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TREATMENTS
Construction activity is a complex activity, in its development being
involved numerous factors. These factors are involved in the smooth
development of the production, transport and commissioning processes of
materials and they influence in a greater or lesser extent the proper conduct of
the work on the site. Each of the components of the production, transport,
assembly and dismantling process of the component elements influences the
quality of the work and the period of time to achieve the target.
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1. Introducere
Betonul este o rocă artificială care, în prezent are o largă
utilizare în domeniul construcţiilor. De la pregătirea materialelor
componente pentru prepararea betoanelor, turnarea lui în elementele
de construcţie, întărirea acestuia, formarea elementelor structurale şi
nestructurale, la urmărirea comportări în timp a clădirilor supuse
diferitelor acţiuni interne sau externe, toate aceste faze (dacă nu sunt

respectate şi realizate corespunzător), pot avea influenţe negative
asupra calităţii construcţiilor şi în special al elementelor realizate din
beton sau beton armat.

Fig. 1 Schema de manipulare şi transport a betonului de la staţie,
până locul de punere în operă, la obiectul de construcţie

2. Componente ale proceselor de producţie
Procesul de producţie în construcţii este unul complex şi cu o
durată mare de desfăşurare în timp, nerespectarea unor termene poate
influenţă negativ întreagă activitate pe şantier, ducând la creşterea
excesivă a costurilor sau chiar la faliment. Pe lângă activitatea propriuzisă de transformare a materiilor prime şi materialelor în prodese finite,
în orice activitate de producţie mai intervin şi alte componente, cum ar fi
cele umane, financiare şi informaţionale.
Activitatea de construcţie poate fi analizată şi sub aspectul unui
sistem, reprezentat de trei componente principale: ● intrările în sistem;
● realizarea proceselor de producţie; ● ieşirile din sistem.
Pentru ca obiectivele să fie îndeplinite, trebuie ca toate
componentele sistemului împreună cu relaţiile dintre acestea, să
participe activ la îndeplinirea acestora.
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Fig.2 Schema proceselor

3. Principalii factori care influenţează
procesele de construcţii
Se analizează ansamblul factorilor care pot influenţa un proces
de construcţie (ex. realizarea unui element din beton armat).
3.1 Mijloacele financiare reprezintă toate cheltuielile necesare realizării
unui obiectiv de investiţii. Lucrările de investiţii au rolul de a crea bunuri
materiale (construcţii de locuinţe, birouri, etc.), de a asigura locuri de
muncă, de a permite modernizarea şi înnoirea fondurilor fixe existente,
de a acumula şi aplica în practică tehnologii avansate.
3.2 Mijloacele materiale
În această categorie, pe lângă materiale s-a luat în considerare
şi partea organizatorică, inclusiv cea de verificare necesare desfăşurării
în condiţii optime a procesului de producţie.
a. Materialele componente pot influenţa caracteristicile
betonului prin: ● tipul de ciment; ● natura şi proprietăţile agregatelor
(forma, puritatea, granulometria); ● apa de amestec; ● dozajul
elementelor componente; ● modul de preparare (manual, automatizat);
● tratarea betonului, în stare proaspătă sau întărită, în vederea
îmbunătăţirii sau modificării proprietăților acestuia.
b. Modul de manevrare şi punere în operă, pot influenţa prin: ●
păstrarea omogenităţii şi a caracteristicilor betonului proaspăt în timpul
transportului, de la preparare pănă la turnare în elemente de

construcţie; ● tipul de turnare: cu mijloace clasice sau cu pompa; ●
înălţimea de turnare precum şi grosimea straturilor de beton; ● metoda
de compactare a betonului; ● asigurarea compatibilităţii manevrării şi
turnării pe şantier a betonului, cu cel al mijlocului de transport; ●
temperatura aerului şi a betonului, în momentul turnării; ● umiditatea; ●
protecţia betonului după decofrare (în special vara, când temperaturile
sunt foarte ridicate).
c. Modul de asigurare a condiţiilor de lucru pe şantier:
 o organizare de şantier eficientă, prin care să fie asigurate atât
condiţiile tehnologice cât şi cele organizatorice, de executare a
activităţii de construcţie;
 existenţă forţei de muncă la obiect, cu verificarea calificărilor
necesare activităţilor desfăşurate;
 dacă au fost asigurate măsuri privind sănătatea şi securitatea
în muncă a angajaţilor;
 înaintea turnării se verifică dacă sunt asigurate condiţiile de
compatibilitate a betonului comandat cu condiţiile asigurate pe
şantier de punere în operă;
 asigurarea pe şantier a platformelor pentru staţionarea
mijloacelor de transport beton, în vederea descărcării acestuia;
 asigurarea de utilaje necesare descărcării şi transportului
betonului la locul de punere în operă;
 asigurarea spaţiului necesar desfăşurării în bune condiţii a
proceselor de producţie (manuale, manual-mecanizate,
mecanizate);
 dacă există posibilitatea accesului muncitorilor şi a utilajelor la
locul de turnare a betonului;
 respectarea înălţimii de turnare a betonului:
 folosirea unor metode eficiente de planificare şi control a
derulării activităţilor;
 organizarea activităţilor pe sectoare, astfel încât să fie
asigurată continuitatea în muncă a tuturor echipelor de
muncitori, pe durata activităţilor;
 asigurarea resurselor umane şi financiare necesare, pe
întreaga durată de realizare a obiectivului de construcţie;
 existenţa apei pe şantier;
 asigurarea necesarului cu energie electrică;
 rezolvarea la timp a unor evenimente neaşteptate, precum şi a
schimbărilor de orice fel apărute în derularea executării
proiectului.

