ar putea fi pentru ieșirea din acest impas.
Redacția: Din analiza Federației
Patronatelor Societăților din
Construcții rezultă că deficitul de
forță de muncă din acest sector
este, în momentul de față, de
cca 200.000 de angajați, ceea
ce reprezintă cam 30% din
necesarul de forță de muncă din
construcții. Ce consecințe va
avea această situație – dacă
nu se va rezolva – pentru
desfășurarea investițiilor din
România?
Cristian Erbașu: Așa cum se
observă, deficitul de forță de muncă
este foarte mare. Ne aflăm într-o
perioadă în care au început să se
deruleze licitațiile publice pentru
investiții finanțate din fonduri europene. Riscul cel mai mare va fi
acela că și în cazul în care se vor
semna contractele sau vor începe
lucrările, acestea să nu poată fi terminate. Și mai grav ar fi că s-ar
putea să se rezilieze contractele
înainte chiar de a fi începute lucrările.
Red.: O primă soluție ar fi repatrierea muncitorilor români care
lucrează, în prezent, în alte țări.
Ce ar trebui făcut în acest
sens?
C.E.: Da, este una dintre soluții,
dar care nu poate fi controlată.
Mulți muncitori nu se vor mai întoarce
acasă niciodată. Și-au făcut familii,
au copii la școală și s-au integrat în
societatea de acolo. Se vor întoarce
doar cei care nu reușesc să se realizeze în străinătate. În ceea ce privește societățile din construcții, noi
încercăm să asigurăm condiții cât
mai bune angajaților noștri pentru
a încerca să stabilizăm forța de
muncă. În ultima perioadă, de
pildă, multe societăți au crescut
salariile angajaților chiar până la
30%. În aceste condiții sperăm că
unii dintre cei plecați, care nu s-au
stabilizat încă în străinătate, vor
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prefera să se întoarcă și să contribuie la realizarea investițiilor din
România.
Red.: O altă soluție este importul de forță de muncă din alte
țări. În primul rând din cele
învecinate (Republica Moldova,
Ucraina, Bulgaria) dar chiar și
din zone mai îndepărtate (Asia,
de pildă). Guvernul vă poate
ajuta mai mult în acest sens?
C.E.: Cu țările din Europa nu se
pot face multe lucruri pentru că și
ele se confruntă cu aceleași situații.
Pentru cei din Moldova, România
reprezintă doar platforma de pe
care pleacă în vest. Pentru țările din
Asia ar trebui revizuită legislația,
care ne obligă să asigurăm salarii
mai mari decât cele ale românilor.
De exemplu, dacă aducem muncitori necalificați, conform legislației
actuale, va trebui să le asigurăm
salariul mediu pe economie, în timp
ce pe „necalificatul” român, pentru
aceleași activități, îl plătim cu salariul minim pe economie. În plus,
Asia înseamnă alte culturi, alte religii, complicații în adaptare etc. dar
rămâne o opțiune pentru firmele
românești.
În legătură cu implicarea statului, aș mai sublinia și un alt aspect.
Sigur că prin aderarea la UE ne-am
câștigat dreptul la libera circulație a
forței de muncă dar autoritățile
române se comportă uneori ca fiind
mai mult europene decât românești.
Vă dau două exemple: ANOFM
(Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) acționează, de
cele mai multe ori, ca o agenție de
plasare a forței de muncă pentru
piața occidentală. Pentru a vă convinge de acest lucru trebuie doar
să accesați comunicatele de presă
de pe site-ul său. De asemenea,
Guvernul a lansat la începutul lui
august, în trei județe din Moldova,
un proiect pilot „Informează-te
acasă, protejează-te afară!”. Sigur că

Cristian Erbașu
trebuie informați și românii care
pleacă din țară pentru o viață mai
bună dar programul pare mai
degrabă o invitație de a pleca din
țară. Iar ambasadele noastre ce fac?
Mai nimic!
Red.: Guvernul actual a adoptat unele măsuri pentru a stimula mobilitatea forței de muncă
în interiorul țării, cum ar fi, de
exemplu, compensarea chiriei
pentru cei ce se angajează la o
distanță mai mare de localitatea
de reședință. Au dat rezultate
asemenea măsuri?
C.E.: Poate pentru cei ce vor să
vină în București. În rest, ce rezultate să dea în condițiile în care criză
de forță de muncă este în toată
țara?
Red.: În ce măsură vă ajută
sistemul de învățământ românesc la pregătirea specialiștilor
și a muncitorilor calificați necesari în construcții? Dar alte forme
de învățământ și pregătire a
oamenilor?
C.E.: Aici discutăm despre o
problemă mult mai gravă:
1. Nu mai există o preocupare
pentru dezvoltarea dorinței de a
munci. Este o chestiune care ar
trebui să fie abordată încă din
școala primară și chiar din familie.
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2. Deși se vorbește de ani de zile
despre învățământul profesional,
nu s-a făcut nimic. În București am
informația că există doar o singură
clasă de elevi pentru construcții.
3. Se încearcă dezvoltarea unui
învățământ dual dar deocamdată
rezultatele sunt foarte slabe. După
ce au învățat o meserie, tinerii tot
spre străinătate se îndreaptă. Diferența de salarizare dar și diferența
dintre nivelele de trai și ale relațiilor
sociale dintre România și țările din
occident este cea care acționează
puternic în acest sens. Este vorba și
de bani dar și de calitatea vieții, de
sistemele de asigurări, de relațiile
cu autoritățile statului etc.
Red.: Construcțiile mai au un
handicap în comparație cu alte
sectoare: activitatea neritmică.
Respectiv, perioade în care sunt
lucrări de executat, alternând cu
altele în care activitatea este
mai scăzută. Am înțeles că vă
confruntați cu multe situații în
care, în aceste perioade, deși au
contracte de muncă, angajații
părăsesc firma și pleacă la alte
societăți sau în afara țării. Cum
vedeți rezolvată o asemenea
situație? Ce rol are, în aceste
condiții, mai ales în perioadele de iarnă, Casa Socială a
Constructorilor?
C.E.: Se știe că domeniul nostru
are această caracteristică mai ales
în perioada de timp friguros, adică
noiembrie-martie. Dacă iarna este
mai grea și constructorii nu au fronturi de lucru protejate, fiind nevoiți
să întrerupă activitatea, parțial sau
total, Casa Socială a Constructorilor
este soluția. Firmele care se înscriu
în Casa Socială beneficiază, în
această perioadă, de asigurarea
atât a salariilor pentru muncitori,
cât și a contribuțiillor aferente salariilor care se plătesc la stat.
Red.: Sectorul construcțiilor
este unul dintre cele mai predispuse la munca „la negru”. Nu
puține sunt societățile care, în
România, apelează la un asemenea sistem, făcând o concurență
neloială firmelor care lucrează
legal și corect. În această
situație, considerați că instituțiile de control pot face mai
mult pentru reducerea și
chiar eradicarea muncii la
negru în construcții?
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C.E.: Da, pot face mult mai mult
și în acest context solicităm instituțiilor de control ale statului să-și
facă treaba, verificând și șantierele
care sunt suspecte chiar și pentru
un ochi mai puțin avizat. Sunt
multe șantiere, mai ales în zona
rezidențială, unde nu se vede o
împrejmuire, muncitorii nu poartă
echipamente de protecție, nu există
panouri avertizoare etc. Acestea
folosesc multă forță de muncă
neangajată cu forme legale și
reprezintă și un mare risc pentru
beneficiar din punct de vedere al
calității lucrărilor executate.
Red.: Surprinzător, la licitațiile
din România nu se solicită firmelor participante să demonstrze
că dispun de forța de muncă
necesară pentru finalizarea, în
bune condiții, a lucrării respective.
Ce consecințe are această
situație asupra calității și a
respectării termenelor de
execuție a lucrărilor?
C.E.: Patronatul nostru a solicitat în repetate rânduri la ANAP
(Agenția Națională pentru Achiziții
Publice) să se introducă un factor
de evaluare care să se refere la asigurarea cu personal angajat al firmei iar pentru aceasta societatea
respectivă să primească un anumit
punctaj. Altfel, o firmă care vine la
licitație doar cu un staff și cu avocați, așa cum s-a întâmplat și până
acum, nu va mai putea să facă
lucrările și atunci avocații vor fi personajele cele mai importante ale
contractului. Ei vor căuta toate culpele investitorului și vor face bani
din asta, fără să înceapă măcar
lucrările. Evident că vedetele vor fi
lucrările publice mari.
Red.: De ani buni încercați, dar
nu reușiți, să rezolvați „certificarea societăților din construcții”.
Din ce cauză și ce consecințe
are această situație asupra
calității lucrărilor de con strucții?
C.E.: Într-adevăr, de cca 15 ani
încercăm să facem ordine în piața
construcțiilor. S-au obținut rezultate minime, în sensul că noua
formă a Legii 10/1995 – Legea calității în construcții prevede nevoia
certificării firmelor. Deocamdată,
doar atât! Au fost dezbateri la
MDRAPFE (Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene) dar ministerul
nu dorește o certificare așa cum am
propus-o noi, adică făcută de un
organism independent, alcătuit din
reprezentanți ai asociațiilor profesionale și patronale, cadre universitare, Inspecția de Stat în

Construcții (adică profesioniștii din
domeniu) și un reprezentant al
MDRAPFE, care să vegheze la legalitatea procesului de evaluare și
certificare. Din păcate, ministerul
dorește ca certificarea firmelor să
fie făcută de el. Asta ar însemna o
evaluare formală și atât. Or, în
toate țările, evaluarea și certificarea societăților de construcții o fac
asociațiile profesionale care au cea
mai corectă și clară imagine asupra
sectorului și a firmelor sale. Dar, la
noi, din păcate, nu se dorește acest
lucru.
Red.: Foarte mulți antreprenori,
dar și cetățeni simpli, consideră
că ajutoarele de șomaj și cele
sociale care se acordă în România, la valori apropiate de salariul minim și fără unele condiții
impuse pentru acordarea lor nu
sunt în măsură să-i determine
pe șomeri să se angajeze. Cum
se confruntă cu această
situație societățile din construcții și cum vedeți rezolvarea ei?
C.E.: Este și aceasta o problemă
în care statul acționează greșit,
neîncurajând munca. Suntem de
părere că, pentru tineri, mult mai
eficientă ar fi acordarea unei
indemnizații la prima angajare.
Red.: Aproape în unanimitate
antreprenorii români consideră
că măsura adoptată de Guvern,
privind „split TVA”, le va îngreuna activitatea. Și totuși, se
merge înainte cu aplicarea ei.
Ce efecte va avea această
măsură în construcții? După
părerea dumneavoastră, ar fi
existat alte soluții pentru
reducerea evaziunii în domeniul TVA-ului?
C.E.: Am avut reacție, ne-am
exprimat punctul de vedere. Evident că nu putem fi de acord cu o
astfel de măsură care va produce
mai mult complicații. Aparent, Statul ar avea speranța că ar încasa
taxa mai repede și mai sigur.
În realitate, nu s-au luat în calcul
implicațiile privind costuri în plus,
atât la nivelul instituțiilor statului,
cât și la cel al contribuabilului.
Și mai ales, nu s-a făcut un studiu
de impact. Cu siguranță că sunt
sectoare de activitate unde s-ar
putea obține rezultate și sunt sectoare de activitate unde o astfel de
măsură va aduce mai mult complicații, așa cum este sectorul nostru,
al construcțiilor. În realitate, marii
evazioniști vor rămâne, pe mai
departe, tot mari evazioniști. q
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Sediu S+P+2E și șarpantă peste corp existent parter
la Direcția Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor Dolj
Beneficiar: DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR DOLJ
Proiectant general: SC TELESTIL SRL - Slatina
Constructor: SC GRUP PRIMACONS SRL - Slatina

EXIGENȚA „A”:
SIGURANȚA ȘI STABILITATEA
STRUCTURII
Alcătuirea și conformarea structurală a clădirii a fost executată
luându-se în calcul prevederile normativelor și standardelor în vigoare
privind proiectarea antiseismică,
încărcările date de vânt și zăpadă.

EXIGENȚA „B”:
SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE
Periodic este necesar a se verifica modul de comportare a trotuarului și a terenului din jurul
acestuia. Dacă se constată tasări
diferențiate pe lângă fundații, care
permit infiltrarea apelor rezultate
din precipitații, se vor lua măsuri de
etanșare a acestora.
La structura de rezistență se va
urmări, în timp, apariția fisurilor și
a dormațiilor grinzilor.

EXIGENȚA „C”:
SIGURANȚA LA FOC
La construirea obiectivului a fost
luat în considerare Normativul
P 118/99.

Structura din lemn a șarpantei a
fost tratată ignifug pe toată suprafața sa.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE
ALE CONSTRUCȚIEI
Obiectivul (sediu administrativ +
sală de ședințe) are o suprafață
desfășurată totală de 1.205,00 m2,
din care suprafața construită totală
este de 515,00 m2. Sala de ședințe
are un regim de înălțime parter, în

timp ce corpul de clădire administrativ are regimul de înălțime P+2E.
Suprafața de teren aferentă este
de 8.720,00 m2.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI
ALE REȚELELOR
Pentru asigurarea cu utilități a
obiectivelor au fost executate rețele
de alimentare cu apă și rețele de
canalizare pentru evacuarea apelor
uzate.

continuare în pagina 12 È
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Æ urmare din pagina 10
• Pentru alimentarea cu energie
electrică a fost instalată rețeaua
electrică de joasă tensiune, din
cablu torsadat, montată aerian pe
stâlpi metalici, în lungime de
700,00 m.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI
ALE CLĂDIRILOR
Structura de rezistență este
alcătuită din stâlpi și grinzi din
beton armat încastrate și fundații
rigide, izolate sub stâlpi și continue
sub pereți.
Acoperișul este de tip terasă, cu
termo și hidroizolație. La clădirea
existentă, șarpanta executată a fost
de tip pe scaune, din lemn de rășinoase, învelitoarea fiind din tablă
țiglă, prevăzută cu parazăpezi,
jgheaburi și burlane. Închiderile
exterioare s-au construit cu zidărie
din BCA de 35 cm grosime, iar compartimentările interioare din zidărie
de BCA cu grosimea de 15,0 cm.

STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ
• Rețeaua de canalizare. Pentru
evacuarea apelor uzate, la rețeaua
de canalizare (φ400 mm) existentă s-a adăugat o rețea de
canalizare (φ250 mm, L = 30,0 m)
pe amplasament.
• Rețeaua de alimentare cu apă.
În zonă există rețea de apă rece.
Rețeaua de apă rece s-a executat din țeavă de polietilenă de înaltă
densitate (PE 80, φ90 mm, L = 50,00 m)
montată îngropat.
Branșamentele de apă rece
menajeră s-au executat, de asemenea, din țeavă de polietilenă de
medie densitate (PE 80, φ1”) montată îngropat.

Este alcătuită din cadre cu stâlpi
și rigle (grinzi) din beton armat
încastrate și fundații rigide, izolate
sub stâlpi și continue sub pereți, cu
deschideri de la 3,00 m până la
6,00 m, cu travei între 3,50 m și
6,00 m în funcție de conformarea
clădirii.
Stâlpii din beton armat au secțiunea de 45 cm x 45 cm, iar grinzile
din beton armat, secțiunea de 30 cm
x 50 cm.
Planșeele s-au executat monolit,
din beton armat, cu grosimea de
14 cm. Închiderile s-au făcut din
zidărie de BCA cu grosimea de 35
cm, iar compartimentările din zidărie
cu BCA cu grosimea de 15 cm.

UTILITĂȚI
ȘI PRINCIPALELE UTILAJE
PENTRU DOTAREA CONSTRUCȚIEI
(CAZANE, HIDROFOARE,
ASCENSOARE ETC.)
• Alimentarea cu energie electrică a obiectivului propus s-a realizat prin racordarea acestuia la
branșamentul existent în incintă.
• Rețeaua de apă potabilă și
canalizarea executate au fost racordate la rețelele de apă și canalizare
existente.
• Alimentarea cu agent termic
(încălzire și apă caldă menajeră) a
obiectivului se face prin intermediul
centralei care funcționează cu gaz,
centrală care a fost amplasată în
subsolul clădirii, într-o încăpere
special destinată.
Rețeaua termică de încălzire și
cea de apă caldă menajeră au fost
executate cu conducte din cupru,
montate aparent pe elementele de
construcție ale suprastructurii.
Pe racordurile de apă rece s-au
prevăzut apometre cu φ1”, montate
în cămine de vane la limita de proprietate.
• Deșeurile rezultate sunt de tip
menajer și vor fi colectate în recipiente tip europubelă.
• Pentru alimentarea cu gaze a
obiectivului s-a executat un racord
la rețeaua de gaze existentă în
incintă.
• Obiectivul a fost dotat și cu o
rețea de telefonie și internet, prin
racord la rețelele aferente existente
în incintă.

