






RoNet Plus by Romfracht 
Fibre de înaltă performanță 

Așa cum deja i-am obișnuit pe constructori,
venim permanent cu noutăți în armarea dispersă
a betoanelor. 

Îmbunătățirea performanței fibrei RoNet are
ca rezultat crearea unei pardoseli perfecte atât
din punct de vedere estetic cât și din punctul de
vedere al armării disperse. 

În următoarele rânduri, aș vrea să vă prezint
un studiu de caz în care fibrele RoNet Plus au fost
folosite cu succes, exemplul fiind elocvent întru-
cât vorbim despre o pardoseală industrială la o
hală de confecții metalice.

Soluția inițială ar fi constat în două rânduri de
plasă sudată cu diametrul de 8 mm și cu ochiuri de
100 mm x 100 mm. După o analiză a încărcărilor la
care este solicitată pardoseala și a geometriei ros -
turilor tăiate, a rezultat însă că performanțe excelente
de armare se vor obține cu un dozaj de 3 kg/m3 de
fibre RoNet Plus.

Pentru acest proiect, s-au luat în considerare:
• Fibre din polipropilenă RoNet Plus, certificate CE

după SR EN 14889-2/2007, în dozaj de 3 kg/m3, pen-
tru a obține: 1,5 N/mm2 la CMOD = 0,5; 1 N/mm2 la
CMOD = 3,5 mm;

• Beton clasa C 25/30, realizat după SR EN 206 +
A2/2021, clasa de tasare fiind S4, reglementată după
SR EN 12350-2/2019;

• Durificator de suprafață tip cuarț, certificat după
SR EN 13813-2002;

• Sigilant marca Romfracht, cu un grad de acoperire
de cca. 1 litru la 12 m2, ce are rolul de a închide porii la

nivel de microcapilaritate a betonului, cu efect antie -
vaporant, proprietatea de a mări rezistența la trafic,
rezistența la impact etc.;

• Tăierea rosturilor a fost făcută cu un disc diaman-
tat marca Romfracht, ce asigură suficient loc pentru a
așeza șnurul de rost de 4,2 mm. Odată cu creșterea
uzurii discului, se schimbă șnurul din 4,2 mm la 3,8 mm.

După trecerea celor 28 zile de la turnarea betonului,
se scoate șnurul și se așază masticul poliuretanic. Mas-
ticul comercializat de noi se remarcă prin aderența
sporită la marginile rosturilor. 

Ca o concluzie a exemplului de mai sus, prin înlocui-
rea clasicei plase de oțel, care ar fi costat cca. 20.000
euro la 1.000 m2 pardoseală, cu fibrele RoNet Plus în
dozaj de 3 kg/m3, fibre care au costat cca. 3.000 euro,
proiectantul a reușit să obțină performanțele de ar -
mare necesare, făcând în același timp o economie de
17.000 euro.

Pentru că putem oferi întreaga gamă de produse
pentru pardoseli, constructorii își pot asigura tot nece-
sarul de materiale printr-o singură achiziție.

Producem și folie pentru construcții și am optimizat
atât grosimea cât și rezistența acesteia la traficul cife-
lor. Folia astfel obținută are o grosime de 80 microni și
asigură un grad mare de acoperire, de cca. 12 m2/kg.
Rolul foliei este major în primele ore de la turnare,
pentru că împiedică pierderea laptelui de ciment,
asigurând astfel menținerea proprietăților betonului
pentru lucrabilitate. q

ec. Florin FLORIAN - director departament Fibre - Betoane, ROMFRACHT
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THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL
PRODUCĂTOR MATERIALE DE CONSTRUCȚII

(adezivi, vopsele și tencuieli decorative)

Suntem o comapanie 100% românească ce activează în domeniul materialelor de construcții, producă-
toare de adezivi și mortare uscate destinate construcțiilor. Ținta companiei este de a dezvolta o gamă cât
mai variată de produse de cea mai bună calitate.

Pentru a vă ajuta să vă familiarizați cu aceste produse și să faceți alegerile potrivite, vă prezentăm, în
continuare, o parte din oferta noastră.

Tot mai des întâlnim în casele și curțile oamenilor piatra naturală. Pe lângă ceramica obiș -
nuită, plăcile din piatră naturală sunt tot mai populare pentru acoperirea suprafețelor din interior
și exterior. De obicei se folosesc granitul și marmura, dar există și alte tipuri de piatră naturală
la care se apelează, e drept, mai rar. Piatra naturală este solicitată ca material pentru pardoseli
și pereți în băile moderne. Acesta este motivul pentru care vrem să vă prezentăm unul dintre
adezivii recomandați pentru astfel de material.

MARMOFLEX – adeziv flexibil rezistent la apă și îngheț, sub formă de pulbere albă, în com-
ponența căruia avem ciment alb ce nu modifică culoarea plăcilor 

UTILIZARE: MARMOFLEX se folosește în pat subțire, la interior și exterior, pentru placaje de
toate tipurile, plăci din piatră naturală și artificială. Se va utiliza pe suporturi cu aderență la
mortare pe bază de ciment. La exterior și în zonele cu umiditate permanentă, adezivul trebuie
aplicat atât pe suport, cât și pe placa ceramică, astfel încât să se obțină o acoperire de 100% a
plăcii.

TS-FLEX – adeziv flexibil pentru placări ceramice, clasificat C2TE S1
UTILIZARE: TS-FLEX este destinat lipirii în pat subțire, la interior și  exterior, pe pereți și par-

doseli, a placajelor ceramice cu format mare, plăci din piatră naturală și artificială, închise la
culoare, placaje cu absorbție de apă din grupele  Ia Ib, II și III, cu o grosime uzuală de 6-20 mm.
Pentru placarea suprafețelor expuse direct la umiditate (ex. terase circulabile) se folosește numai
împreună cu produse de hidroizolație. Poate fi utilizat în spații comerciale, birouri, pe pardoseli
încălzite, peste hidroizolații, peste placări ceramice existente. Se aplică pe suporturi minerale din
beton, beton ușor, beton poros (BCA), tencuieli de ciment, șape de ciment, pardoseli încălzite,
hidroizolații. Nu se aplică pe suport din lemn, plastic, metal, humă, polistiren, sticlă,
hidrozolații pe bază de bitum.

Zona construcțiilor, indiferent că vorbim despre locuințe sau infrastructură, reprezintă pentru România
un segment important.

THERMOSYSTEM a reușit să câștige și să păs treze încrederea partenerilor săi prin calitatea
produselor și competența echipelor, atât mana geriale cât și de vânzări.

Produsele THERMOSYSTEM sunt verificate și încercate la cele mai riguroase laboratoare, obținând
rapoarte de încercări care le confirmă calitatea și încadrările produselor pe clase de performanță.

PENTRU PROIECTE PERFECTE!

PRODUCĂTOR MATERIALE DE CONSTRUCȚII:
• 250.000 tone Mortare Uscate
• 60.000 tone Gleturi și Chituri
• 10.000 tone Tencuieli Decorative și Vopsele

De ce să alegeți THERMOSYSTEM?
Pentru că oferim:
• PRODUSE DE CALITATE
• CONSULTANȚĂ TEHNICĂ ȘI COMERCIALĂ
• PALETĂ LARGĂ DE PRODUSE
• TEHNOLOGIE
• APROPIERE FAȚĂ DE CLIENȚI
Într-un cuvânt, cu THERMOSYSTEM este UȘOR!



Pentru izolarea caselor sau clădirilor înalte, venim în întâmpinarea clienților cu un adeziv des-
tinat lipirii plăcilor de polistiren perfect adaptat zonelor care trebuie izolate. Cu ajutorul adezivu-
lui pentru polistiren ULTRA THERM, te vei bucura de un termosistem eficient.

Există două tipuri de polistiren, fiecare cu proprietăți specifice: polistiren expandat (EPS) și
polistiren extrudat (XPS). Ambele tipuri pot fi lipite cu acest adeziv, potrivit, de asemenea, pen-
tru vata bazaltică - un material foarte eficient pentru izolarea pereților.

ULTRA THERM a fost creat pentru a lipi acest tip de izolație de materialul suport (beton,
BCA, cărămidă ș.a.).

UTILIZARE: ULTRA THERM se folosește pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat, extru-
dat și vată bazaltică la interior și exterior, cât și ca masă de șpaclu, în care se înglobează plasa de
armare a polistirenului peste plăcile de izolație.

Dacă suprafața suport este plană, se recomandă aplicarea mortarului adeziv pe toată întin-
derea plăcii de polistiren, pentru o eficiență sporită a izolației.

Întinderea adezivului se face pe întreaga suprafață a fiecărei plăci de polistiren cu ajutorul
gletierei zimțate de 10 mm x 10 mm sau 12 mm x 12 mm.

TENCUIALĂ DECORATIVĂ ELASTOMERICĂ – un produs pe bază de rășini sintetice în dis-
persie apoasă, agregate minerale, pigmenți și aditivi, utilizat pentru finisaje interioare și exte-
rioare

UTILIZARE: TENCUIALA DECORATIVĂ ELASTOMERICĂ se utilizează în principal la finisa -
rea fațadelor, dar poate fi folosită și la finisaje interioare. Se poate aplica pe orice suprafață
de bază minerală precum: tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-
carton și pe vopsele vechi rezistente la frecare și uzură.

VOPSEA LAVABILĂ AMBIANCE WHITE LATEX VELVET – o vopsea pe bază de rășini acrilice,
extinderi și filleri, utilizată pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare. Se remarcă
printr-un aspect mat, o textură catifelată și rezistență sporită la spălare.

UTILIZARE: AMBIANCE WHITE LATEX VELVET se utilizează pe suprafețe interioare intens
soli citate, în zone cu grad ridicat de uzură: camere de hotel, camerele destinate copiilor, holuri
etc. Se poate aplica la interior, pe toate tipurile de suprafețe de zidărie, tencuială, beton,
suprafețe din materiale minerale, inclusiv BCA, plăci de ipsos, plăci de rigips etc.

OAMENI ONEȘTI, FIRME ONESTE, AFACERI DE SUCCES!
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Stai la casă?
4 lucruri pe care trebuie să le știi despre radon, gazul nociv

Ca orice proprietar de casă
responsabil, vrei să te asiguri
că locuiești în cele mai bune
condiții pentru sănătatea ta și a
celor dragi. De aceea, astăzi
vrem să îți semnalăm existența
unui pericol tăcut, inodor și
incolor, care este posibil să
existe în interiorul unei locuințe
și care poate cauza cancer. 

Radonul, gaz radioactiv inodor și
incolor care se formează prin dezin-
tegrarea radioactivă a uraniului din
sol, este generat în subteran și cea
mai mare cantitate a lui se infil-
trează ascendent până la suprafață,
unde se disipă în aer. În acest caz,
elibe rându-se în atmosferă, este
inofensiv pentru sănătate. Situația
este diferită atunci când clădirile

sunt construite pe un teren conta-
minat cu acest gaz, pentru că
acesta se va infiltra în interior, prin
deschi deri, rosturi de construcție
sau pori, unde va atinge o con-
centrație peste limitele normale,
deve nind astfel un pericol pentru
sănăta tea locatarilor. 

Vestea bună este că există soluții
de protecție, pe care te invităm să
le descoperi, împreună cu alte
câteva lucruri pe care probabil că
vrei să le știi despre radon.

1. Concentrațiile de radon în inte-
rior tind să difere de la o clădire la
alta din cauza diferențelor în ceea
ce privește tehnicile de construire,
tipurile de ventilație utilizate, obi-
ceiurile casnice și, cel mai impor-
tant, geologia.

2. Radonul este radioactiv și, deci,
cancerigen, iar inhalarea acestuia
peste limitele normale este consi -
derată al doilea factor cauzator de
cancer la plămâni, după fumat, și
principala cauză în rândul nefumă-
torilor. S-ar putea să te surprindă
să afli că radonul reprezintă în jur
de jumătate din radiațiile la care
sunt expuși oamenii. 

3. Poți afla dacă ești expus iradie rii
cu niveluri ridicate de radon natural
din locuință și poți lua măsuri pen-
tru a o reduce. Laboratorul de
încercări radon „Constantin Cosma”
- LiRaCC este singura instituție din
România autorizată, de către Comi -
sia Națională pentru Controlul Acti -
vităților Nucleare (CNCAN), ca
laborator notificat de încercări, în

Membrană anti‐radon



care se desfășoară studii siste ma -
tice de radon în toți factorii de mediu,
laboratorul având experiență și
recu noaș  tere internațională de
peste 15 ani.

4. La aflarea faptului că locuința lor
poate conține niveluri dăunătoare
de radon, reacția multor oameni
este de a deschide toate ferestrele
pentru a aerisi și a-l elibera în exte-
rior. Din păcate, deoarece există o
sursă constantă de radon în pă mânt,
sub clădire, deschiderea fe restrelor
nu este o modalitate fiabilă de a
reduce nivelurile de gaz pe termen
lung.

Ce se poate face, pentru
protejarea locuitorilor casei?

Radonul este prezent peste tot în
mediul înconjurător și nu poate fi
eliminat în totalitate, dar se poate
reduce considerabil nivelul aces-
tuia, până la valori accep tabile pen-
tru organismul uman. Cel mai
eficient și economic mod de a reali -
za acest lucru într-un spațiu locuit
este de a monta o barieră meca -
nică, concomitent cu îmbunătățirea
ventilării incintei. Există membrane
anti-radon, dezvoltate special pen-
tru soluri contaminate de substanțe
chimice sau cu concentrații mari de
gaz metan ori radon. Acestea sunt
armate pentru a avea o rezistență
superioară și au în componență o
folie de aluminiu ce acționează ca
barieră împotriva gazelor. În plus,
odată instalate, acestea, fiind rezis-
tente la ume zea lă, vor proteja clă di -
rea împotriva pătrunderii umidității
din sol.

Poți găsi în cadrul gamei Icopal,
distribuită în țara noastră de
BMI România, două tipuri de
membrane anti-radon, produse
din polietilenă de densitate
scăzută (LDPE) sau bitum, care
îndeplinesc cele mai exigente
cerințe de protecție împotriva
infiltrațiilor de radon și oferă
avantajul montării ușoare și
rapide, de către echipe specia -
lizate. Astfel, locuința ta va fi
căminul sigur pe care ți-l dorești,
pentru sănătatea ta și a celor
dragi. q

BMI România
Str. Europa Unită, Nr. 5

Ro 550018, Sibiu, România 
Telefon: +40 746 37 37 35 

Email: office_ro@bmigroup.com
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Până când data de 14 septembrie va fi cunoscută și
recunoscută ca Ziua Națională a Constructorului nu
numai printre cei care lucrează în acest sector, ci și de
către majoritatea românilor, probabil vor mai trece
câțiva ani buni. 

Federația Patronatelor Societăților din Construcții
(FPSC) - cea care a făcut demersurile necesare pentru
a avea o Lege care instituie Ziua celor ce proiectează,
cercetează, construiesc și contribuie la realizarea con-
strucțiilor în România - nu poate decât să privească cu
încredere că acel moment se apropie, fiindcă societăți
importante din sector au ales să sărbăto rească alături
de angajați, să marcheze pe site-urile proprii această
dată sau să participe la evenimentul festiv organizat la
Biblioteca Academiei Române.

Ne aflăm la a treia aniversare a Zilei Naționale a
Costructorului - căci condițiile pandemice din  2020 nu
au permis organizarea unei întâlniri - și la a doua orga-
nizare a evenimentului  sub forma unei reuniuni fes-
tive, în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române și
partenerii sociali, FGS Familia și Casa Socială a Con-
structorului.

Astfel, data de 14 septembrie - ziua în care, în urmă cu
127 ani, au fost recepționate lucrările de execuție a
Podului „Anghel Saligny” la Fetești, la acea vreme cel
mai lung pod în Europa și al doilea ca lungime din
lume, aleasă, simbolic, drept zi a constructorilor
români - a fost marcată în acest an alături de repre -
zentanți ai breslei, personalități din domeniu și din
mediul universitar, dar și invitați din partea Guvernului. 

În acest an, evenimentul s-a axat pe două teme:
Prima dintre acestea, sub titlul „Nu putem construi
viitorul fără a cunoaște și restaura trecutul”, a vizat
efortul constructorilor și al specialiștilor restauratori
pentru salva rea clădirilor monument și a altor edificii,
dna ing. Gabriela Carpov, președintele Uniunii Naționale
a Restauratorilor de Monumente Istorice (UNRMI) pre-
cizând importanța dar și eforturile depuse de  restaura-
tori în munca lor.

O a doua temă a vizat omagierea unei personalități
marcante din domeniul construcțiilor, acest eveniment
avându-l în prim-plan pe dl ing. Eugeniu Iordăchescu,
cel care a pus la punct o tehnică prin care clădirile erau
așezate pe roți și mutate în alte părți. „Un monument
traversează bulevardul”, titra revista „Flacăra”, în 25
iunie 1982, iar acesta era numai începutul unui amplu
proces de mutare prin translație a unui număr de 29 de

Ziua Națională a Constructorului, la a III-a ediție

Irina FORGO – Director FPSC
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clădiri, dintre care 13 biserici sau mănăstiri, între anii
1982 - 1989. Dl ing. Adrian Iordăchescu, fiul celui
supranumit „inginerul Raiului”, care a urmat profesia
tatălui său, a zugrăvit portretul omului și inginerului
Eugeniu Iordăchescu, cu detalii și imagini interesante
ale procesului ce a salvat de la distrugere importante
monumente în regimul comunist.

La finele evenimentului a fost dezvelit bustul lui Ioan
Bianu, personalitatea pe care Nicolae Iorga a numit-o
„întemeietorul cel adevărat, păzitorul statornic și har-
nicul străjer” al Bibliotecii Academiei Române.

Să lăsăm în amintire câteva imagini și fragmente din
alocuțiunile celor care au luat cuvântul și să le dorim
constructorilor români mult succes, bucurii și la mulți
ani!

Prof. ing. Nicolae Noica: „Lumea ar trebui să știe ce
mari constructori a avut această țară și are și astăzi,
dar noi nu știm să îi punem în valoare.”

Dl Cristian Romeo Erbașu, președintele FPSC: „Într-o
zi aniversară aș fi preferat să nu vorbesc de probleme,
ci mai degrabă de lucrurile bune care s-au întâmplat,
mai ales în ultimii ani, în favoarea breslei noastre. (…)
Am crescut de la 320.000 lucrători în construcții, care
a fost minimul înregistrat în România acum 5 ani,
undeva la 450.000, dar în afara țării sunt circa
700.000. Ordonanța 114 a avut, în ceea ce ne
privește, o componentă pozitivă. (…) Chiar dacă la
nivel general situația nu e foarte optimistă în acest
moment, pentru noi, constructorii, pentru modul în
care vom fi solicitați, trebuie să ne așteptăm la lucruri
bune, dar să fim ponderați în viziunea următorilor 2-3
ani, având în vedere că ne aflăm într-o stare de criză
mondială, care va afecta inevitabil și investițiile. Pentru
noi este însă foarte important să folosim momentul în
ideea modernizării (…) și să fim o piață atractivă și
pentru cei care vor să se întoarcă, sau chiar pentru
străini din Europa, care ar găsi oportunități la noi. În
acel moment vom putea spune că - așa cum s-a întâm-
plat în IT, industria auto sau zona bancară - și con-
strucțiile vor fi integrate la nivel european, atunci când

săgețile de circulație vor fi în ambele direcții, nu doar
într-una singură. (…) Datoria noastră este să realizăm
că împreună putem face mult mai multe decât putem
face separat.”

Dl Alexandru Țole, secretar de stat la Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice:
„La 160 de ani de la înființarea Ministerului Lucrărilor
Publice de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în
anul 1862, ne aflăm din nou într-un context care
impune reforme în domeniul construcțiilor. […] Noi
conti nuăm, sub coordonarea dlui ministru Cseke Attila,
(…) restructurarea actelor normative, drept care avem
deja pe rol Legea zonelor metropolitane, Strategia
Națională a Locuirii, Politica Urbană a României, Legea
pentru mobilitate urbană, deci sunt legi care vin ca în
viața noastră publică să creeze condițiile materiale de
maniera de care toată lumea să se bucure de ceva mai
bun.”

Dl Adrian Alexandru, secretar de stat la Ministerul
Cercetării, Inovării și Digitalizării: „Este foarte impor-
tant să investim (…) în cercetare aplicativă, în inovare
și transfer tehnologic, astfel încât rezultatele din cer -
cetare să se regăsească aplicate în economia reală.
Una dintre temele pe care ne vom focaliza este aceea a
Ingineriei Civile, astfe încât să avem garanția că pe
viitor construcțiile noastre vor fi mai rezistente și vom
reuși să salvăm vieți. […] Odată ce va fi aprobat Planul
Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare 4, cred că
undeva în maximum o lună, vom lansa și acest pro-
gram care se numește Misiuni Naționale, prin care vom
susține, în parteneriat public - privat, proiectele de
cercetare în domeniul Ingineriei Civile și Reducerii
Riscului Seismic.”

Printre cei cca 130 de participanți, ne-am bucurat să
avem alături și reprezentanți ai studenților de la UTCB,
proaspeți absolvenți - privindu-i, nu putem decât să
remarcăm cu bucurie că sectorul construcțiilor nu are
numai un trecut de excepție, rezultate de succes în
prezent, dar are și un viitor promițător.

Să ne reauzim/revedem cu bine, dragi constructori,
în 2023! q
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Avem nevoie de „digitalizare…” în construcții?

Revista Construcțiilor: Cum
definește, deci, un Digital Business
Advisor acești termeni, domnule
Alexandru Tănasă? 
Alexandru Tănasă: Digitizarea

este conversia datelor din format
analog în format digital, și este de
cele mai multe ori confundată cu digi-
talizarea. Unul dintre cele mai des
întâlnite exemple de digitizare este
conversia textului scris de mână
într-un format digital. Un alt exemplu
este stocarea dosarelor pe compute -
re, spre deosebire de dosarele fizice
care ocupă spațiu, sunt greu de ges-
tionat și sunt deteriorabile. Scanarea
documentelor tipărite și convertirea
lor în documente digitale, cum ar fi
pdf, sau semnătura electronică pentru
semnarea documentelor digitale sunt
alte exemple. Digitizarea a fost deter-
minantă în transformarea modului în
care companiile își desfășoară ope -
rațiunile. Ea contribuie definitoriu la
creșterea productivității prin redu -
cerea semnificativă a timpului și a
resurselor investite pentru îndeplini -
rea activităților operaționale.
Digitalizarea este procesul de
folosire a tehnologiilor digitale pentru
a transforma modele de afaceri exis-
tente. Ținta ei o constituie îmbună -
tățirea și automatizarea proceselor
operaționale și a modelelor de afaceri
existente. Spre deosebire de digitizare,

digitalizarea preia datele deja centra -
lizate și le utilizează îmbunătățind
astfel procesele de afaceri. Aceste
date sunt folosite în crearea de fluxuri
de lucru automate, cum ar fi activități
de achiziții, comenzi, plăți, recunoaș -
terea datelor din facturi etc.

