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EDITORIAL

Viitorul ne-a 
bătut la ușă

Lucian Nicolescu, Redactor-șef

L ansăm încă o ediție sub semnul
pandemiei, de data aceasta însă cu
un orizont de așteptare mult mai

optimist: a început vaccinarea, chiar
dacă va mai dura ceva până când va veni
și rândul celor activi, fără boli cronice.
Nu se poate spune că dealerii și mon ta -
torii de acoperișuri se numără printre cei
foarte expuși pericolului de contractare
a virusului, ceea ce nu a fost un lucru rău.
S-a putut construi, cu măsuri curente de
precauție, și se poate continua, sperăm,
într-un ritm ceva mai alert. Bineînțeles,
vom rămâne ceva timp cu anumite reguli
de respectat și poate chiar cu auto -
matisme, ceea ce de asemenea nu este un
lucru rău. Cei care activează în acest
domeniu sunt expuși frecvent la agenți
biologici și chimici, la condiții de lucru
dure care ar impune un pic de atenție
suplimentară în privința protecției mun -
cii și bolilor profesionale. Câți își pun
mască atunci când dezafectează un aco -
periș vechi cu azbest? Sau niște con strucții
în care au stat animale, ade vărate bombe
biologice? Ne e și teamă să ne gândim. 

Pandemia a mai avut un efect inte -
resant: multe se fac acum online (tot ce
ține de comunicare). Viitorul ne-a bătut
la ușă, iar noi am fost surprinși, deși
eram cumva pregătiți. Iar viața merge
înainte, cu provocările ei. Principalul
subiect al momentul, venit tot din viitor,
este, așa cum veți remarca și în paginile
acestei reviste, trecerea la noile reguli de
autorizare a construcțiilor noi, după
directivele europene care prevăd un
consum de energie cât mai mic, având
ca scop un consum zero. Greu de pre -
supus acum ce se va întâmpla, mai ales
pe piața imobiliară. Vor fi reevaluate
con strucțiile existente? Probabil. Dar și
acestea vor trebui modernizate la un
moment dat și următoarea renovare se
va face cu respectarea acelorași reguli
(nu ne referim la cele aflate în zone
protejate sau monumente istorice, care
au alt regim). Avem așadar două tipuri de
renovare: renovare majoră, ale cărei costuri
depășesc 25% din valoarea de impozitare a
clădirii (fără teren) și renovare apro -
fundată, care îmbu nătă țește cu peste

60% performanța ener getică a clădirii.
Există și renovări pe termen lung, cu
obiective care țintesc anul 2050... sunt
multe de lămurit.

Auditorii energetici vor avea de
lucru, mai mult decât să constate cât de
performantă este sau nu este o clădire
recepționată, vândută ori închiriată. Ne
vom pierde într-un hățiș de documente,
aprobări, calcule și autorizări? La
început, cu siguranță da, deși tentația de
a le face „din pix”, fără prea multă bătaie
de cap, va exista în continuare, că așa e
pe la noi... Dar revista noastră va fi, ca și
până acum, alături de trendul Eco, pro -
movând sustenabilitatea, sursele de
ener gie nefosile și sistemele termo-
hidroizolante performante care să
re   ducă tot mai mult amprenta de carbon
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a construcțiilor. Producătorii premium,
care de altfel au fost alături de noi de la
începutul acestui proiect, vor fi, în
sfârșit, puși în capul listelor cu opțiuni,
scăpând de acea marotă a pieței ro -
mânești: prețul cel mai mic. Prea mult
timp s-a evitat întrebarea: prețul cel mai
mic pentru ce? Pentru ce nivel de
calitate, după ce standarde? Acum ne
este foarte clar că sunt agreate și impuse
(nu doar recomandate) doar acele
materiale care ajută la evitarea formării
punților termice în cadrul anvelopei
unei clădiri. Că panourile solare, cu
agent termic sau fotovoltaice, nu sunt
doar opțiunile unor excentrici, ele sunt
un element important în efortul de a
echilibra balanța dintre consumul unei
clădiri și aportul de energie pe care îl

aduce, ca să nu mai vorbim de recu -
perarea energiei risipite și de obținerea
de energie din resurse regenerabile. Până
acum, nu prea s-au făcut valuri, deși
reglementările sunt valabile de 2 ani
pentru investițiile publice. Vom vedea ce
se va întâmpla în continuare - vom auzi
și voci de protest, și mesaje de panică.
Cert este că investițiile imobiliare vor fi
ceva mai scumpe, dar de calitate mai
bună. Speranța noastră este că acest
lucru se va răsfrânge și asupra do -
meniului acoperișurilor, mansardelor,
sistemelor de fațadă, unde este un
cuvânt greu și, dacă se poate competent,
de spus.   
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TERMOIZOLAŢII

Bineînțeles, prin anumite opti mizări
(panouri solare, pompe de căl -

dură etc.) se poate ajunge la
obținerea unei case active,
adică pro ducătoare de ener -
gie supli mentară, ceea ce este
cu atât mai bine. 