INSTALAȚII
AFERENTE CONSTRUCȚIILOR
• Instalația de apă rece și apă
caldă interioară s-a executat din
țeavă de cupru, montată în nișele
special amenajate în suprastructură
și aparent în infrastructură.
• Pe racordurile la obiectele
sanitare s-au prevăzut robineți de
închidere.
• Instalația de încălzire s-a executat din țeavă de cupru, montată
aparent pe elementele de construcție ale suprastructurii.
• Instalația electrică a fost montată îngropat în elementele de construcție. q
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Ordonanța privind plata defalcată a TVA trece ca „fulgerul” prin guvern
și împovărează mai mult mediul de afaceri
Cu toată opoziția și criticile mediului de afaceri și ale
constructorilor în particular, Ordonanța 23/2017 privind
plata defalcată a TVA a trecut cu viteză prin Guvern și a
fost publicată în Monitorul Oficial la 31 august.
Nu ne mai miră nimic și totuși, ne surprinde și ne
revoltă - iar și iar - modul cum noi, societățile de construcții,
care contribuim cu cca 6% la PIB-ul României și care putem afirma - suntem sectorul de activitate cu cel mai
mare impact asupra mediului vizual și societății în general,
suntem „ascultați” de legiuitor.
Rolul consultativ pe care societatea civilă îl are, conform legii, este atât de consultativ, încât actele normative
trec la fel de ușor de consultările publice, cum trece acceleratul printr-o haltă, fără oprire. Ne punem pe șine, dar
trenul trece mai departe.
„Ne-am pus pe șine” și împotriva ordonanței privind
plata defalcată a TVA, care - așa cum s-a vehiculat mult în
presă - nu face decât să blocheze sume de bani ale contribuabililor, să introducă sarcini administrative și costuri
suplimentare, îngreunând activitatea acestora.
Pare incredibil, în condițiile în care tot mediul de afaceri se revoltă, că această Ordonanță a trecut „cu brio” de
Testul IMM realizat de Grupul pentru evaluarea impactului
economic al actelor normative asupra IMM-urilor
(GEIEAN), concluzionând ca „oportună” implementarea
noii măsuri, fără impact asupra IMM-urilor și contribuabililor în general!!
Așa numitul „Test IMM” - prea puțin cunoscut de jucătorii de pe piață sau de media - a fost introdus în 2014
prin modificarea Legii 346/2004 privind stimularea

înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, ca
obligație a inițiatorilor actelor normative de a evalua efectele introducerii noii reglementări, mai întâi și cu precădere, asupra activității întreprinderilor mici și mijlocii.
Realitatea este că Raportul Testului IMM este doar o
formalitate, copy-paste din Nota de fundamentare a actului normativ, iar concluziile sunt cosmetizate în funcție de
rezultatele dorite: vrem să distrugem firmele mici? Testul
IMM va spune că este în regulă. Vrem să îi aducem la
limita rezistenței? Testul IMM va spune că este bine, se
poate.
Aceeași modificare din 2014 introducea o noțiune
nouă, în favoarea IMM-urilor, și anume „Principiul numărului constant”, care prevedea că „introducerea unor noi
sarcini administrative - obligații de raportare/conformare pentru întreprinderi mici și mijlocii trebuie să aibă loc
simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente”.
Un principiu bun pe hârtie, neaplicat în realitate!
Rămânând la Ordonanța în cauză, care introduce - în
mod incontestabil - sarcini administrative noi, ne întrebăm
ce surprize ne pregătește Guvernul, cum va degreva IMMurile de sarcinile existente începând cu 1 ianuarie 2018,
astfel încât să respecte principiul numărului constant?
Rămânem în așteptare, în „gara” imaginară în care
sperăm ca într-o zi, toate trenurile să oprească, iar unele
dintre ele să-și schimbe direcția fiindcă noi, mediul de afaceri, noi, constructorii îi avertizăm că direcția este greșită.
Irina FORGO - Director Programe FPSC
0751054501 | office@fed-psc.ro
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Principalele soluții de protecție
împotriva căderilor de stânci (II)
În cadrul articolelor precedente am făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor tipuri de soluții
pentru stabilizarea și protecția obiectivelor de interes împotriva căderilor de stânci.
În continuare vă prezentăm câteva idei privind modul de abordare a unui astfel de proiect.
Primul aspect care trebuie luat
în considerare este geometria pantei, astfel:
a) Pantă simplă (fig. 1A);
b) Pantă înclinată cu trepte
(fig. 1B);
c) Perete vertical (fig. 1C);
d) Situații intermediare (fig. 1D).
La o primă estimare, soluțiile sunt:
• Cazul a), Bariera Rockfall;
• Cazul b), Plasa pe pantă adiacentă obiectivului protejat și barieră pe prima creastă;
• Cazul c), Plase;
• Cazul d), Barieră la piciorul pantei.
Al doilea aspect ce trebuie
considerat este natura rocii și sistemul de fisuri și crăpături existent.
În mod normal, aceste informații
sunt relevate în urma unui studiu
geomecanic și a unei cartări cât mai
exacte a zonei afectate.
Principalele cazuri întâlnite în
practică sunt:
A) Căderi de blocuri, relativ mici
ca dimensiune, fără ca versantul
să prezinte semne de instabilitate
globală (fig. 2A);
B) Căderi de blocuri având
dimensiuni mari dar fără ca versantul să prezinte semne de instabi litate globală (fig. 2B);
C) Căderi de blocuri mari și stabilitatea versantului neasigurată
(fig. 2C);
D) Instabilitate globală a versantului (fig. 2D).
În mod normal, instabilitatea de
suprafață este legată de degradarea rocii expuse la condițiile
atmosferice. De obicei, acest gen
de instabilitate nu afectează stabilitatea globală a versantului.
Cu ajutorul plaselor și barierelor
putem rezolva numai problemele legate de instabilitatea de suprafață.
Al treilea aspect care trebuie
considerat este legat de constrângerile specifice zonei, ce ar putea
avea efect asupra procesului de
instalare a soluției, cum ar fi existența drumurilor de acces, a liniilor
de înaltă tensiune și chiar a
copacilor. În funcție de aceste constrângeri, soluțiile se pot modifica
astfel încât riscul instalării să fie
minim.
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Foto 1: Principalele elemente ale sistemului
Soluția cu plase ancorate Tip
Draperie se poate aplica în acele
zone în care volumul și dimensiunea blocurilor instabile este redusă.
Această soluție se aplică în cazul în
care nu vrem să stabilizăm roca
superficială, ci doar să dirijăm controlat blocurile către baza pantei.

Fig. 3: Studio Macro 2

Utilizarea acestei soluții presupune întocmirea unui program de
mentenanță, deoarece volumul de
rocă ce se acumulează la baza
pantei trebuie să fie eliminat periodic.
Soluția Tip Draperie se folosește
acolo unde alte soluții de stabilizare
a zonei superficiale sunt prea costisitoare.
Principalele elemente care se
dimensionează în cadrul acestui
sistem sunt:
• Rezistența plasei;
• Rezistența cablului de ancoraj;
• Rezistența ancorelor intermediare;
• Rezistența ancorelor laterale.

Pentru dimensionarea acestor elemente, Maccaferri folosește un soft propriu, Studio
Macro 2. Acest soft a fost dezvoltat în cadrul companiei și
verificat în practică în numeroase proiecte.
Maccaferri pune, în mod
gratuit, la dispoziția persoanelor interesate softul,
oferind asistență tehnică la
utilizarea acestuia. q

Fig. 4: Studio Macro 2

Armarea structurală a pardoselilor
FIBRE MARCA ROMFRACHT
ec. Florin FLORIAN - director departament Fibre - Betoane, ROMFRACHT

Deja un renume pe plan
intern și internațional, ROMFRACHT investește în tehnologia de producție, precum și în
îmbunătățirea proprietăților
fibrelor din polipropilenă sau
metalice pentru armarea dispersă a betoanelor.
Așa cum am dovedit de-a
lungul timpului, păstrăm trendul
ascendent în extinderea capacităților de producție, cu intenția
vădită de a ajunge lideri și în
alte state din Comunitatea
Europeană și nu numai.
Alături de președintele com paniei, dl. Vladimir Mitroi, am
reușit să aducem fabrica la
parametri ridicați de funcționare,
iar echipamentele noi pe
care urmea ză să le achităm
doar în această toamnă depășesc o jumătate de milion de
euro.
Vorbind de armarea structurală dispersă, menționăm că am
ajuns să lucrăm la proiecte de
anvergură, cum ar fi extinderea
pistei de la Aeroportul Otopeni
sau construirea depozitelor
Jumbo în Grecia.
Domeniile de utilizare încep
să se diversifice și la noi în țară.
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Florin Florian (director) și Vladimir Mitroi (președinte)

Deși mai timid, iată că armarea
dispersă cu fibre RoFero începe
să fie folosită la planșeele
cu cofraje pierdute din tablă
cutată. Aici, fibrele din poli propilenă excelează, sunt ușor
de aplicat, iar efectele în beton
sunt spectaculoase. Vorbim
despre turnarea pe planșeu a
unui beton gata armat, iar
dispersia fibrei este net superioară. Faptul că se pompează

ușor este unul dintre atuurile
acestui tip de fibră.
Construcția prefabricatelor
din beton armat cu fibre este
abia la început în România, dar
sunt, deja, câteva firme cu
renume, cum ar fi SW Umwelttechnik, care cunosc beneficiile
pe care le conferă armarea prefabricatelor cu fibre din polipropilenă și economiile ce se pot
obține pe această cale.
w Revista Construcțiilor w octombrie 2017

Acest tip de dale pentru trafic
greu se armau în trecut cu 6 kg
fier-beton, iar în prezent se
armează cu cca 150 grame fibre
RoFero. Economiile sunt evidente nu doar din prisma armării, ci și a manoperei. Ușurința
cu care se lucrează și eliminarea
manoperei pentru confecția
metalică aduc și rapiditate în
execuție.

Este important ca beneficiarii
sau utilizatorii fibrelor să ceară
de la reprezentanții noștri de
vânzări, care sunt foarte bine
pregătiți și cu multă experiență,
informații privind know-how-ul
necesar realizării pardoselilor.

Suntem prezenți în toamna
aceasta la Big 5 Dubai, precum
și la World of Concrete Paris.
Creșterea exporturilor este un
semn pozitiv iar prin prezența la
târguri avem posibilitatea unui
contact mai eficient cu partenerii noștri de afaceri. q

În pardoseli industriale, iată
că fibrele din polipropilenă își
arată, după 12 ani de exploatare, calitățile de armare în
toate proiectele unde am fost
furnizori. Durabilitatea pardoselilor este evidentă, iar lipsa
defectelor structurale ne bucură,
atât pe noi, furnizorii fibrelor,
cât și pe beneficiarii lor.
Nou la Romfracht este fibra
fibrilată RoNet de 54 mm, fibră
ce poate fi folosită cu succes la
suprabetonări sau chiar la betonări ușoare. Costul relativ
redus, în comparație cu soluțiile
clasice sau cu fibra metalică,
face ca această fibră să fie solicitată de clienții noștri.
www.fibre-polipropilena.ro
www.fibre-metalice.ro
www.hidroizolatiibeton.ro
Tel.: 021.256.12.08
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Leica GG04 FLEXIBIL, PRECIS, ACCESIBIL
Specialiștii din domeniul cadastral și GIS se
confruntă, adesea, cu provocări care trebuie
rezolvate repede și precis și cu situații în care au
nevoie de flexibilitatea echipamentelor oferite.
În acest sens, TOP GEOCART oferă, în România,
configurația bazată pe antena GG04, foarte precisă (până la 550 de canale), ce oferă date
rapide și care, având în vedere flexibilitatea și
compatibilitatea cu diferite soluții software și
controller, vine la un preț extrem de accesibil.
Folosirea antenei inteligente Zeno GG04, cu
propriul Dvs. device, este simplă, indiferent
dacă rulează pe platforme Android sau Windows.
Acum vă puteți simți ca acasă, în timp ce
îndepliniți sarcinile de colectare a datelor.
Conectivitatea este fără cablu, prin Bluetooth,
iar configurarea este foarte ușoară cu ajutorul
aplicației Zeno Connect.

Leica ZENO GG04 este perfect pentru profesioniștii în domeniul geomaticii dar și pentru operatorii de teren din domenii
diverse: utilități publice, arheologie, trafic, asigurări, inspecții,
instituții publice, primării, mediu, silvicultură, cadastru etc.
Colectarea datelor geospațiale de înaltă precizie, pe telefonul Dvs. sau pe tabletă, nu a fost niciodată mai ușoară.
Cele mai recente inovații din gama Leica Zeno se pot conecta
cu toate dispozitivele portabile Zeno existente dar și cu o gamă
largă de dispozitive inteligente, pe care rulează SO Android sau
Windows, oferind tuturor tehnologii GNSS de ultimă oră și puterea
de urmărire a 555 de canale.
Antena inteligentă, flexibilă și ușor de utilizat, se bazează nu
doar pe tehnologia RTK, ci și pe tehnologia de poziționare precisă a punctelor (PPP). Acest lucru permite acum colectarea
datelor în timp real, cu precizie ridicată, în cele mai nefavorabile
locații, fără a fi nevoie de o conexiune de date mobilă.
Cu un design compact, ușor și o durabilitate crescută, IP68,
puteți lucra mai mult timp în orice condiții. q
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Proiectare și execuție structură de sprijin
pentru excavație adâncă - metoda Jet Grouting
Lucian Constantin ALICIUC, Laurențiu FLOROIU - SC KELLER GEOTEHNICA SRL
Excavațiile adânci, în special cele ce sunt realizate sub nivelul apei subterane, implică, deseori, o
analiză minuțioasă, atât din punct de vedere al proiectării cât și al execuției. Soluția tehnică aleasă
trebuie să îndeplinească, în primul rând, condițiile de rezistență și stabilitate, iar în cazul la care ne
referim, și pe aceea de impermeabilizare. Astfel, s-a propus și s-a ales metoda de realizare a incintei folosind tehnologia Jet Grouting, împreună cu șpraițuri metalice. Pentru acest caz a fost cea mai
bună soluție din punct de vedere tehnico-economic. Soluția de principiu prevede realizarea de
coloane prin procedeul Jet Grouting (cimentarea pământurilor), coloanele fiind prevăzute pentru
peretele vertical și pentru radierul de etanșare. Peretele vertical este sprijinit cu șpraițuri din țevi
metalice și filate din profile I, iar pentru prevenirea infiltrării apei în excavație, coloanele Jet Grouting
au fost executate secant.
În privința proiectării, a fost necesară analiza structurii de sprijin în toate etapele sale de execuție,
pentru determinarea secțiunilor optime și a eforturilor maxime din structură. Lucrarea a fost executată și și-a îndeplinit scopul cu succes, nefiind nevoie de măsuri speciale pe parcursul exploatării.
Proiectul a fost conceput având
la bază tema de proiectare și execuție din partea beneficiarului
(Voest Alpine SSC). Aceasta prevedea realizarea unei incinte temporare, cu adâncimea de 16 m de la
±0,00 m a construcției, la adăpostul căreia să se poată executa o
cuvă din beton armat, necesară
amplasării unui echipament tehnologic utilizat la prelucrarea tablei.
Construcția este situată în municipiul Giurgiu, fiind parte componentă a unui proiect amplu care
cuprinde o hală pentru depozitarea
de rulouri de tablă și debitarea
acestora.
Pentru realizarea incintei s-au
analizat mai multe soluții tehnice
(pereți mulați, piloți forați, Jet
Grouting, Deep Soil Mixing), soluția
optimă rezultată fiind cea de
folosire a tehnologiei Jet Grouting.
Principala condiție care a impus
alegerea acestei tehnologii este
prezența apei și pericolul antrenării
hidrodinamice. Problema a fost
rezolvată prin execuția la baza

incintei a unui radier de
etanșare din coloane Jet
Grouting.
S-a renunțat la celelalte soluții deoarece nu
permiteau realizarea unei
baze a săpăturii etanșe.
Pentru a putea fi aplicate
ar fi fost necesară prelungirea piloților / pereților
mulați până la rocă, ceea
ce conducea la costuri
ridicate.
Dimensionarea și execuția proiectului s-au
realizat prin colaborarea
dintre Keller Geotehnica
SRL, M-P-T Engineering
GmbH și Grosu Proiect
SRL.