Revista Construcțiilor: Odată cu
dezvoltarea continuă a tehnologi-
ilor și cu ambiția unor afaceri de a
excela din punct de vedere al efi-
cienței, a luat naștere fenomenul
de transformare digitală. Ce repre -
zintă această transformare digitală?
Alexandru Tănasă: Fenomenul

de transformare digitală reprezintă
un scop strategic, bazat pe o multitu-
dine de tehnologii necesare pentru a
crea o afacere complet digitală.
Transformarea digitală presupune
exploatarea maximă a oportunităților
oferite de tehnologiile existente, pen-
tru a schimba fundamental modul de
funcționare a unei organizații. Aceas -
ta creează noi sisteme de afaceri, prin
integrarea unei serii de fluxuri de
lucru cu un scop comun. Astfel,
aceste fluxuri, lucrând împreună,
într-un mod automat, fără riscuri,
rapid și precis, oferă o experiență net
îmbunătățită atât pentru clienți, cât și
pentru întreaga companie. În concluzie,
fiecare dintre aceste trei terminologii
generează rezultate diferite. Digitizarea
transformă informația din analog în

date digitale, digitalizarea folosește
aceste date pentru îmbu nătățirea și
automatizarea proceselor de lucru,
iar transformarea digitală folosește
toate tehnologiile disponibile pentru a
schimba complet modul de operare al
unei afaceri.

Revista Construcțiilor: Este
atunci nevoie de digitalizare în
industria de construcții? Studiile
arată că, dintre toate domeniile,
cel al construcțiilor este cel mai
puțin digitalizat. Care sunt moti -
vele?

Alexandru Tănasă ‐
Digital Business Advisor Arggo

Intens discutată în ultimii ani, tema digitalizării are încă aspecte neclare pentru unii dintre cei ce
activează în domeniul construcțiilor, și care, observând evoluția digitalizării în sfera lor de activitate, nu
știu încă cum să se raporteze la aceasta. Pentru a clarifica ce este digitalizarea și dacă a devenit cu
adevărat o nevoie în industria construcțiilor, am stat de vorbă cu domnul Alexandru Tănasă, Digital
Business Advisor în cadrul companiei Arggo.

Am pus cuvântul digitalizare între ghilimele nu doar pentru a-l sublinia, ci pentru a evoca în același
timp un mod, des întâlnit, de percepție asupra fenomenului, unul cumva dezaprobator, sceptic. Mulți din-
tre noi chiar ilustrăm gestic aceste ghilimele când folosim un termen nou. De ce? În primul rând, pentru
că modul în care este înțeles un termen nou diferă foarte mult de la un individ la altul, și adesea poate fi
greșit, mai ales în cazul unui termen precum digitalizarea. Așadar, pentru a răspunde la întrebarea
privind nevoia noastră de „digitalizare” în construcții, este necesar să înțelegem acest fenomen, ce
impact are sau ar putea avea asupra industriei de construcții și dacă este el, într-adevăr, o nevoie reală.

Deja în întreaga lume, chiar și în zone dintre cele mai dezavantajate, prezența digitalului este evi-
dentă. Odată cu explorarea erei digitale, ne-am întâlnit cu o varietate de termeni având rădăcina „digi-
tal”, cel mai des întâlnit fiind „digitalizare”. Deseori, acesta este folosit interschimbabil cu termeni
precum „transformare digitală” sau „digitizare”. Acestea sunt moduri diferite de a răspunde provocărilor
de business. Deși complet diferiți, asemănarea lingvistică a acestor termeni creează confuzie. Fiecare, în
funcție de nivelul actual de activare digitală al afacerii, are un impact diferit, rezolvând diferite aspecte și
oferind diferite beneficii.



Alexandru Tănasă: Motivele
sunt diferite: volumul de date, cos-
turile de implementare a soluțiilor
digitale și rezistența oamenilor la
schimbare. Fiind un domeniu fizic, cu
procedura de construire a unui
edificiu eminamente fizică, întreaga
industrie este înrădăcinată în idei și
percepții analoage. De la primele
adăposturi la megastructurile con-
temporane, oamenii s-au obișnuit cu
elevația unui obiect de arhitectură
fără prezența tehnologiilor digitale.
Însă, odată cu evoluția tuturor do -
meniilor și treptata acceptare și inte-
grare a digitalului în afaceri, industria
construcțiilor este condiționată să se
digitalizeze. Așa cum diferitele epoci
ale metalelor, revoluția industrială,
invenția betonului armat sau a
macaralei au revoluționat domeniul
construcțiilor, așa se dovedește a fi
astăzi digitalizarea: noul pas definito-
riu și necesar.

Revista Construcțiilor: Cum
ajunge o companie ce activează în
industria de construcții să fie
transformată digital?
Alexandru Tănasă: Alături de

suita de soluții business Microsoft,
pentru a putea facilita întreaga trans-
formare digitală a unei companii,
folosim o platformă proprie de Busi-
ness Process Management. Această
platformă se numește Timeqode și cu
ajutorul ei dezvoltăm aplicații perso -
nalizate, destinate să rezolve optim

orice nevoie sau provocare. Cu aju-
torul platformei Timeqode, am dez-
voltat o aplicație specifică sectorului
de construcții care le oferă tuturor
celor implicați o imagine de ansam-
blu, în timp real, a activităților și
resurselor din cadrul șantierelor. Cu
ajutorul acesteia poate fi gestionată
întreaga activitate a unuia sau mai
multor șantiere de construcții. Apli-
cația ConstructionSites este complet
integrabilă cu sistemele de contabili-
tate și administrare financiară din
cadrul oricărei companii și este utili -
zabilă de pe orice dispozitiv, prin
interfețe moderne și prietenoase. Ea
răspunde unor cerințe precum ges-
tionarea activității șantierelor, loca -
lizarea și urmărirea activităților
fiecărui șantier, grafic Gantt pentru a
identifica depășirile de termene și

bugete, comenzi și consumuri, pon-
taje, urmărirea prezenței muncitorilor
pe șantier etc. Folosim tehnologii
digitale de optimizare a proceselor
precum IoT, RPA, OCR sau Machine-
Learning, și dorim să avem un impact
cât mai ușor vizibil asupra felului în
care evoluează domeniul de con-
strucții prin crearea de aplicații ușor
de utilizat și personalizate care să
rezolve o situație sau mai multe,
într-un mod optim, transparent și mai
ales profitabil.

Pentru a răspunde acestor
provocări și pentru a sprijini
industria construcțiilor, Arggo,
compania specializată în dez-
voltarea de soluții software pen-
tru afaceri, dispune de toate
tehnologiile necesare pentru a
îmbunătăți performanța proce-
selor de lucru ale unei companii,
folosind un proces end-to-end, de
la identificarea soluțiilor de busi-
ness necesare, business process
reengineering și implementare, la
suport și continuă optimizare.
Arggo activează de peste opt ani
în industria de IT și consultanță
de business, și are la acest
moment  un portofoliu de peste
200 de clienți naționali și inter-
naționali, precum Aquila, Baumit,
Automobile Bavaria, Agrii, Quali-
tance, Băneasa Shopping City,
KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Secom,
Synevo, Kruk, Klarwin, Dedeman,
KlassWagen, Viarom, Titan Machin-
ery și mulți alții. q

ARGGO
Bd. Aviatorilor 47, et. 4, București
Tel.: +40 213 057 196
E-mail: office@arggo.com
Web: www.arggo.com



Clădire modernă cu destinația Birouri de lux,
în suprafață defășurată de 3.920 mp. Finisajele
interioare de înaltă clasă - pardoseli din piatră
naturală, tâmplărie din sticlă, parchet din esențe
exotice și pereți decorați cu lambriuri din lemn
de palisandru - fac din această clădire una de
referință pentru spațiile de birouri de lux din
București.

Durata de execuție: 12 luni

Ana Holding is a modern building with luxury
offices to let, amounting to a built area of 3,920
square meters.

The high class interior finishes - natural stone
floors, glass doors and windows, rare wood
inlaid parquet, and jacaranda panelling - make
the building an epitome of luxury offices in
Bucharest.

The construction work lasted for 12 months.





În anul 2017 au fost finalizate ultimele trei inves-
tiții din cadrul Complexului Romsilva (Regia Națională
a Pădurilor): Hotelul, Sala Multifuncțională și Sediul
Administrativ II.

Sediul Administrativ II are o suprafață de 2.816
mp și cuprinde, pe lângă birouri, un spațiu multifunc -
țional, săli de protocol și de curs.

Sala Multifuncțională este o clădire cu o suprafață
desfășurată de 1.970 mp, având ca schelet de rezis -
tență o structură metalică cu închideri exterioare din
panouri tip sandwich și perete cortină, și cuprinde o
sală de sport cu vestiare și birouri - capacitate 416
persoane. 

Hotelul are o suprafață desfășurată de 3.838 mp și
capacitate de cazare pentru 262 persoane, saună,
sală masaj, fitness, restaurant.

In 2017, the last three buildings within the
Romsilva Complex (National Forest Administration) -
the hotel, the multipurpose hall, and the administra-
tive headquarters II - have been completed.

The administrative headquarters II has a total sur-
face of 2,816 sqm and beside offices, includes a multi-
purpose hall, protocol rooms and lecture rooms.

The multipurpose hall has a total surface of 1,970
sqm, includes a gym with annexes, lockers and offices
and can accommodate 416 people. The building frame
is a metal structure with external closures.

The Hotel has a total surface of 3,838 sqm and can
accommodate 262 persons. It has also a sauna, a
massage and fitness room, and a restaurant.



EJOT România
Șos. Comercială nr. 21 A, DN 65 B, Com. Bradu, Sat Geamăna, Jud. Argeș, RO‐117141

Tel.: +40 248 2238 – 86 / fax: +40 248 2238 ‐ 84 | E‐mail: infoRO@ejot.com | Web: http://www.ejot.ro

Fațadele ventilate posterior - variate, eficiente energetic și durabile

Fațadele ventilate posterior sunt, fără îndoială, cele mai diverse dintre fațade. Ele garantează o funcționalitate de
lungă durată, oferă un design excelent și sunt extrem de populare printre arhitecți. Pentru o maximă eficiență la
construirea acestora, EJOT vă recomandă combinația de șurub VARIO și sistem de fixare EJOT® LT.

Șurubul EJOT® JT6-2/5,5x30 VARIO

• Șurubul autoforant JT6-2/5-5,5x30 VARIO se folosește pentru formarea punctelor culisante și fixe în cazul
substructurilor de fațade ventilate și pentru fixarea eficientă a profilelor portante din aluminiu pe consolele de
perete din oțel inoxidabil sau aluminiu preperforate.

• Șurubul are certificat de testare general (P-BWU02-168015) emis de Laboratorul de cercetare pentru oțel,
lemn și piatră al Institutului de Tehnologie din Karlsruhe (Institutul oficial de testare a materialelor în țara de
origine), ca dovadă a aplicabilității conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Sistemul de fixare EJOT® LT

• Tensiunea de fixare este sub control: Sistemul de prindere LT cu manșoane
din plastic roșu asigură fixarea optimă a plăcilor de fațadă.

• Șuruburile LT pot fi combinate cu bucșe de centrare pentru puncte fixe și mobile.

Descoperiți produsele
scanând codul QR de mai jos



ISOVER PROFI FASSADE DECOR promite culori durabile și rezistență la fisuri, oferind
tencuieli decorative cu cea mai bună clasă de permeabilitate la vapori, V1. Alege din cele 345 de
nuanțe perfect ordonate în paletar, în funcție de spectrul de culori, cu includerea nuanțelor de alb și
pastelurilor la final.

Culorile au un rol important în conturarea personalității unei încăperi sau clădiri, transmițând stări de spirit,
reflectând stiluri personale și creând atmosferă. Cele pastel sunt destinate finisării fațadelor construcțiilor
noi cu arhitectură clasică, dar și restaurării monumentelor arhitecturale, clădirilor istorice și celor de
patrimoniu. 

Alege strălucirea și optimismul unui galben în tonuri calde, pentru stimulare şi energizare! Sau poate
nuanțele de verde pentru un nou început, pentru un ambient liniștit, plin de confort, care aduce
prospețimea naturii mai aproape de casa ta. 

Pentru un design sofisticat și un plus de eleganță, poți combina tonuri de gri care se potrivesc și celor mai
exigente gusturi. Sau poți alege nuanțele de bej ori maro, asemănătoare ciocolatei, cafelei sau lemnului și
care simbolizează simplitatea și stabilitatea, evocând o asociere pozitivă.

Nuanțele de ocru sunt culori de pământ, cu multe valențe și subtilități de la galben spre portocaliu și maro,
folosite pentru a oferi fațadei un aspect mai clasic. Pentru un plus de îndrăzneală, te poți hotărî la un ton
din spectrul portocaliu, pentru o atmosferă veselă, ce pune în valoare intensitatea luminii solare, creând
o atmosferă vibrantă. 

Dacă ești adeptul tonurilor aprinse și îți dorești un strop de dinamism în
estetica fațadei casei tale, accentuează anumite elemente de construcție în
nuanțe de roșu, albastru sau violet.

Portofoliul cuprinde grundul de amorsare siliconic și tencuiala decorativă
siliconică pentru fațade, disponibilă în 4 granulații.

ISOVER PROFI FASSADE PRIME 

Grund de amorsare pe bază de dispersii siliconice cu adaos de aditivi speciali și
nisip cuarțos

• Consum pentru 1 m2 de perete termoizolat: cca. 250-300 g/m2

• Poate fi colorat în 345 nuanțe 

SAINT-GOBAIN ISOVER LANSEAZĂ CATEGORIA DE TENCUIELI DECORATIVE!
Fațade colorate, sistem PROFESIONAL!

Scanează codul QR și află
toate detaliile despre produs



ISOVER PROFI FASSADE DECOR 

Tencuială decorativă pentru fațade pe bază de dispersii siliconice, aditivi speciali și
pigmenți de înaltă calitate

• Aderență la suport mineral: ≥ 1,0 N/mm2

• Permeabilitatea la difuzia vaporilor de apă: Clasa V1
• Absorbția de apă: Clasa W2
• Conductivitate termică: 0,47 W/(mK)
• Durabilitate (aderență după cicluri de îngheț-dezgheț): ≥ 1 N/mm2

• Rezistență la condiții meteo dificile
• Paletar ISOVER PROFI COLOR: 345 nuanțe
• Se aplică peste termosistemul ISOVER PROFI FASSADE THERM sau direct

pe tencuieli de var-ciment sau beton
• Finisaj variat - tencuială granulată tip bob de orez sau structurată, tip scoarță de

copac/zgâriată, cu 4 granulații disponibile:
- R055 - Extra-fină granulată 1 mm
- R955 - Fină granulată 1,5 mm
- R855 - Medie granulată 2 mm
- R655 - Rolare structurată 2 mm

Tencuielile decorative ISOVER PROFI FASSASE DECOR au clasa W2 de permeabilitate la apă a suprafeței
exterioare, suficient de redusă pentru a împiedica pătrunderea unor cantități semnificative de apă către straturile
interioare ale fațadei. Și cea mai bună clasă de permeabilitate la trecerea vaporilor de apă - Clasa V1, astfel că
nu favorizează acumularea apei în interiorul peretelui termoizolat.

Tencuielile decorative ISOVER PROFI FASSADE DECOR au o durabilitate mare, având o aderență crescută
la suport.
Suprafața de aplicare se pregătește și se tratează premergător aplicării tencuielii cu grundul de amorsare
siliconic ISOVER PROFI FASSADE PRIME pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor suport şi pentru
obținerea unor suprafețe cu aderență ridicată.

Culoarea este influențată atât de lumină: intensitatea luminii, reflexia ei, unghiul de incidență al razelor, tonurile
calde sau reci în funcție de momentul din zi, cât și de textura suprafeței suport, fiecare reflectând lumina într-un
mod diferit. De aceea, avem o percepție diferită a aceleiași culori aplicate pe suporturi cu structuri diferite.
Codificarea culorilor va fi interpretată astfel:

• Primele două litere reprezintă grupa de culoare: WH - white (alb), RE - red (roșu), YE - yellow (galben),
OR - orange (portocaliu), BR - brown (maro), GN - green (verde), BL - blue (albastru), NE - neutrals
(neutru), GY - grey (gri), DE - decor (baza);

• Cele 4 cifre care urmează indicativului grupei de culoare reprezintă poziționarea în cadrul grupei de culoare;
• Literele W, respectiv T, reprezintă tipul de bază de colorare - white (alb), transparent;
• Ultimul indicativ - A, B, C, D, E, F - corespunde în ordine descrescătoare grupei de preț în care se încadrează

produsul, indiferent dacă este vorba de finisaj TDS (zgâriat) sau MD (bob de orez).

De asemenea, alegerea culorilor pentru fațada casei tale nu poate fi mai simplă de atât. Cu aplicația Color Arhitect
- www.fatadecolorate.ro - poți face simulări și poți crea combinațiile dorite pentru proiectul tău, cu paleta
cromatică de culori ISOVER PROFI COLOR!

Dă culoare fațadei casei tale cu un finisaj de înaltă calitate!
Alege tencuiala potrivită proiectului tău din portofoliul de tencuieli decorative ISOVER PROFI FASSADE
DECOR pentru un rezultat de succes, indiferent că vorbim de construcții noi sau renovări!

Află mai multe detalii, accesând www.isover.ro 

Rezistență la variațiile de temperatură şi umiditate ale aerului, anotimp după anotimp

Durabilitate ridicată și aderență sporită

Paletarul ISOVER PROFI COLOR - codificare culori 

www.isover.ro

Scanează codul QR și află
toate detaliile despre produs
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Gabriela CARPOV - Președinte UNRMI

Doamnelor și domnilor,
Stimați invitați și dragi colegi,

Vă sunt recunoscătoare pentru inițiativa de a dedica
această sărbătoare restaurării. Îmi este foarte greu să vă
vorbesc despre un anumit obiectiv pus în valoare prin res-
taurare-conservare, pentru că nu știu dacă este vreunul
mai valoros decât celălalt. Așa că mi-am propus să vă
spun câte ceva despre îndeletnicirea de restaurator, care
implică multe, cu bune și cu rele. 

Despre această îndeletnicire care îmbracă atât de multe
meserii, cum ar fi: istoric, arheolog, biolog, chimist, arhi-
tect, structurist, constructor, demolator, dulgher, tâmplar,
tinichigiu, artist plastic, sculptor, pictor, ipsosar, mozaicar
și așa mai departe, am aflat atât prin natura preocupărilor
zilnice de a fi antreprenor în domeniu, cât și prin activita-
tea de voluntariat pe care o desfășor în cadrul marii familii
a restauratorilor, și anume Uniunea Națională a Restaura-
torilor de Monumente Istorice, pe scurt, UNRMI.

Această mare familie, înființată în 1991, a avut ca prin-
cipală țintă aducerea laolaltă a tuturor acelor entități
preocupate permanent în conservarea și restaurarea
patri moniului imobil, fără a fi vreun apendice nedorit al
INP - fosta DMI (Direcția Monumentelor Istorice), desfiin -
țată cu ignoranță, peste noapte, dintr-o decizie stupidă a
PCR, și implicit a fostului „conducător iubit”. Toți acei oameni
devotați și foarte bine pregătiți în îndeletnicirea de RES-
TAURATOR s-au trezit dintr-odată fără obiectul activității.
Sigur, unii s-au repliat, încercând să rămână pe lângă
subiect, alții au abandonat cu totul breasla, alții și-au găsit
locul prin muzee și arhive, căutând, explorând și aștep-
tând să vină momentul unei schimbări…

A venit și schimbarea, dar specialiștii și experții în
domeniu au înțeles foarte repede ca această schimbare de
politici nu înseamnă neapărat că vom avea sau o să ne
dea cineva, așa cum fusese odinioară practica. Foarte
multe clădiri de patrimoniu aparțineau Statului. Statul
avea buzunarele goale și oricum avea alte preocupări mai
urgente și precise, pentru anii aceia, decât salvarea și
conservarea patrimoniului. 

A început perioada lungă a retrocedărilor, o altă etapă
obositoare și costisitoare, care nu a însemnat neapărat și

o garanție a unei probabile investiții în restaurare-conser-
vare, noii proprietari fiind mai mult tentați să vândă, decât
să investească, după ani lungi de procese cu situații care
mai  de care mai absurde. Una peste cealaltă, domeniul
părea că moare imediat după ce tocmai înviase, din lipsă
de investiții…

Și pentru că într-o economie de piață cererea creează
oferta, tot mai puțini tineri erau încurajați să-și urmeze
pregătirea profesională în acest domeniu… În consecință,
rând pe rând, facultățile de arhitectură și-au desființat
secțiile de restaurare, școlile profesionale și-au desființat
clasele de dulgheri, tâmplari, pietrari etc., până când, în
final, au fost desființate cu totul… Și iată-ne ajungând din
nou de unde plecasem: de nicăieri…

În tot acest timp, Institutul Național a Patrimoniului,
înființat după fostul tipar al DMI, se străduia să creeze
atât patrimoniul imobil cât și cel mobil, să creeze breșe
pentru finanțare, să emită legi și reguli, să se reinventeze
și să devină din ce în ce mai vocal, căci toate pierderile
suferite în comunism erau adânci, dar pierderile prin igno-
ranță urmau să devină și mai substanțiale, căci timpul
provoacă niște schimbări care sunt ireversibile.