Obținerea de energie din
surse regenerabile este un as-

pect important, dar toate efor-
turile ar fi în zadar fără o

termoizolareperformantă, care
să vizeze toate elementele de con-

strucție exterioare și interioare, de la
fundație la acoperiș. Termoizolarea nu re-

prezintă mai mult de 5% din costurile realizării unei
construcții, dar avantajele sunt evidente. Vata minerală
de ultimă generație, fabricată cu lianți care să asigure un
mediu sănătos și să nu degaje gaze toxice în caz de in-
cendiu, s-a dovedit o soluție excelentă atât pentru ter-

A nul 2021 vine cu schimbări radicale în modul de
a construi, din perspectiva eficienței energetice a
clădirilor. Pentru ca România să se alinieze

directivelor europene, practic toate clădirile noi, re cep -
ționate pe baza unor autorizații emise începând cu 31
decembrie 2020, trebuie să aibă performanțe energetice
foarte ridicate. În limbajul specialiștilor, acestea sunt
numite clădiri nZEB – nearly Zero-Energy Building,
respectiv clădiri cu consum de energie aproape zero.
Reglementarea a fost deja pusă în practică de la
începutul anului 2019 pentru clădirile noi aflate în
proprietatea sau administrarea autorităților publice.
Aceste obligații sunt prevăzute chiar de certificatulde
urbanism, deci... nu se mai poate construi fără a
demonstra prin proiect că vei avea un imobil modern,
cu pierderi de energie cât mai aproape de zero, și că vei
respecta întocmai acest proiect. 

Performanțele energetice ale unei clădiri, în
accepțiunea actuală, sunt reflectate în
principal de următoarele carac te ristici:
eficiența surselor de cli  matizare
(încălzire/răcire), cu uti lizarea unor
surse regenerabile de energie (mi ni -
mum 30%), și redu cerea pier derilor
prin folosirea unor materiale ter -
moizolante de cea mai bună calitate.
În primul eșalon al efor turilor de a
aduce spre zero con su mul de energie al
unei construcții se află producătorii de
vată minerală, iar URSA România
demonstrează an de an că soluțiile propuse de
această companie sunt printre cele mai bune, com -
plete și economice metode de a ne atinge scopul. Subiectul
este deosebit de important în această perioadă, când
trebuie să ne adaptăm la noile directive europene și, în
același timp, să reducem consistent cheltuielile alocate
clima tizării diferitelor tipuri de imobile.

URSA - pentru consum de
energie aproape zero
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moizolare, cât și pentru fonoizolare, cu un transferna-
turalalumidității între inte riorul și exteriorul con-
strucției. Spre deosebire de alte materiale întâlnite pe
piață, vata minerală este ignifugă (clasa A1), reprezen-
tând cea mai sigură soluție din acest punct de vedere.

l 25-35%printavan/acoperiș
l 15-25%prinpereți
l 10-20%prinpardoseală
l 10-20%prinferestre
l 15-25%princurențiideaer

În afară de curenții de aer și ferestre, celelalte căi de
pierdere a energiei pot fi controlate cu ajutorul straturilor
de vată minerală, ceea ce poate însemna reducerea fac-
turilor de consum cu până la 75-80 %, îmbunătățind în
același timp confortul general. 

Este un avantaj pe care nimeni nu îl poate neglija,
mai ales dacă este de acord cu trendul actual de reducere
a poluării și a amprentei de carbon a clădirilor.

O construcție înregistrează pierderi 
prin toate elementele de
construcție astfel:

Pentru a realiza o izolare termică și
fonică integrală a construcțiilor, URSA
vine cu soluții dintre cele mai variate:

l Gama URSA Glasswool – vată de sticlă cașerată
sau necașerată pentru acoperișuri înclinate și mansarde
locuite, fațade ventilate, ziduri de compartimentare,
poduri nelocuite, planșee, pardoseli, case de lemn sau
hale industriale, aplicații navale sau izolații tehnice.

l Gama URSA Terra – vată minerală pentru pereți
de compartimentare, hale industriale, pereți și plafoane
de subsoluri, garaje sau crame.

l Gama URSA Tech – saltele din vată minerală de
sticlă cu fibre verticale, pentru izolarea profesională a
instalațiilor, rezervoarelor sau containerelor de orice tip
și formă.

l Gama URSA Air – produse pentru realizarea
canalelor de vetilație și climatizare. 
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TERMOIZOLAŢII

Pentru acoperiș, vata minerală este cea mai utilizată
soluție de termoizolare, având costuri reduse și punere
în operă rapidă, folosind integral și fără adaosuri struc-
tura clasică a unei șarpante. 