Date geotehnice
Pe baza investigațiilor
realizate a fost pusă în
evidență stratificația de
calcul prezentată în tabelul 1.

Date geometrice
Dimensiunile în plan și pe verticală sunt conform figurii 1.

Tabelul 1: Fișa geotehnică de calcul
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Fig. 1: Geometria incintei

SOLUȚIA TEHNICĂ
DE EXECUȚIE A INCINTEI
Structura temporară a fost compusă din:
• Pereții incintei formați
din coloane executate cu
tehnologia Jet Grouting,
secante;
• Radierul de etanșare
al incintei din coloane executate cu tehnologia Jet
Grouting, secante;
• Având în vedere adâncimea excavației și tipul
w Revista Construcțiilor w octombrie 2017

Fig. 2: Aplicabilitatea tehnologiei Jet Grouting, în comparație cu alte tehnologii de cimentare

Fig. 3: Etape de execuție coloane Jet Grouting
peretelui (rigid, nearmat), pentru
preluarea eforturilor din împingerea
pământului și a apei s-au prevăzut
patru rânduri de șpraițuri cu filate.

Tehnologia Jet Grouting
Din punct de vedere al diversității tipurilor de pământ, această
tehnologie are un domeniu foarte
larg de aplicabilitate: de la pământurile coezive (începând cu argila)
până la pământurile necoezive (terminând cu pietrișul). În figura 2
sunt ilustrate domeniile de aplicabilitate a tehnologiei Jet Grouting,
în comparație cu alte tehnologii de
cimentare.

cota cerută în proiect. În mod normal, pentru stabilizarea forajului se
folosește chiar suspensia de ciment.
Atunci când sunt întâlnite obstacole, ca elemente din beton sau
cărămidă, sunt utilizate capuri de
forat roto-percutoare speciale.
b. Injectarea
Dezagregarea pământului și
amestecarea particulelor cu suspensia de ciment, prin intermediul
jetului de înaltă presiune, începe de
la partea inferioară a forajului și
continuă de jos în sus. Surplusul de

Jet Grouting - etape de execuție
Utilajele care execută cimentarea pământurilor prin Jet Grouting
sunt produse de Keller și pot lucra
atât în subsoluri cu înălțimi de lucru
mai mici de 2,5 m, cât și în zone
deschise. Cel mai mic utilaj poate
trece prin spații cu lățimea de doar
1,15 m și înălțimea de 1,65 m.
a. Forarea
Trenul de tije se continuă la
partea inferioară cu monitorul (conduce suspensia prin duze în
pământ) și capul de forat; acest
ansamblu realizează forajul până la
w Revista Construcțiilor w octombrie 2017

Fig. 4: Metoda „jet dublu“

amestec apă - pământ - ciment
(detritus) este evacuat pe la partea
superioară a forajului, prin spațiul
inelar dintre pereții forajului și
trenul de tije.
c. Cimentarea
Toate elementele din Soilcrete
(amestec pământ - ciment) sunt
realizate prin injectarea cu înaltă
presiune a suspensiei de ciment,
concomitent cu erodarea pământului. Acest proces face ca amestecul
pământ - ciment să fie unul uniform, în zona ce se dorește a fi stabilizată. Pentru a menține constantă
presiunea hidrostatică a suspensiei,
până la întărirea amestecului
pământ - ciment, forajul va fi completat din când în când cu lapte de
ciment proaspăt.
d. Continuarea lucrării
Elementele din Soilcrete pot fi
executate unul după altul, în continuu, sau sărit, după metoda primar - secundar.
Jeturile de apă sau suspensie de
ciment (lapte de ciment) cu presiune înaltă ies printr-o duză, cu o
viteză >100 m/s și erodează
pământul din jurul forajului. Pământul erodat este amestecat cu suspensia de ciment.
Raza de acțiune a jetului variază
în funcție de pământul ce trebuie
stabilizat, de tehnologia și de fluidul
utilizate, putând ajunge la 2,5 m.
Pentru prezentul proiect s-a
folosit metoda jet dublu care se
caracterizează printr-o putere de
eroziune și rază de acțiune îmbunătățite, datorită învelirii cu aer
comprimat a jetului de suspensie
(fig. 4).
Soilcrete D (amestec pământ ciment obținut cu metoda jetului
dublu) este folosit, în principal,
pentru realizarea panourilor și radierelor de etanșare, dar și pentru
subzidiri.

PROIECTAREA SOLUȚIEI TEHNICE
La proiectarea incintei s-au avut
în vedere următoarele norme:
• NP 120-2006 Normativ privind
cerințele de proiectare și execuție a
excavațiilor adânci în zone urbane;
• SR EN 1997/1-2006, Eurocod
7, Proiectarea geotehnică, Partea l:
Reguli generale;
• SR EN 12716:2005 Execuția
lucrărilor geotehnice speciale.
Injectarea cu presiune înaltă a
terenurilor (Jet Grouting).
Calculul de stabilitate și rezistență al incintei s-a realizat cu programul de calcul GGU Retain v.4,
program care respectă normele
europene privind calculul structurilor de sprijin temporare.
continuare în pagina 26 È
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Fig. 5: Schema statică de calcul a peretelui

Calculul peretelui nearmat, realizat din coloane secante, urmărește pașii de calcul ai unui zid de
sprijin de greutate. Rezultanta
forței verticale din corpul peretelui
poate devia din axul peretelui, astfel încât să producă eforturi de
întindere în maximum jumătate din
secțiune.
Verificarea peretelui și a șpraițurilor s-a efectuat pentru fiecare
etapă de execuție, etapa finală fiind
prezentată în figurile 5 și 6.
S-au mai verificat:
• Cedarea prin ridicare hidraulică, rezultând grosimea radierului
de etanșare de 2,5 m;
• Șpraițurile și filatele, rezultând
șpraițuri din țevi metalice D 273
mm x 10 mm, OL 37 și filate din
profile din tablă sudată tip I 270
mm x 6 mm + 150 mm x 8 mm.

ETAPELE EXECUȚIEI

Fig. 6: Diagramele de eforturi în peretele jet grouting

Fig. 7: Vedere în plan a coloanelor și secțiune transversală prin coloane
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Realizarea platformei de
lucru: Platforma de lucru are rolul
de a menține stabilitatea utilajului,
atât în repaus cât și în mișcare.
Ea poate fi executată din piatră
spartă/beton concasat compactat și
are grosimea de 30-50 cm. Pentru
lucrarea descrisă în acest articol s-a
folosit o platformă de lucru din
beton concasat, cu grosimea de 40 cm.
Amenajarea traseului de circulație al detritusului: Detritusul
reprezintă un material rezidual
rezultat din operațiile de forare și
injectare. El este constituit din
pământ, apă și ciment în cantitate
redusă. În cazul de față a fost
depozitat într-o groapă de depozitare și a fost folosit, apoi, după
întărire, la umpluturile controlate.
a. Testarea diametrului coloanelor
Premergător începerii execuției
coloanelor din lucrare s-a realizat
un poligon de testare (fig. 8)
pentru stabilirea parametrilor de
execuție.

Fig. 8: Schiță poligon de testare a
diametrului coloanelor jet grouting
continuare în pagina 28 È
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VERIFICAREA CALITĂȚII
LUCRĂRILOR

Fig 9: Testarea jetului

Calitatea lucrărilor a fost verificată prin:
a. Construirea unui poligon experimental pentru stabilirea parametrilor de execuție (fig. 8);
b. Testarea densității suspensiei
de ciment (raport A/C = 0,67 și
densitate ρ = 1,67 g/cm3);
c. Utilajul generează automat o
fișă a coloanei executate, în care
sunt înregistrate datele de execuție
a coloanei de jet grouting (fig. 15);
d. Măsurarea înclinării tijei de
foraj, pentru fiecare coloană executată, pe două direcții perpendiculare, pentru asigurarea etanșeității
radierului din Soilcrete (fig. 16).

Fig. 11: Realizarea săpăturii la cota ‐10 m

CONCLUZII
Folosirea Jet Grouting pentru
acest proiect demonstrează două
dintre multiplele aplicații ale acestei
tehnologii flexibile, dat fiind faptul că:
• s-au executat coloane de jet
grouting în trei tipuri generale de
pământ (umpluturi eterogene,
pământ coeziv, pământ necoeziv);
• s-au executat 3 diametre ale
coloanelor (1,8 m, 2,0 m și 2,2 m),
nefiind nevoie de schimbări de
echipamente;
• coloanele Jet Grouting au fost
folosite atât pentru pereții incintei,
cât și pentru radierul de etanșare.

Fig. 12: Finalizarea săpăturii. Cota ‐16 m

Fig. 10: Execuția coloanelor
În cadrul poligonului s-au stabilit:
• Viteza de retragere a trenului
de tije;
• Viteza de rotire a trenului de tije.
S-a constatat că în umplutură și
în complexul coeziv se poate obține
diametrul de 2 m iar în complexul
necoeziv, diametrul de 2,2 m.
În urma testelor s-a definitivat
proiectul la nivel de detalii de execuție, prin dispunerea în plan a
coloanelor.
b. Realizarea coloanelor pentru radierul de etanșare și pereții incintei prin procedeul Jet
Grouting
Execuția coloanelor este ilustrată
în figurile 9 și 10. În figura 9 se
poate vedea puterea jetului de suspensie de ciment, pompat cu presiunea de 400 bari, iar în figura 10
se poate observa utilajul în timpul
forării și injectării.
c. Realizare săpătură în etape
și structura din beton armat
(fig. 11 - 14)
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Fig. 13: Imagini incintă

Fig. 14: Construirea structurii din beton armat, cu demontarea șpraițurilor
w Revista Construcțiilor w octombrie 2017

Totodată, prin acest proiect, se
evidențiază importanța experienței
atât a Proiectantului, cât și a Constructorului, pentru un asemenea
tip de lucrări și eventual pentru
altele similare.
Structura și-a îndeplinit cu succes rolul pentru care a fost proiectată și executată (deplasări / rotiri
nesemnificative, fără infiltrații în
interiorul incintei), nefiind înregistrate incidente în timpul execuției
sau al exploatării.
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Fig. 15: Fișă coloană de jet grouting generată automat de utilaj

Fig. 16: Exemplu de rezultat al măsurării înclinării tijei de foraj

Arhitectură fără limite (XV)
Continuăm să vă prezentăm și în acest număr al revistei construcții spectaculoase, cu destinația
hotel sau pensiune.
HOTEL-CAZINOU LUXOR Las Vegas, SUA

HOTEL‐CAZINOU LUXOR ‐ Las Vegas, SUA

HOTEL‐CAZINOU LUXOR ‐ Las Vegas, SUA

HOTEL‐CAZINOU LUXOR ‐ Las Vegas, SUA

În general, Las Vegas este un
sumum de imitații după cele mai
renumite construcții din lume. Hotelul
- cazinou Luxor, care imită, în formă
și dimensiuni, Piramida Roșie din
Egipt, este une dintre ele.
Piramida a fost proiectată de arhitectul Veldon Simpson și construită,
pe o structură din OL, de 6.000 de
lucrători, între martie 1992 și octombrie 1993, deci în 18 luni.
În cei 24 de ani care au trecut de
la inaugurarea sa, complexul hotelcazinou a suferit numeroase renovări
și modernizări atât la spațiul de
cazare, la cel de jocuri, cât și la zona
de agrement.
După renovarea din 2008-2009,
când complexului i s-au adăugat două
turnuri, spațiul de cazare are 4.407
camere, din care 236 de apartamente, iar cel de jocuri cu o suprafață
de 120.000 mp are peste 2.000 de aparate și 87 de
mese de joc.
În piramidă, care are 106 m înălțime și 30 de etaje,
camerele sunt amplasate pe partea interioară a celor
4 fețe ale sale.
Accesul la camere se face cu ascensoare care circulă
oblic, sub aceleași unghiuri cu cele ale fețelor piramidei.
De la etajul 4 până la 30, de jur-împrejurul piramidei
în interior se află câte un balcon-balustradă de unde
clienții au acces la camere dar și o imagine asupra
întregului spațiu de divertisment și jocuri de la etajul 3.
Pentru divertisment, complexul are numeroase spații:
două teatre, 29 de cinematografe IMAX, piscine cu
jacuzzi, o cupolă pentru nunți, numeroase restaurante,
20 de magazine, o expoziție cu obiecte recuperate de pe
Titanic, săli pentru spectacole de circ și sportive etc.
În prezent, Hotelul Luxor din Las Vegas este al 4-lea
ca mărime din lume.

HOTEL‐CAZINOU LUXOR ‐ Las Vegas, SUA
continuare în pagina 32 È
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PALACIO DE SAL –
Uynni, Bolivia

PALACIO DE SAL – Uynni, Bolivia

O întreagă clădire este construită din sare,
la o altitudine de 3.650 de metri. Pereții,
tavanul, podeaua, chiar mobilierul, sunt executate din sare. Singurele care nu conțin sare
sunt acoperișul și toaletele. Practic, turiștii se
află între o salină cu design de apartament.
De altfel, proprietarii îi avertizează pe oaspeți
să nu atingă pereți sau mobilierul cu limba.
Hotelul, ridicat în 1993, a fost renovat de
mai multe ori de-a lungul anilor deoarece
sezonul ploios îi afectează structura. Hotelul
de lux, care are 16 camere, a fost construit
din circa zece mii de tone de sare, o materie
primă aflată din belșug în Uynni, considerat
cel mai mare deșert sărat din lume.

SHIMAO QUARRY HOTEL
- Shanghai, China
Noutatea deosebită
pe care o oferă acest
hotel, care va fi, fără
îndoială, unul dintre cele
mai spectaculoase din
lume, este că valorifică o
fostă carieră de piatră,
fiind construit pe fundul
acesteia.
La baza sa se află un
lac, astfel încât două
etaje ale hotelului și un
luxos restaurant se vor
afla sub apă, oferind
turiștilor priveliști deosebite, iar pe lac, clienții
vor putea practica sporturi nautice.
Designul hotelului a
SHIMAO QUARRY HOTEL ‐ Shanghai, China
fost conceput de firma
britanică WS Atkins PLC, cea care este și autoarea proiectului Burj Al Arab.
Hotelul va avea, în cele 19 etaje ale sale, 370 de camere.
Investiția - care se ridică la 350 milioane de lire sterline - va fi, probabil, finalizată în 2018.

HOTEL COSTA VERDE –
Manuel Antonio, Costa Rica

HOTEL COSTA VERDE – Manuel Antonio, Costa Rica

Dacă vrei să ai senzația că zbori deasupra
pădurii, cazează-te în această căsuță din copac a
Hotelului Costa Verde, suspendată la 15 metri de
sol, construită din fuselajul unui Boeing 727,
transformat într-o reședință elegantă de
vacanță din Parcul Național Manuel Antonio
din Costa Rica.
Vechiul avion a fost amenajat în interior cu
panouri din lemn lucios. Aripile sunt flancate de
două balcoane spațioase din care poți admira, de
aproape, animalele ce trăiesc în pădurea din jur,
plină de arbori Cecropia.
Un avantaj îl reprezintă şi faptul că te poți
odihni în cabina piloților de unde poți trăi senzația
că tu ești acela care dirijează avionul.
continuare în pagina 34 È
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Æ urmare din pagina 32
CASA DIN COPAC (CHALKLEY TREEHOUSE) –
Lion Sands, Africa de Sud
Ideea caselor în copac se poate întâlni în foarte multe
variante, în diverse țări ale lumii. Poate cei mai în vârstă
își amintesc și de Hanul cu Prepeleac de la Mogoșoaia, în
care erai servit pe platforme suspendate în copaci. A
avut, însă, ghinionul să îl vadă Ceaușescu, să spună că
ne batem joc de copaci și pădure și să ordone desființarea lui. Aceasta din Africa de Sud mi s-a părut, însă,
dintre cele mai interesante.