Restaurarea clădirilor monument istoric rămâne unul dintre cele mai sensibile (ca să nu spunem dureroase)
subiecte legate de domeniul construcțiilor din România. Prinse între o legislație cu eficiență redusă și o gravă
lipsă de fonduri, la care se adaugă și o nepăsare greu de justificat din partea deținătorilor legali, clădirile de
patrimoniu agonizează și încet-încet cad, trăgând după ele fâșii din istoria construirii românești și făcând una
cu pământul repere, spre paguba noastră, a tuturor. Deși avem specialiști în restaurare, doar prin propriile
forțe ei sunt neputincioși în fața valului de degradări și prăbușiri/demolări. Dar pentru că un constructor ade-
vărat va conștientiza întotdeauna importanța unei fundații (inclusiv la nivel simbolic, istoric) solide, pentru că
o componentă de restaurare se găsește în portofoliul multora dintre firmele cu activitate în domeniul construc -
țiilor, breasla a intuit în Ziua Constructorului de anul acesta (marcată într-un cadru festiv, pe 14 septembrie,
prin implicarea Federației Patronatelor Societăților din Construcții și a partenerilor săi sociali, Federația
Generală a Sindicatelor - FGS și Casa Socială a Constructorilor, alături de Biblioteca Academiei Române)
prilejul de a trage un nou semnal de alarmă asupra soartei acestor clădiri, dar și asupra efortului constructori-
lor și al specialiștilor restauratori pentru salvarea clădirilor monument și a altor edificii. Prin vocea
dnei ing. Gabriela Carpov, președintele Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice (UNRMI),
aflăm și noi despre importanța restauratorilor dar și despre eforturile depuse de aceștia în munca lor.

„Nu putem construi viitorul
fără a cunoaște și restaura trecutul” 



În cele din urmă, după un drum extrem de greoi și
sinuos, au apărut și primele proiecte de restaurare. Dar ce
înseamnă să restaurezi o clădire de patrimoniu?

Întâi de toate, ai nevoie de un proiect. Ca să faci un
proiect, pornești de la un studiu istoric și asta înseamnă
multe ore de petrecut prin arhive și biblioteci, pentru că
informația depre trecut, atunci când ea există, zace
ascunsă foarte adânc… Studiul istoric te face să înțelegi
cum a fost concepută clădirea, din punct de vedere arhi-
tectural; sunt multe situații în care clădirile au fost schilo-
dite de modificări, s-au dărâmat și remodelat fațade
întregi, uneori chiar corpuri de clădire, s-au alipit anexe
hidoase în mod nejustificat etc. Alteori, seismele au trun-
chiat etaje întregi, clădirile nemaiajungând niciodată la
volumetria inițială. Doar studiul istoric dezgroapă, prin
fotografii, arsenalul de elemente decorative prețioase al
clădirii, existent în trecut, căci restaurarea înseamnă de
fapt încercarea de a reveni cât mai fidel la formă și frumu-
sețea de odinioară a construc ției, respectând noile cerințe
de funcțiuni și dotări, în concordanță cu normele actuale
ale construcțiilor.

După studiul istoric începe etapa de proiectare, care
acoperă, în mod firesc: structura, instalațiile, arhitectura,
studiile biologice și chimice de parament, studiile de umi-
ditate și neapărat un proiect pe componente artistice, care
de cele mai multe ori cuprinde o inventariere consistentă
a degradărilor elementelor artistice, și mai apoi o propu-
nere de refacere a acestora.

Și când am terminat și partea de proiectare, cu toate
studiile și devizele economice anexate, aflăm de cele mai
multe ori că nu există finanțare, sau că valoarea evaluată
prin proiect este peste buget și așa mai departe. Prin
urmare, proiectul ia calea firească a arhivei și stă „la dospit”
până când se ivesc acele vremuri favorabile.

Când în sfârșit vin și vremurile bune (o finanțare prin
CNI sau prin POR - singurele în măsură să asigure cu
coerență și consistență fonduri pentru proiecte de o ase-
menea amploare), începe execuția…

Se depune proiectul spre autorizare, trecând prin
Comisia Națională sau cea zonală, după caz, în funcție de
importanța clădirii. Aceste comisii sunt alcătuite din spe-
cialiști și experți, atestați de Ministerul Culturii, cu pregă-
tire profesională și experiență îndelungată în domeniul
restaurării-conservării și care confirmă sau infirmă acura-
tețea și corectitudinea proiectului, printr-o serie de reco-
mandări și/sau măsuri, care de multe ori înseamnă
trimiterea la reproiectare, sau începerea execuției cu
îndeplinirea recomandărilor cuprinse în avizul comisiei.

La finalul acestei proceduri laborioase, dar absolut
necesare, începe execuția, iar la execuție apar surprizele,
pentru că, de cele mai multe ori, există un decalaj impor-
tant între momentul în care s-au făcut evaluările din pro-
iect și momentul începerii lucrărilor, decalaj în care au
apărut noi degradări neevaluate, sau:

• proiectul a fost realizat atunci când clădirea era sub
exploatare, iar studiile au fost făcute prin sondaj în zonele
accesibile, nefiind neapărat cele mai relevante, sau:

• apar modificări legislative în ceea ce privește costul
forței de muncă și al resurselor, noi reglementări fiscale, sau:

• apar modificări necontrolabile de prețuri, generate de
situații extreme, cum trăim azi…

Cum putem s-o scoatem la capăt în final, fără să se
blocheze proiectele? 

Nu-i simplu, dar nici nu există altă cale: trebuie să
creăm și să susținem o legislație care să fie armonizată cu
cerințele breslei, înainte să blamăm constructorii că sunt
ineficienți sau lacomi, să înființăm școli de pregătire profe-
sională în domeniu, înainte de a ne grăbi să desființăm
meserii, uitându-ne neputincioși la migrația forței de
muncă spre vest, să ne cunoaștem trecutul și să ne res-
pectăm istoria. Asta nu se poate face decât prin educație,
respect față de oameni și muncă și o mare responsabilitate
față de tot ce întreprindem. Doar așa, putem avea viitor.

Vă mulțumesc și vă aștept la Trienala de Restaurare 2022!
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Utilizarea micropiloților
pentru consolidarea unor monumente istorice

Unul dintre monumentele istorice consolidate de către GEOSOND SA este Complexul arheologic de la
Tirighina-Barboși, de lângă Galați, aproape de vărsarea Siretului în Dunăre. Situl se întinde pe aproximativ 5
hectare și cuprinde vestigii ale unui castru roman, un castellum de pământ, două necropole romane, dintre care
una tumulară, trei depozite de amfore, așezarea civilă din șesul Siretului și vestigiile locuirii romane din zona de
vest a cartierului gălățean Dunărea. 

Un alt monument istoric ce a beneficiat de experiența și pregătirea specialiștilor GEOSOND SA este Cetatea
Ladislau - cetate medievală încredințată cavalerilor teutoni, ale cărei ruine se află în comuna Coronini, județul
Caraș-Severin. Construită la limita sudică a Imperiului Habsburgic cu Imperiul Otoman, în 1428, a fost terminată
de Sigismund de Luxemburg și dedicată Sfântului Ladislau.

Soluții aplicate: consolidarea terenului de fundare cu
micropiloți autoforanți injectați, echipați cu bare TITAN
52/26 mm pentru situl arheologic Tirighina-Barboși, res -
pectiv 40/20 mm pentru Cetatea Ladislau. 

Ținând cont de starea de degradare extinsă a acestor
monumente istorice, s-au executat atât lucrări ce se
referă la structura propriu-zisă a zidurilor existente, cât și
lucrări necesare pentru consolidare, după cum urmează:

• execuția de micropiloți verticali/înclinați autoforanți
injectați, atât pentru consolidarea turnurilor cât și a rui -
nelor;

• prepararea suspensiei de ciment, pomparea acesteia
sub presiune în foraj, cât și injectarea dinamică cu o pre-
siune mai mare pentru realizarea bulbului.

La situl arheologic Tiri -
ghina-Barboși, pe lângă micro -
piloții autoforanți injectați
s-au executat și micropiloți
înșurubați KRINNER. Acești
micropiloți sunt utilizați și
pentru sus ținerea structu -
rilor de protecție a vestigiilor
arheologice.

Pentru întreținerea, protejarea, restaurarea și consolidarea siturilor arheologice sunt necesare
lucrări geotehnice speciale, astfel putând fi folosite cu succes tehnologii și materiale moderne,
apărute în urma evoluției din domeniul construcțiilor. 

Una dintre tehnologiile moderne implementate și executate de către SC GEOSOND SA este cea a
barelor autoforante - metodă cu o aplicabilitate vastă, putând fi executată cu utilaje de dimensiuni
reduse, în spații greu accesibile, cu efect minim invaziv asupra amplasamentului. 

O altă tehnologie aplicată de către SC GEOSOND SA este cea a micropiloților înșurubați de tip
KRINNER, utilizați pentru susținerea structurilor având încărcări reduse.

ing. Petre UȚĂ, ing. Ionuț Alexandru CIOCANIU, ing. Andrea Nóra ERDÉLYI



Micropiloții au fost executați prin forare verticală și/sau înclinată în vederea consolidării siturilor arheologice.
Pentru execuția micropiloților s-au folosit bare autoforante de tip ISCHEBECK® TITAN Ø52/26 mm pentru situl

arheologic Tirighina-Barboși, respectiv Ø40/20 mm pentru Cetatea Ladislau, fixarea capetelor acestora fiind rea -
lizată cu plăci metalice și piulițe, înglobate într-un bloc de beton ce reprezintă fundația viitoarei structuri meta -
lice ce se va construi. Prin tehnologia de execuție cu injectare în două etape a suspensiei de ciment, cu presiuni
cuprinse între 10-30 bari, s-a realizat totodată și îmbunătățirea terenului adiacent.

Concluzii: Prin lucrările de consolidare realizate la cele două situri arheologice, au fost rezolvate într-un timp
scurt problemele majore privind stabilitatea și siguranța monumentelor istorice, prin aplicarea tehnologiilor
moderne bazate pe dezvoltări recente care asigură o productivitate sporită, în special în cazurile în care lucrările
au caracter de intervenție în regim de urgență ca urmare a deteriorărilor structurale și/sau unor cedări ale terenului.

În plus, aplicarea acestor tehnologii moderne are un efect minim invaziv, în primul rând, asupra arhitecturii
specifice, indiferent că vorbim despre situri arheologice, cetăți istorice sau ruine, și, nu în ultimul rând, asupra
cadrului geomorfologic (permițând păstrarea specificului mediului înconjurător în care se regăsesc aceste obiec-
tive și încadrarea lor în peisaj).

Trebuie amintit și faptul că aceste tehnologii au un set de avantaje specifice pentru toate tipurile de faze, înce-
pând cu faza de proiectare (sisteme certificate, dimensionare rapidă și precisă), continuând cu faza de execuție
(aplicabilitate în spații restrânse, productivitate ridicată, echipamente cu gabarit redus) și încheind cu avantajele
economice pentru beneficiari.

În raport cu specificul lucrărilor la monumentele istorice, unde este important să se păstreze aspectul inițial,
soluția de consolidare – atât pentru deteriorările structurale cât și pentru cedările terenului care apar ca urmare
a acțiunilor factorilor naturali sau antropici - este important să fie minim invazivă și cu eficiență mare. Injectarea
continuă pe parcursul forării oferă avantajul îmbunătățirii terenului adiacent prin injectare, execuția realizându-se
cu utilaje performante de dimensiuni reduse. Utilizarea barelor autoforante pentru consolidarea unor structuri
existente de tipul fundațiilor construcțiilor vechi, zidurilor de sprijin sau altor structuri constituie o soluție
modernă și eficientă.

GEOSOND SA
România, București, Sector 6, Strada Alexandru Ivasiuc nr. 12

Tel/fax: + 40 (21) 319 48 44; Mobil: +40 749 12 08 45 / +40 744 55 00 14
www.geosond.com; office@geosond.com; birou@geosond.com
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Către:

ES Domnul Ministru Ioan-Marcel Boloș – MIPE
ES Domnul Ministru Cseke Attila – MDRAP

Spre știința: Doamnei Director general AM POIM – Oana Arat

Referitor: Clarificări necesare OUG 64/2022

Stimați Domni Miniștri,

Venim către Dvs., prin prezenta, în vederea clarificării unor aspecte care decurg
din aplicarea OUG 64/ 2022 și care, foarte probabil, în măsura în care nu vor fi clari -
ficate, pot conduce la blocarea marilor proiecte finanțate din fonduri externe neram-
bursabile.

Astfel, există o interpretare diferită din partea diverșilor Beneficiari, referitoare la
modul de aplicare a ajustării prețului contractului, în temeiul art. 11 alin. (1) din OUG
64/2022, respectiv în ceea ce privește tipul formulei de ajustare a prețurilor în cazul
contractelor de lucrări, existând două posibile încadrări ale contractelor, devenind
astfel aplicabile două tipuri de formule, respectiv cea pentru contractele prevăzute la
art. 17 alin. (3) lit. a) și cele prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c).

Definițiile pentru încadrarea tipului de proiect în cele două situații de mai sus sunt
următoarele:

a) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și art. 3 alin. (4) încheiate cu preț
ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a
prețului, dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de
urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea
implementării proiectelor;

c) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), al căror obiect îl constituie
proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastruc-
tură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termofi-
care, care sunt încheiate cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă
de ajustare a prețului, dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta
ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și
finalizarea implementării proiectelor.

Diferențele de termeni ale formulelor aplicabile în cele două situații sunt nesemni-
ficative și se regăsesc doar în ultima parte a formulei, respectiv se referă la indicii uti-
lizați:

- ICCptr - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de
Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de
ultima zi a lunii „n”, potrivit anexei, 

sau
- ICCRlr - indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul

Național de Statistică, în luna de referință.
continuare în pagina 28 È
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Totuși, în ciuda acestei mici diferențe, prin art. 37, în care se menționează
că „Formula pentru ajustare de preț prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. c1), aferentă
contractelor în vigoare prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c), poate fi înlocuită cu for-
mula prevăzută la art. 31”, apare o diferențiere majoră între cele două situații
descrise mai sus.

Astfel, unii beneficiari consideră că un proiect de infrastructură nu poate să se ca lifice
pentru aplicarea formulei aferente contractelor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c) întrucât
nu există specificații clare că acest proiect face parte dintre cele de interes național.

Atâta timp cât nu există o definire clară a acestui termen, în ce privește infrastruc-
tura rutieră, se face legătura cu clasificarea drumurilor prevăzută în cadrul Ordo-
nanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, unde la art. 6 (1) se
precizează că „drumurile de interes național aparțin proprietății publice a statului și
cuprind autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale „E”, drumuri naționale
principale, drumuri naționale secundare”, rezultând astfel că drumurilor județene nu
li s-ar aplica regimul juridic al drumurilor de interes național.

Astfel, în cazul unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile referitor
la un drum județean, nu s-ar putea aplica în final formula polinomială prevăzută la
art. 31 din OUG 64/2022 și care reflectă mai fidel realitatea, fiind compusă din ter-
meni ce conțin elementele de bază ale unui proiect.

Un atare raționament este contrazis chiar de Ordinul nr. 45 din 27 ianuarie 1998,
prin care Ministrul Transporturilor, în baza art. 67 privind regimul juridic al drumurilor,
aprobă Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, și
unde se realizează împărțirea acestora din punct de vedere funcțional și administrativ.

La punctul 2.3. este tratată corelarea categoriilor de drumuri, din punct de vedere
funcțional și administrativ, cu clasele tehnice stabilite în conformitate cu prevederile
normelor tehnice.

Se poate astfel lesne observa faptul că
un drum cu clasa tehnică III, reprezentând
un drum cu un trafic însemnat, se poate
încadra sub aspectul categoriei funcționale
atât ca Drum Județean, cât și ca Drum
Național European.

Rezultă astfel faptul că un drum jude -
țean de o clasă tehnică superioară este
tratat diferit față de un drum național doar
urmare unei evidente confuzii între clasifi-
carea administrativă și importanța drumului dată de clasa tehnică, respectiv traficul
pe care acesta îl înregistrează.

Drept urmare, vă solicităm clarificarea noțiunilor existente în cadrul OUG 64/2022,
astfel încât formula aplicabilă contractelor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c) să se
aplice tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, urmând ca formula aplicabilă con-
tractelor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. a) să acopere restul proiectelor, în general
proiecte de construcții civile.

Președinte ARACO
Laurențiu Plosceanu

Æ urmare din pagina 26



ALL CERT PRODUCT SRL -
organism de certificare a conformității

PRODUSELOR DE CONSTRUCȚII
ALL CERT PRODUCT SRL -  pentru PRODUCĂTORII

/ FABRICANȚII PRODUSELOR de CONSTRUCȚII:

Deschidem calea de acces
către lumea MARCAJULUI CE !

Acreditări ALL CERT PRODUCT:
• ALL CERT PRODUCT este ACREDITAT de Organismul

Național de Acreditare RENAR:
- Certificat de acreditare nr. 075 din 10 iunie 2017 –

domeniul reglementat – https://www.renar.ro/ro/oec/;
- Certificat de acreditare nr. PR 085 din 19 decembrie

2017 – domeniul voluntar – https://www.renar.ro/ro/oec/;
• ALL CERT PRODUCT este notificat la Comisia Europeană

– Bruxelles – NB 2232;
• ALL CERT PRODUCT, prin Ordinul nr. 3648/2017 al Minis-

terului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondu-
rilor Europene, este desemnat ca organism de evaluare și
verificare a constanței performanței produselor pentru con-
strucții în vederea notificării la Comisia Europeană pentru rea-
lizarea funcției specifice de certificare a controlului producției
în fabrică în domeniul reglementat de Regulamentul European
(UE) nr. 305/2011;

• ALL CERT PRODUCT oferă încredere și demon strea ză
competența și imparțialitatea având stabilit, implementat și
menținut un sistem de management documentat, dezvoltând
scheme de certificare, conform cerințelor SR EN ISO/CEI
17065:2013;

• ALL CERT PRODUCT este administrat de personal com -
petent și independent, care recunoaște și implementează
politicile și obiectivele la toate nivelurile de organizare.

Apartenența la ASOCIAȚII PROFESIONALE /
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE STANDARDIZARE a conducerii
tehnice și manageriale a Organismului: 

• GON România - Grupul Organismelor Notificate
România; 

• AOCAR - Asociația Organismelor de Certificare Acreditate
România;

• AROTEM – Asociația Română pentru Tehnologii, Echipa-
mente și Mecanizare în Construcții; 

• ASRO - CT 321 Beton și prefabricate din beton;
• CNCisC - Comisia Națională de Comportare in Situ a

Construcțiilor; 
• APDP - Asociația Profesională Drumuri și Poduri; 
• SRGF - Societatea Română de Geotehnică și Fundații; 
• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica

Solului și Inginerie Geotehnică.

ALL CERT PRODUCT evaluează constanța performanței
produselor de construcții, a  proceselor și tehnologiilor
de fabricație pentru:

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată betoane asfaltice pentru drumuri, aeroporturi și
alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri
pentru  drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată betoane asfaltice suple pentru drumuri, aeropor-
turi și alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată Hot Rolled Asphalt pentru drumuri, aeroporturi și
alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice tip SMA cu aptitudine de uti-
lizare preconizată beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic
pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare
preconizată beton asfaltic turnat pentru drumuri, aeroporturi
și alte zone de trafic rutier;

• Certificare mixturi asfaltice cu aptitudine de utilizare pre -
conizată beton asfaltic drenant pentru drumuri, aeroporturi și
alte zone de trafic rutier;

•  Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate pentru
amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utili-
zate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu
trafic;

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate din
materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingi-
nerie civilă și în construcții de drumuri;

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate pentru
beton;

• Certificare agregate concasate de carieră cu aptitudine
de utilizare preconizată agregate pentru balast de cale ferată
(piatră spartă);

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate ușoare
utilizate pentru betoane, mortare și paste de ciment pentru
amestecuri bituminoase și tratamente ale suprafeței și pentru
straturi netratate sau tratate cu lianți hidraulici;

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate pentru
anrocamente utilizate în construcții hidrotehnice și în alte
tipuri de lucrări de construcții inginerești;

• Certificare agregate naturale / concasate de balastieră /
carieră cu aptitudine de utilizare preconizată agregate pentru
mortare (mortare pentru: zidărie, pardoseală, tencuieli inte-
rioare și exterioare, umplere, reparații, rosturi) pentru clădiri,
drumuri și lucrări de inginerie civilă; 

• Certificare agregate reciclate cu aptitudine de utilizare
preconizată agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de
drumuri;

• Certificare agregate artificiale agregate din materiale
nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă
și în construcții de drumuri;

• Certificare elemente de zidărie categoria I cu aptitudine
de utilizare construcții de zidărie protejată / neprotejată - ziduri,
coloane și pereți interiori; 

• Certificare mortare industriale de zidărie, cu performanțe
indicate cu aptitudine de utilizare construcții: ziduri, coloane
și pereți interiori;

• Certificare betoane de ciment;
• Certificare betoane rutiere ș.a. q

ALL CERT PRODUCT SRL
Strada Magnetului, Nr. 18, Sector 3, București
Tel.: 0744 43 39 99 | Tel./Fax: 031-436 2771 

E-mail: daniela.trif@allcertproduct.ro; produs@allcertproduct.ro
Web: www.allcertproduct.ro
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KONE ASCENSORUL SA a fost înfi-
ințată în România în 2008, dar
activează pe piață prin distribuitori
încă dinainte de 1990. Ascensorul
care deservește turnul de control
din Aeroportul Henri Coandă a fost
fabricat de KONE acum mai bine de
30 de ani. În prezent, KONE ASCEN -
SORUL SA are 85 de angajați și
activează pe trei linii principale:
vânzări, instalare și întreținerea
echipamentelor.

„Facem parte din clusterul Balcani -
Adriatica - Mediterana (BAM),
împreună cu Croația, Grecia, Cipru,
Bulgaria, Serbia, Muntenegru și
Bosnia. KONE România este sin-
gura companie din regiune creată
pe modelul greenfield și în prezent
este considerată un motor al aces-
teia, datorită contextului economic
profitabil, comportamentului de
piață în curs de dezvoltare rapidă
și interesului din ce în ce mai

crescut al investitorilor în soluții
inovatoare, fiabile și de înaltă cali-
tate tehnologică. Portofoliul nostru
include proiecte din toate sec-
toarele, pe întreg teritoriul țării:
rezidențiale, birouri, comerciale,
infrastructură (stații de metrou,
stații de cale ferată, aeroporturi),
precum și proiecte cu utilizare
mixtă din ce în ce mai populare.
Orașul București este centrul princi-
pal al activității noastre, jumătate
din flota aflată în întreținere fiind
desfășurată aici, urmat îndea-
proape și de celelalte puncte de
interes, precum Cluj-Napoca, Timi -
șoara, Brașov, Constanța și Iași”,
explică dna Cătălina Dragomir,
Managing Director, KONE România.