Fiind elastică și comprimabilă, vata minerală poate fi
utilizată pentru orice tip de acoperiș, cu orice formă.
Greutatea redusă nu încarcă structura, iar proprietățile ex-
celente de absorbție a undelor sonore de diferite frecvențe
o fac potrivită pentru amplasarea sub orice tip de înveli-
toare, oferind confortul acustic al mansardelor. Din oferta
URSA Glasswool, pot fi menționate saltelele de vată mi-
nerală de sticlă SF32, SF34 și SF38 (autoportantă). 

Datorită implementării celor mai noi cercetări și tehno-
logii, se optimizează amprenta verde a clădirilor termoizo-
late: produsele din gama Ursa BIOnic nu conțin substanțe
ce distrug stratul de ozon sau potențează efectul de seră al
atmosferei - clorofluorocarburi (FCKW, H-FCKW), hidro-
fluorocarburi (H-FKW) sau hexafluorură de sulf (SF6).

Folia de difuzie URSA SECO 0,02
O problemă importantă pentru rezistența în timp a

acoperișurilor este transferul de vapori dintre interior și
exterior, în paralel cu protejarea structurii de umiditatea
din precipitații intervenită accidental. În acest scop, a
fost concepută folia URSA SECO 0,02, permeabilă la
vapori dar impermeabilă la apă, cu margini autoadezive,
utilizată ca strat de difuzie sub învelitoare. Riscul de
condens și infiltrații dispare, iar acoperișul este perfect
protejat pentru o durată de viață îndelungată. Această
folie anticondens are rezistență crescută la rupere și per-
forare datorită materialului pe bază de polipropilenă țe-
sută, în 3 straturi, rezistență la vânt, datorită marginilor
autoadezive de pe ambele fețe ale foliei și rezistență
crescută la agenții de protecție a lemnului. 

URSA România SRL
Tel.: 021 269 06 63;
E-mail: assistance.romania@ursa.com 
ursa.ro

Mai mult, marca-
jele de suprapunere
ușurează montajul
corect pentru ob-
ținerea unei pro-
tecții optime.

Pentru a veni în întâmpinarea celor care vor să găsească
cea mai bună soluție pentru izolarea unei construcții, fie că
sunt arhitecți, constructori, montatori de acoperișuri, dez-
voltatori sau beneficiari direcți, URSA a dezvoltat serviciul
izolezdestept.ro. Aici pot fi obținute, introducând datele
lucrării, oferte personalizate care includ cel mai potrivit tip
de vată minerală, necesarul de materiale, consultanță gra-
tuită, condiții avantajoase de livrare și alte servicii necesare
unei lucrări de înaltă performanță.  
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LucRĂRI DE REFERINŢĂ

Proiectul Kunstmuseum Ravensburg a primit numeroase premii
și distincții de la realizarea lui în 2013 – Premiul German de
Arhitectură (2013), Premiul de Arhitectură al Muzeului din
Frankfurt (2014) și diferite premii de sustenabilitate. în plus, a
fost pe lista scurtă de 5 finaliști la Premiul de Arhitectură al
uniunii Europene, Mies van der Rohe. Muzeul este primul din
lume realizat la standard de casă pasivă și găzduiește poate cea
mai mare colecție privată din sudul Germaniei, reunind peste
200 de opere de artă detinuțe de Peter și Gudrun selinka. 

AcOPERIș îN sIsTEM cOMPLET BAuDER L A 

Muzeul de artă
ravensburg 
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C u cei 800 m² de spații expoziționale,
muzeul de artă din Ravensburg este
între cele mai mici instituții muzeale

din Germania. Spațiul este împărțit pe trei
nivele, la parter sunt 200 m² destinați
artiștilor invitați, la etaj încă 300 m² pentru
colec ția Selinka iar la ultimul etaj sunt găz -
duite diferite expoziții pe cei 300 m² rămăși. 

Principalul deziderat al proiectului a vizat
integrarea corpului nou de clădire în zona
istorică a orașului. Clădirea nu e contrastantă
cu ambientul ci se integrează armonios într-
un țesut urban dezvoltat vreme de secole.
Zona în care e amplasat muzeul de artă
reprezeinta un veritabil cartier muzeal, aici
ființând numeroase atare instituții – un
muzeu de istorie al orașului, unul al eco -
nomiei și chiar unul al jucăriilor. 