CHALKLEY TREEHOUSE – Lion Sands, Africa de Sud

HOTEL ATTRAP REVES –
Allanch, Franța
De astă dată, nu în copac, ci între copaci.
Designerul Pierre Stephane Dumas a imaginat
aceste locuinte surprinzătoare care permit să adormi
privind cerul înstelat de deasupra ta.
Practic, camerele sunt formate din aceste baloane
transparente, menținute umflate de o suflantă silențioasă, care are și rolul de a recicla aerul din interior.
Interior în care se află: un pat, mese și scaune, o
lampă pentru lectură, electricitate și o baie cu apă
curgătoare.

HOTEL ATTRAP REVES – Allanch, Franța
LA CĂSUȚE Tohanu Nou, Brașov

LA CĂSUȚE ‐ Tohanu Nou, Brașov
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Această pensiune din
apropierea Branului și-a
făcut loc în rubrica de față
nu atât prin spectaculozitatea sau ciudățenia celor 4
căsuțe, ci tocmai prin faptul
că ele sunt construite în
spiritul arhitecturii tradiționale din lemn. Iar ceea ce
le face și mai interesante
este că aproape tot mobilierul, cât și anexele sunt,
de asemenea, un exemplu
de valorificare superioară
a bogăției munților noștri:
lemnul.
De remarcat este și faptul că toate sunt prelucrate
și construite în atelierul
proprietarului pensiunii,
dl Gabriel Pescaru.
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Petrecerea timpului cu cei dragi,
într-o sufragerie cu vedere la
zona înconjurătoare, reprezintă
visul multor investitori care realizează proiectul propriei case.
Ușile liftant-glisante de colț
ALUPROF MB-77HS sunt propunerea perfectă pentru toți cei
aflați în căutarea unor uși care să
șteargă barierele dintre interiorul
clădirii și mediul înconjurător.

Sufrageria mai aproape de natură:
noile uși liftant-glisante de colț de la ALUPROF
Unii se odihnesc în sufragerie
pentru a se baricada de lumea
exterioară. Alții visează că
momentul de respiro pe care îl
pot prinde aici le va alina
oboseala. Însă adevărata fugă
de zgomotul de zi cu zi este
posibilă numai în armonie cu
natura. În acest timp, grădina
de lângă casă și contactul cu
plantele cultivate cu grijă reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de relaxare și de
îmbunătățire a stării de spirit.
Deschiderea sufrageriei către
mediul extern din ambele părți
devine acum posibilă datorită
ușilor liftant-glisante de colț
ALUPROF MB-77HS. Soluția asigură atât accesul neîngrădit la
vederea spre exterior, cât și
posibilitatea de aranjare a
formei clădirii într-un mod original, modern.
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Un singur pas până în grădină
Ușile de colț care leagă
sufrageria de grădină influențează nu numai aspectul interiorului, ci și fațada clădirii. Mai
mult, joacă un rol cheie, protejând-o de pierderile de căldură
sau spargeri. De tipul de uși pe
care îl vom alege va depinde și
folosirea optimă a spațiului în
sufragerie și iluminarea încăperilor. Produsul oferit de liderul
sistemelor de aluminiu ALUPROF
– uși liftant-glisante de colț MB77HS – este o soluție deosebit
de practică, fără angajarea unui
spațiu prea mare.
– „Utilizarea lui este ușoară
chiar și pentru copii sau pentru
persoa nele cu dizabilități.
Mecanismul folosit pentru ușile

de terasă MB-77HS asigură
libertatea în închiderea și
deschiderea aripilor. Ajută și la
evitarea anumitor probleme
legate de aranjarea spațiului.
Poziționarea acestora permite
economisirea spațiului pe care
ar trebui să-l găsim pentru ușile
clasice, iar structura favorizează
amplasarea mobilierului de așa
natură încât să nu împiedice
deschiderea acestora. Aceasta
este o soluție utilă și deosebit
de atractivă din punct de vedere
estetic. Tocmai de aceea sistemele de colț se bucură în
ultima vreme de o popularitate
din ce în ce mai mare” – explică
Bożena Ryszka, Marketing
Manager al mărcii ALUPROF.
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încăperea respectivă, cât și
pentru clădire. Când ușile sunt
închise, reprezintă pereți vitrificați ai clădirii.

Uși pentru misiuni speciale

Casă deschisă spre terasă
Folosirea a doi - nu a unui
singur perete în cazul ușilor liftant-glisante de colț MB-77HS
face ca aria de vitrificare a
clădirii să devină foarte mare.
Datorită acestui lucru, interiorul
clădirii este umplut de lumină
solară și pare mai mare.
Soluția proiectată de inginerii
ALUPROF permite crearea unor
aripi de gabarit mare, ce
înseamnă pentru proiectant
posibilități multiple de aranjare.
Ușile liftant-glisante de colț,
deschise atunci când ieșim
direct în grădină sau pe terasă,
sporesc impresia de „spațiu
deschis” și permit păstrarea
unui stil distinct atât pentru

Pentru a fi funcționale și
estetice, ușile pentru terasă
necesită confecționarea din
materiale de cea mai bună calitate și îndeplinirea normelor
tehnice de cel mai înalt nivel.
Rezultatul acestei îmbinări este
sistemul MB-77HS. Pe lângă
funcționalitate, confort și estetică, acesta este caracterizat
și de economisirea energiei.
Având geamuri cu una sau două
camere, asigură un grad ridicat
de protecție acustică și termică.
Numeroasele vitrificări care
pot fi utilizate în această soluție
dau clădirii ușurință și diversifică întregul aspect al clădirii. În
plus, sistemul oferă posibilitatea
echipării structurii cu geamuri
anti-efracție, fără modificări
importante în structura ușii, datorită benzilor pentru vitrificare.
Grija pentru aspectul anti-efracție este deosebit de importantă,

deoarece majoritatea pătrunderilor în case familiale are loc
prin ușa spre grădină.
Un alt atu al sistemului este
confortul la deschidere și închidere, asigurat de propulsia
„HS-Master” efectuată prin buton
sau telecomandă. Merită amintită și gama largă de culori oferită de producător. Posibilitatea
achiziționării aluminiului în orice
culoare extinde variantele de
aranjare a întregului spațiu.
Datorită specificului său, sistemul poate fi folosit nu numai
în construcțiile de locuințe, ci și
în clădirile de utilitate publică apartamente sau hoteluri. Se
înscrie perfect în curentul arhitecturii moderne, transparente.
Corpurile cubice nu doar
îmbogățesc aspectul clădirii, ci
și asigură o vedere panoramică
a interiorului și ajută la o mai
bună iluminare a încăperii. Ușile
liftant-glisante de colț MB-77HS
reprezintă propunerea ideală de
construcție care leagă sufrageria de verdele grădinii. Datorită
lor ne putem deschide clădirea
către un viitor sigur și cu
economisire de energie. q

Cum, când și de ce este necesară uscarea unei construcții?
FOLOSIREA DEZUMIDIFICATOARELOR PROFESIONALE ÎN CONSTRUCȚII
Bucuria unui cămin nou este, adeseori, umbrită de problemele care pot să apară din cauza umidității ridicate. Pe parcursul execuției, în șape, tencuieli sau glet intră cantități mari de apă care,
dacă nu sunt eliminate la timp, pot provoca degradări costisitoare finisajelor și pot conduce la un
disconfort resimțit puternic de către beneficiar.
Fiecare beneficiar al unei construcții noi trebuie să fie conștient
de faptul că, în procesul tehnologic,
sute de litri de apă sunt introduși în
tencuieli, șape, glet, zugrăveli etc.
O asemenea cantitate de apă nu se
poate elimina, pe cale naturală,
decât într-un timp îndelungat.
Umiditatea este cauza principală a
condensului, apariției mucegaiului,
umflării parchetului, mucegăirii
mobilei și chiar a unor probleme de
sănătate.
Înainte de montarea parchetului, în cazul în care șapa nu este
uscată suficient, apar deformații
sau chiar mucegăirea parchetului
pus în operă.
Durata procesului de uscare
depinde de următorii factori:
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temperatură, valoarea umidității,
conținutul de umiditate al materialului de construcție, capacitatea
dezumidificatorului, viteza de „cedare” a umidității din construcție etc.
Cu cât încăperea ce urmează a fi
uscată este mai caldă, cu atât procesul de uscare este mai ușor.
Din experiența acumulată pe șantiere, de pe o suprafață de 100 mp,
în 2 săptămâni de folosire a dezumidificatoarelor profesionale,
dintr-o construcție nouă se extrag
aprox. 500 litri de apă. Este o cantitate mare care nu trebuie neglijată.
Uscarea șapelor, tencuielilor,
gletului are loc la temperaturi de cel
puțin 18 grade, înaintea montării
parchetului și a zugrăvelii, cu câte
un dezumidificator profesional

corect ales în funcție de volumul
fiecărei încăperi.
Uscarea folosind dezumidificatoarele profesionale nu este un procedeu forțat, structura construcției
neavând de suferit.

Cum funcționează
un dezumidificator?
Cu ajutorul unui ventilator încorporat, aerul umed este absorbit,
trecut peste un element răcit cu
ajutorul agentului frigorific, unde
umiditatea îngheață.
Prin funcția de dezghețare, apa
este colectată în recipientele aparatelor sau evacuată direct la canalizare. Aerul uscat este eliberat în
încăpere cu 1-2 grade mai cald.
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Cine beneficiază
de o locuință uscată?
În primul rând proprietarul, care
constată că investiția în finisaje:
parchet, tapet, lavabil, mobilier
etc., este justificată, apoi constructorul, care își poate preda lucrarea
la un nivel normal de umiditate și
poate asigura garanția lucrării și,
nu în ultimul rând, meșterul care
poate grăbi execuția prin uscarea
tencuielilor, gletului și șapelor.
Neplăcerile și degradările care
pot apărea din cauza umidității
sunt cunoscute de majoritatea locatarilor: condens în exces, mucegai,
probleme respiratorii la copii, deformarea parchetului, mucegăi rea
mobilierului, aer umed greu de
încălzit și greu de respirat etc.
Un alt aspect important este
eliminarea surselor suplimentare de
umezeală: aerisire funcțională la
baie și bucătărie, o hidroizolație
corect executată etc.
Specialiștii noștri vă oferă consultanță pentru fiecare aplicație în
parte, fie că este vorba de eliminarea umidității dintr-un apartament
sau de uscarea unui complex de
blocuri.

În funcție de necesități, echipamentele de dezumidificare profesionale se pot achiziționa sau se pot
închiria. Alegerea echipamentului
potrivit se face în funcție de volumul fiecărei încăperi care se doreș te a fi uscată și de tempe ratura
aerului interior.

Mai multe informații
puteți obține la:
SOLDEC
www.soldec.ro
www.soldec-shop.ro
mobil: 0740 775696
e-mail: info@dezumidificare.ro
București, Cluj Napoca q

Tehnologia inovatoare URSA BiOnic
PRODUSE COMPLET RECICLABILE
Cercetările făcute în ultimii ani demonstrează că investiția în renovarea locuințelor sau a
clădirilor comerciale este una dintre cele mai eficiente. Eficiența energetică a clădirilor este cheia
reducerii consumului de energie și a reducerii emisiilor de CO2, îmbunătățind, în același timp,
confortul clădirii. De menționat că energia consumată în clădirile rezidențiale și comerciale reprezintă
aproximativ 40% din consumul final total de energie din Uniunea Europeană, producând totodată și
36% din emisiile totale de CO2 ale Uniunii Europene.
„Programele lansate în ultimul
timp în toate țările din Uniunea
Europeană au determinat aplicarea
unor proiecte de renovare care au
ca scop îmbunătățirea eficienței
energetice a clădirilor, cu impact
pozitiv asupra reducerii poluării
mediului. În momentul de față, în
atenția specialiștilor este folosirea
unor materiale cu „amprentă verde”,
adică materiale ecologice, prietenoase cu mediul. În acest sens,
specialiștii noștri recomandă pentru
izolare termică utilizarea unor materiale premium, rezistente la foc.
O dovadă că URSA se angajează, în continuare, să contribuie la protecția mediului și la
dezvoltarea durabilă este și
lansarea noii tehnologii URSA
BiOnic, o tehnologie care aduce
pe piață materiale mai performante decât produsele comercializate până acum. Avantajul
URSA de pe piața materialelor
de profil a fost întotdeauna cali ta tea superioară a produselor.”
a declarat Sorin Pană, director
comercial URSA România.
Ce înseamnă URSA BiOnic?
Înseamnă durabilitate și sănătate,
o simbioză perfectă între proprietățile tehnice ale noilor produse și
liantul biologic folosit la fabricarea
produselor, care oferă o performanță premium. Este o tehnologie
care se aplică atât gamei de produse URSA Terra, cât și gamei
URSA Glasswool. Produsele URSA
BiOnic au rezistență excelentă la
foc, confort termic și acustic și posibilitatea reducerii semnificative a
consumului de energie în clădiri.
Liantul ecologic (un amestec de
substanțe organice de origine vegetală) creează o atmosferă plăcută în
incintă (clasa A +) și contribuie la
reducerea emisiilor de CO2.
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„Tehnologia URSA BiOnic aduce
pe piață produse cu o durată lungă
de viață și complet reciclabile, cu
conținutul de formaldehidă din liant
redus aproape de zero, devenind,
astfel, cea mai inovativă tehnologie
din piață. Datorită performanțelor
de înaltă calitate, produsele au
primit certificatele internaționale
Blue Angel, EUCEB, RAL și EPD.
BiOnic înseamnă durabilitate și siguranță. Echilibrul perfect, care se
creează între liant și tehnologia
avansată prietenoasă cu mediul,
asigură performanță termică și

acustică excelentă, un comportament excepțional la foc (clasa A1),
rezistență la atacul insectelor și al
organismelor microbiologice, proprietăți mecanice excelente, și o
reducere semnificativă a consumului de energie și a emisiilor de
CO2 din clădiri.
Toate produsele URSA beneficiază de această tehnologie și sunt
marcate cu sigla BiOnic direct pe
ambalaj. URSA BiOnic este garanția
noastră de protecție a mediului pentru generațiile prezente și viitoare.”
a continuat Sorin Pană.
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Despre URSA România
URSA este o companie producătoare de materiale
izolatoare termic și acustic, cu o politică de dezvoltare
orientată pe eficiență energetică și dezvoltare durabilă
în construcții. Compania se bucură de o prezență comercială largă atât în Spania, cât și în Europa, datorită
celor 13 fabrici de producție, plasate strategic pe

continentul european. Astăzi, URSA este unul dintre cei
mai mari producători de vată minerală și polistiren
extrudat (XPS) din Europa, două materiale izolatoare
complementare, ce contribuie la izolarea termică și
acustică a clădirilor.
„De anul acesta Xella International GmbH a semnat
un contract cu fondul de investiții KKR pentru a
cumpăra URSA. URSA își va continua cu succes trendul
de creștere, ca business separat sub acoperișul Grupului
Xella, completând portofoliul existent al mărcilor de
materiale de construcții.” – ne-a precizat Sorin Pană,
directorul comercial al URSA România.
În România, URSA este prezentă cu produsele sale
de 20 de ani, comercializând două branduri de vată
minerală URSA Glasswool și vata minerală URSA Terra,
fabricate în Slovenia. URSA România SRL activează pe
piață din anul 2003. Produsele URSA sunt prezente pe
piața din România încă de la începutul anilor ’90.
În ultimii ani, livrările de produse URSA au cunoscut o
creștere permanentă, compania locală URSA România
ajungând să dețină o cotă de piață de circa 40% pe
segmentul de vată minerală de sticlă.
URSA România îşi propune ca și anul acesta să continue educarea consumatorului în vederea folosirii unor
produse adecvate izolării caselor. Practic, se dorește
modificarea obiceiurilor de cumpărare ale beneficiarilor
finali și orientarea lor către produse adecvate, mai
bune calitativ, care să asigure o izolare optimă a
locuinței și economii reale în bugetul familiei. q

Cum poți reduce cu 10% costurile unei ferme avicole,
folosind izolarea termică
O INVESTIȚIE CARE SE POATE AMORTIZA ÎN DOI ANI ȘI JUMĂTATE
Creșterea prețului energiei electrice impune metode noi de securizare a profitului. Izolarea termică
reprezintă unul dintre cele mai economice moduri de reducere a consumului de energie, atât în domeniul rezidențial, cât și în cel industrial / zootehnic.
Avantajele izolării termice a clădirilor sunt deja acceptate de specialiștii din domeniu. Mai puțin cunoscut este faptul că izolarea termică a unor clădiri cu destinație specială are un impact pozitiv asupra
mai multor aspecte strâns legate de activitățile care se desfășoară în acele locații.
Un studiu efectuat de BASF în Spania a demonstrat că folosirea spumei poliuretanice pulverizabile
pentru izolarea unei ferme de păsări generează avantaje multiple.
DE CE FERME AVICOLE?
Studiul a fost axat pe fermele de pui, deoarece aceștia
sunt printre cele mai sensibile păsări, iar numărul fermelor în Europa este foarte ridicat (doar în Spania se cresc
164.444.000 pui - INE 2007, care reprezintă 35% din
totalul animalelor crescute în ferme), prin urmare impactul este semnificativ.
Din moment ce puii de găină sunt printre cele mai sensibile păsări, concluziile se pot extinde și pentru fermele
destinate celorlalte animale, mai rezistente la schimbările
termice (spre exemplu, porcine).