În ultimii ani, societatea a acordat o
importanță deosebită proiectelor de
infrastructură, reușind să convingă
cei mai mari jucători din piață să
implementeze soluțiile KONE.

„Unul dintre proiectele cu care ne
mândrim este Aeroportul Brașov, în
cadrul căruia am produs, livrat și
instalat 10 echipamente de trans-
port pe verticală, respectiv ascen-
soare și scări rulante. Acest proiect
de tip greenfield, în cadrul căruia

Contribuția KONE la proiectele de infrastructură

KONE este lider global în industria de ascensoare și scări rulante, oferind o largă gamă de echipa-
mente noi inovatoare și durabile, asigurând siguranța și disponibilitatea echipamentelor în funcțiune,
precum și soluții customizate pentru modernizarea echipamentelor deja existente.

Cătălina Dragomir ‐
Managing Director, KONE România
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am livrat și instalat 6 ascensoare
MonoSpace, 2 ascensoare Eco-
Space, 1 ascensor Transys și o
scară rulantă TravelMaster, a dove-
dit capa citatea KONE România de
a se implica în proiecte cu impact
major asupra comunității. Soluția
implementată a fost una personali -
zată și respectă standardele aplica-
bile proiectelor de infrastructură,
respectiv soluții antivandal desti-
nate tra ficului intens”, mai arată
Cătălina Dragomir.

Un alt proiect de referință îl repre -
zintă modernizarea Terminalului 1

al Aeroportului Internațional Henri
Coandă - Otopeni, proiect câștigat
în anul 2021. În cadrul acestuia,
KONE va înlocui echipamentele de
transport pe verticală care și-au
epuizat durata de viață, oferind o
nouă experiență utilizatorilor.
Proiectul cuprinde înlocuirea unui
număr de 17 ascensoare și 2 scări
rulante (Mono500, Mono700 și
TM120). Echipamentele ce vor fi
înlocuite sunt ascensorul KONE ce
deser vește turnul de control, 7
ascensoare în zona terminalului
Sosiri, 4 ascensoare în zona termi-
nalului Plecări, 5 ascensoare în
zonele logistice și de tranzit precum
și 2 scări rulante în zona terminalu-
lui Sosiri. Echipamentele care vor fi
livrate încorporează soluții de
ultimă generație, inclusiv la capi-
tolul de conectare și integrare cu
echipamente existente, astfel încât
să existe o monitorizare în timp real
a activității acestora. În plus, toate
echipamentele fac parte din gene -
rația DX - Digital Experience - care
permite monitorizarea 24/7, mente -
nanță predictivă și intervenția
înaintea evenimentului.

Întreținerea regulată a echipamen -
telor - și întreținerea inteligen tă,

preventivă - ajută la minimizarea și
chiar la eliminarea timpului de
nefuncționare a echipamentului.
Această soluție revoluționară este
bazată pe conexiunea Cloud care
utilizează colectarea datelor prin
senzori dedicați, pe baza unei serii
de parametri privind performanța
echipamentului și analize real-time
pentru a identifica posibilele aba-
teri. Serviciul poate îmbunătăți
siguranța oamenilor, în cele mai
multe cazuri reducând numărul de
opriri și alte incidente majore cu
până la 60%. q

KONE ASCENSORUL S.A. 
3Y Preciziei, 1st floor, disctrict 6 RO-062202 Bucharest, Romania

Tel. +4021 311 4601, +4021 311 4602 | www.kone.com.ro



Standardele și noile tehnologii de proiectare

Conceptul de modelare a informației construcției (BIM) nu
este unul nou. Primele instrumente software dezvoltate
pentru modelarea clădirilor au apărut la sfârșitul anilor
1970 și începutul anilor 1980.

În unele țări din UE, BIM a devenit nu numai un factor
strategic care îmbunătățește procesul de luare a deciziilor,
ci și o cerință obligatorie atât pentru clădiri civile, cât și
pentru lucrările de infrastructură pe întreg ciclul de viață
al construcției. Printre altele, cu ajutorul BIM se pot face
analize energetice și se poate alege soluția potrivită pen-
tru a realiza construcții sustenabile. 

Această tehnologie le oferă arhitecților, inginerilor și pro-
fesioniștilor din domeniul construcțiilor capacitatea de a
planifica, a proiecta și a gestiona mai eficient proiectele. 

Un studiu al Comisiei Europene din anul 2019 estimează că,
prin digitalizarea completă a sectorului construcțiilor,
proiectele nonrezidențiale ar beneficia de o reducere a cos-
turilor cu până la 21% în faza de proiectare și construire.

În ultimii ani, modelarea informației construcției a pătruns
și în țara noastră. Astfel, putem aminti Spitalul din
Mioveni, prima construcție realizată integral cu ajutorul
tehnologiei BIM. 

Având în vedere interesul tot mai mare al părților impli-
cate în construire pentru acest concept, a apărut și la nivel
național necesitatea unui cadru standardizat care să per-
mită industriei să colaboreze în dezvoltarea proiectelor
naționale și internaționale.

În acest sens, ASRO a integrat activitatea de standar -
dizare din domeniul BIM în cadrul comitetului tehnic
ASRO/CT 335 - BIM și sustenabilitatea mediului construit,
comitet tehnic oglindă pentru comitetul european CEN/TC
442, Building Information Modeling.

În anul 2019, au fost adoptate la nivel național, cu versiune
în limba română, două standarde din seria SR EN ISO
19650:
• SR EN ISO 19650-1, care evidențiază conceptele și
principiile privind managementul informațiilor într-o fază
de maturitate descrisă ca „modelarea informației con-
strucției (BIM)” și
• SR EN ISO 19650-2, care permite unei părți angaja-
toare să își stabilească cerințele de informații în cursul
etapei de livrare a activelor și să ofere un mediu comercial
și de colaborare adecvat, în cadrul căruia (mai multe)
părți angajate să poată produce informații cu eficacitate și
eficiență.

Un an mai târziu, au mai fost adoptate la nivel național alte
două standarde din această serie:
• SR EN ISO 19650-3, care abordează faza de exploatare
a activelor, și
• SR EN ISO 19650-5 referitor la securitatea în manage-
mentul informațiilor (ambele cu versiune în limba engleză).

În luna mai a acestui an, ASRO a adoptat la nivel național
un nou standard din domeniu - standardul SR EN ISO
22057, care oferă șabloane de date pentru utilizarea
declarațiilor de de produs de mediu (DMP) pentru produse
de construcții în modelarea informației construcției (BIM).

Devine tot mai clar că tehnologia BIM este elementul prin-
cipal de digitalizare în industria construcțiilor și reprezintă
viitorul în domeniu, totuși standardizarea domeniului este
încă într-o fază incipientă. La nivel european, se află în
lucru o noua serie de standarde BIM, dar și câteva ghiduri
care vor avea drept scop facilitarea înțelegerii și implemen-
tării conceptului de modelare a informației construcțiilor.

Pentru standardele BIM sau pentru mai multe standarde
din domeniul construcțiilor, vizitați magazinul online al
ASRO: https://magazin.asro.ro/ 

Despre ASRO
ASRO - Organismul Național de Standardizare - este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor

europene și internaționale.
Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO joacă un rol

important în punerea la dispoziție, pentru o gamă tot mai largă de părți interesate, a unei platforme ușor accesibile,
necesară pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizații.

Prin participarea în cadrul activității de standardizare, fiecare membru este la curent cu noile procese tehnologice
standardizate, poate susține punctul de vedere cu privire la conținutul proiectelor de standarde în curs de elaborare și
își poate adapta din timp modul de lucru pentru a respecta cerințele standardizate la nivel european.

Contact:
Website: https://www.asro.ro/ | E-mail: relatii.publice@asro.ro | Linkedin: https://www.linkedin.com/company/rostandard

Integrarea tehnologiei moderne în arhitectură a schimbat complet modul de lucru. În mai puțin de 30 de
ani, arhitecții au trecut de la planșeta clasică la imaginile reale generate de calculator, ajungând la
clădirile inteligente care se adaptează în funcție de necesități pe parcursul utilizării.
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În contextul actual, în care ener-
gia reprezintă un procent tot mai
mare din costul de întreținere și
exploatare al clădirilor, imple-
mentarea unui sistem BMS per-
formant trebuie să fie o prioritate,
acesta permițând îmbunătățirea
performanțelor clădirilor atât din
punct de vedere al consumului,
cât și al confortului.

Building Management System
(BMS) este un sistem inteligent
de control, ce permite monitori-
zarea și comanda instalațiilor de
climatizare, electrice și securitate
atât dintr-un dispecerat central,
cât și de la distanță.

Sistemul BMS permite transfor-
marea unei clădiri pasive în una
activă, prin corelarea cu factori
de mediu exteriori, cum ar fi tem-
peratura, luminozitatea, vântul,
precum și factori interiori, ca gra-
dul de ocupare și temperatura
interioară.

Prin implementarea unor scenarii
bine definite și controlul precis al
parametrilor de funcționare ai
instalațiilor integrate, se pot rea-
liza economii semnificative de
energie electrică și termică, se
reduce costul cu personalul de

mentenanță și întreținere, durata
de viață a echipamentelor va fi
extinsă și, nu în ultimul rând,
mediul de lucru pentru ocupanții
clădirii va fi îmbunătățit. 

Cu o experiență de peste 30 de
ani în domeniul Siguranței și
Securității Electronice, compania
Helinick oferă de la servicii de

consultanță și proiectare până la
servicii de implementare și
întreținere a sistemelor BMS, atât
pentru clădirile publice cât și pen-
tru cele private.

Scopul nostru este eficientizarea
energetică, prin crearea în mod
inteligent a unui mediu interior
cât mai plăcut și confortabil. q

Garanția celor mai înalte standarde de eficiență
energetică, securitate și confort
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Revista Construcțiilor: Înce-
putul lunii iulie 2022 a marcat
debutul oficial al mandatului
dumneavoastră ca președinte al
Ordinului Arhitecților din România
pentru perioada 2022 - 2026.
Cum stau lucrurile în acest
moment? Ați intrat în pâine,
cum se spune? Care au fost pri-
mele acțiuni?
Ștefan Bâlici: Primele gesturi

din acest mandat au constat în
constituirea mecanismelor de con -
du cere ale organizației pe baza
obiectivelor asumate. În același timp,
s-au demarat procedurile pentru
constituirea grupurilor de lucru,
acestea fiind parte dintre organele
prin care acționează Ordinul. Mai
mult, s-au făcut deja primii pași
pentru elaborarea politicii naționale
de arhitectură și a avut loc primul
contact al noii conduceri cu orga -
nismele internaționale (Uniunea
Internațională a Arhitecților, Consi -
liul Arhitecților din Europa etc.).

Revista Construcțiilor: Să
reluăm, foarte pe scurt, liniile
directoare ale acestui mandat…
Ștefan Bâlici: Linia directoare a

mandatului este creșterea calității
mediului construit din România.

Spun linie directoare sau principiu
dirijor pentru că un reper sau un
obiectiv presupune un final, pe
când a crește calitatea mediului
construit în România este un proces
fără terminus, cu posibilitate de
îmbunătățire infinită. Succint, „cali-
tatea mediului construit” se referă
la generare de bunăstare pentru
locuitorii orașelor și satelor prin
construirea de clădiri și spații publice.

Câteva dintre instrumentele pe
care le voi folosi pentru a merge în
această direcție sunt:

• consolidarea internă a organi-
zației prin antrenarea mai largă a
membrilor, continuarea activității
de procedurare, optimizare admi -
nistrativă;

• deschidere către societate -
către comunitate și comunități,
pornind de la valori împărtășite,
referitoare la arhitectură, urba-
nism, peisaj, patrimoniu cultural;

• consolidarea relației cu auto-
ritățile și instituțiile statului, în
scopul optimizării activității legisla-
tiv-normative și administrative în
domeniul arhitecturii și mediului
construit;

• creșterea profilului public cul-
tural al organizației - dezvoltarea
programelor derulate prin timbrul

arhitecturii și promovarea pu blică a
impactului benefic al acestora pen-
tru calitatea mediului construit
din România;

• facilitarea și stimularea impli -
cării tinerilor în organizație și în
problemele arhitecturii;

• stimularea cercetării aplicate
în domeniul arhitecturii, ca bază a
unei practici actuale de calitate;

• actualizarea practicii profesio -
nale, pentru a include impe rativele
și prioritățile societății actu ale, așa

În numărul de septembrie al revistei am avut plăcerea de a-l „descoperi" - ca om, profesionist și
proaspăt ales președinte al Ordinului Arhitecților din România - pe arhitectul Ștefan Bâlici. Speciali-
zat în conservarea patrimoniului construit, îmbinând experiența practică de cercetare și proiectare
de specialitate cu cea academică (din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
din București) și experiența managerială, dobândită ca director - pentru mai mult de 5 ani (2016-
2022) - al Institutului Național al Patrimoniului (INP), dar și ca vicepreședinte și coordonator al
Asociației Arhitectură. Restaurare. Arheologie (ARA) din Brașov, în perioada 2006-2016, pentru a
ne opri doar la acestea, despre noul președinte OAR în niciun caz nu se poate spune că i-ar lipsi
curajul. Perfect conștient de provocările care îl așteaptă, arh. Ștefan Bâlici ne dă, în paginile urmă-
toare, o lecție de luciditate și de tenacitate în abordarea problemelor (vechi și de factură mai
recentă) din sfera construirii cu care se confruntă practicianul în arhitectură, beneficiarul, dar și
societatea modernă/societatea românească în ansamblul ei. O definire clară a problemelor este pri-
mul pas în rezolvarea lor, iar Ordinul Arhitecților are, iată, bine definite obiectivele și liniile direc-
toare pentru următorii 4 ani dintr-o perioadă care se prevede a fi destul de complicată. Mai rămâne
să vedem, pe parcurs, în ce măsură reușim noi, ca comunitate, să-i devenim parteneri în acest
proces de schimbare. 

Creșterea calității mediului construit din România,
o linie directoare cu posibilitate de îmbunătățire infinită

Ștefan Bâlici ‐ președinte OAR

Interviul ediţiei
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cum sunt acestea formulate în docu-
mente de politică publică inter-
naționale și naționale - în special
adoptarea abordării bazate pe drep-
turile omului (cu aplicarea principiilor
designului universal și a adaptării
rezonabile), integrarea Obiectivelor
Dezvoltării Durabile, a obiectivelor
calitative cuprinse în Pactul Verde
European și în programul Noului
Bauhaus European.

Revista Construcțiilor: Cre-
deți în puterea Ordinului de a
regla disfuncționalitățile existente
pe plan administrativ în procesul
de creație arhitectu rală, respec-
tiv de avizare-auto rizare a
proiectelor, despre care ați vor-
bit, printr-o „ajustare” a
colaborării cu autoritățile publice?
Ați perceput o deschidere din
partea acestora ca parteneri
într-un astfel de demers?
Ștefan Bâlici: Credem în pute rea

OAR de a pune în mișcare cola -
borări care să genereze conlucrarea
dintre Ordin și autorități. Aceasta
este una dintre prioritățile noastre
în relațiile cu autoritățile și organi-
zațiile care pot contribui la amelio-
rarea statu-quoului, începând cu
MDLPA și cu structurile asociative
ale autorităților publice locale, pen-
tru a produce schimbare sistemică.
De importanță majoră pentru re -
zolvarea disfuncționalităților sunt și
relațiile Ordinului cu alte asociații
profesionale care sunt actori în
această rețea, cum ar fi RUR (Re -
gistrul Urbaniștilor din România)
sau asociațiile arhitecților șefi de
municipii și de județe, APUR (Asoci-
ația Profesională a Urbaniștilor din
România), și AsoP (Asociația Peisa-
giștilor din România). 

Suntem la începutul discuțiilor
pe acest subiect și urmează să
facem împreună pași importanți
pentru reglarea disfuncționalităților
existente. Deocamdată putem spu -
ne că MDLPA este cu siguranță
deschis la aceste propuneri.

Revista Construcțiilor: Dar în
puterea unui conducător de aso-
ciație profesională de a-și moti -
va și pregăti echipa/breasla să
înfrunte cu constanță obsta-
colele de pe parcurs?
Ștefan Bâlici: Da. Acum avem

instrumentele pentru a putea ajuta.

Lipsa motivației nu este o cauză, ci
un simptom al unui sistem cu
carențe. Pentru a ne poziționa mai
bine față de contextul extern avem
nevoie de mijloace potrivite de
racordare. Ordinul a lansat de
curând platforma EDU.OAR, care
este în continuă dezvoltare și a
devenit unul dintre domeniile de
activitate prioritare ale organizației.
Platforma pune la dispoziție arhi -
tecților materiale educaționale și de
îndrumare pentru a fi pregătiți să
răspundă problemelor din practică
și să ridice constant standardul pro-
fesional. 

Mai mult, importanța colaborării
facile cu toți stakeholderii sistemu-
lui nu trebuie neglijată: prin sis-
teme de relații transparente, rapide
și fără obstacole, motivația și
puterea de implicare din partea
arhitecților va crește cu siguranță. 

Revista Construcțiilor: Cea
mai mare provocare: din ce
direcție vine ea?
Ștefan Bâlici: La o privire ge -

nerală către starea actuală a socie -
tății, cea mai mare provocare se
ridică din domeniul educației. Este
crucial ca noii profesioniști care se
integrează în breaslă să fie racor-
dați la cultura profesională și la rea-
litățile practicii: doar așa pot fi
găsite soluții pentru problemele
contemporane. Provocarea noastră
este transmiterea mesajului referi-
tor la educație și crearea de meca -
nisme eficiente pentru implementarea
strategiei începând de la școala pri-
mară până la nivel universitar și
postuniversitar. Aici intră în acțiune
grupul decanilor de la facultățile de
arhitectură, proiectul prioritar al
Ordinului - „De-a Arhitectura” - și
vicepreședintele OAR pe domeniul
educației, decanul facultății de arhi -
tectură din Timi șoara, Cristi Blidariu.

Revista Construcțiilor: Revenind
la viziunea dumneavoastră, care
își va pune amprenta asupra
evoluției și acțiunilor OAR în
următorii 4 ani:
a) Cum ar trebui abordată con -
struirea azi, în contextul multi-
plelor crize, al modificărilor
survenite la nivelul nevoilor socie -
tății și sub presiunea necesarei
creșteri a responsabilității față
de mediu?

Ștefan Bâlici: Prioritatea pe
care o avem acum, pentru a putea
minimiza emisiile de carbon, este
refolosirea. Construirea ar trebui să
ocupe o pondere minoră în pro-
ducția de arhitectură, iar ponderea
majoră ar trebui să-i revină reuti-
lizării, incluzând și segmentul spe-
cializat al restaurării atunci când
este vorba de monumente istorice.
Așa putem răspunde crizei resur -
selor, crizei de energie, impactului
negativ major pe care îl are sec-
torul construcțiilor prin emisiile de
carbon, acesta fiind cel mai mare
emițător de dioxid de carbon.
Schimbarea de abordare în această
direcție va avea impact benefic
major asupra factorilor care con-
tribuie la criza climatică. Cu toate
acestea, procesul de schimbare
este unul dificil, dovadă fiind faptul
că, în ciuda discuțiilor la nivel euro-
pean cu privire la importanța reuti-
lizării fondului deja construit, au
fost demolate șase furnale din plat-
forma IMGB din Popești-Leordeni.
Incapacitatea de a sesiza poten -
țialul de reconversie a acestui com-
plex are consecințe dramatice. 

b) Câtă putere are arhitectul în
acest sens, și cât rămâne „la
mâna” beneficiarului, creând
după cum dictează societatea?
Poate exista o mediere între
obligația sa morală și posibili -
tățile/libertățile pe care le are în
fapt de a influența trendurile,
impunând o arhitectură/con -
struire de calitate? Eventual
printr-o… presiune a comunității
profesionale căreia îi aparține,
printr-o prezență unitară a aces-
teia în relația cu beneficiarii?
Ștefan Bâlici: Este foarte im -

portant ca arhitecții să aibă pon-
dere mare în luarea acestor decizii.
Pentru a încuraja acest lucru, Siste -
mul de informații asupra costurilor
pentru proiectarea de arhi tectură
(SIC), instrument dezvoltat de
OAR, oferă posibilitatea de cuantifi-
care corectă a timpului, resurselor
și onorariului arhitectului implicate
într-un proiect. Justețea punctului
de pornire a negocierii este decisivă
pentru rezultatul ei; de aceea se
urmărește setarea unui cadru corect
de discuție pentru a putea orienta
deciziile privitoare la investiție:
reutilizare în loc de demolare, den-
sificare în loc de sprawl etc. 

continuare în pagina 36 È
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Instrumentul urmează să fie
lansat și promovat către toți posi-
bilii utilizatori: arhitecți, investitori
și beneficiari, pentru ca toți să poa -
tă face calcule în acord cu realitatea
proiectării. 

Adăugând la mecanismele de
sprijin, OAR-ul are la dispoziție și
pârghiile necesare pentru eventuale
sancționări în urma abaterilor de la
normele legale și de la codul de
etică. 

c) Este posibilă, la noi, și
varianta în oglindă? O modelare
a societății prin acțiunea arhi-
tecturii de calitate?
Ștefan Bâlici: Aceasta este clar

una dintre direcțiile pe care Ordinul
le conturează consecvent de mai
bine de 15 ani prin organizarea de
concursuri cu scopul de a oferi
exemple de bună practică și pentru
a contribui la direcționarea practicii
generale de arhitectură. Avem în
plan și crearea unor mecanisme
adecvate pentru asigurarea calității
achizițiilor publice făcute prin lici-
tație. Urmează să avem discuții cu
ANAP și MDLPA pentru a putea ge -
nera documente de îndrumare,
metodologii și proceduri distincte
de achiziție publică în domeniul
arhitecturii.

d) Ce ar trebui schimbat/mo -
dernizat urgent în domeniul
planificării urbane? E pregătită
breasla arhitecților din România
să funcționeze într-un sistem de
digital twin, smart city etc.?
Ștefan Bâlici: Nici autoritățile,

nici breasla, nici sectorul public nu
sunt încă pregătite, dar lucrăm
activ pentru a schimba acest lucru.
Una dintre direcțiile noastre de acți-
une este transformarea digitală:
avem un vicepreședinte special
pen tru acest domeniu care se ocu -
pă de digitalizarea internă a tuturor
proceselor administrative ale orga-
nizației pentru ca mai apoi să se
poată orienta către adecvarea exte-
rioară la o societate digitală. 