d. Modul în care se realizează verificările cu caracter general
ale elementele de susţinere, cum sunt schelele şi eşafodajele:
 rezistenţa, stabilitatea şi integritate acestora;
 dimensiunile şi modul de alcătuire să fie în concordanţă cu
cerinţele din proiect;
 să aibă rigiditatea necesară.
e. Modul în care se realizează verificările minime necesare ale
elementelor care au contact direct cu betonul proaspăt turnat:
Cofrajul
 poziţionarea cofrajului la cote;
 verificarea documentelor de recepţie pentru trasarea de detaliu
a lucrărilor de cofraje;
 dimensiunile, stabilitatea şi rigiditatea acestuia sa fie în
conformitate cu proiectul;
 să se verifice etanşeitatea rosturilor şi starea de curățire a
cofrajelor;
 textura şi utilizarea substanţelor decofrante adecvate.
Armătura
 tipul, diametrul, dimensiunile, poziţia armăturilor, sa fie conform
detaliile de execuţie;
 verificarea gradului de curăţire şi de oxidare al armăturilor în
vederea asigurării aderenţei cu masa de beton;
 verificarea distanţierilor în vederea respectării stratului de
acoperire cu beton;
 ancorarea şi petrecerea barelor;
 poziţionarea elementelor metalice sau a tubulaturii instalaţiilor
ce vor fi înglobate în beton
 respectarea prevederilor din proiect cu privire la toleranţele
prescrise pentru armături şi cofraje pentru asigurarea turnării şi
vibrării corecte a betoanelor.
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Fig. 4 Turnarea betonului cu pompa

f. Modul în care se realizează verificările formalităţilor necesare
a fi îndeplinite înaintea turnării betonului:
 dacă a fost realizată la timp comanda pentru beton, pentru
respectarea programului, în vederea turnării betonului;
 verificarea documentelor privind calitatea betonului, conform cu
cerinţele tehnice din proiect;
 verificarea documentelor privind compatibilitatea betonului cu
domeniul în care urmează să fie utilizat;
 posibilitatea asigurării supravegherii turnării şi compactării
betonului proaspăt;
 posibilitatea întreruperii turnării betonului, în cazul unor
evenimente neaşteptate apărute pe şantier.
3.3 Mijloacele umane
Activitatea complexă existentă în firmele de construcţii, impune
necesitatea unui schimb permanent de informaţii atât între
compartimentele situate la același nivel cât şi între cele situate la nivele
diferite. În acelaşi timp se iau în considerarea şi legăturile de
colaborare cu persoane angajate alte altor firme din domeniu.
a. Relaţiile de subordonare în cadrul firmei.
Pentru a funcţiona normal, şi a face ca un grup de angajaţi să
acţioneze în interesul firmei, este necesară stabilirea unei structuri
organizatorice bine determinată. Aceasta are ca scop:
 conturează legăturile pe verticală şi pe orizontală între
compartimente;
 conturează obiectivele firmei prin viziune managerială cu
privire la aspectele legate de: compartimente, posturi, sarcinile
care îi revin fiecărui post, responsabilităţile fiecăruia,
precizarea canalelor de comunicare.

b. Relaţiile de colaborare între angajaţii firmei (membrii echipelor de
lucru).
 ambianţa la locul de muncă influenţează muncitorii atât fizic cât
şi psihic;
 din punct de vedere social, relaţiile între membrii unei echipe
sau între diferite echipe, influenţează productivitatea la locul de
muncă.
c. Relaţiile de colaborare cu partenerii externi:
 relaţiile cu furnizorii de materii prime şi materiale;
 colaborarea eficientă cu subantreprenorii;
 asigurarea colaborării cu firme care asigură utilităţile pe şantier
(energie electrică, apă, canal, gaz etc.);
Pe lângă factorii interni, care depind de activitatea omului, pe şantier
mai intervin şi factorii externi care pot perturba, prin acţiunea lor (uneori
devastatoare) activitatea pe şantier:
 starea vremii - fenomenele naturale (ploaie, vânt);
 catastrofe naturale (seism, inundaţii, surpări de maluri).
3.4 Mijloacele informaţionale au rolul de a aduna, transmite, a prelucra
şi valorifica diverse informaţii utile activităţii.
4. Concluzii
■ La realizarea construcţiilor, pentru îmbunătăţirea soluţiilor
constructive şi eficientizarea proceselor de producţie, se vor urmări în
special următoarele componente: creşterea productivităţii muncii,
utilizarea eficientă a materiilor prime şi materialelor, creşterea exigenţei
privind utilizarea fondurilor alocate lucrărilor de construcţii, tehnologii de
execuţie cu randament ridicat şi în special utilizarea de tehnologii
moderne.
■ De asemenea este important să se asigure o funcţionarea
continuă a activității pe şantier printr-o organizare, conducere şi
administrare eficientă a activității de construcţii. Un rol la fel de
important, în funcţionarea eficientă a unei firme, o au relaţiile de
colaborare dintre angajaţi, dintre compartimentele firmei sau dintre
firmă şi colaboratorii externi. Toate aceste elemente pot influenţa
pozitiv sau negativ eficienţa firmei.
■ Rezultatele activităţii din cadrul oricăror firme de construcţii,
sunt influenţate atât de ameninţările provenite din mediul exterior, dar

în acelaşi timp, este importantă şi priceperea managerilor de a
valorifica oportunităţile mediului în care îşi desfăşoară activitatea şi de
a evita amenințările externe.
■ Fiecare obiect de construcţie este un unicat, iar activitatea de
construcţii implică un proces specific şi complex.
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