Procesul de reproducere și creștere la puii de găină s-a
îmbunătățit foarte mult în ultimii 10 ani si susține necesitatea izolării termice a fermelor de păsări, datorită intervalului restrâns de temperatură care trebuie să fie
asigurat pentru păsări. Acest interval este situat între:
• 30 °C în timpul primei săptămâni de viață;
• pentru a deveni ulterior 24 °C în timpul celei de-a treia
săptămâni.

STRUCTURA COSTURILOR ÎNTR-O FERMĂ AVICOLĂ
Cum beneficiază fermierul de o izolație termică performantă? Distingem trei probleme principale:
1. Calitatea mediului și pierderi cauzate de mortalitate
• în timpul verii, când temperatura exterioară atinge
valori înalte, temperatura din interiorul fermei crește
foarte rapid, ceea ce poate cauza decesul păsărilor.
• în timpul iernii, într-o fermă care nu are o ventilație
corespunzătoare, în încercarea de a păstra o temperatură constantă și de a nu pierde energie, ferestrele
sunt ținute închise, ceea ce are ca rezultat o creștere
a umidității și implicit o eliberare de amoniac în aer.
Aceasta poate cauza probleme de respirație și în consecință, o scădere a calității cărnii de pui.
2. Consumul de mâncare, producția și randamentul
Provocarea fermierului constă în a preveni situațiile în
care păsările sunt expuse la temperaturi fie prea mari, fie
prea mici.
Atunci când păsările se încălzesc:
• nu mai consumă mâncare;
• și ca urmare producția și randamentul scad;
• întrucât vor avea nevoie de mai mult timp pentru a
atinge greutatea dorită.
Atunci când este prea frig:
• păsările încearcă să mențină greutatea corporală;
• consumând mai multă mâncare;
• de data aceasta, însă, rata de conversie fiind mult mai
mică, generează o ineficiență în alimentare.
3. Pierderile de energie
• temperatura internă a corpului puilor este de peste 41 °C;
• păsările generează căldură atunci când se hrănesc;

• păsările care au penajul complet generează, de fapt,
căldură în exces, căldură care, eliminată de corpul lor,
încălzește zona adiacentă;
• pentru a evita pierderile de randament al păsărilor,
încălzirea suplimentară a fermei este, de obicei, necesară, exceptând perioada de clocire.
• Costurile asociate încălzirii reprezintă 5% din costurile
unui fermier din Spania.
Studiile au arătat că, dacă există o diferență de 5 °C (de la
15 °C la 20 °C) într-o fermă cu 30.000 de pui, în 21 zile puii:
• au mâncat cu 85 grame mai multă mâncare;
• dar au pierdut, în același timp, 25 grame din masa
corporală.
Această situație generează pierderi de 1.706 Euro în 3
săptămâni:
• 816 Euro pentru surplusul de mâncare consumat,
• și 890 Euro pentru diferența negativă de greutate.
Asta înseamnă pierderi de 3.385 Euro pentru un ciclu de
producție (sursa: G. Santoma y M. Pontes, XX Curso
FEDNA, 2004).

ECONOMIA ADUSĂ DE O IZOLARE TERMICĂ BUNĂ
Studiul a urmărit două ferme avicole industrializate din
Spania (una fiind izolată termic, cealaltă nefiind izolată
termic) pentru a determina diferențele în costuri anuale și
recuperarea investiției. Ambele clădiri au o suprafață de
1.800 m2 și o capacitate de 30.000 păsări dar au fost construite folosind soluții diferite.
Una dintre ele a fost construită fără izolație, folosind cărămidă (R=0,16) și plăci din ciment fibros (R=0,02).
Cealaltă a fost construită:
• folosind panouri sandwich, cu miez PIR (R=1,42) sau
plăci de ciment fibros izolate cu spumă poliuretanică
pulverizabilă (R=1,09) pentru acoperiș,
• și panouri sandwich cu miez PIR (R=1,78) și cărămidă
izolată cu spumă poliuretanică pulverizabilă (R=1,36)
pentru pereți.
Pentru calculul cât mai exact al costurilor de încălzire s-a
folosit temperatura medie a 5 cicluri de creștere dintr-un
an (Spania). Costurile diferite ale investițiilor, precum și
costurile de operare (incluzând încălzirea, hrana, păsările,
electricitatea, apa, dezinfectarea), au fost folosite pentru
a calcula economiile acumulate.
Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:
BASF Divizia Performance Materials
Șos. Pipera nr. 43, Clădirea A, Etaj 1,
București, RO-014254
T + 40 21 5299 024
T + 40 725 151 681
daniel.ramba@basf.com
www.performance-materials.basf.com/

Recuperarea investiției se face:
• în doi ani și jumătate pentru construcțiile noi
• în 4 ani pentru construcțiile vechi reabilitate.

ÎN CONCLUZIE
Folosind o izolație termică poliuretanică se poate reduce
costul de producție cu 10%, având în vedere:
• economiile energetice;
• rata redusă de mortalitate;
• randamentul mai mare; randamentul și calitatea pot
crește cu 14%, parțial pentru că:
- se pot obține 6,4 cicluri de creștere într-un an, față
de 5,5 cicluri de creștere;
- se pot reduce emisiile de CO2 cu 20%.
Există două tipuri de soluții pentru realizarea unei
izolații cu material poliuretanic.
a) plăci și panouri din poliuretan (produse de companii
care folosesc materia primă furnizată de BASF);
b) tehnologia prin pulverizare. Cu un echipament dedi-

cat, spuma poliuretanică bicomponentă se pulverizează direct pe stratul de izolat. Această aplicare
continuă:
• nu prezintă îmbinări (eliminând, astfel, și punțile termice);
• are o aderență foarte bună la stratul suport;
• preia forma suportului (eliminând astfel manopera
aferentă debitării materialului izolant și oferind posibilitatea de a izola și forme geometrice mai complexe);
• este ignifugată;
• are cel mai bun coeficient de transfer termic;
• are o rezistență mare la compresiune;
• este impermeabilă;
• prezintă o permeabilitate moderată la vapori (permite
peretelui să „respire”);
• este rezistentă la substanțele chimice;
• prezintă rapiditate în execuție.
sursa: studiu BASF, Poultry Farms, Spania
Daniel Ramba - Account Manager
Sales Eastern Europe
Performance Materials Europe

Monumente care plâng… (IV)
Atunci când am lansat această rubrică în Revista
Construcțiilor și pe site-ul revistaconstructiilor.eu, am
dorit să atragem atenția, alături de alte mijloace
mass-media, de site-uri și pagini de Facebook și
Twitter, asupra acestei moșteniri culturale și arhitectonice pe care o deține țara noastră și pe care, în cele
mai multe cazuri, o lăsăm să se degradeze și să se distrugă, mai mult decât au făcut-o „comuniștii”.
Eram iritați și nedumeriți de grija cu care exploatează turistic alte țări asemenea clădiri, în comparație
cu indolența și nepăsarea cu care tratăm noi monumentele istorice. Și asta în condițiile în care multe dintre ele au o deosebită valoare arhitectonică, fiind
proiectate de arhitecți străini renumiți la acea vreme și
construite, deseori, cu specialiști din afara țării.
Când am demarat rubrica aveam o oarecare imagine asupra situației din acest domeniu, însă când am
început să ne documentăm amănunțit am constatat că
bogăția pe care o deține țara noastră în acest domeniu
(palate, castele, conace) este mult mai mare decât ne
așteptam. În același timp, indolența și nepăsarea instituțiilor - nu puține la număr și remunerate pentru a se
îngriji de asemenea monumente -, sunt infinit mai
mari decât speram. Practic, așa cum sintetiza Asociația
de arhitecți ARCHE, cea care a identificat, la nivelul
anului 2015, peste 1.300 de ansambluri imobiliare
extraurbane în întreaga țară, doar aproximativ 20%
dintre castele din Transilvania și Moldova sunt restaurate iar în Muntenia și Banat, doar 8%.
Am încercat să aflăm care sunt instituțiile ce au
datoria - și o spunem încă o dată, sunt remunerate de
la buget - dacă nu pentru a restaura aceste monumente istorice, măcar pentru a le proteja de vandalizările și degradările la care sunt supuse zi de zi de
oameni fără pic de cultură, ce nu știu și nu înțeleg ce
înseamnă asemenea edificii pentru istoria unei națiuni
și a unei țări.
Am ajuns, astfel, la Legea nr. 422 din 2001 privind
„Protejarea monumentelor istorice” actualizată în 2011
și modificată și completată prin OG Nr. 10 din 2016.

Am dat peste o polologhie stufoasă, foarte greu de
citit și de înțeles, care ne-a convins, încă o dată, că nu
știm (sau nu vrem) să concepem legi clare și concise,
care să servească, cu adevărat, scopului pentru care
sunt emise.
Cert este că nu sunt puține instituțiile și organismele care răspund de monumentele istorice și, ca de
obicei, unde sunt prea mulți, până la urmă nu se ocupă
nimeni.
Așadar, în domeniul monumentelor istorice au diferite
sarcini:
- Ministerul Culturii
- Oficiul Național al Monumentelor Istorice
- Institutul Național al Monumentelor Istorice
- Comisia Națională a Monumentelor Istorice
- Comisiile Regionale ale Monumentelor Istorice
Mai au diverse sarcini, prin lege, în domeniul monumentelor istorice și autoritățile administrației publice
locale precum și proprietarii de monumente istorice.
Prin anul 2013 se pregătea înființarea, în subordinea
Ministerului Culturii, a Administrației Monumentelor
Istorice și a Siturilor Arheologice. Aceasta urma să
administreze, în scop turistic, monumentele istorice
din proprietatea Statului. S-o fi înființat până la urmă?
Nu știm!
Având atâtea „comitete și comiții” monumentele
istorice sunt, de fapt, „copiii nimănui”. Mai ales că, în
cazul în care ele aparțin autorităților locale sau persoanelor particulare (în multe cazuri acestea fiind moștenitorii cărora li s-au retrocedat clădirile), ele se află, de
fapt, în posesia unor instituții sau persoane care nu au
puterea financiară de a le restaura.
Iată un asemenea exemplu, care poate fi multiplicat
de zeci, sute, chiar mii de ori la nivelul întregii țări,
demonstrând incapacitatea noastră ca popor, a politicienilor și administratorilor noștri, de a conștientiza
această bogăție culturală și arhitectonică pe care o
avem în țară și pe care o lăsăm să se degradeze.

CASTELUL PLEȘA - Obârșia de Câmp, Mehedinți
Povestea Castelului Pleșa stă
sub semnul legendelor transmise
din generație în generație. Noi vom
scurta povestea sa, deoarece
aceasta este mai puțin importantă.
Mai important e să se facă ceva
pentru restaurarea unei clădiri
care, după părerea specialiștilor,
este o adevărată bijuterie arhitectonică, un monument unic în
mediul rural din România.
Castelul a fost construit între
anii 1875 și 1896 după modelul
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unui palat de pe Valea Loirei. Ctitorul său, un personaj cu bani de pe
aceste meleaguri (există, cum spuneam, multe povești despre cum a
obținut acești bani), după ce și-a
luat licența în Drept la Paris, s-a
îndrăgostit de o frumoasă și bogată
franțuzoaică. Pentru a o impresiona
i-a promis că, dacă vine în țara lui,
la Obârșia de Câmp, îi va pune la
dispoziție un castel asemănător
celor de pe Valea Loirei.

Castelul la care ne referim a fost
construit, în stil neoclasic, de meșteri italieni, cu materiale importate
din străinătate. Materialele au fost
transportate cu corăbiile până în
portul Gruia și de acolo, cu carele
trase de boi până la Obârșia de
Câmp.
La decorațiunile interioare, din
care unele se mai păstrează și
astăzi, au lucrat specialiști renumiți
din Veneția și Paris. Coloanele din
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Castelul Pleșa
marmură albă, scările din lemn
sculptat, șemineul, oglinzile venețiene și bibelourile dădeau castelului un plus de frumusețe și un aer
aristocratic. Unică pe aceste meleaguri era și centrala termică pe
lemne care încălzea toate camerele, prin intermediul țevilor și caloriferelor masive.
Încântat de palatul său, Gheorghe Pleșa își petrecea toată vara
acolo, înconjurat de prieteni. Logodnica franțuzoaică, însă, nu a poposit niciodată pe aceste meleaguri
iar Gheorghe Pleșa a murit la Paris,
necăsătorit, la vârsta de 90 de ani.
Neavând urmași a lăsat moștenire, castelul și 50 de hectare de
teren, locuitorilor satului.
În 1948, la naționalizare, castelul a devenit sediul SMT-ului
(Stațiunea de Mașini și Tractoare)

județului. Neputând face față cheltuielilor de întreținere a clădirii, prin
anul 1971 SMT-ul a renunțat la
acest sediu, castelul rămânând în
grija primăriei.
Dispariția obiectelor din interior
a început după anul 1972, când în
castel erau cazați muncitorii și militarii aduși aici pentru muncile
agricole.
După 1989 s-a încercat
preluarea castelului, evaluat
atunci la doar 18 milioane de
lei, de către Agromec. Investitorul care a preluat Agromec-ul a încercat să ia și
castelul în patrimoniul societății. Primăria a reușit să
evite, însă, acest lucru; apoi
a încercat să îl protejeze, punând lacăte la uși și ferestre.

Hoții au spart, însă, lacătele și au
furat tot ce se mai putea fura.
Neavând altă variantă, primarul
de atunci l-a scos la licitație. Au
participat 3 persoane și a câștigat
un belgian, reprezentantul unei
societăți străine în România, care
l-a concesionat pe 49 de ani,
împreună cu 32 de hectare de teren
pe care s-a angajat să amenajeze
cel mai mare teren de Golf din
Europa.
Despre ceea ce a făcut belgianul
la castel am găsit mai multe
variante. Unii spun că nu a făcut
nimic, alții că a executat unele
lucrări neautorizate. Printre „realizările” belgianului, spun localnicii,
este, însă, tăierea centralei cu
lemne de la subsolul clădirii și vinderea ei la fier vechi. Până la urmă,
primăria a reușit să rezilieze în
instanță contractul iar cele 39 de
hectare au devenit islaz comunal,
așa că Palatul Pleșa mai deține
acum doar 1.380 de metri pătrați
de teren.

continuare în pagina 50 È
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Æ urmare din pagina 49
Actualul primar, Florea Stănaia,
susține că va încerca să acceseze
fonduri europene pentru reabilitarea castelului aflat acum într-o
avansată stare de degradare. Poate
măcar în această acțiune primarul
va fi sprijinit de reprezentanții
uneia dintre numeroasele instituții
la care ne refeream mai înainte,
instituții care consumă fonduri de la
buget tocmai pentru a se ocupa de
aceste monumente istorice.

Până atunci, să menționăm acțiunea Asociației Sinoptica - președinte Iulian Pârvu - care în această
vară, împreună cu 15 studenți de la
arhitectură, au igienizat castelul, au
protejat unele dintre elementele
interioare, au acoperit cu plasă de
sârmă golurile ferestrelor și au ridicat relevee de ansamblu și detaliu
care pot fi utile la o viitoare restaurare.