În ceea ce privește planificarea
urbană, în primul rând trebuie ela -
borate PUG-uri adecvate stării
actuale a orașului. Este nevoie de
conștientizare la nivel politic a ne -
voii de reglementare urbană bazată
pe criterii de calitate și documen-
tații de urbanism. 

Revista Construcțiilor: Ce
facem cu ceea ce avem deja?
Cum ar trebui să abordăm, de
acum înainte măcar, patrimoniul
construit? Cum învățăm să îi
recunoaștem valoarea, cât și de
ce salvăm, cum alegem varianta
potrivită din spectrul de inter-
venții posibile și de la ce punct
încolo am fi siliți să sacrificăm?
Ștefan Bâlici: În primul rând

trebuie să demistificăm ideea de
monument istoric. Monumentul
istoric este asociat imediat cu
neputință și lipsă de creativitate.
Nimic mai fals. Restricțiile sunt în
general de reglementare și nu pre-
supun interdicții de folosire. Se
poate interveni pe orice clădire isto-
rică protejată prin lege atâta timp
cât intervenția este adecvată și
avizată de un for de specialitate. Cu
cunoștințele și profesioniștii nece-
sari, se poate ajunge la rezultate
formidabile.

Pentru atingerea lor, însă, este
necesar să existe și instrumente de
susținere a proprietarilor și a
investitorilor. Deocamdată avem
doar programul național de restau-
rare și timbrul monumentelor isto -
rice, care sunt subdezvoltate în
raport cu necesitățile reale ale țării.
Pentru că restricțiile de intervenție
asupra proprietății private în cazul
monumentelor istorice sunt puse în
interes public, ele sunt echilibrate
de compensație în alte țări din UE,
ceea ce este firesc. Pentru că acest
sistem nu este încă bine pus la
punct în România, va mai dura
până când vom avea pârghiile
necesare în această direcție. 

Pentru a învăța să recunoaștem
valoarea obiectelor de patrimoniu,
școlile de vară sunt de importanță
majoră. Ele oferă studenților posi-
bilitatea de a intra în contact direct
cu patrimoniul, pe de-o parte, iar
pe de cealaltă parte oferă comu-
nităților noi unghiuri de privire spre
propriile monumente. 

Pentru a răspunde la ultima
între bare, trebuie să spun că din
punct de vedere profesional, punc-
tul din care am fi siliți să sacrificăm
nu există. Există, însă, negocieri
politice. Dincolo de acestea, totul
poate fi reutilizat, reinterpretat
etc. Nu există punctul de la care să

fim obligați la sacrificiu. Putem salva
totul fără a încremeni, mumifica,
muzealiza etc. Patrimoniul (monu-
ment istoric sau nu) poate fi păstrat
viu atâta timp cât este folosit, înțe-
les și interpretat în permanență. El
servește drept obiect de repre zen -
tare și drept fundal al vieții locuito-
rilor săi. 

Revista Construcțiilor: Se
poate vorbi cu adevărat despre
un specific românesc/est-euro-
pean la acest capitol, un specific
avându-și rădăcinile în perioada
comunistă, cu lipsa de grijă față
de patrimoniu justificată prin
suprimarea proprietății private,
sau este doar comoditate?
Ștefan Bâlici: Perioada comu-

nistă are încă un impact major
asupra implicării civice românești.
Delimitarea clară între spațiul privat
și cel „al tuturor” se traduce în
numărul mic de ONG-uri preocu-
pate cu mediul construit și în
numărul mic de voluntari din acest
domeniu. Din cauza lipsei de conti-
nuitate istorică, patrimoniul mate-
rial nu mai putea face parte din
identitatea personală pentru că
regimul era de-așa natură făcut
încât să șteargă orice continuitate
generațională. Odată cu dispariția
atașamentului, a dispărut și grija
purtată spațiului, obicei în general
transmis din generație în generație.

Revista Construcțiilor: Poate
Ordinul, prin campanii de edu-
care și informare, să schimbe
această mentalitate?
Ștefan Bâlici: Da. Ne dorim să

intensificăm procesele și resursele
de educare și îndrumare, dar avem
resurse limitate. Pentru a schimba
mentalități, Ordinul susține școlile
de vară care schimbă și perspec-
tivele comunităților locale și ale
voluntarilor. Această tranzacție de
cunoștințe are de multe ori ca
rezultat reevaluări ale patrimoniului
în comunitate și lărgiri ale sferelor
profesionale.

Revista Construcțiilor: Prin ce
pârghii pot fi salvate clădirile de
patrimoniu proprietate privată ai
căror proprietari sunt neintere-
sați/refractari etc., în opinia
dumneavoastră?

Æ urmare din pagina 35
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Ștefan Bâlici: Legislația pune la
dispoziție pârghiile necesare, însă
folosirea lor în practică este defici-
tară. Vorbesc despre echilibrul din-
tre sancțiune și stimulent: ambele
sunt prevăzute în legislație dar
lipsesc aproape complet din prac-
tică. Din cauza lipsei de pregătire în
domeniul legislației mediului con-
struit a personalului legislativ, legea
este aplicată de multe ori nepotri -
vit, ajungându-se ca, chiar în
cazurile în care s-a stabilit necesi-
tatea unei sancțiuni, în final să nu
se mai aplice. Acest fapt întărește
impresia că monumentele istorice
pot fi distruse fără atragerea nici-
unei sancțiuni. Din păcate, nu există
centre de consultanță și nici resurse
financiare pentru a face restaurări
de calitate înaltă. Cu toate acestea,
prin Grupul Rural, Ordinul a putut
elabora ghiduri de încadrare în rural
unde se detaliază intervenții con-
textuale de modernizare a patrimo-
niului construit. 

Revista Construcțiilor: Ce
opțiuni de finanțare există în
această direcție?
Ștefan Bâlici: Cea mai impor-

tantă resursă financiară sunt fon-
durile europene. Însă acestea
presupun capacitate administrativă
și financiară considerabilă pentru
scrierea de proiecte care să atragă
finanțarea. Acest pas este prohi -
bitiv. În general, fondurile europene
se îndreaptă către finanțări medii și
mari, iar finanțările mici lipsesc din
program, deși sunt absolut vitale.
Mai mult, ele se obțin cu condiția ca
obiectul restaurat să nu intre în cir-
cuit comercial, ceea ce face dificilă
întreținerea lui după restaurare. 

Revista Construcțiilor: În loc
de încheiere (subiectele de atins
fiind departe de-a fi epuizate și
cerând o firească continuare),
spuneți-ne, vă rugăm, la ce eve -
nimente sau sub ce formă ne
vom putea întâlni în perioada
următoare, locuitori ai cetății și

arhitecți, pentru a ne descoperi
valori comune și a învăța să
func ționăm ca o comunitate.
Ștefan Bâlici: Pe 3 octombrie,

de Ziua Mondială a Arhitecturii,
vom deschide porțile Casei Mincu și
Grădinii OAR cu instalația interac-
tivă AMAIS (Asociația Metodelor
Alternative de Integrare Socială) și
expoziția artistei vizuale Denise
Lobonț, Florari, urmând să confir-
măm o întâlnire cu reprezentanții
MDLPA pentru începerea demer-
surilor necesare elaborării politicii
naționale de arhitectură. 

Tema de anul acesta a Zilei Mon-
diale a Arhitecturii este The Archi-
tecture of Wellbeing, în traducere,
Arhitectura Bunăstării. Cum arhi-
tectura și urbanismul sunt teme de
interes public, acesta fiind variat și
cu nevoi complexe, am considerat
oportun să vorbim mai multor pu -
blicuri prin proiecte variate despre
cum poate arhitectura să facă me -
diul din ce în ce mai potrivit pentru
fiecare individ care îl locuiește. q

Platforma de e-learning Edu.OAR este portalul
online de acces la materiale de formare profesională
organizate de către Ordinul Arhitecților din România și
de alte organizații profesionale internaționale și se
adresează tuturor arhitecților, membri OAR, indiferent
de forma de exercitare a profesiei, de domeniul de
activitate sau de etapa profesională din cariera aces-
tora. 

Edu.OAR este realizat în conformitate cu Planul
Național de Dezvoltare Profesională Continuă a Ordinu-
lui Arhitecților din România, document aprobat de Con-
siliul Național în data de 21 martie 2022. Prin tipul de
materiale prezente pe platformă, structurarea acestora
și informațiile prezentate, platforma contribuie la
obiectivele-cadru, așa cum sunt ele prezente în Plan:

• Conectarea profesiei cu problemele globale ale
societății, în spiritul unei arhitecturi responsabile, de
calitate și al respectului față de mediul construit și
natural;

• Dezvoltarea competențelor profesionale ale
arhitecților pe o piață în continuă schimbare;

• Păstrarea contactului cu progresul tehnologiilor;

• Accesarea la zi a cunoștințelor din domeniul legis-
lației;

• Încurajarea abordărilor interdisciplinare și conec -
tarea cu domenii conexe ale arhitecturii;

• Asigurarea unui sprijin pentru inițiativa antre -
pre norială și diversificarea formelor de exercitare a
profesiei. 

Prin platforma de e-learning, OAR își propune ca pe
scheletul de competențe ale profesiei să adauge, să
elaboreze și să pună la dispoziția membrilor un
conținut relevant și util, și să devină o resursă impor-
tantă de informații și dezvoltare profesională continuă.
Materialele ce sunt și vor fi disponibile pe parcurs pe
această platformă sunt structurate conform domeniilor
de competențe prezente în Planul DPC și aliniate la
standardele internaționale de profesionalism în practica
de arhitectură, așa cum au fost formulate de către Uni-
unea Internațională a Arhitecților (Acord UIA privind
recomandările pentru standardele internaționale de
profesionalism în practica de arhitectură - amendat în
august 2014, l a AG XXVI, Durban, Africa de Sud). q

Platforma de e-learning Edu.OAR



Sisteme de încălzire și climatizare economice și ecologice

În contextul liberalizării prețului la energie (curent electric, combustibili gazoși, petrolieri sau fosili) încălzirea, res-
pectiv climatizarea în condiții de rentabilitate a construcțiilor rezidențiale sau nerezidențiale a devenit o mare provocare. 

Soluțiile cele mai eficiente și de viitor se vor caracteriza în primul rând prin:
• reducerea considerabilă a cheltuielilor cu energia pentru încălzirea și climatizarea spațiilor aferente construc -

țiilor (instituții publice, spații de producție, locuințe etc.); 
• folosirea unor surse de energie regenerabile și nepoluante, având ca scop reducerea cheltuielilor cu energia

și, nu în ultimul rând, protecția mediului înconjurător;
• asigurarea unui grad de confort termic superior pentru utilizatorii spațiilor. 

O astfel de soluție de ultimă generație constă în încălzirea și răcirea spațiilor prin radiația suprafețelor. Încăl-
zirea și răcirea prin radiație a pereților, tavanelor și a pardoselii creează un confort termic similar celui obținut
prin modalitățile de încălzire tradiționale (cu radiatoare și cu agent termic produs de cazane pe combustibili
gazoși, petrolieri sau fosili), folosind o temperatură mai mică a agentului termic, și ducând, ca rezultat, la chel-
tuieli mai mici cu energia.

Avantajele unui astfel de sistem:
• temperatura necesară încăperilor, mai scăzută cu cca. 2-3°C;
• luând în considerare numai acest aspect, se obține o reducere considerabilă a cheltuielilor cu energia;
• senzație plăcută de căldură (aceeași temperatură a aerului se simte mai caldă);
• aerul din încăpere devine mai puțin uscat, datorită scăderii temperaturii relative.

Mai jos, prezentăm soluțiile Pipelife pentru încălzirea și răcirea pereților/tavanelor:

PPS-10 - Încălzire și răcire
de tip umed (pereți / tavan)

Țeavă Pert/EVOH/Pert
Dn 10 mm x 1,3 mm

Instalare cu șine de
fixare

• montaj sub tencuială;
• conexiune sistem Tichell-

mann, cu bucle de maximum
40 ml și maximum 4 bucle într-un singur circuit;

• șine de fixare din plastic, cu caneluri de 25 mm, care facilitează instalarea țevii la distanța de 75 mm sau
100 mm;

• datorită proprietăților de transfer de căldură ale tencuielii, acest sistem are rezultate de mare putere. 

GBP-10 - Panou gips-carton
(15 mm) pentru încălzire -
răcire (pereți / tavan)

Țeavă Pert/EVOH/Pert Dn
10 mm x 1,3 mm preinstalată

• montaj de tip uscat, ideal
pentru renovări;

Vlad BALINT - In-house Installation Manager, Pipelife România



• conexiunea panourilor se realizează în sistem Tichell-
mann cu max. 4 panouri într-un circuit;

• 4 dimensiuni standard de panou;
• distanța dintre conductele preinstalate în panou este

de 75 mm.

CDP-400 - Panou din oțel pentru încălzire-răcire
(tavan)

Panou din oțel galvanizat îndoit, cu profil omega 
Țeavă Pert/EVOH/Pert Dn 10 mm x 1,3 mm pre-

instalată
• poate fi instalat numai pe tavan;
• 16 panouri standard, cu lungimi cuprinse între 1.000

mm și 2.500 mm, lățimea fiind de 336 mm;
• conexiunea panourilor se realizează în sistem

Tichellmann, cu max. 14 panouri într-un circuit;
• datorită conductivității termice a plăcii de oțel, acest

sistem are rezultate de mare putere.

Sistem de încălzire-răcire cu plăci SLAB-16 (tavan)
Tehnologia plăcilor „active”
Țeavă Pert/ALU/Pert Dn 16 mm x 2 mm prein -

stalată
• poate fi instalat numai pe tavan;
• varietate de dimensiuni ale plăcilor disponibile, în funcție

de dimensiunea camerei;
• lățimea max. a panoului este de 2.000 mm iar

lungimea max. 5.000 mm;
• distanța dintre conducte este de 150 mm;
• bucle realizate din țeavă Radopress 16 mm x 2 mm

Pert/ALU/Pert, fixate pe plasă metalică, prin elemente de fixare;
• montaj în placa de beton;
• datorită coductivității termice a plăcii de beton, acest sistem are rezultate de mare putere.

În paralel cu dezvoltarea produselor, Pipelife România își dezvoltă și extinde în permanență baza de date.
Plecând de la proiectul primit și de la cerințele clientului, generăm GRATUIT calculul hidraulic, predimensionarea
și necesarul de materiale. Iar când inginerii din cadrul departamentului de proiectare Pipelife proiectează sis-
temul, calculele se execută automat în conformitate cu standardele EN.

www.pipelife.ro
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Se vorbește tot mai mult, în
ultimul timp, despre construcții
pasive. Pentru a fi foarte clar,
pentru toată lumea, ce definește
acest tip de construcție, vom
prezenta, în rezumat, beneficiile
economice și de mediu ale con-
strucțiilor pasive, devenite, iată,
un răspuns viabil și dezirabil la
criza climatică și la tranziția ener-
getică în curs.

Case pasive -
sau ce fel de case?
Conceptul de construcție pasivă

s-a născut în anii `80 ai sec. XX.
Criza energetică care a bântuit
Europa la începutul deceniului a
determinat constructorii și investitorii
să caute tehnologii care utilizează
energie regenerabilă. Așa a fost con-
struită prima casă pasivă în Darm-
stadt, în anul 1990. Prima clădire
certificată de acest tip din Europa
Centrală și de Est a fost construită în
Polonia în anul 2004. În același an, a
început construcția primei clădiri cu
standarde pasive din România, aceas -
ta fiind pusă în funcțiune patru ani
mai târziu. Care sunt caracteristicile
unei astfel de clădiri? În primul rând,
reducerea consumului de energie.

Casele pasive se disting prin coefi-
cientul scăzut al cererii de căldură,
mai mic de 15 kWh/m² pe an. Prin

comparație, o casă eficientă din punct
de vedere energetic are nevoie de
până la 40 kWh/m² pentru încălzire,
iar o casă normală, de până la 150
kWh/m². Cererea scăzută de căldură
a caselor pasive se datorează unei
bune izolări termice, unui sistem de
ventilație eficient și utilizării surselor
naturale de energie. Toate acestea
presupun numeroase beneficii tangi-
bile.

Beneficii economice
Argumentul privind economiile

financiare ale caselor pasive poate
părea la început absurd. Cerințele
stricte de izolare sau de ventilație
înseamnă că, pentru a construi în
conformitate cu standardele pasive,
costurile pot fi cu până la 20-30%
mai mari decât în cazul construcțiilor
standard. Cu toate acestea, investiția
unică mai mare este compensată de
costurile de funcționare reduse. 

Prin definiție, nu este nevoie de un
sistem tradițional de încălzire și aer
condiționat în acest tip de clădire.
Construcțiile pasive sunt astfel conce-
pute încât să se minimizeze orice
pierdere de căldură care are loc prin
anvelopa clădirii sau prin punțile
termice. Materialele de construcție
adecvate sunt, de asemenea, foarte
impor tante.

„Cele mai bune soluții sunt cele
care se caracterizează printr-o izolare
termică ridicată, cum ar fi sistemul de
ferestre și uși MB-79N sau MB-104
Passive. Merită menționat, de ase -
menea, sistemul de pereți cu grinzi și
traverse MB-SR50N HI+, destinat
construcției de pereți cortină ușori de

Principalele avantaje ale caselor pasive

Nowy Rynek, Clădirea B, Poznań, Polonia.
Sisteme aplicate: MB‐86 SI, MB‐SR50N HI+. Proiect: Medusa Group

Finanzamt Karlsruhe‐Stadt, Karlsruhe, Germania.
Sisteme aplicate: MB‐86 SI
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tip suspendat. Parametrii elementelor
realizate din aceste sisteme depășesc
cerințele celor mai stricte reglemen-
tări, deci îndeplinesc perfect criteriile
construcțiilor pasive”, explică Hubert
Nuckowski, de la ALUPROF.

Datorită soluțiilor și proiectării
corespunzătoare, construcția pasivă
economisește până la 75% din
costurile de încălzire, devenind
astfel independentă de creșterea
prețu rilor la energie. La rândul său,
acest lucru se potrivește bine cu stra -
tegia României de a-și căuta propria
cale spre independența energetică. În
ciuda resurselor sale semnificative de
gaze naturale, petrol și cărbune,
România a pus un accent tot mai
mare pe sursele regenerabile (SER) -
în ultimii cinci ani, valoarea energiei
generate de acestea a crescut de zece
ori și reprezintă deja 23% din capaci-
tatea instalată. Acțiunile pro-ecolo gice
ale autorităților române sugerează că
volumul investițiilor în SER va crește
constant în următorii ani. 

La aceasta se adaugă valoarea de
piață a acestor clădiri, care crește
treptat în timp, depășind valoarea clă -
dirilor construite pe baza unor teh -
nologii clasice.

Beneficii pentru mediu
Costurile de mediu nu sunt mai

puțin importante decât conside -
rentele economice. Se estimează că
industria construcțiilor este responsa -
bilă pentru aproape 40% din totalul
emisiilor de carbon. Aceasta este o
mare problemă, dar și o mare oportu-
nitate de schimbare. Clădirile pasive
se încadrează perfect în această
tendință. 

„Premisa caselor pasive este de a
renunța la încălzirea cu combustibili
tradiționali, cum ar fi cărbunele, gazul
sau lemnul, în favoarea surselor
regenerabile de căldură. Acest lucru
reduce emisiile de dioxid de carbon în
atmosferă, reducând astfel amprenta
de carbon lăsată de industria con-
strucțiilor”, explică expertul ALUPROF.

În acest context, construcțiile
pasive se încadrează perfect în
politica energetică a autorităților

române, care au declarat recent
că vor renunța la cărbune până în
2030, accelerând acest termen cu
doi ani față de estimările inițiale.
Deschiderea industriei construcțiilor
către sursele de energie regenerabilă
va contribui la îndeplinirea și mai acu-
rată a obiectivelor Acordului climatic
de la Paris al ONU, care urmă rește
reducerea efectelor negative ale
schim bărilor climatice.

Sustenabilitatea clădirilor pasive
nu este nici ea nesemnificativă.
Având în vedere necesitatea de a
respecta standarde exigente,
designul lor este bine gândit, ceea ce
le face mai rezistente la deteriorări și
defecțiuni. Iar reparațiile sau reno -
vările mai puțin frecvente înseamnă
economii de materiale și emisii mai
mici de carbon în atmosferă.

Let’s build a better future
Construcțiile moderne sunt con-

strucții responsabile din punct de
vedere ecologic, cu accent pe efici -
ența energetică și, în fond, pe econo-
mia globală de resurse. Clădirile
pasive se încadrează perfect în
această tendință. Investiția în ele nu
este doar o modalitate de a căuta
economii și o plasare a capitalului în
perspectivă. Este, mai presus de
toate, o investiție într-un viitor verde
și fără amprentă de carbon. q

Nottingham University ‐ Rad Building (Gera Building), Marea Britanie, Nottingham.
Sisteme aplicate: MB‐TT50, MB‐104 Passive

Merchant Square, Belfast, Regatul Unit.
Sisteme aplicate: MB‐SE75. Proiect: Like Architects
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Hai să vorbim despre nZEB!
Caravana nZEB vine la Cluj

Săptămâna nZEB Cluj, eveniment
mult-așteptat, se va desfășu ra în
perioada 3-6 noiembrie 2022 și
va fi găzduit în Sala Polivalentă
„BT Arena”. 

Activitățile Caravanei nZEB se adre -
sează tuturor celor interesați de efi-
ciența energetică, fie că vorbim de
beneficiari sau de profesio niști:
arhitecți, ingineri, auditori, ONG-uri,
universități, asociații profesionale,
producători și distribu itori, adminis-
trație publică (centrală și locală), con-
structori, provocând la un dialog
constructiv și de actualitate toate
părțile interesate în implementarea
conceptului nZEB.

Este un eveniment cu intrare liberă
pentru toți cei care vor să afle cum
pot construi mai bine, mai eficient,
cum pot reduce costurile energetice
sau cum se pot alătura profesio -
niștilor în domeniu.

La Săptămâna nZEB Cluj vă vor
întâmpina principalii actori în dome niul

construcțiilor sustenabile și instala -
țiilor, cu o gamă largă de produse
destinate clădirilor nZEB. 

Vă invităm să descoperiți soluțiile
expuse, să purtăm discuții pe detalii
de execuție realizate pe machete
scara 1:1, să participați la workshop-
uri utile pentru cei interesați de clădiri
eficiente energetic și să vizităm
împreună șantiere la standard nZEB
sau de casă pasivă din zona Cluj-
Napoca.

Cu fiecare popas pe care l-a făcut
Caravana nZEB (București, Brașov,
Iași), evenimentul a căpătat am ploa -
re și și-a mărit numărul de vizi tatori și
de parteneri. Marius Șoflete și
echipa s-au alăturat Clusterului
pRO-nZEB în efortul de organizare a
Săptămânii nZEB Cluj, în cadrul
proiectului The nZEB Roadshow
(finanțat prin programul Horizon
2020 al Uniunii Euro pene, prin con-
tractul de grant nr. 892378).

Scopul proiectului The nZEB Road-
show constă în stimularea cere rii de
personal calificat în domeniul con-
strucțiilor și promovarea pe plan local
și regional a bunelor practici în
materie de clădiri cu consum de
energie aproape egal cu zero (nZEB).

Gândită ca un accelerator pentru
implementarea conceptului nZEB,
Săptămâna nZEB Cluj promite o
experiență complexă, la care sperăm
să luați parte. 

Mai multe detalii despre Săptămâna nZEB Cluj și proiectul nZEB Roadshow
gasiți pe https://www.pro-nzeb.ro/proiect/the-nzeb-roadshow

sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ClusterPronZEB

Dacă doriți să deveniți expozant în cadrul Săptămânii nZEB Cluj (3-6 noiembrie 2022),
contactați-ne la darius@soflete.ro

Proiectul The nZEB Roadshow a primit finanțare din partea Programului Uniunii Europene
pentru cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de grant nr. 892378.





Mai eficient, mai ușor și mai inteligent -
cu noile unități de tratare a aerului de la VTS 

VTS Group și-a îmbogățit gama de centrale com-
pacte de tratare a aerului (CTA) cu schimbător de
căldură rotativ prin adăugarea unui nou tip de dispo-
zitive: VENTUS Compact HP, echipate din fabrică
cu o pompă de căldură reversibilă.

Configurația compatibilă a schimbătorului de căldură
rotativ și a pompei de căldură creează o recuperare
duală consistentă a căldurii sistemului, asigurând
eficiența maximă a funcțiilor de încălzire și răcire.

Unitățile VENTUS Compact sunt disponibile în patru
dimensiuni, cu un interval de debit de aer de la
1.200 m3/h până la 5.500 m3/h.

Mai multe detalii găsiți la adresa:
https://vtsgroup.com/ro/ventus-compact-cu-o-pompa-de-caldura-oferta-noua-in-
gama-vts-group
sau scanând codul QR alăturat.

Vă invităm să descoperiți - @VTSGroup - și
noile unități de tratare a aerului VENTUS
PRO PVS, disponibile în 71 de dimensiuni,
acoperind intervalul de debit de aer de la
1.000 la 125.000 m3/h. Carcasa unităților
este realizată dintr-un cadru de oțel sau
aluminiu, de care se atașează panouri
sandwich din vată minerală, acoperite cu
tablă metalică pe ambele părți. VENTUS
PRO PVS se adaptează perfect nevoilor

VTS ROMÂNIA SRL face parte din grupul VTS, unul dintre cei mai mari producători de echipamente
avansate în industria HVAC. Grație utilizării de tehnologii inovatoare pe tot lanțul industrial, de la cerce-
tare, design și producție până la logistică, grupul, prezent la nivel mondial din anul 1989 și pe piața din
România din 2008, se poziționează azi între furnizorii de top pe piața locală. 

Vă prezentăm, în continuare, ce a apărut nou, anul acesta, în oferta de echipamente a VTS GROUP.

VENTUS COMPACT CU POMPĂ DE CĂLDURĂ

VENTUS PRO



dumneavoastră, grație unei game largi de opțiuni și accesorii disponibile. Unitățile sunt certificate Eurovent și
sunt dedicate: camerelor curate, laboratoarelor, sălilor de ope rație, spitalelor, industriei farmaceutice, industriei
alimentare, industriei chimice, industriei electronice și piscinelor.

Mai multe detalii găsiți la adresa:
https://vtsgroup.com/ro/ventus-pro-a-new-line-of-air-handling-units-in-vts-group-offer
sau scanând codul QR alăturat.

VENTUS Compact TOP sunt unități de economisire a energiei
echipate cu un recuperator hexagonal în contracurent, motoare
EC, filtre Mini-Pleat sau cu saci și comenzi integrate în standardul
Plug&Play.
Capacitate: de la 1.250 m3/h la 4.000 m3/h
Recuperare energie: eficiență de recuperare de până la 90%
Fundație: UTA pe picioare, cu racord vertical la conducte

Mai multe detalii găsiți la adresa:
https://vtsgroup.com/ventus-compact-top
sau scanând codul QR alăturat.

Proiectate pentru funcționarea cu pompă de căldură
În zilele noastre, noile surse de căldură cu temperatură joasă, în special
pompele de căldură, câștigă o mare popularitate. Răspunzând acestor
nevoi, VTS Group își extinde portofoliul de aeroterme VOLCANO cu
modelele VR4 și VR Mini 3. Designul lor le permite să lucreze cu surse
de temperatură scăzută, astfel încât să poată fi utilizate în sistemele
moderne de încălzire.

Mai multe detalii găsiți la adresa:
https://vtsgroup.com/ro/new-volcano-heater-models-designed-for-heat-pump-operation
sau scanând codul QR alăturat.

VENTUS COMPACT TOP

NOILE MODELE VTS VOLCANO PENTRU ÎNCĂLZIRE

VTS România SRL
Splaiul Independenței 287, sector 6, București
E-mail: romania@vtsgroup.com
Web: www.vtsgroup.com
Tel.: 031.425.44.55, 0734.544.123
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La data de 1 iulie 2022, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a aprobat
prin ordin Reglementarea Tehnică „Instrucțiuni tehnice
pentru configurarea, folosirea și montarea vitrajelor și
a altor produse din sticlă în construcții, Indicativ C 47-
2022”.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 689 și
Monitorul Oficial nr. 689 bis, Partea I, din 11 iulie 2022.
În termen de 30 de zile de la apariția în Monitor, vari-
anta anterioară, C 47–1986, își încetează valabilitatea.

Instrucțiunile stabilesc principalele condiții, caracteris-
tici și nivelurile de performanță ale vitrajelor în con-
strucții, astfel încât acestea să îndeplinească cerințele
fundamentale ale Directivelor Europene și să fie în con-
formitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în con-
strucții, cu modificările ulterioare.

Cel mai important element stabilit de C 47-2022 este
cel al responsabilității pentru caracteristicile produsului
finit și pentru utilizarea de produse necorespunză-
toare. Astfel, aceasta va fi în sarcina celui care trans-
mite coman da de execuție a vitrajului. În cazul unei
companii producătoare de ferestre, comportamentul în
exploa tare al vitrajului inclus în ansamblul de tâm-
plărie va fi în responsabilitatea companiei care produce
ferestrele sau, după caz, a expertului care realizează
proiectul. Aceste entități vor avea obligația să inte-
greze materiale conforme cu aplicațiile specifice și să
nu se mai ghideze exclusiv după principiul prețului
celui mai mic. De exemplu, în cazul unei instituții de
învățământ, nu va mai fi permisă instalarea unui
pachet simplu 4-16-4 float Low-E, ci se va impune folo-
sirea unor produse cu sticlă securizată, laminată etc.

Instrucțiunile sunt obligatorii atât la proiectarea și
realizarea construcțiilor noi, cât și pentru lucrări de
modificare sau la schimbarea destinației ori la orice
intervenții efectuate la construcțiile existente, indife -
rent de forma de proprietate. Instrucțiunile trebuie
urmate întocmai de toți factorii cu atribuții în concep -
ția, realizarea și exploatarea construcțiilor, iar respon -
sabilitatea nerespectării acestui normativ aparține
părții care transmite comanda de execuție a pro-
duselor, respectiv a soluțiilor constructive ale lucrărilor.
C 47-2022 mai indică faptul că, la configurarea vitraje-
lor, trebuie avută în vedere cunoașterea destinației de
utilizare, a dimensiunii și tipului de instalare, a tipului
de aplicație și a forțelor externe aplicate pe element.
De asemenea, se impune clarificarea eventualelor
daune asociate și alegerea tipurilor de sticlă în funcție

de cerințele ce stabilesc tipul de produs ce trebuie uti-
lizat în funcție de aplicație, solicitări și riscuri. Noua
normă asigură o calitate corespunzătoare a lucrărilor
care se vor realiza în viitor folosind astfel de produse.

Instrucțiunile au fost elaborate de Patronatul Producă-
torilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT), ale cărui
acțiuni pentru realizarea documentului tehnic au
început încă din anul 2016. Documentul a fost redactat
de experți consacrați în domeniu, o contribuție
esențială având atât furnizorii de sticlă și alte materiale
folosite la fabricarea produsului finit, cât și fabricanții
de vitraj izolant. Experiența tehnică a acestor specia-
liști și legăturile lor nemijlocite cu producția de sticlă
arhitecturală au constituit garanția unei poziții nepăr-
tinitoare, din dorința de a asigura o abordare corectă și
o aliniere a practicilor industriale din România la cele
existente în statele dezvoltate ale lumii. Meritele pen-
tru elaborarea C 47-2022 le aparțin în totalitate
membrilor PPTT care au activat în Comitetul Tehnic
Vitraje din cadrul patro natului, un aport deosebit
având domnii: Leon Buzatu - Technical Support
Manager - Saint-Gobain Glass România, Dragoș Matei -
Market Development Manager - AGC Flat Glass România
și Valentin Petrescu - Director General Valras Prod SRL
și președinte PPTT.

PPTT are în agenda de activități organizarea Seriei de
conferințe „Specialiștii ferestrelor, fațadelor și sticlei”
la Cluj-Napoca, 13 octombrie 2022 și București, 17
noiembrie 2022. În programul conferințelor vor fi
incluse teme de prezentare cu privire la Reglementarea
Tehnică C 47-2022.

Mulțumim domnului Cseke Attila, Ministru MDLPA, și
doamnei Kövér Orsolya, Consilier Ministru MDLPA,
pentru înțelegerea necesității și importanței în piața de
construcții a reglementării tehnice C 47-2022.
Adresăm mulțumiri speciale doamnei Anca Ginavar,
Director General - Direcția Tehnică, Direcția Generală
Dezvoltare Regională și Infrastructură MDLPA, și doamnei
Carmen Iliescu, Șef Serviciu - Serviciul Reglementări în
Construcții, Direcția Tehnică, Direcția Generală Dezvol-
tare Regională și Infrastructură MDLPA, pentru buna
comunicare și dorința de soluționare a problemelor
apărute în cursul avizării C 47-2022. Mulțumim mem-
brilor Comisiei Tehnice de Specialitate și Comitetului
Tehnic de Coordonare Generală din cadrul MDLPA pen-
tru dialogul constructiv în cadrul lucrărilor de avizare și
aprobare a reglementarii tehnice C 47-2022. Nu în
ultimul rând, le mulțumim tuturor celor care au sus -
ținut și s-au implicat într-un fel sau altul în elaborarea
C 47-2022.

Reglementarea Tehnică
„Instrucțiuni tehnice pentru configurarea, folosirea și montarea

vitrajelor și a altor produse din sticlă în construcții,
Indicativ C 47-2022”

a fost publicată în Monitorul Oficial

Documentele se pot descărca de pe site-urile MDRAP și PPTT:
https://www.mdlpa.ro/pages/reglementare17

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/62ce6784b2a66269825548.pdf
https://www.pptt.ro/stiri-din-presa-de-specialitate/reglementarea-tehnica-instructiuni-tehnice-pentru-configurarea-
folosirea-si-montarea-vitrajelor-si-a-altor-produse-din-sticla-in-constructii-indicativ-c-47-2022-a-fost-publicata-

in-monitorul-oficial
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Necesitatea rezolvării punților termice
în cazul ferestrelor, din faza de proiectare 

Ferestrele de tip Passivhaus

dr. arh. Laura GĂBUREANU - LEED AP BD+C, O+M, ID+C, ND |BREEAM NC Assessor | WELL AP |
EDGE Expert | SITES AP | Fitwel Ambassador 

Ferestrele și ușile sunt adesea
încastrate într-un perete sau insta-
late la același nivel cu exteriorul
peretelui. În ambele cazuri, cadrul
ferestrei, inclusiv al unei uși, poate
ajunge în fața sau în spatele stratu-
lui de control termic al peretelui.
Tâmplăriile care prezintă o rupere
termică nu sunt apoi aliniate
corect în deschiderea peretelui,
creând o cale de pierdere a căldurii
sau o punte termică la conexiunile
cadrului.

Când tâmplăria este poziționată
coliniar cu izolația exterioară a clă-
dirii, fereastra trebuie susținută de
un element structural. Acest suport
structural pentru fereastră trebuie
sa aibă și o conductivitate termică
scăzută, pentru a preveni puntea
termică și pentru a asigura o izo-
lație continuă. Aceasta este o prac-
tică obișnuită în proiectarea casei
pasive.

Standardul internațional Passiv-
haus ajută la crearea unor clădiri
foarte bine izolate, care sunt foarte
eficiente din punct de vedere ener-
getic și contribuie la un consum
redus de energie. În același timp,
standardul Passivhaus asigură gra-
dul de confort al clădirilor, cu medii
interioare sănătoase. Passivhaus
presupune anumite prin cipii stabilite
în proiectarea clădirilor, printre care
putem enumera:

• Izolație termică superioară pe
întreaga structură a clădirii;

• Construcție etanșă;

• Ferestre și uși de înaltă perfor-
manță;

• Reducere a punților termice;
• Recuperare de căldură și venti-

lație corespunzătoare pentru o cali-
tate superioară a aerului interior,
acordând totodată o atenție spe-
cială eficienței energetice a siste-
melor de introducere a aerului
proaspăt în interior.

Ferestrele sunt afectate de
transmisia luminii, pierderile de căl-
dură și aportul solar. Specificațiile
ferestrelor Passivhaus țin cont de
toți acești factori naturali din jurul
oricărui element vitrat dintr-o clă-
dire, și conduc la abordarea lor
corectă în proiectare. În mod ideal,
o fereastră va lăsa să pătrundă
multă lumină naturală, dar va pre-
veni pierderile de căldură și va per-
mite, de asemenea, cantitatea
potrivită de aport solar. În cele mai
multe cazuri, ferestrele din alumi-
niu cu geam triplu reprezintă o ale-
gere potrivită pentru a respecta
standardul Passivhaus, însă și mai
indicată este opțiunea ferestrelor
hibride, care folosesc aluminiu la
exterior și lemn în interior pentru o
performanță superioară.

Pentru a evalua o fereastră Pas-
sivhaus, un architect trebuie să ia
în considerare anumite caracteris-
tici. Aportul solar este denumit va -
loarea G, iar pier derea de căldură -
valoare U. Pentru a introduce în
proiect o fereastră Passivhaus, con-
fortabilă și eficientă din punct de

vedere energetic, se va avea în
vedere echilibrul dintre valoarea U
(pierderea de căldură) și valoarea G
(aportul de căldură). Pentru feres-
trele și ușile obișnuite, pierderea de
căldură reprezintă unul dintre fac-
torii-cheie în relație cu valoarea U și
evaluarea energetică a ferestrei. O
fereastră Passivhaus analizează
mai mult decât pierderile de căl-
dură prin sticlă și ia în considerare,
de asemenea, cadrul, distanțierele
din sticlă și chiar modul în care
fereastra este montată pe structura
clădirii.

Alegerea ferestrelor Passivhaus
de către echipa de proiect include
următoarele obiective:

Eficiența termică a sistemelor vitrate reprezintă un factor important de luat în considerare atunci
când arhitecții și echipa de proiectare aleg ferestrele și ușile pentru un proiect. În urmă cu 20 de
ani, se considera că ferestrele reprezintă cauza unor pierderi uriașe de căldură și exista astfel
tendința micșorării suprafeței vitrate din anvelopa construcțiilor. Odată cu progresele în tehnologia
tâmplăriilor și a ferestrelor, acestea pot fi proiectate pentru a avea niveluri ridicate de eficiență ter-
mică și pentru a ajuta la scăderea costurilor pentru utilități.

Machetă a ferestrei care arată cadrul
poziționat în stratul de izolație
pentru a evita puntea termică
(Sursa: Hamid Design Build)
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• Minimizarea curenților reci
(pentru care amplasăm adesea
calorifere sub ferestre);

• Păstrarea temperaturii con-
stante într-un spațiu;

• Găsirea unui echilibru între
pierderea de căldură și aportul
solar;

• Reducerea drastică a consu-
mului de energie al întregii clădiri;

• Asigurarea unui mediu fără
condens, obținut încă predominant
pe geamurile duble uzuale;

• Reducerea mucegaiului și a con -
densului de pe ramele ferestrelor;

• Durata de viață mai mare decât
a altor ferestre tipice;

• Etanșeitate și lipsa punților
termice.

Majoritatea ferestrelor și ușilor
standard se bazează pe un panou
central din sticlă cu o valoare U de
1,2 W/m2K. Ferestrele Passivhaus
permit o valoare scăzută U a sticlei,
de 0,8 W/(m2K). În cele mai multe
cazuri, ferestrele Passivhaus pre-
zintă geam triplu, cu gaz krypton
sau argon, un strat cu emisivitate
scăzută și distanțiere termice la
margini.

În concluzie, ce sunt feres-
trele pentru case pasive?

Nu există un tip de fereastră „de
casă pasivă”. Standardul Passivhaus
se bazează pe performanță, nu pe o
listă cu componente specifice de
achiziționat. În general, aceste
ferestre se caracterizează prin fap-
tul că prezintă rupere termică, sunt
etanșate și, de obicei, sunt triplu
vitrate, cu golurile dintre foile
de sticlă umplute cu gaz de tip
argon sau kripton. Astfel, orice
fereastră care are o valoare U de
0,8 W/(m²K) sau mai puțin este
potrivită pentru o casă pasivă. În
ceea ce privește ferestrele pasive și
performanța lor termică, Institutul
german Passivhaus recomandă ca
ramele ferestrelor să fie bine izolate
și prevăzute cu geamuri de tip Low-
E (emisivitate scăzută) umplute cu
argon sau kripton pentru a preveni
transferul de căldură. Pentru majo-
ritatea climatelor temperate, aceasta
reprezintă o valoare U de 0,80
W/(m2K) sau mai puțin, cu valori G
în jur de 50%. Indiferent de climă,
o casă pasivă va menține tempera-
turile interioare constante și va asi-
gura o stare de confort. Cei din
zonele cu o climă caldă vor dori să
reducă aportul solar, în timp ce la
clădirile din zonele reci proiectanții
vor dori să-l maximizeze.

Deoarece valoarea U definește
valoarea totală a sistemului de
tâmplării și ferestre, inclusiv foile
de geam și rama, întreaga fereastră
este importantă pentru eficiența și
performanța energetică, nu doar
sticla în sine.

Poziționarea optimă a ferestrei
În ceea ce privește poziționarea

ferestrei, experiența standardului
Passivhaus recomandă ca metodă
optimă de abordare a punților
termice plasarea acesteia în cen-
trul izolației termice a peretelui.
Poziționarea ferestrei la jumătatea
cavității înseamnă că izolația ter-
mică a golului se poate plia parțial
în jurul ferestrei. Pentru clădirile
Passivhaus, cu o eficientizare a
consumului de energie, este mai
ușoară proiectarea unei ferestre cu
deschidere spre interior decât a
unei ferestre tradiționale cu deschi-
dere spre exterior, pentru că astfel
cadrul rămâne în mai mare procent
în exterior și poate fi izolat prin
înfășurare. Desigur, dezavantajul
poziționării ferestrelor în mijlocul
golului peretelui determină arhitec-
tul să dezvolte o modalitate de a
etanșa cavitatea.

În timp ce instalarea ferestrelor
standard (în stratul portant, în fața
izolației termice) prezintă în
aproape toate cazurile un nivel
extrem de ridicat de punte termică,
majoritatea ferestrelor de tip Pas-
sivhaus demonstrează rezultate
foarte bune de eficiență, prin insta-
larea în sau parțial în stratul de izo-
lație cu rama acoperită de izolația
termică a peretelui. Se evidențiază
astfel necesitatea unei instalări
foarte bine proiectate și rolul
măiestriei constructorilor în ceea ce
privește eliminarea punților ter-
mice.

Institutul german Passivhaus,
prin proiectul Windows for the
Future, a analizat cinci soluții dife-
rite pentru instalarea ferestrelor:

1. Instalare cu profiluri din oțel:
profilurile din oțel au fost înșuru-
bate pe peretele din beton, precum
și la tocul ferestrei. Datorită con-
ductibilității ridicate a oțelului, pro-
filurile pot conduce către un nivel
ridicat de punte termică. În plus,
este necesară potrivirea corectă a
izolației termice la profiluri, pentru
a evita golurile cauzate de acestea
și de șuruburile dintre izolație,
perete și cadru. Dacă profilurile
sunt plasate în stratul de lipire,
dacă nu pătrund în stratul izolator

Sursa: Passivehousepa.blogspot.com

Sursa: Passivhaus Institut, Darmstadt

continuare în pagina 50 È
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al tocului ferestrei și sunt utilizate
șuruburi la montare, pierderile de
căldură suplimentare vor fi într-un
interval acceptabil. În unele cazuri,
secțiunea de jos a ferestrei este
susținută de o grindă de lemn.

2. Instalare cu placaj din lemn:
placajul este conectat la cadrul
ferestrei și este fixat de stratul por-
tant, devenind pervaz al ferestrei și
dezvăluind totodată placajul. În
acest fel, cadrul poate fi poziționat
în stratul izolator, provocând doar
punți termice neglijabile. Deoarece
placajul este vizibil, trebuie instalat
foarte atent. Fără alte măsuri, șuru-
burile rămân vizibile. În ferestre mai
mari ar putea fi utilizate elementele
de armare. Această me todă poate fi
folosită și la înlocuirea ferestrelor
vechi cu altele noi.