Să sperăm că aceasta va veni cât
mai curând!
Iată, în final, în același context,
semnalul de alarmă pe care îl trag
membrii Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice
și membrii Uniunii Arhitecților din
România față de situația Patrimoniului Cultural Arhitectural Național,
aceasta fiind concluzia Simpozionului desfășurat în luna septembrie la
Alba Iulia.

DECLARAȚIE
Scopul lucrărilor simpozionului l-a reprezentat tragerea unui semnal de alarmă asupra situației PATRIMONIULUI
CULTURAL ARHITECTURAL NAȚIONAL, ca urmare a iresponsabilității factorilor de răspundere în gestionarea
acestui inestimabil tezaur național.
Regretatul profesor Vasile DRĂGUȚ afirma despre ilustrul savant Nicolae lORGA, că: „Are marele merit de a fi
postulat importanța vechilor zidiri pentru sondarea si exploatarea adevărurilor istorice”, subliniind că monumentele sunt „averea țării, averea neamului” și, citându-l, scotea în evidență că „ceea ce s-a păstrat împotriva răutății vremurilor si a lipsei de înțelegere a oamenilor este de așa mare preț încât rostul nostru în istoria civilizației
se fixează mai mult de jumătate prin aceasta. Restul, vitejia, istețimea diplomatică, cultura, literatura, alcătuiește cealaltă jumătate. Dar nu oricine citește o carte literară, istorică, pe când lucrurile acestea se înfățișează
imperativ în fața oricui are puțin simț... căci monumentul istoric cuprinde în sine mai multe lucruri: un meșteșug
de a clădi care nu se mai obișnuiește, o frumuseță care nu se mai poate îndeplini și, pe lângă acestea, o sumă
mai mare sau mai mică de amintiri, ceva din viața oamenilor care s-au strecurat rugându-se, luptând, trăind
între acele ziduri sau între pereții aceia”.
În ultimii 27 de ani, noi, restauratorii, fie arhitecți, istorici, istorici de artă, arheologi, ingineri, investigatori
sau artiști plastici, am făcut această țară mai frumoasă, mai interesantă, mai vizibilă și mai accesibilă, ca urmare
a sutelor de monumente restaurate și puse în valoare atât în mediul urban, cât și în mediul rural.
Acest proces de durată, cauzat de faptul că lucrările de consolidare, restaurare, conservare și punere în
valoare a monumentelor nu au constituit o preocupare majoră a factorilor de răspundere în gestionarea acestui
inestimabil tezaur al țării, este motivul pentru care lucrările de intervenție s-au manifestat doar punctual și nu au
beneficiat niciodată de un program coerent, de lungă durată, fundamentat și bine finanțat.
Dezinteresul general din ultimii ani al factorilor de răspundere asupra sorții PATRIMONIULUI CULTURAL
ARHITECTURAL NAȚIONAL este relevat, în primul rând, prin următoarele aspecte :
• Lipsa de interes și responsabilitate a MINISTERULUI CULTURII în atragerea și susținerea fondurilor necesare
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE RESTAURARE a dus, pe de o parte, la slaba finanțare a șantierelor aflate în curs de
execuție, cu repercusiuni grave asupra integrității monumentelor în cauză, ca urmare a prelungirii excesive a termenelor de finalizare a lucrărilor cu mult peste graficele de execuție inițiale, iar pe de altă parte, la inexistența
unei strategii care să producă surse de finanțare pentru obiectivele aflate în lungă așteptare, care parcurg astfel
un proces ireversibil de degradare.
• Slaba prestație managerială a INSTITUTULUI NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI în atragerea și gestionarea
fondurilor necesare susținerii eficiente a PROGRAMULUI NAȚIONAL DE RESTAURARE.
• Incapacitatea MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR
EUROPENE în atragerea fondurilor europene, până în prezent în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural.
Această situație incredibilă și incalificabilă a generat grave prejudicii multor monumente istorice aflate în așteptarea acestor fonduri, monumente care ar fi putut beneficia de lucrări de consolidare, restaurare, conservare și
punere în valoare, cu deosebite rezultate pentru economia și imaginea țării.
• Lipsa de interes și preocupare a administrației publice locale în gestionarea PATRIMONIULUI CULTURAL
ARHITECTURAL NAȚIONAL aflat în administrarea sa.
• Dezinteresul, lipsa de preocupare sau chiar iresponsabilitatea, de multe ori, a factorilor de răspundere bisericești în administrarea monumentelor de cult.
• Ineficiența sau imposibilitatea asigurării finanțării lucrărilor de restaurare a monumentelor aflate în proprietate privată, cauzată de vicii ale legislației.
Din toate aceste puncte de vedere, UNIUNEA NAȚIONALĂ A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE și
UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, acum în pragul CENTENARULUI UNIRII, dorim să ne aducem contribuția
pe mai departe în domeniul restaurării monumentelor istorice și tragem un semnal de alarmă clar factorilor de
răspundere asupra pierderilor de valori arhitecturale continue și a pericolului în care se găsește, în prezent,
soarta PATRIMONIULUI CULTURAL ARHITECTURAL NATIONAL.
Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice
Uniunea Arhitecților din România
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Expertizarea pereților din zidărie înrămați în cadre
în vederea modificării lor
prof. univ. dr. ing. Radu PETROVICI
Codul de proiectare seismică P 100-1/2013 și Codul de proiectare pentru structuri din zidărie
CR 6-2013 au stabilit că „suprimarea în timpul exploatării clădirii sau crearea de goluri de uși/ferestre
într-un perete de zidărie înrămat se poate face numai pe baza unei justificări prin calcul (expertiză
tehnică) și cu măsuri constructive adecvate”.
Articolul de față își propune să explice considerentele care au stat la baza formulării acestei
prevederi, precum și detalierea obiectivelor și a conținutului expertizei.

PREVEDERILE
REGLEMENTĂRILOR TEHNICE
Soluția de compartimentare
și/sau de închidere a spațiilor în
clădirile curente cu pereți din
zidărie a fost folosită și continuă să
fie folosită pe scară foarte largă în
România, în special datorită tehnologiei mai simple și costurilor
mult mai mici în comparație cu cele
ale pereților ușori (de exemplu,
schelet metalic sau din lemn cu
panouri de tip gips-carton).
Rolul structural al peretelui
(panoului) de zidărie este sintetizat
în definiția dată în Codul CR6-2013
după cum urmează:
Perete înrămat: perete înglobat într-un cadru de beton
armat/oțel, care nu face parte
din structura principală, dar
care, în anumite condiții, contribuie la rigiditatea laterală a
construcției și la disiparea energiei seismice; suprimarea în
timpul exploatării clădirii sau
crearea de goluri de uși/ferestre într-un perete de acest tip
poate fi făcută numai pe baza
unei justificări prin calcul (expertiză tehnică) și, după caz, cu
adoptarea unor măsuri constructive adecvate.
Definiția de mai sus subliniază
faptul că rigiditatea și rezistența
pereților înrămați nu sunt luate în
considerare în mod nemijlocit pentru
preluarea efectelor acțiunii seismice
dar este recunoscută contribuția lor
la limitarea deplasărilor laterale ale
clădirii și la disiparea energiei
induse de cutremur.
Având în vedere evoluția în timp
a cerințelor/condițiilor de funcționalitate în clădirile de locuit existente, mai ales ca urmare a
modificării regimului de proprietate, în practica de proiectare se
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întâlnesc tot mai multe solicitări de
modificare a alcătuirii inițiale, modificări ce afectează atât structura
cât și elementele de construcție
nestructurale (în particular, zidăriile
de închidere și/sau de compartimentare).
În mod curent, se solicită două
categorii de intervenții asupra pereților de zidărie înrămați:
A. Desființare totală;
B. Creare de goluri (în diferite
poziții și cu diferite dimensiuni).
Aceste intervenții pot avea, în
foarte multe situații, efecte cu consecințe negative, mai mult sau mai
puțin grave, asupra siguranței construcției:
1. Efecte globale, care constau
în modificarea stării de eforturi și
de deformații în structură, ca urmare a desființării unuia sau mai
multor panouri înrămate.
2. Efecte locale, care constau în:
• modificarea stării de eforturi și
deformații numai în unele bare ale
cadrului prin interacțiuni necontrolate;
• afectarea siguranței panourilor
de zidărie prin modificarea schemei
de deformare sub acțiunea încărcărilor perpendiculare pe plan.
Din acest motiv, pentru acceptarea suprimării sau pentru crearea
de goluri în pereții înrămați,
Codurile CR 6-2013 și P 100-1/
2013 au impus efectuarea unei
Expertize tehnice, care să examineze, calitativ și prin calcul, consecințele celor trei moduri de
acțiune ale cutremurului asupra
structurii și a panourilor înrămate:
a. Acțiunea seismică indirectă
(deformațiile impuse cadrului /
panoului prin deformarea de
ansamblu a clădirii - definită prin
deplasarea relativă de nivel);

b. Acțiunea seismică directă
(perpendiculară pe planul cadrului
și panoului);
c. Efectul combinat al celor două
categorii de acțiuni.
În acest context, adăugăm și faptul că, deși anumite păreri minimizează efectele răspunsului seismic
al panourilor de zidărie înrămate,
comunitatea specialiștilor elaboratori ai Eurocodurilor structurale,
prin Documentul CEN/TC250/SC8
/N479, adoptat la reuniunea de la
Lausanne din 15 martie 2013, trage
un important semnal de alarmă:
… În plus, cutremurele recente,
în special cel de la l’Aquila
(Italia), au arătat că în multe
clădiri recente, ale căror structuri s-au comportat bine, s-au
produs avarii grave la panourile
de zidărie… Acest fapt recomandă ca prevederile EN 1998-1
pentru cadre cu zidărie de
umplutură să fie extinse, împreună cu cele privind și alte tipuri
de închideri…
În cele ce urmează, sunt prezentate argumentele tehnice pe
baza cărora expertul tehnic atestat
stabilește deciziile de acceptare /
respingere pentru diferitele categorii de intervenții propuse.
În funcție de concluziile analizei
calitative și prin calcul, expertul
tehnic atestat va motiva și va propune una dintre următoarele soluții:
• efectuarea intervenției cerute
fără măsuri constructive complementare;
• efectuarea intervenției cerute,
însoțită de unele măsuri constructive, pentru menținerea nivelului de
siguranță seismică disponibil al
clădirii;
• modificarea parțială a cerinței
de intervenție (poziția și dimensiunile golurilor cerute, de exemplu);
• respingerea solicitării de intervenție asupra pereților înrămați.
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DESFIINȚAREA
PANOURILOR ÎNRĂMATE
Rigiditatea cadrelor cu panouri
de zidărie înrămate
Dacă în expertiză se urmărește
numai determinarea rigidității inițiale la un nivel de solicitare scăzut,
la care nu s-a produs nicio afectare
semnificativă a situației inițiale, se
poate admite conlucrarea totală a
celor două componente aflate în
contact nemijlocit și se poate folosi
un calcul bazat pe înlocuirea
ansamblului „cadru + panou” cu un
perete de zidărie echivalent [5].
Pentru evaluarea, prin calcul, a
efectelor globale și/sau locale ale
modificării pereților înrămați, rigiditatea cadrului cu panouri de zidărie
înrămate poate fi calculată suficient
de exact, în domeniul elastic, prin
însumarea rigidității cadrului cu
rigiditatea panoului de zidărie.
Având în vedere faptul că rigiditatea cadrelor cu panouri înrămate
din zidărie depinde de un număr
mare de parametri, care pot varia
aleator în ambele sensuri, în literatura internațională de specialitate
se recomandă folosirea unor procedee simple care țin seama numai
de factorii esențiali (cu pondere
majoră).
A. Rigiditatea elastică a stâlpilor
de cadru se poate calcula direct cu
relațiile simple propuse de K. Muto [4]:
• La un nivel intermediar (k)

unde:

cu notația

(la parter) și

Efecte de ansamblu ale desființării
panourilor de zidărie

În cazul în care sunt suprimate
unul sau mai multe panouri la un
singur etaj, rigiditatea și rezistența
la forțe laterale ale acestuia scad în
raport cu rezistența și rigiditatea
etajelor adiacente și rezultă un
„etaj slab”. Existența etajului slab
determină încadrarea clădirii în
categoria fără „regularitate în
elevație”, conform tabelului 5.1.
din Codul CR 6-2013 și, ca atare,
impune adoptarea factorului de
comportare „q” adecvat pentru calculul forței seismice.
Totodată, pentru etajul respectiv
se modifică și poziția în plan a centrului de rigiditate (CR) și, ca atare,
valoarea excentricității de calcul
(distanța între CR și centrul de
greutate al planșeului CG). În
figura 3, prin desființarea panourilor înrămate din ultimul cadru
din dreapta, s-a deplasat poziția
centrului de rigiditate CR (care, din
considerente de simetrie, coincidea
cu centrul de greutate al planului
CG) ceea ce generează un moment
de răsucire de ansamblu Mt care
modifică starea de eforturi și de
deformații în barele cadrelor de pe
ambele direcții.
Pentru calculul efectelor torsiunii, înainte și după desființarea
panourilor de zidărie, se folosesc
relațiile cunoscute din Codul P 1001/2013 (paragraful 4.5.3.2.4).
În același timp, eliminarea completă a unui panou de zidărie înrămat creează sensibilități structurale
pentru stâlpul adiacent, așa cum

Efectele de ansamblu (globale)
ale desființării panourilor de zidărie
asupra stării de eforturi și deformații provenite din acțiunea seismică dintr-o structură depind de
rigiditatea panoului și de poziția
panoului desființat în planul și în
elevația structurii.

Fig. 2: Suprimarea panourilor
la un singur nivel

Fig 1: Schemele de calcul pentru deter‐
minarea rigidității elastice a cadrelor [4]

Fig. 3: Modificarea poziției centrului
de rigiditate prin eliminarea
unor panouri înrămate

(la etajele curente)
cu notațiile:
• Het - înălțimea etajului „k”;
• Eb - modulul de elasticitate
longitudinal de scurtă durată al
betonului;
• is,k = Is,k/Het - rigiditatea
liniară a stâlpului la nivelul „k” în
planul cadrului;
• igr,r = Igr,r/Het - rigiditatea
liniară a grinzilor care leagă stâlpul
la nivelul „k”;
• Is,k - momentul de inerție al
secțiunii transversale a stâlpului „j”
la nivelul „k” în planul cadrului.
B. Rigiditatea panoului de zidărie se calculează, în funcție de
raportul λ = hp/lp, pe schema de
consolă - Rc (dacă nu există contact cert - împănare cu mortar între zidărie și cadru la partea
superioară a peretelui) sau ca
panou fixat pe orizontală la ambele
extremități (sus și jos) - Rf.

Pentru construcțiile cu dimensiuni curente, valorile 1/ρc și 1/ρf sunt
date în tabelul 1 (pentru valori
intermediare se poate interpola).

• La primul nivel (P)

unde

cu notația

Prin urmare, pentru un cadru cu
„m” stâlpi, rigiditatea relativă de
nivel se calculează prin însumarea
rigidităților stâlpilor:

Tabelul 1

continuare în pagina 54 È
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acestea sunt menționate în Codul P
100-1/2013, paragraful 5.9,
ceea ce impune ca expertiza să prevadă adoptarea obligatorie a
măsurilor asiguratorii prevăzute în
acest document. De exemplu, pentru a ține seama de incertitudinile
legate de efectele interacțiunii
structură – panou de umplutură se
va considera „zonă critică” întreaga
lungime a stâlpilor când pereții de
umplutură sunt dispuși numai pe o
parte a stâlpilor (de exemplu, așa
cum se întâmplă după eliminarea
unui panou la un cadru cu două
deschideri). Este, deci, necesară o
armare transversală sporită, pe
toată lungimea stâlpului, care se
obține dificil prin cămășuire cu
beton armat, dar mai ușor prin
eclisare cu o cămașă metalică.
Expertul tehnic trebuie să decidă,
prin analiza întregii structuri, dacă
aceasta are robustețe suficientă
pentru a prelua efectele unei ruperi
fragile a stâlpului critic. Dacă
există riscul unei ruperi premature
(de etaj/de ansamblu), expertul
tehnic NU trebuie să accepte efectuarea acestei modificări.)
După desprinderea zidăriei de
cadru, rigiditatea ansamblului se
determină pe schema grinzii cu
zăbrele echivalente constituită de
cadrul din beton armat și de diagonala echivalentă panoului de zidărie
plin sau cu gol.
Pentru clădirile existente care au
suportat în trecut cel puțin un
cutremur semnificativ, este necesar
ca, înainte de efectuarea calculelor,
expertul să examineze vizual (calitativ) starea de fisurare a zidăriei,
dacă aceasta s-a produs ca urmare
a depășirii domeniului elastic de
comportare la cutremurele precedente.