3. Instalare prin cadru orb: un
cadru orb, de exemplu din spumă
foarte rigidă de tip EPS, se lipește și
se înșurubează în stratul de izolație,
pe stratul de construcție. Cadrul
orb acționează ca o suprafață
curată pe care se poate monta
fereastra și la care se poate conecta
stratul de etanșeizare. Fereastra
poate fi înlocuită cu ușurință cu una
nouă, când va fi necesar. În plus,
spuma EPS de înaltă densitate pre-
zintă un nivel suplimentar de pro -
tecție fonică. În ferestre de
dimensiuni mai mari ar putea fi uti-
lizate elementele de armare.

4. Instalare parțială în stratul de
construcție: dacă rama este adâncă
și izolată la exterior, este posibilă

instalarea parțială în stratul por-
tant. Cadrul poate fi apoi montat
direct în stratul portant fără ele-
mente suplimentare, ceea ce face
instalarea ușoară și ieftină. Este
important ca straturile de izolație
ale cadrului și ale peretelui să se
suprapună pe cât de mult posibil.

5. Blocare în stratul de construc -
ție: pentru a îmbunătăți și mai mult
instalarea (parțială) în stratul por-
tant, există o soluție practică: o
bară, compusă din spumă rezolică
și blocuri din cherestea, poate fi
folosită ca parte a cofrajului de
beton pentru a realiza o izolație
cadru în jurul deschiderii ferestrei,
de aceasta fiind apoi conectată
fereastra. Soluția oferă posibilita-
tea de a instala fereastra în stratul
portant, fără un nivel ridicat de
punte termică. Este de remarcat,
însă, că fereastra va trebui umbrită
mai mult din cauza expunerii mai
adânci și a ieșirii în afară.

Proiectarea ferestrelor prin
prisma gestionării punților termice
de către echipa de proiectare poate
fi eficientizată prin BIM (software
pentru Building Information Mode-
ling) și prin modelarea energetică.
Proiectarea integrată, în care arhi-
tecții și inginerii colaborează din
faza de concept, folosind modela-
rea energetică drept instrument de
verificare a eficienței măsurilor
alese, poate duce la un proiect gân-
dit corect din punctul de vedere al
performanței în sustenabilitate.
Anvelopa clădirii reprezintă un fac-
tor-cheie de avut în vedere în pro-
iect încă din faza de concept,
deoarece măsurile alese pentru
suprafața vitrată pot optimiza de la
început eficiența energetică a unei
clădiri, înainte de alegerea oricăror
altor soluții existente. 

În concluzie, ferestrele optime
pentru a da răspunsul imperios la
schimbările climatice și pentru a
crea un climat interior ideal este
necesar a fi proiectate în detaliu
încă din faza de concept. Sistemul
nu este doar unul ales, ci trebuie să
fie unul atent gândit de întreaga
echipă de proiect.

Bibliografie:
https://passiv.de/en Sursa: https://www.firstinarchitecture.co.uk/details‐post‐passivhaus‐window‐details/

Exemplu de instalări recomandate ale ferestrelor de tip Passivhaus

Æ urmare din pagina 49
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SALT COM – Avantajele halelor metalice autoportante

AVANTAJELE HALELOR METALICE
AUTOPORTANTE EXECUTATE DE SALT COM
Sunt ieftine și ușor de executat. Sunt reciclabile și lesne

de ventilat și răcit pe timpul verii. Pot avea numeroase uti-
lizări practice, de la hale de producție în industrie, depozite de
cereale în agricultură, până la garaje și hangare de orice
dimensiuni pentru avioane sau bărci cu motor.

Halele metalice autoportante (semirotunde), sunt execu-
tate printr-o tehnologie de laminare (profilare) la rece a tablei
din oțel cu diferite grosimi, protejată împotriva coro ziunii
(prin galvanizare, aluzincare sau vopsire în câmp electro-
static), și având următoarele caracteristici și avantaje față de
construcțiile realizate cu tehnologii clasice (cu structura de
rezistență din profile metalice, cărămidă, beton sau lemn):

• nu există structură de rezistență pentru susținerea
acoperișului (stâlpi și ferme), prin urmare asigură ma -
ximum de spațiu util, raportat la suprafața construită;

• deschideri foarte mari, de peste 25 metri, înălțimea
acoperișului de max. 15 metri, lungimi nelimitate;

• costuri și durate de execuție mici în raport cu construc -
țiile clasice;

• ușor adaptabile la cerințele clientului;
• soluții de realizare multiple, în funcție de cerințele clien-

tului: cu fundații și zidărie înaltă, fără zidărie, ampla sate pe
platforme din beton sau numai pe fundații perimetrale, neizo-
late sau izolate, cu căi de acces multiple.

HALE METALICE AUTOPORTANTE
(SEMIROTUNDE) PUSE ÎN OPERĂ DE SALT COM

• Hală 1.000 mp – Miracom, loc. Căzănești, jud. Ialomița;
• Hală 1.000 mp – A&S Internațional 2000 SRL, loc. Fetești,

jud. Ialomița;
• Două hale x 1.000 mp/buc. – Agrozootehnica Pietroiu SA,

loc. Pietroiu, jud Călărași;
• 500 mp – V&G Oil 2002, loc. Focșani, jud. Vrancea.

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
ALTE LUCRĂRI MAI IMPORTANTE:

• Reabilitare dig local de apărare – comunele Alexeni și
Căzănești, județul Ialomița;

• Amenajare trecere bac-gabară peste brațul Borcea –
comuna Bordușani, județul Ialomița;

• Reabilitare dig local de apărare – comuna Căzănești,
județul Ialomița;

• Extindere canalizare strada Libertății și strada Cuza Vodă
– oraș Amara, județul Ialomița;

• Construcție ciupercărie – Alpha Land, comuna Ciulnița,
județul Ialomița;

• Documentații fază PAD pentru 25 de stații și 3 depozite
deținute de Petrom în județele Ialomița, Brăila, Călărași și
Tulcea;

• Reabilitare Cămin Cultural – comunele Spiru Haret și
Berteștii de Jos, județul Brăila;

• Reabilitare pod peste râul Călmățui și construcție podețe
– comuna Spiru Haret, județul Brăila;

• Execuție hală pentru depozitare cereale, 420 mp,
beneficiar Florimar, loc. Ograda;

• Construcție sediu Transelectrica București – municipiul
Slobozia;

• Modernizare Centru Logistic Agrimatco – București,
comuna Grivița, județul Ialomița;

• Refacere hală metalică cu acoperiș autoportant – cu
suprafața totală construită de 460 mp pentru Agrodamar, loc.
Ograda, jud. Ialomița;

• Execuție showroom cu suprafața de 800 mp pentru soci-
etatea Hamei Exim, loc. Slobozia, jud. Ialomița;

• Case unifamiliale, case de vacanță, spații comerciale,
hale de producție în județele Ialomița și Brăila. q

SALT COM Slobozia este o firmă specializată în lucrări diverse de proiectare și construcții montaj: construcții
și modernizări sedii pentru instituții publice, spații de depozitare pentru agenți economici, lucrări de apărare
împotriva inundațiilor , sisteme de irigații, construcții de locuințe etc.

Societatea dispune de personal tehnic, economic și administrativ calificat și responsabili tehnici autorizați
care asigură respectarea condițiilor de calitate, în conformitate cu prescripțiile tehnice și sistemul referențial de
calitate. SALT COM deține sistem de management al calității: ISO 9001, ISO 14001 și ISO OHSAS 18001.

Din 2009, SALT COM produce hale metalice cu structură autoportantă (semirotunde) care sunt recomandate
pentru aplicațiile ce necesită suprafețe foarte mari, fiind ideale în special pentru centre mari de depozitare sau
de producție, oferind 100% spațiu interior util.
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Ionel CRISTEA și Ciprian ENACHE

Pe vremea când decideau ca, în pagi-
nile Revistei Construcțiilor, să facă
loc seriei de articole despre personali-
tățile care au structurat domeniul
construcțiilor românești așa cum îl
știm noi astăzi, Ciprian Enache și
Ionel Cristea n-ar fi îndrăznit să-și
imagineze numele într-o atât de ono-
rantă asociere. Profesioniști impeca-
bili și oameni cu un prea exagerat
simț al măsurii, își făceau - cum știau
mai bine - datoria față de publicul citi-
tor. A fost nevoie ca cineva să-i pri-
vească din afară, cerebral, realist,
pentru a ne deveni clar tuturor că
Ciprian Enache și Ionel Cristea au fost
încă de la început demni de a sta ală-
turi de marile personalități ale con-
strucțiilor din România - că, în felul și
prin contribuția lor, au pus o cărămidă
și ei la temelia acestei istorii… 

Cartea care-i cuprinde - Constructori
ai secolului XX - a inginerului, dem-
nitarului, specialist în construcții
Alexandru Dobre, nu are personaje
„imaginare, ca într-un roman”, ci o
serie de portrete de constructori
„enigmatici, cuminți, modești peste
măsură, adeseori uitați, ca niște ano-
nimi”, dintre care unii nu mai sunt
printre noi, dar care nu au trecut prin
viață fără să lase urme, care au nume
și prenume, iar aceste nume, subli-
niază autorul, vor dăinui și merită a
se vorbi despre ele. Pentru că așa
este drept.

Pentru noi, colegii domniilor lor, Ionel
Cristea și Ciprian Enache sunt acum
un permanent și dureros dor, acutizat
în zilele de septembrie, luna care le-a
marcat trecerea definitivă în istorie.
Pentru domnul Alexandru Dobre, au
fost, pe lângă prieteni,

Două personalități din TVR (care)
s-au „ancorat” solid și ireversibil
în activitatea de construcții

Imediat după decembrie 1989, când
construcțiile au intrat într-un mare
impas, într-o lipsă aproape totală de
identitate, Ionel Cristea și Ciprian Enache
formau o echipă la TVR - suficient de
îndrăzneață - care încerca să afle, să
provoace, care ar putea să fie direcția
și mai ales sensul acestei ramuri a
economiei naționale. Ei știau foarte
bine că repornirea acestui motor -
activitatea de construcții - ar fi o șansă
pentru România. Această convingere
pornea de la faptul că exista o expe-
riență anterioară destul de consistentă,
că existau specialiști, existau utilaje,
mijloace de transport, producție de
materiale de construcții, dar exista și
cerere reală pentru construcții în
domeniul infrastructurii de orice fel,
în domeniul locuințelor, în domeniul
întreținerii vastei zestre pe care
România o avea deja. 

Cei doi colegi de breaslă au avut
inspirația să înființeze, să pună pe
picioare Revista Construcțiilor, o

revistă care s-a potrivit ca un pana-
ceu pentru acest bolnav care era acti-
vitatea de construcții. Privatizarea
sectorului de construcții s-a terminat
destul de repede, fără convulsii sociale
majore. Revista Construcțiilor a apă-
rut când legislația pentru construcții
era destul de aproximativă - un mixaj
din ce s-a păstrat dinainte de 1989 și
încercări destul de lente de aliniere la
normele Europei dezvoltate. Această
revistă se adresează arhitecților, ingi-
nerilor constructori, industriei de
materiale de construcții, fabricanților
de utilaje. În corpul revistei se regă-
sesc: descrieri de tehnologii, de
caracteristici tehnico-calitative ale
materialelor de construcții. Revista
Construcțiilor este prezentă la toate
manifestările asociațiilor patronale
din zona construcțiilor, deci are infor-
mații mereu proaspete, cu interpre-
tări profesionale ale adevăratelor
pro bleme ale sectorului de construcții.
[...] Este o revistă de atitudine, care
monitorizează prioritățile autorităților
statului, ori respectarea cu sfințenie a
procedurilor legale de adjudecare a
diverselor licitații care privesc banul
public.

Indiferent de modul în care i-ați
cunoscut - ca apropiați, colegi sau
colaboratori - și dumneavoastră, citi-
torii revistei, veți avea, cu siguranță,
pentru domniile lor un gând bun, la
acest ceas de aducere-aminte.

Dumnezeu să îi odihnească în liniște
și pace!

In memoriam

Ionel CRISTEA
10 apr. 1939 – 23 sep. 2019

președinte fondator
Revista Construcțiilor

Ciprian ENACHE
21 nov. 1935 – 1 sep. 2021

vicepreședinte fondator
Revista Construcțiilor
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Gestionarea datelor și munca în echipă pot fi o provocare pentru topografii
din întreaga lume. GeoMax este una dintre acele companii care răspund prompt
la nevoile pieței și deschid porți către soluțiile viitorului prin adaptări inteligente
ale instrumentelor de lucru pe care le oferă, unul dintre acestea fiind software-ul
său X-PAD 365. Probabil că ați auzit zicala „Singurul lucru constant în viață este
schimbarea”. Unele lucruri par să nu se schimbe niciodată, cum ar fi presiunea cu
care se confruntă topografii în a furniza în mod constant acuratețe, rapid și la un
preț cât mai scăzut.

Aceste mari așteptări au existat încă din primii ani ai profesiei de topograf. În
timp ce cerințele de acuratețe, excelență și fiabilitate au rămas aceleași, echipa-
mentele pentru a le furniza s-au schimbat. Instrumentele de măsurare, care în
trecut se cereau operate de mai multe persoane și în întregime prin procese manuale, oferă acum avantaje cum ar fi operarea
complet automată de către o singură persoană, procesoare mai rapide, stocare de date internă și externă, precizie sporită și
capacitatea de a se conecta la internet și alte dispozitive prin Wi-Fi și Bluetooth.

Cele mai semnificative progrese sunt legate de tranziția de la măsurătorile topografice tradiționale la gestionarea datelor
digitale, și acestea se datorează dezvoltării continue a software-ului ușor de utilizat și productiv. Evoluția software-ului, atât
pentru teren, cât și pentru birou, a schimbat topografia prin acuratețe, eficiență și confort sporit.

DATE ACCESIBILE
„După dezvoltarea atât a unei soluții topografice care să fie utilizată în teren cu instrumente topografice, cât și a unei soluții

desktop pentru a procesa și a pregăti datele colectate pe teren pentru prelucrare, a fost clar că există un decalaj între teren și
birou”, a spus Keven Corazza, Team Leader pentru inginerie software al GeoMax. Utilizatorii au încercat să umple această
nevoie cu mai multe sisteme alternative, inclusiv transferuri de date prin unități USB, conexiuni prin cablu, e-mail sau
WhatsApp. Aceste tactici au dus la pierderea de date și la erori în colaborarea dintre echipa de teren și cea de birou.

Astfel a apărut X-PAD 365, care le permite utlizatorilor să lucreze cu datele independent de dispozitiv, loc sau oră. Schim-
bul de date se poate realiza direct în cadrul aplicațiilor, fără a fi necesară utilizarea unui alt instrument. Deoarece este o plat-
formă cloud, X-PAD 365 poate fi accesat cu ușurință de pe orice dispozitiv conectat la internet. Utilizatorii se pot conecta în
teren printr-un browser sau direct pe software-ul de teren X-PAD Ultimate. Conectivitatea la internet nu mai este o problemă.
Utilizatorii pot accesa, de asemenea, X-PAD 365 la birou, printr-un browser sau direct prin X-PAD Fusion, software-ul de inte-
grare și post-procesare GeoMax.

COLABORAREA
Una dintre caracteristicile unice ale software-ului X-PAD 365 este funcția Survey și Stakeout

în colaborare. Cu aceasta, este posibilă măsurarea sau trasarea prin schimbul de date obținut
în timp real între diferite echipe care lucrează pe același șantier. De asemenea, echipele pot
folosi diferite echipamente pentru operațiunile din teren. Astfel, un coleg poate determina
date în timp real de la un receptor GNSS, în timp ce altul măsoară cu o stație totală. Inte-
grarea economisește timp și evită duplicarea lucrărilor în zonele în care este deja finalizată.
Backup-ul și restaurarea automată sunt o altă caracteristică preferată în rândul utilizatorilor,
protejând datele valoroase și minimizând sarcinile și setările repetitive.

MANAGEMENT SIMPLU DE FIȘIERE
Funcțiile de gestionare a fișierelor și a activelor din X-PAD 365 le permit utilizatorilor să

stocheze și să organizeze orice fișiere colectate la locul de muncă. Sistemul de gestionare a
fișierelor este complet integrat în software; odată ce utilizatorul este conectat la X-PAD 365,
se realizează o conexiune automată. Utilizatorul poate accesa imediat spațiul de stocare și
poate importa sau exporta date. Alte platforme necesită autentificare manuală cu un id și o
parolă, ceea ce nu este cazul cu X-PAD 365. Managerul de fișiere le permite utilizatorilor să
partajeze foldere și fișiere cu alți utilizatori și emite notificări când documentele sau datele
sunt modificate.

CONCLUZII
Ceea ce face ca soluția web X-PAD 365 să fie atât de specială este gama largă de caracteristici unice complet integrate cu soft-
ware-ul GeoMax, permițându-le utilizatorilor să se bucure de fluxuri de lucru fluide, fără a fi nevoiți să comute între platforme,
economisind timp și evitând erorile - atuuri esențiale pentru orice profesionist atunci când este constrâns de termene limită.

Managementul datelor
Software topografic X-PAD ULTIMATE SURVEY
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Una dintre cele mai renumite și solide compa-
nii de inginerie civilă, proiectare și consultanță
din România, CONSITRANS este specializată în
soluții integrate și multidisciplinare în sectorul
infrastructurii românești.

Pentru mai bine de un sfert de secol am ajutat
la transformarea călătoriilor și a comerțului prin
capacitatea noastră de a performa în domeniul
tehnic, chiar și în condiții dificile.

Inginerii noștri, proiectanți și consultanți în
managementul construcțiilor, sunt mobilizați
pentru a răspunde provocărilor clienților noștri
cu noi analize și soluții adaptate, pe termen lung.

Scopul nostru este de a ne menține un rol în
desfășurarea eficientă a programelor Uniunii
Europene, viziunea noastră susținând dezvolta-
rea infrastructurii de transport drept catalizator
pentru activarea creșterii economice pe termen
lung în România.

Prin adoptarea unor standarde de calitate
riguroase în activitatea pe care o desfășurăm în
cadrul diferitelor comunități și areale, suntem
mândri să contribuim la dezvoltarea durabilă și
creșterea calității vieții în zonele respective.

CONSITRANS furnizează servicii de Proiectare și Management de Proiect la:

CONSITRANS -
excelență în România

Inginerie Civilă, Proiectare și Consultanță



Studiile oferite de CONSITRANS includ:                                                      
• Studii de Prefezabilitate și Fezabilitate
• Studii Topografice și Cadastrale
• Studii Geotehnice
• Studii Hidrotehnice și Hidrologice
• Managementul Apei
• Sisteme de Audit al Circulației
• Studii de Trafic
• Studii de Siguranța Circulației
• Studii de Economia Transporturilor
• Studii de Protecția Mediului

CONSITRANS se ocupă de toate aspectele vizând
supervizarea construcțiilor, care include dirigenție
de șantier și asistență tehnică.

În domeniul managementului construcțiilor,
CONSITRANS acoperă toate aspectele relevante,
și anume:

• Documentație de Precalificare
• Realizarea Documentațiilor de Ofertă
• Realizarea Documentațiilor de Licitație
• Caiete de sarcini
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Prin crearea HIGS, Heveco vine în întâmpinarea nevoii de digitalizare și asigurare a interoperabilității
la nivelul autorităților locale, oferind o aplicație simplu de utilizat dar cu un conținut de mare com-
plexitate, constând într-un set de date geospațiale și integrarea acestora într-o soluție digitală
geospațială adaptată.

HIGS înseamnă: 

Aplicație GIS

• Planuri cadastrale, integrare cu cadastrul existent;
• Preluare din e-Terra a datelor existente;
• Adrese poștale;
• Trame stradale. Limită carosabil. Trotuare. Ax drum.

Șanțuri. Poduri și podețe;
• Spații verzi;
• Stâlpi iluminat și comunicații. Poziție posturi transfor-

mare;
• Cămine canalizare și cămine de apă. Stații pompare,

stații tratare apă reziduală;
• Hidranți;
• Racorduri de gaze. Stații de reglare presiune și măsură;
• Monumente, patrimoniu;
• Limite intravilan, extravilan;
• Orice alte elemente identificabile în plan (zone inunda bile,

zone cu risc de alunecări de teren, zone cuprin se
în planul de management integrat al deșeu rilor,
cimitire, lăcașe de cult, zone de protecție sanitară,
domeniul forestier etc.).

Elementelor grafice de interes li se vor asocia infor-
mațiile textuale, realizându-se astfel o bază de date
geospațială (GIS) operabilă din aplicație și interope -
rabilă prin interfațarea cu celelalte baze de date ale
autorităților locale.

Suport în vederea culegerii și realizării
bazelor de date GIS

• Achiziții ortofotograme existente realizate cu senzori,
format mare;

• Completarea bazei de date cu zboruri recente și
achiziția cu metode de aerofotografiere;

• Realizarea culegerii de elemente de infrastructură,
suprastructură, topologii rețele edilitare cu mobile
mapping system, drone, sisteme LiDAR, GPS și stații
totale;

• Prelucrarea primară a datelor culese prin metode
aerial, mobile mapping, LiDAR; 

• Prelucrarea datelor și integrarea în baza de date
creată. 

HIGS - Geo-Server Interoperabil Heveco 



Rapoarte specifice

• Interogări geospațiale;
• Analize cu filtre de interogare tematice (urbanism,

infrastructură - rețele, cadastru etc.).

Interoperabilitate cu baze de date existente

• Registrul agricol;
• Departamentul de urbanism;
• Taxe și impozite;
• Evidența populației;
• Module contabilitate primară - decontări.

www.heveco.ro   |   www.blominternationaloperations.com   |   www.consproiect.ro  
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„Eu vreau să fiu geodez!”

Geodezia este o știință fascinantă,
dar prea puțin popularizată, care se
ocupă cu studiul formei și al dimen-
siunilor Pământului, cu tehnica
măsurării și a reprezentării carto-
grafice sau numerice a suprafeței
lui pe porțiuni determinate. 