Fig. 4: Stâlp devenit „critic”
pe toată lungimea

Conform [1], deteriorarea zidăriei se clasifică în trei trepte:
• Lipsa totală a fisurilor (Av0);
• Avariere moderată (Av1) cu
fisuri cu deschideri ≤ 3,0 mm;
• Avariere severă (Av2) cu fisuri
cu deschideri > 3,0 mm.
În funcție de treapta de avariere
și de raportul între înălțime și
grosime (hp/tp) al panoului, rigiditatea panoului de zidărie se reduce
după cum urmează:
• Pentru hp/tp ≤ 21,0
- avariere moderată → coeficient
de reducere δR = 0,70
- avariere severă → coeficient de
reducere δR = 0,40
• Pentru hp/tp > 21,0 rigiditatea
panoului este neglijabilă indiferent
de treapta de avariere.
Reducerea rigidității zidăriei prin
fisurare se cuantifică prin reducerea
lățimii diagonalei echivalente față
de valoarea standard a = 0,1D
folosită în Codul P 100-1/2013.

EFECTELE PROVOCATE
DE CREAREA GOLURILOR
Poziționarea golurilor noi
în panouri existente
Expertiza trebuie să analizeze,
pentru fiecare dintre golurile noi
prevăzute în proiectul de arhitectură, propunerile privind poziția
acestuia în panou și în raport cu
structura și dimensiunile cerute.
În ceea ce privește poziția
golurilor în panou, se ține seama
de Codul P 100-1/2013 art.
10.5.3.1.1., care prevede că prezența golurilor în panourile de
zidărie poate fi acceptată numai în
cazurile în care poziția golului permite formarea unor diagonale în
zidărie, care ocolesc golul și realizează o schemă de grindă cu
zăbrele (fig. 5).
Precizări mai extinse asupra
posibilităților de amplasare a golurilor în panoul înrămat sunt date în
lucrarea [2] în care se discută posibilitățile de amplasare a golurilor în
diferitele zone ale panourilor înrămate.

Fig. 5: Scheme de calcul pentru cadre cu panouri înrămate
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Poziționarea golurilor la colțurile
panourilor (zona 1) nu poate fi
acceptată
deoarece
împiedică
transmiterea la cadru a forței de
compresiune din diagonală. Dacă
această situație nu poate fi evitată,
se neglijează aportul panoului respectiv la rezistența și la rigiditatea
cadrului respectiv. Golurile alăturate stâlpilor și grinzilor și amplasate în treimea centrală a acestora
(zona 2) nu influențează rezistența
și rigiditatea panoului și ca atare, în
prezența lor, panoul poate fi considerat plin. Prin amplasarea golurilor
în zona centrală a panoului (zona 3)
se reduc rezistența și rigiditatea
panoului în funcție de raportul între
aria golului și aria panoului.
Această reducere se cuantifică, de
regulă, prin reducerea lățimii diagonalei echivalente.
Alcătuirile în care sunt solicitate
goluri plasate la marginile panoului,
astfel încât diagonalele comprimate
nu ajung la colțurile cadrului
(zidărie înrămată parțial), trebuie evitate deoarece efectele locale
(pe zonele hașurate în figura 7)
pot deteriora barele cadrului. Dacă
sunt totuși acceptate, la proiectare
trebuie să se facă verificările secțiunilor de beton armat cerute conform Codului P 100-1/2013, cap.
5 și verificarea zidăriei pentru
încărcările perpendiculare pe plan.

Fig. 6: Poziționarea golurilor în panourile de
zidăie înrămate. 1‐ zone în care nu se
acceptă prevederea golurilor în panou;
2 ‐ zone în care golurile nu afectează rezis‐
tența și rigiditatea panoului; 3 ‐ zona cen‐
trală în care se amplasează,
de regulă, golurile

Fig. 7: Diagonale comprimate în zidurile
cu goluri mari dispuse alăturat
barelor cadrului
continuare în pagina 56 È
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Prezența golurilor de dimensiuni
mari (de ușă, de exemplu) modifică
schema de rezemare a peretelui,
latura alăturată golului fiind considerată liberă. Prezența laturilor
libere, rezultate ca urmare a spargerii golului, sporește în mare
măsură momentele încovoietoare în
perete, ceea ce poate conduce, în
unele situații, la depășirea rezistenței zidăriei la încovoiere perpendicular pe plan.
În general, crearea de goluri noi
de ambele părți ale unui stâlp nu
poate fi acceptată de către expert
deoarece conduce la formarea
stâlpului scurt (captiv), caracterizat prin rupere fragilă (expulzarea
betonului cu/fără flambajul armăturilor). În aceste cazuri, se recomandă cămășuirea zonei libere cu
profile metalice (a se vedea, de
exemplu, figura F.3.9.4. din Codul
P 100-3/2008).

Reducerea rezistenței panourilor
de zidărie prin crearea de goluri
Crearea golurilor pentru uși și
ferestre în pereții din zidărie înrămați în cadre conduce la reducerea
capacității de rezistență și a rigidității acestora, atât pentru solicitările în planul peretelui cât și
perpendicular pe plan. Amploarea
acestor reduceri depinde de poziția
și de dimensiunile golului în panou.
În cazul panourilor cu un gol în
zona centrală (zona 3, a se vedea
figura 6) pentru care Agol ≤ 0,7
Apanou, în [1] se propune reducerea
lățimii diagonalei prin înmulțire cu
coeficientul subunitar:

Fig. 8: Fixarea pe contur
a panourilor cu goluri

Fig. 9: Formarea stâlpilor scurți
prin goluri alăturate

Pentru cazurile în care Agol > 0,7
Apanou contribuția panoului respectiv
se neglijează (ηgol ≡ 0) cu măsurile
prevăzute în cazul desființării complete.
În lucrarea [3] coeficientul de
reducere a lățimii diagonalei pentru
cazul panoului cu un gol în poziție
centrală este dat sub o formă mai
simplă:

cu condiția ca Agol ≤ 0,4 Apanou.
În cazul unui gol mic, cu
suprafața Agol ≤ 0,05 Apanou (de
exemplu, gol 60 cm × 60 cm, pentru o sală de baie, într-un panou
250 cm × 300 cm), efectul golului
asupra lățimii diagonalei echivalente poate fi neglijat iar spargerea
zidăriei poate fi acceptată fără alte
verificări.
Exemple:
Se consideră un panou de
zidărie înrămat cu dimensiunile
500 cm × 250 cm solicitat de o
încărcare laterală uniform distribuită WEd (Fig. 10a).
Calculul valorii de proiectare a
momentului încovoietor pentru
panoul plin se face conform Codului
CR 6-2013, tabelul 6.1, schema
A. În acest tabel, pentru panoul plin
cu raportul h/lw = 250/500 = 0,5 și
factorul de izotropie µ = 0,50,
avem coeficientul α = 0,028, de
unde rezultă momentul încovoietor:
MEd1 = 0,500 x 0,028 x
x 5002 x WEd = 3.500 WEd
Dacă în acest panou se cere
spargerea unor goluri mari, momentele încovoietoare în perete
sporesc după cum urmează:
1. Gol de ușă cu dimensiunile
100 cm × 250 cm, alăturat unuia
dintre stâlpii cadrului (Fig. 10b).
Lungimea
montantului
plin
devine lw = 400 cm și raportul
laturilor este h/lw = 0,625. Calculul

momentului încovoietor se face
conform schemei C. Prin interpolare
rezultă α = 0,0595 și momentul
încovoietor în perete capătă valoarea:
MEd1 = 0,500 x 0,0595 x 4002 x
x WEd = 4.760 WEd —> +36%
2. Gol la partea superioară pe
toată lungimea peretelui (gol pentru fereastră - supralumină) cu
înălțimea 50 cm (Fig. 10c).
Înălțimea panoului plin devine
h = 200 cm cu raportul laturilor
h/lw = 0,400. Calculul momentului
încovoietor se face conform schemei E. Prin interpolare rezultă α =
0,048 și momentul încovoietor în
perete capătă valoarea:
MEd1 = 0,500 x 0,048 x 5002 x
x WEd = 6.000 WEd —> +71%
În cazurile în care momentele
încovoietoare rezultate după spargerea golurilor depășesc rezistența
de proiectare a zidăriei (fxd1) este
necesară bordarea laturii libere cu
un stâlpișor din beton armat (în
cazul b) sau cu o centură (în cazul
c). În ambele situații, legătura cu
barele cadrului se poate realiza cu
ancore mecanice sau chimice.

Bordarea golurilor
În cazul în care expertul consideră posibilă crearea unui gol într-un
perete înrămat este necesară
prevederea / realizarea măsurilor
constructive stabilite de reglementările tehnice pentru bordarea
golurilor în clădirile noi astfel încât
condițiile generale de siguranță să
fie satisfăcute.
În cele ce urmează reamintim
principalele prevederi ale reglementărilor tehnice care se utilizează în România.
Prevederile standardului SR
EN 1998-1:
Standardul recomandă bordarea
golurilor cu elemente din beton
armat dezvoltate pe întreaga grosime a peretelui. Standardul nu
furnizează, însă, condițiile de alcătuire (dimensiuni și/sau armare)
pentru aceste elemente.

Fig. 10 Scheme de calcul pentru panouri cu goluri mari
continuare în pagina 58 È
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Prevederile Codului P1001/2013:
Referitor la poziționarea golurilor
de uși și ferestre în panourile de
zidărie, Codul P100-1/2013
atrage atenția asupra necesității de
a controla poziția acestora, astfel
încât să nu conducă la formarea
stâlpilor scurți (așa cum se întâmplă în vecinătatea parapeților din
zidărie, mai ales în cazul ferestrelor
plasate la cote apropiate de planșeul superior).
În cazul în care aceste poziții nu
pot fi evitate, se recomandă:
• măsuri speciale de armare
transversală a stâlpilor,
sau
• fragmentarea panourilor pentru a reduce capacitatea de rezistență și rigiditatea acestora,
sau
• adoptarea unor legături flexibile între panou și structură.

EFECTELE CUMULATE
ALE ACȚIUNII SEISMICE
ÎN PLANUL PERETELUI
ȘI PERPENDICULAR PE PLAN
Lucrarea [1] analizează și efectul interacțiunii între cele două
categorii de solicitări: în planul
panoului și perpendicular pe acesta.
Experiența ultimelor cutremure a
arătat că rezistența panourilor de
umplutură la acțiunea seismică, în
planul peretelui, poate fi drastic
redusă în condițiile în care forța
perpendiculară pe plan are valori
importante. Pe baza unui calcul
neliniar cu elemente finite s-a stabilit o relație de reducere a capacității de rezistență în planul
panoului, în funcție de intensitatea
solicitării perpendiculare pe plan.
În cazul în care se propune
crearea unor goluri noi în panourile
înrămate, ceea ce reduce rezistența
acestora, este necesară și verificarea efectului interacțiunii între
cele două categorii de solicitări.
Relația propusă pentru evaluarea reducerii rezistenței ca urmare
a efectului suprapunerii celor două
solicitări are forma:

cu

unde
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Notațiile folosite mai sus sunt:
• FE(⊥) - forța seismică uniform
distribuită normală pe plan determinată, de exemplu, conform
P100-1/2013, cap. 10.
• FR(⊥) - forța capabilă uniform
distribuită normală pe plan determinată, de exemplu, conform CR62013, 8.8.8.
• k⊥ - coeficientul de reducere a
capacității de rezistență în plan
FRd(zic) datorită acțiunii seismice
perpendiculare pe plan.
În cazurile în care rezistența
zidăriei este insuficientă, expertul
va prevedea măsuri adecvate de
armare sau de bordare.

CONȚINUTUL EXPERTIZEI
ȘI CONDIȚII DE ACCEPTARE
Expertiza tehnică cerută de
reglementările în vigoare pentru
modificarea pereților înrămați trebuie să parcurgă următoarele
etape:
A. Identificarea caracteristicilor
geometrice și de rezistență ale
peretelui asupra căruia se intervine
(cu prevederile din Codul P 1003/2008)
B. Calculul rigidității laterale, la
etajul respectiv, a peretelui de
zidărie și a cadrului în care acesta
este înrămat. Calculul rigidităților
se face în domeniul elastic de comportare a zidăriei și betonului,
folosind orice procedeu de calcul
bazat pe principiile staticii construcțiilor și ale rezistenței materialelor. În particular, se recomandă
procedeul prezentat la paragraful
din această comunicare referitor la
rigiditatea cadrelor.
C. Dacă sunt îndeplinite simultan următoarele două condiții:
• rigiditatea peretelui de zidărie
este ≤ 25% din rigiditatea cadrului,
• scăderea rigidității totale a
nivelului pe direcția respectivă este
≤ 15%,
se acceptă suprimarea peretelui
sau crearea golului fără alte calcule
suplimentare.
Notă. În cazul spargerii golurilor
de ușă/fereastră, expertul va stabili
măsurile constructive necesare pentru asigurarea stabilității locale a
peretelui.
D. În cazul în care cele două
condiții de la pct. C nu sunt satisfăcute, se calculează „centrul de
rigiditate CR” al nivelului (cadre +
panouri înrămate) în două ipoteze:
i. CRi - cu participarea peretelui
asupra căruia se intervine (situația
inițială);
ii. CRf - fără participarea acestui
perete (situația după intervenție).

E. Dacă lungimile proiecțiilor
distanței între cele două centre de
rigiditate (ΔCRX, ΔCRY), pe direcțiile
principale ale clădirii, sunt ≤ 10%
din lungimea laturii respective a
clădirii, se acceptă intervenția
respectivă fără alte calcule suplimentare.
F. Dacă cerințele de la pct. E nu
sunt satisfăcute, se reface calculul
seismic și verificarea îndeplinirii
cerințelor de rezistență pentru
întreaga clădire. În funcție de rezultatele obținute, se acceptă sau se
respinge modificarea solicitată.
Notă. Valorile „de prag” pentru
acceptarea intervențiilor asupra
zidăriilor înrămate date mai sus au
fost propuse de autor pe baza unui
număr redus de teste numerice.
Autorul comunicării consideră că
toți membrii AICPS ar putea contribui la îmbunătățirea sau la validarea valorilor propuse mai sus prin
calcule și exemple concrete. De
fapt, acest îndemn se referă la
toate reglementările tehnice aflate
în „anchetă publică”.
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De 14 ani la înălțime !
ROLIFT SRL Timișoara este dealer în partea de vest a României pentru echipamente de manevrat
marfă și de lucru la înălțime, atât pentru materiale, cât și pentru personal. Având o experiență de
peste 14 ani pe piață în domeniul echipamentelor de acest gen, compania oferă soluții pentru orice
tip de activitate care implică ridicarea de materiale la înălțime, manipularea de materiale în depozite
și în șantiere, precum și pentru ridicarea la înălțime a personalului de lucru.
Obiectele de activitate ale grupului ROLIFT:
• ÎNCHIRIEREA de echipamente pentru manipulat
marfă și lucru la înălțime (stivuitoare, platforme de
lucru la înălțime, alte echipamente industriale);
• COMERCIALIZAREA de echi pamente noi și
second-hand din aceleași game, dar și alte mărci și
furnizori;
• SERVICE autorizat ISCIR specializat în domeniul
acestor tipuri de echipamente;
• SERVICII DE RSVTI autorizate;
• COMERCIALIZARE piese de schimb pentru
stivuitoare și nacele de lucru la înălțime de la furnizori
externi și interni;
• TRANSPORT UTILAJE, ECHIPAMENTE pentru
utilajele proprii și pentru diverși beneficiari.
Redresarea pieței în domeniul închirierilor a început
relativ firav cu anul 2012. Strategia pe care am adoptat-o în vederea menținerii businessului nostru pe
piață a fost de înființare a societății ROLIFT SERV SRL,
cu obiect de activitate de service pentru stivuitoare și
platforme de lucru la înălțime, asigurarea de piese de
schimb, servicii R.S.V.T.I., activitate care, în mare
parte, a susținut firma mamă ROLIFT SRL. Tot în 2012
s-a făcut reorganizarea judiciară a societății cu un plan
care a fost aprobat în adunarea creditorilor.
Urmând consecvent obiectivul propus prin luarea
unor măsuri de regândire și de adaptare a afacerii la
noile condiții de piață, dar și ca o consecință a cererii
crescânde de echipamente pentru închiriat, cerere
aflată pe un trend ascendent, începând cu 2013, s-a
avut în vedere o revenire și creștere constantă, organică și sănătoasă a activităților și indicatorilor economici pe care îi urmărim în tot ceea ce facem.
Anul 2016 este cel în care ROLIFT SRL a îndeplinit
cu succes planul de reorganizare adoptat în septembrie
2012. Din statisticile oficiale, ne situăm în procentul de
0,48 din totalul de societăți care, în 2012, au intrat în
insolvență și care au reușit îndeplinirea cu succes a
planului de reorganizare propus. 2016 a fost anul în
care ROLIFT SRL a avut datorii zero către toți furnizorii
și către Stat, un obiectiv pe care ne-am ambiționat
să-l obținem.
Poziția și atitudinea pe care le-am adoptat se pare că
sunt dintre acelea rar alese de societățile din ROMÂNIA
care au probleme financiare, probleme care sunt
w Revista Construcțiilor w octombrie 2017

„rezolvate” doar în beneficiul propriu, cauzând falimente deliberate, în urma cărora pierd, de multe ori,
societățile creditoare și în special Statul).
Fără lipsă de modestie pot afirma că dacă ești de
bună credință dar și dacă te bazezi pe forțele proprii și
pe oameni de încredere, cu experiența acumulată și
profesionalism ai șanse mari de reușită. Foarte mult a
contat și încrederea acordată de unele societăți colaboratoare care ne-au sprijinit, dar și de clienții noștri
care au apelat la produsele și serviciile ROLIFT.
Perspectiva pe care o vedem este una pozitivă pentru că parcul nostru de închiriere a crescut cu cca 50%
față de 2016, în special cel de echipamente noi,
urmând ca, până la sfârșitul anului 2017, să trecem de
100 echipamente iar cifra de afaceri pe care o preconizăm pentru anul 2017 este dublă față de 2016 pe
tot grupul ROLIFT SRL. q
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EURO QUALITY TEST
EXPERTIZE - CONSULTANȚĂ - TESTE LABORATOR CONSTRUCȚII
Echipa EURO QUALITY TEST
Domeniul de activitate al SC EURO QUALITY
TEST este cel care se referă la agremente și
expertize, activități de inginerie și consultanță
tehnică legate de acestea, necesare în domeniul
construcțiilor.

Eficiența prestației noastre este garantată de
faptul că firma are în componența ei un personal
competent / recunoscut / atestat / autorizat de:
• ISC – Șef laborator și Șefi Profile;
• MLPAT (MLPTL): - Diriginți/Inspectori de Șantier,

Serviciile furnizate de societatea noastră cuprind
următoarele prestații de care poate beneficia orice
firmă din construcții pentru eficientizarea activității
sale:
1. Expertizare, Consultanță (Inginerie, Proiectare,
Dirigenție de șantier, Monitorizări) și Testări in situ construcții și căi de comunicații – Drumuri, Căi Ferate,
Poduri, Lucrări de artă, Construcții civile și industriale.
2. Consultanță tehnică în vederea Certificării conformității produselor și materialelor de construcții.
3. Laborator încercări construcții grad II autorizat ISC
pe domeniile:
• GTF (Geotehnică și teren de fundare);
• MBM (Materiale pentru Betoane și Mortare);
• BBABP (Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat);
• AR (Armături de Rezistență din oțel beton, sârmă
sau plase sudate);
• ANCFD (Agregate naturale pentru lucrări de CF și
Drumuri);
• MD (Materiale pentru drumuri);
• D (Drumuri);
• HITIF (Hidroizolații, izolații termice și izolații fonice);
• VNCEC (Verificări nedistructive și ale comportării
în exploatare a construcțiilor).
4. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice
și Impact de mediu, Foraje pentru apă, foraje de
observație nivel hidrostatic și epuismente pentru construcții și căi de comunicații.
5. Cadastru și Topografie – Cadastru, Intabulare,
Planuri Topografice de detaliu, GPS, Consultanță, Asistență, Execuție, Monitorizare topografică.
6. Arhitectură și Proiectare – Documentații tehnice
în vederea realizării de Planuri urbanistice - PUG
(General), PUZ (Zonal), PUD (Detaliu), Certificat
Urbanism (CU), Autorizare de Construire (DTAC),
Proiectare (PTh+DDE).
7. Subtraversări prin foraj dirijat de căi de comunicații - drumuri și căi ferate.
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AQ, CQ, Verificatori de proiecte și Experți Tehnici pe
domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D;
• ANCPI - Experți clasa I Cadastru / Cartografie /
Geodezie;
• MTI-AFER – Responsabili SC.
În acest sens, este bine de știut că EURO
QUALITY TEST SRL are documentat, implementat
și certificat un Sistem de management integrat,
conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 Calitate,

14001:2005

-

Mediu

și

OHSAS

18001:2008 - Sănătate și Securitate Ocupațională, iar pentru Laboratorul de încercări conform SR EN
ISO/CEI 17025:2005.
Prestigiul societății noastre este strâns legat
și de faptul că EURO QUALITY TEST SRL este
membră a asociațiilor profesionale:
• CNCisC - Comisia Națională Comportarea in Situ
a Construcțiilor;
• APDP - Asociația Profesională de Drumuri și
Poduri din România;
• SRGF – Societatea Română de Geotehnică și Fundații;
• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica
Solului și Inginerie Geotehnică;
• AICPS – Asociația Inginerilor Constructori
Proiectanți de Structuri;
• RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din
Construcții;
• EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a
Inginerilor Geologi. q
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Dionisie GERMANI (1877 - 1948)
S-a născut la 17 martie 1877 în Galați.
După terminarea Liceului din Atena,
a urmat Școala Națională de Poduri și
Șosele - București, Secția Construcții,
pe care a absolvit-o în anul 1900.
Între anii 1900 - 1904 (ca bursier
al statului român), a continuat studiile
în specializarea Edilitate și Hidraulică
în Belgia, Germania și Anglia, iar
între anii 1918 - 1919, a frecventat
cursurile Școlii Superioare de Electricitate din Paris, obținând și diploma
de inginer electrician. Amintim că Universitatea din Sorbona i-a acordat
titlul de doctor în științe.
Activitatea didactică a început-o la
Școala Națională de Poduri și Șosele București, unde a avut funcțiile: profesor suplinitor (1910 - 1913),
profesor definitiv (1913 - 1915),
profesor de Hidraulică și Instalații
hidraulice la Școala Politehnică București (1920-1946).
Odată cu transformarea Școlii
Naționale de Poduri și Șosele București în Școala Politehnică, în anul
1920, a luat ființă și Catedra de
hidraulică și mașini hidraulice sub
conducerea prof. Dionisie Germani.
Menționăm că a fost decan al Facultății de Construcții și al altor două
facultății din Școala Politehnică.
Prof. Dionisie Germani a desfășurat și o însemnată activitate de
proiectare în domeniul alimentării cu
apă a orașelor: Tulcea, Turnu-Măgurele,
Pitești, București - Arcuda și a contribuit la lucrările de captare de la
Ulmeni pentru București etc.
De asemenea, a proiectat și
canalizarea orașelor: Brăila, Ploiești,
Curtea de Argeș, Satu-Mare. De
menționat că a elaborat și proiectul
general de canalizare a Capitalei.
Din proiectele elaborate de prof.
Dionisie Germani prezentăm „Colectorul de evacuare a apelor uzate din
orașul Brăila” – amintind concluziile
expertizei tehnice efectuate, în anul
1998, de prof. Dumitrei Furiș: «„Prin
amplasarea și dimensiunile sale, este
unul dintre cele mai mari colectoare
de canalizare din țară (cu o lungime
mai mare de 5 km) și unul dintre cele
mai vechi, fiind realizat între anii 1912
-1914 din beton simplu, material ce
constituia, la aceea vreme, o noutate
în tehnica construcțiilor edilitare.”.
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Colectorul Germani a fost proiectat și construit în condițiile
inexistenței unei circulare românești;
primul ordin pentru elaborarea unei
circulare românești pentru beton și
beton armat fiind dat de ing. și prof.
Anghel Saligny în anul 1919. Cu toate
acestea, existau la aceea vreme
experimentări și circulare străine pentru fundamentarea rezistențelor și
compoziției betonului, precum și o
exeperiență românească deosebită; în
anul 1886, Anghel Saligny construise
docurile din beton armat la Brăila și
Galați. Factorii de decizie și conducere
de atunci ai orașului Brăila și-au
asumut responsabilitatea înlocuirii
soluției de realizare a canalului colector din zidărie, cu beton simplu monolit. Timpul a demonstrat că decizia
luată în urmă cu 84 de ani a fost
corectă; colectorul continuând să
funcționeze și astăzi, deși a suportat
trecerea a două cutremure puternice și
a timpului, precum și o creștere a
încărcărilor prin montarea a două linii
de tramvai peste colector și desfășurarea unei circulații auto fără restricții.
Colectorul Germani este în funcțiune și astăzi, cu toate schimbările din
condițiile de exploatare și încărcare,
fiind considerat o realizare remarcabilă
pentru o lucrare cu beton simplu, mai
ales ținând cont de natura loessoidă a
terenului în amplasament și de creșterea nivelului apelor subterane.
Este de remarcat că prof. Dionisie
Germani a proiectat colectorul cu
secțiune variabilă, urmărind distribuția specifică a stării de eforturi la
acest gen de lucrări, obținând importante economii în efortul de investiție
de la aceea vreme.
În domeniul activității științifice, a
adus contribuții de seamă: metodă de
determinare a relațiilor de similitudine
în toate domeniile (inclusă în Les
machines rotatives de Hanocq, Belgia);
metodă de determinare a eforturilor în
pereții flexibili ai recipienților cu mase
lichide; determinarea tensiunilor și
deformațiilor într-un lichid incompresibil (contribuții originale); studii
privind lovitura de berbec; utilizarea
mărimilor complexe în studiul câmpurilor magnetice rotitoare etc.

Prof. Dionisie Germani a avut și o
însemnată activitate publicistică: articole în reviste din țară și străinătate,
comunicări prezentate la manifestări
științifice din străinătate și cărțile:
Hidraulica teoretică (mecanica fluidelor) și aplicată, I (1942) - primul tratat
de hidraulică apărut în România;
Complemente de Hidraulică (2 volume,
1930); Hidrodinamica fluidelor perfecte, II, 1945 etc.
Pentru activitatea de excepție în
știință, i s-a atribuit titlul de membru de
onoare al Academiei Române (1945).
Amintim că a fost și membru al
Societății de Ingineri Civili din Franța,
membru al Societății de Geografie din
Portugalia etc.
Pentru meritele sale i s-au acordat
numeroase diplome și medalii, printre
care amintim Coroana Română în grad
de Cavaler (1906).
Subliniem raritatea de a fi cunoscut 12 limbi la perfecție, ceea ce i-a
permis să efectueze traduceri importante, dintre care menționăm Teoria
sonicității (din limba engleză) a marelui inventator român George Constantinescu.
Dionisie Germani - inginer, profesor și om de știință de excepție, cu
realizări ce l-au impus printre cele mai
de seamă personalități ale științei și
tehnicii românești în construcții - unul
din precursorii de seamă al hidrotehnicii românești.
Contribuțiile științifice și primul
tratat de Hidraulică din România au
rămas în memoria specialiștilor hidrotehnicieni. Acad. Cristea Mateescu care i-a urmat la predarea cursului de
Hidraulică - avea numai cuvinte de laudă
la adresa prof. Dionisie Germani.
Cuvinte de laudă se pot adăuga și
despre virtuțiile sale morale: deosebit
de modest, om al binelui, cu dragoste
față de semeni (prin ajutoarele acordate studenților nevoiași - un Mecena),
patriot și cu credință în Dumnezeu...
„Celor ce s-au jertfit pentru neam și
cruce!” - sunt cuvintele inserate la
începutul cărții sale de Hidraulică.
A decedat la 1 septembrie 1948.
(Din vol. Personalități românești în construcții –
autor Hristache Popescu)
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Secție de prelucrări mecanice, tratamente de suprafață,
asamblare și spații logistice și birouri aferente
la UACE Dumbrăvița
Beneficiar: SC UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL
Executant: SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA
Proiectant general: SC AEDILIS PROIECT SRL
Principalele caracteristici ale construcției:
• Tipul clădirii: birouri, spații de producție, spații
pentru depozitare;
• Suprafață utilă:
- Corp administrativ: 1.550,20 mp;
- Secție de ambalare și livrare: 2.007,95 mp;
- Secție de asamblare: 4.144,50 mp;
- Secție prelucrări mecanice: 3.470,30 mp;
- Secție tratamente de suprafață: 4.023,25 mp;
Total suprafață utilă: 15.196,20 mp.

CORP ADMINISTRATIV
Structural, construcția are următoarele caracteristici:
• Patru nivele P+3E;
• Deschidere de 7,50 m și opt travee de 5,0 m;
• Fundații monolite din beton, cu bloc de fundare și
cuzinet armat;

• Stâlpi și grinzi cu plăci din beton armat monolit,
făcând parte dintr-o structură spațială în cadre;
• Planșee din beton armat monolit;
• Scară în două rampe din beton armat monolit;
• Acoperiș de tip terasă;
• Regim de înălțime 17,00 m.

Hală ambalare și livrare
Structural, construcția are următoarele caracteristici:
• Două deschideri de 20 m și două travee de 20 m;
• Fundații prefabricate din beton armat;
• Stâlpi prefabricați din beton armat;
• Grindă centrală continuă cu cinci deschideri,
amplasată longitudinal;
• Ferme metalice transversale cu deschiderea de
20 m, amplasate interax la 5 m;
• Structură secundară verticală din profile laminate,
dispuse la interax de 5 m;
• Regim de înălțime 10,02 m.

Hală asamblare
Structural, construcția are următoarele caracteristici:
• deschidere de 40 m și opt travee de 10 m;
• Fundații elastice din beton armat;
• Stâlpi metalici în formă de H compuși;
• Fermă transversală din profile chesonate cu 40 m
deschidere;
• Pane din profile ajurate, amplasate interax la 5 m;
• Regim de înălțime 21,50 m.

Hală prelucrări mecanice
Structural, construcția are următoarele caracteristici:
• Două deschideri de 20 m și opt travee de 10 m;
• Fundații prefabricate din beton armat;
• Stâlpi prefabricați din beton armat;
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• Grindă centrală continuă cu cinci deschideri, amplasată longitudinal;
• Ferme metalice transversale cu deschiderea de 20 m,
amplasate interax la 5 m;
• Structură secundară verticală din profile laminate,
dispuse la interax de 5 m;
• Regim de înălțime 7,87 m – 10,79 m.

Hală tratamente de suprafață
Structural, construcția are următoarele caracteristici:
• Trei deschideri de 20 m și șase travee de 10 m;
• Fundații prefabricate din beton armat;
• Stâlpi prefabricați din beton armat;
• Grinzi principale din beton precomprimat cu 20 m
deschidere;
• Fâșii cu goluri, cu suprabetonare, pentru zona de
tratare electrochimică;
• Pereți din panouri din beton armat prefabricat;
• Grindă centrală metalică, amplasată transversal
pentru zona de vopsitorie și respectiv, controlul calității
barelor în zona de epurare;
• Ferme metalice transversale cu deschiderea de 20 m,
amplasate interax la 5 m pentru aceeași zonă;
• Structură secundară verticală din profile laminate,
dispuse la interax de 5 m;
• Regim de înălțime 13,28 m.
Toate clădirile sunt dotate cu instalații sanitare,
instalații de încălzire și instalații electrice.
În birouri s-a prevăzut instalație de climatizare iar
în hale, instalații de ventilare și desfumare.
De asemenea, s-a executat o instalație de stingere
a incendiilor, cu hidranți interiori și hidranți exteriori. q
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