Prima definiție a geodeziei a fost
dată încă din 1880 de către Frie-
drich Robert Helmert, ca fiind
„știința măsurării și reprezentării
suprafeței Pământului”.

Pentru simplificarea prezentării
acestei profesii, considerăm cuvân-
tul geodez sinonim cu specialist în:
geodezie, topografie, cadastru,
fotogrammetrie, cartografie, topo-
grafie minieră.

Pentru a înțelege această știință,
trebuie să stăpânești mai multe
noțiuni din matematică, fizică,
geofizică, astronomie, geologie,
informatică etc. Integrând și com-
ponenta cadastrală, este absolut
necesar să deții și cunoștințe juri-
dice, să cunoști totul despre dreptul
de proprietate.

Sună complicat, și dacă ne rezu-
măm la această prezentare niciun
tânăr care își alege o profesie nu va
exclama entuziast: „eu vreau să
fiu geodez!”

Dacă, până acum câțiva ani, a fi
inginer era o activitate foarte dorită
de către cei tineri, acum aud, în
jurul meu, din ce în ce mai puțini
apropiați dorind să urmeze cursu-
rile unei facultăți cu specializare în
inginerie.

Eu cred că răspunsul la întrebarea:
„de ce tinerii nu aleg geodezia sau
alte ramuri adiacente?”, nu are
legătură doar cu multitudinea de
științe exacte ce trebuie parcurse în
anii de studiu, ci mai ales cu prac-
tica acestei profesii, care are la
bază două mari fundamente: preci-
zie și responsabilitate.

Azi, orice proiect de infrastructură,
cartografie sau urbanism, lucrările
de cadastru sporadic și sistematic,
proiectele de digitalizare, experti-
zele tehnice și judiciare, implică
obligatoriu participarea unui spe-
cialist geodez.

Pentru a ține pasul cu tot ce apare
nou în acest domeniu, trebuie să te
informezi mereu, să participi la
diverse întâlniri, conferințe și târ-
guri de specialitate. Pregătirea con-
tinuă și împărtășirea cunoștințelor
între membrii acestei comunități
profesionale este vitală în lumea de
astăzi, dominată de tehnologie.

Aparatura specifică acestei meserii
înregistrează un progres tehnic
deosebit. Un adevărat geodez folo-
sește și cunoaște principiile de
funcționare ale stațiilor totale sim-
ple sau robotizate, receptoarelor
GNSS, aparaturii de nivelment, sca-
nerelor 3D, LiDAR, dronelor, știe
despre rețelele de stații perma-
nente de referință și, nu în ultimul
rând, cunoaște și utilizează soft -
ware-uri licențiate de prelucrare a
datelor, stații grafice, servere de
date etc. 

Toate acestea vin la pachet cu pro-
fesia de geodez, completate de legi
și regulamente ce trebuie cunos-
cute și aplicate corespunzător.

Pentru a putea alege soluția optimă
pentru dezvoltarea proiectelor în
care ești, sau vei fi, implicat, tre-
buie să te informezi, să studiezi, și,
orice soluție vei alege, vei constata
că este costisitoare.

ing. Mircea AFRĂSINEI - Președinte UGR
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Trebuie ca întreaga societate să
înțeleagă că precizia costă, dar
aceste costuri sunt infinit mai mici
în comparație cu beneficiile aduse.

Am prezentat toate aceste lucruri
doar pentru a fi mai bine înțeleși.
Ne cunoaștem locul, dar vrem să-l
facem cunoscut și altora, vrem
aprecierea corectă a muncii noas-
tre, vrem mai mult respect decât
cel care ni se oferă astăzi.

Deși greutățile prin care trecem -
prețurile mici la care ni se impune
să lucrăm, uzura fizică și morală
intensă a aparaturii de măsurare și
prelucrare a datelor, costul ridicat al
acestora, lipsa unei legislații adec-
vate - toate acestea ar trebui să ne
unească pe toți geodezii din țară.
Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă
încă. 

Ca și în alte ramuri, există o mare
doză de subiectivism care distor-
sionează modul de interpretare a
tot ce se întâmplă în jurul acestei
profesii. Încă nu suntem pe deplin
credibili.

Uniunea Geodezilor din România
încearcă să-i strângă în interiorul și
în jurul ei pe toți cei care doresc să
se implice în recunoașterea acestei
profesii, să fie forumul în care
soluțiile profesioniștilor la provocă-
rile apărute în domeniile în care
activează să poată fi mai bine
reprezentate și rezolvate, spre
beneficiul întregii societăți. 

Avem nevoie de o recunoaștere a
rolului  profesiei de geodez.  Servi-
ciile pe care profesioniștii geodezi le
oferă sunt și vor fi de calitate. Ele
reprezintă fundamentul pe care
orice proiect din domeniul ingineriei
în construcții se dezvoltă. Din acest
motiv, ne dorim ca profesia pe care
o reprezentăm să fie recunoscută
de către societate la adevărata ei
valoare.

Pentru a putea atrage un număr
mai mare de tineri către geodezie,
este nevoie de satisfacții profesio-
nale, de respectul cuvenit celor ce
activează în aceasta profesie. 

Personal, nu cred că diminuarea
numărului celor ce doresc să

ur meze „căile geodeziei” poate fi
pusă pe seama dificultății profesiei,
ci îndeosebi pe seama lipsei de spri-
jin, motivare și respect, de care se
lovesc ulterior.

Ca și în alte profesii, reprezentanții
legali ar trebui să se orienteze în
sensul de a sprijini ramura pe care
o reprezintă, să analizeze modul în
care pot să crească și să țină
aproape specialiștii de care au
nevoie, și, nu în ultimul rând, să se
consulte cu aceștia pentru găsirea
soluțiilor tehnice și legale optime.

Avem nevoie de participarea tutu-
ror factorilor implicați: instituțiile
sta tului, mediul academic și organi-
zațiile profesionale, pentru a găsi
soluțiile cele mai potrivite atât în
atragerea tinerilor spre această
profesie, cât și în motivarea absol-
venților de studii geodezice pentru
a activa în domeniul în care s-au
pregătit.    

Planul Național de Cadastru și Carte
Funciară reprezintă o țintă care se
dovedește dificil de atins, iar unul
dintre motive este și lipsa forței de
muncă calificate.

Dacă vom câștiga respectul pe care
îl merită această profesie, putem
spera că vom auzi cât mai multe
voci tinere spunând: „eu vreau să
fiu geodez”! q
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Am abordat în articolele ante-
rioare modul în care se realizează
cadastrul sistematic pe un întreg teri-
toriu administrativ, insistând și asu -
pra rolului pe care ANCPI (OCPI),
primăria, executantul și deținătorii îl
au în acest caz pentru a avea în final
o lucrare care să reflecte cât mai fidel
situația reală.

Din nefericire, de foarte multe ori
avem cereri de remediere mult după
terminarea lucrării și înmânarea
extraselor de Carte Funciară fiecărui
deținător. Sigur că este frustrant atât
pentru executant, cât și pentru
primărie și OCPI, deoarece se revine la
o lucrare care, din punct de vedere
teoretic și practic, este finalizată. În
calitatea noastră de executant, în cele
mai multe cazuri încasăm doar 10%
din valoarea lucrării, deoarece propri-
etarul este necunoscut sau este notată
primăria provizoriu, până la apariția
unui deținător cu acte valabile.

Care ar fi cauzele pentru care deți -
nătorii nu participă la realizarea
lucrărilor de cadastru? Voi încerca să
prezint câteva scenarii și modul în
care aceste probleme ar putea fi evi-
tate.

Cea mai frecventă scuză este: Nu
am știut că pe teritoriul localității
se realizează asemenea lucrări,
nu m-a anunțat nimeni. Sigur că
anumiți deținători nu mai locuiesc în
acea localitate. Fie sunt plecați în
străinătate pentru a lucra, fie locuiesc
în altă localitate în România, fie nu au
dat atenție faptului că se realizează
lucrarea. Sigur că ultima variantă nu
este realistă. Dacă s-au realizat
măsurători pe intravilan, dacă rudele
și vecinii au participat, este greu de
justificat că nu s-a știut. De obicei,
aceste persoane nu au încredere în
aceste lucrări sau au deja o intabu-
lare realizată la cerere. Chiar dacă au
intabulată proprietatea la cerere,
prevederile legale spun că localizarea
realizată pe sporadic este incertă și

poate fi modificată prin cadastrul sis-
tematic. Se poate păstra doar supra -
fața.

După cum am explicat în articolele
anterioare, ANCPI și primăria au rolul
de a anunța debutul lucrărilor de
cadastru sistematic. Anunțul este
făcut pe site-urile celor două instituții,
pe Facebook, prin publicare în ziare cu
audiență națională și locală. Din acest
motiv, fiecare deținător al unor imo-
bile, indiferent unde are domiciliul,
trebuie să acceseze site-urile primă -
riilor localităților pe raza cărora sunt
amplasate imobilele (imobilul).
Cadas trul sistematic  este o lucrare ce
se întinde pe o perioadă lungă, dar
este indicat ca deținătorii de imobile
și terenuri să acceseze site-urile cel
puțin lunar, pentru a vedea dacă a
demarat o asemenea lucrare.

O altă scuză este: Nu m-a
anunțat nimeni că se realizează
măsurători. Ca și în cazul precedent,
pentru deținătorii care locuiesc în
localitatea în care se realizează
asemenea lucrări, o asemenea scuză
este greu de crezut, deoarece
lucrările se realizează pe întreg terito-
riul administrativ.

La efectuarea măsurătorilor, exe-
cutantul anunță primăria cu câteva
zile înainte, și primăria anunță
deținătorii din zona în care se execută
măsurători. Există un grad de nesigu-
ranță dat de starea vremii. Dacă
începe ploaia sau alte fenomene
atmosferice care pot împiedica măsu -
rătorile, atunci se revocă și se fixează
o altă dată. Din nefericire, foarte puțini
deținători se prezintă la măsurători,
deoarece au credința că nu le ia
nimeni terenul, care este acolo din-
totdeauna. Trebuie înțeles că exis tă
posibile erori ce survin din faptul că
vecinii pot indica alte limite, sau că
unele schițe la teren au fost prost
întocmite. Prezența deținătorului la
teren este crucială pentru restul
lucrării.

Altă scuză: M-am prezentat cu
actele, dar cei care colectau nu
le-au luat. Este foarte puțin probabil
ca personalul angajat de executant
pentru colectarea actelor să refuze
preluarea unui astfel de document.
Dacă totuși așa ceva se întâmplă,
deținătorul trebuie să meargă la
primărie și să se plângă. Actul,
indiferent de emițător, este nece sar
să fie preluat. Dacă nu folosește la
dovedirea deținerii, atunci nu va fi
luat în considerare la intabulare, dar
există în dosarul deținătorului.

Ultima scuză: Nu am știut că
lucrarea se afișează, nu m-a
anunțat nimeni. Din nou trebuie să
reiterăm rugămintea către deținători
de a accesa site-ul primăriei și pe cel
al ANCPI pentru a urmări ce se întâm-
plă, și mai ales dacă lucrarea de
cadastru sistematic este în curs pe
localitatea în care dețin imobile. Exe-
cutantul înmâ nează flyere și pune
afișe în locuri vi zibile în localitate, dar
foarte mulți cetățeni nu le iau în
seamă, mizând pe faptul că terenul
este la locul lui și nu-l poate lua
nimeni.

Rolul deținătorului la realizarea cadastrului sistematic

prof. dr. ing. Cornel PĂUNESCU

Cornel PĂUNESCU - director general CORNEL&CORNEL TOPOEXIM



La afișare, lucrarea ar trebui să se
confrunte cu deținătorul pentru a se
stabili dacă datele înscrise în baza de
date sunt conforme cu realitatea sau
conțin erori. Este momentul în care se
mai pot modifica erorile inerente unui
asemenea proces. Practic, pentru
fiecare imobil se introduc sute de
informații și este posibil să se
greșească. O Unitate Administrativ-
Teritorială (UAT) are cel puțin 7.000 -
10.000 de imobile. Adică peste un
milion de informații. Sigur că există
posibilitatea de a face erori. Rolul
deținătorului este acela de a depista
acele posibile erori. Dacă eroarea este
depistată, se poate face plângere, și,
dacă plângerea este întemeiată,
comisia de rezolvare a contestațiilor o
rezolvă. În cazul în care eroarea nu
este depistată, se înregistrează în
Cartea Funciară și poate crea proble -
me viitoare pentru deținător.

Întrucât am deschis discuția des -
pre afișare și contestații, ar fi bine să
mai precizăm încă o dată importanța
acestei faze a lucrării.

O verificare din partea deținătoru-
lui, făcută în cunoștință de cauză,
este foarte importantă. Având în

vedere faptul că lucrările de cadastru
sistematic se desfășoară în zonele
rurale, sigur că majoritatea deținăto-
rilor nu au cunoș tințele necesare pen-
tru a-și ve rifica datele înscrise în
lucrare și mai ales pentru a înțelege
dacă localizarea imobilului verificat
este corectă. Din acest motiv, la
afișare sunt prezenți specialiști ai
executantului, primăriei și OCPI.
Acești specialiști au datoria de a
îndruma deținătorii și de a le explica
datele introduse și modul în care le
pot citi și interpreta. În acest mod,
deținătorul poate înțelege mai bine
datele care îi caracterizează propri-
etatea. Dacă există o nesiguranță,
deținătorul poate reveni la locul
afișării și cere informații suplimen -
tare. Este dreptul lui să fie informat
despre imobilul pe care îl deține.

Mai există o cale de a rezolva
unele neconcordanțe înscrise în
Cartea Funciară. În maximum 15 zile
de la primirea extrasului de Carte
Funciară, deținătorul poate contesta
înscrierile, dacă acestea conțin erori.

După această perioadă, există
posibilitatea de a mai corecta erorile

provocate de executant într-o peri -
oadă de un an de la finalizarea
lucrării. Erorile care se pot corecta
sunt cele simple: nume greșit, cate-
gorie de folosință greșită, tipul docu-
mentului care probează deținerea,
date privind construcțiile etc.

Locuitorii din zonele rurale nu au
foarte mare încredere în pomenile
oferire de Guvern, deoarece de obicei
nu aduc ceva bun. Se gândesc că
după cadastrare este posibil să
plătească taxe mai mari, și atunci
există o reticență de a participa la
lucrările de cadastru sistematic.
Foarte mulți au acte de mână, nevali-
date de notar. Foarte mulți nu au
dezbătut succesiunile și fiecare moș -
te nitor lucrează un imobil în înțelegere
cu rudele sau fără înțelegere.

Toate aceste situații se pot rezolva
prin lucrările de cadastru sistematic.
Sigur că pentru unii deținători nu este
o rezolvare bună, deoarece s-au
întins peste terenurile vecine, poate
au luat ceva de la rude, dar situația
reală trebuie să primeze.

Cu ocazia realizării cadastrului sis-
tematic, rezultă realitatea conform
actelor de deținere. q
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Studiu privind realizarea unei bariere antiseismice
pentru construcțiile situate în câmp îndepărtat

dr. ing. Radu Victor MARINOV - consilier SC Path’s Route, Timișoara

În zonele din câmpul îndepărtat,
undele seismice dominante sunt
cele de suprafață, undele Rayleigh,
indicate schematic în figura 1 [1].

Viteza de propagare a acestor
unde scade exponențial cu adân -
cimea, conform relației: 

unde:
ν*

0 - viteza la suprafață (ν = 0);
ω - pulsația undei seismice;
c  - viteza undelor de suprafață;
ν - adâncimea curentă.
c < b < a  (2)                                          

unde:
a - viteza undelor longitudinale

în teren (P);
b - viteza undelor transversale

în teren (S);
c - viteza undelor de suprafață  (R).
Prin crearea unei fante verticale

în teren se obține o întrerupere a
mediului continuu și, deci, o micșo-
rare a vitezei de propagare a unde-
lor. Acest fenomen constituie baza
defectoscopiei, disciplină vizând
depistarea fisurilor, defectelor de
structură etc.,  ale unui material în
funcție de viteza de propagare a
ultrasunetelor [2].

În cazul de față, prin crearea
unei fante în teren, se poate obține
o nouă redistribuire a vitezelor de
propagare și, implicit,  a stării de
tensiune în masivul de teren
aferent. 

Determinarea spectrului
vitezelor de propagare a
undelor seismice în zona

fantei verticale
În vederea obținerii spectrelor

de viteze din zona fantei se recurge
la metoda matematică a transformării

conforme, prin care planul ce
conține fanta verticală este trans-
format în planul complex al semi-
planului continuu. Cele două planuri
sunt prezentate în figura 2. 

Transformarea planului a) în
planul b) se face cu relația de
transformare conformă [3], [4]:

În scopul izolării seismice a unei clădiri sau zone construite, o metodă viabilă se dovedește a fi
realizarea unor fante verticale, de o anumită adâncime, în teren. Prin crearea acestor fante se
obține o nouă redistribuire a vitezei undelor seismice superficiale și, respectiv, o zonă neutră în
care viteza undelor seismice și eforturile unitare din seism, în teren, sunt nule. În acest sens, prin
aplicarea metodei transformării conforme, se deduce repartiția vitezelor seismice în zona afectată
de fantă, în funcție de viteza undelor seismice din semiplanul neafectat. În concluzie, prin crearea
unei rețele de fante verticale în teren, de o anumită adâncime, în funcție de distanța dintre fante
măsurată pe direcția de propagare, precum și de adâncimea de fundare a construcției, se poate
obține o barieră antiseismică.

Fig. 1: Undele Rayleigh de suprafață 

(1)
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Operând transformarea dată
prin relația numărul (3) se obțin în
final expresiile:

unde:

și 

Pentru diferite valori ale lui λ și μ
se obțin două familii de curbe
ortogonale conform figurii 3.

Curbele λ și μ reprezintă niște
hiperbole, respectiv parabole, care
sunt ortogonale, având în vedere că
transformarea conformă conservă
unghiurile. Se observă că pentru u
–> ∞, respectiv v –> ∞ rețeaua de
curbe λ și μ tind spre o rețea de
drepte ortogonale din planul din
figura 2 b), confirmând principiul
lui Saint-Venant. 

Se constată că în toată zona si -
tuată deasupra curbei λ = 0 viteza
de propagare e nulă, adică în
aceste zone undele nu se propagă
(în figura 3, zona este colorată în
galben).

Curba λ = 0 se apropie asimp-
totic de nivelul terenului, v = 0.
Pentru scopuri practice se consideră
că distanța la care curba asimpto -
tică atinge linia orizontală v = 0
este în jur de aproximativ D = 0,25
- 1,1 h. Determinarea exactă
depinde de natura terenului și
prezența apei în teren.

Analogii 
Problema propagării undelor în

semiplanul cu fantă este analoagă
cu problema distribuției tensiunilor
într-o bandă de lațime B solicitată
la întindere conform figurii 4.

Se observă că traiectoriile efor-
turilor unitare de întindere se con-
centrează în jurul fantei din banda
respectivă pe lățimea B. De aseme-
nea, se observă o zonă neutră lip-
sită de eforturi, indicată în figura 4

cu culoarea galbenă. O altă analo-
gie se referă la problema hidraulică
privind scăderea nivelului apei
freatice prin pompare dintr-un puț
de adâncime H când, de asemenea,
deasupra liniei superioare de curent
hidraulic se obține o zonă lipsită de
apă. Procedeul pompării în puțuri
se aplică pentru lucrările în terenuri
cu nivel de apă ridicat. 

ELEMENTE PRIVIND
REALIZAREA UNEI BARIERE

ANTISEISMICE
Anterior s-a arătat că, prin

crearea unei discontinuități în teren
cu ajutorul unor ecrane de fante
dispuse în direcție perpendiculară
pe direcția principală a acțiunii seis-
mice, se obține o zonă neutră din
punct de vedere al vitezei undelor
superficiale și, implicit, a accelera -
țiilor terenului. Această linie de
demarcație între zona neutră și

Fig. 2: Semiplanurile z și w

Fig. 3: Curbe λ și μ

Fig 4: Banda de lățime B solicitată la întindere

(3)

(4a,b)

continuare în pagina 64 È
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zona activă a undelor seismice
reprezintă o curbă hiperbolică vari-
abilă, valoarea maximă a înălțimii
zonei neutre fiind în dreptul fantei
respective. Aceste ecrane de fante
se pot executa numai în zonele
libere de construcții: arterele  de
circulație, parcuri, zone virane fără
construcții etc. În funcție de para-
metrii următori, adâncimea h –
adâncimea fantei și distanța între
fante, d, în lungul direcției de pro -
pagare se prezintă mai multe situ-
ații, conform figurii 5. 

Dacă d < d0, atunci se obține  în
zona minimă o cota „vf”.

Dacă d > d0, conform figurii
5 c), va rezulta o zonă neprotejată
„d”, chiar la nivelul terenului, la
cota de fundare, pe distanța „a”. 

De asemenea, curba λ0 trebuie
să se afle sub cota de fundare,
adică vf > hf, în care hf este C.F. -
C.T.N. (fig. 6).

În cazul clădirilor înalte, și
implicit mai grele, pe lângă condiția
expusă mai sus, mai este nevoie și
de condiția ca distanța de la clădire
la fanta verticală, respectiv ecran,
să fie > dmin, în care dmin repre -
zintă o distanță la care execuția
ecranului nu influențează tasarea
clădirii respective (fig. 7).

În figura 8 este reprezentată o
secțiune verticală printr-o localitate
cu amplasarea fantelor verticale în
dreptul arterelor de circulație. 

CONCLUZII
Cele de mai sus descriu, sub as -

pect teoretic, un model de realizare
a unei zone ferite de acțiunea seis-
mică a undelor de suprafață pentru
clă dirile situate în câmp îndepărtat
(dominante fiind undele de supra -
față - R). Metoda constă în crearea
unor ecrane verticale dispuse per-
pendicular pe direcția acțiunii seis-
mice, zona de protecție fiind
determinată de adâncimea h a
ecranului și distanța în lungul
direc ției de propagare a undelor
seismice. 

Rămâne ca experimentele în
teren să determine condițiile detali-
ate ale parametrilor h și d pentru a
se putea aplica practic metoda
prezentată.  
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Fig. 5: Situațiile posibile în funcție de h și d

Fig. 8: Secțiune printr‐un oraș protejat antiseismic

Fig. 6: Relația între νf și hf Fig. 7: Condiția dmin pentru clădirile înalte
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