Pentru realizarea fațadei distinctive s-au
folosit cărămizi datând de peste 200 de ani,
reciclate de la o mânăstire demolată din
apropierea graniței belgiene. Soluția adoptată
permite crearea unei legături firești între

clădirea veche și construcția nouă, abordarea
fiind totodată una sustenabilă. Și pe bună
dreptate – de ce să folosești materiale noi
când poți recicla unele vechi ce și-au dovedit
durabilitatea câteva secole?  

Conceptul volumetric simplu – o curte de
acces spre spații expoziționale rectangulare și
nesofisticate flancate de elemente de
circulație – este înconjurat de o zidărie exte -
rioară din cărămizi reciclate. 

Acoperișul distinctiv al
construcţiei este potenţat

de bolți asimetrice ce
îmbracă întreaga incintă

și dau o notă de stil
interioarelor. Materialele

au fost furnizate de
BAUDER, membrana

BauderKARAT, și stratul
de etanșare 

BauderFLEX G4E.
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LucRĂRI DE REFERINŢĂ

Acoperișul este piesa de rezistență a
ansamblului, cu bolțile sale ce protejează
întreaga incintă și se preiau ca design și la
interior. Din perspectiva execuției, aco pe -
rișul a fost edificat în sistem complet
Bauder. Astfel, ca strat final s-a folosit
membrana Bauder KARAT, iar ca strat de
etanșare produsul BauderFLEX G4E.

Dincolo de aspectele arhitecturale, noua
construcție avea de îndeplinit o serie de
standarde de eficiență energetică. Principalul
promotor al eficienței a fost chiar inves ti -
torul, iar dorința de a reduce la maximum
cos turile operaționale a fost desigur și pe
placul muni cipalității. În final, costurile de
func țio nare ale muzeului vor greva bugetul
orașului cu  240.000 euro anual.  

Clădirea este primul muzeu din lume
realizat la standard de casă pasivă. Sistemul
de încălzire respectiv răcire este proiectat să
reducă impactul energetic la minimum, fiind
activat și monitorizat de o unitate com pute -
rizată. Căldura e generată de o pompă
geo termală, care în timpul verii are rol de
răcire a încăperilor. 

Acest proiect reușit demonstrează clar că
opțiunea pentru o casă pasivă nu înseamnă
deloc abandonarea dezideratelor estetice. 

Obiectiv: Muzeul de artă Ravensburg  
Suprafața: 700 m2

Proiect: Lederer + Ragnarsdóttir + Oei, Stuttgart  
Acoperiș în sistem complet Bauder 
- strat final BauderKARAT  
- strat de etanșare BauderFLEX G4E  

Muzeul, închis temporar
din cauza pandemiei, se
va redeschide publicului
la finalul lunii ianuarie.
Colecţiile sale se pot
vedea însă online, cei
interesaţi beneficiind și 
de numeroase ateliere
interactive de artă. 



De mai mult de 10 de ani împreună... 
... peste 10 milioane de m2 de hidroizolaƫii

Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 4-5
Tel.: 0264 206 638, Fax: 0264 206 639
Cluj-Napoca 0748 227 767
Bucureşti 0746 030 335
Timişoara 0744 393 113
Moldova 0744 790 987
E-mail: info@bauder.ro, www.bauder.ro
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AcOPERIșuRI IsTORIcE

DIsNEyLAND PARIs   
ARhITEcTuRA uNEI POVEșTI  
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C u peste 15 milioane de turiști anual
(făcând abstracție, desigur, de pe -
rioa da pandemică), Disneyland

Paris a devenit cel mai vizitat loc de vacanță
din Franța, implicit din Europa. Este situat
în Marne-la-Vallée, un oraș care acum are
aproape 300.000 de locuitori, construit
practic de la zero în anii 1960 de francezi
pen tru a descongestiona aglomerarea urba -
nă pariziană, așa cum s-a procedat și în alte
zone metropolitane. Din 1992, aici func -
ționează celebrul parc de distracții de
inspirație americană, care a transformat
mica și liniștita localitate într-o destinație
turistică de top la nivel european, o ade -
vărată industrie a entertainmentului pentru
copii. Este un loc în care devin copii și oa -
menii în toată firea, încântați de personajele
de poveste care se perindă pe străzile
complexului, uneori în care alegorice, sau de
arhitectura absolut inedită inspirată din
desenele animate clasice. Construcțiile sunt
deosebit de variate ca aspect, începând cu
cele tipice orășelelor din Vestul Sălbatic, așa
cum le-am văzut în filmele western, din

Pentru un pasionat de arhitectură, parcurile de distracții disnayland sunt o adevărată provocare
– pentru a identifica stilurile, influențele, soluțiile surprinzătoare alese de proiectanți. În cazul
variantei de lângă Paris, va observa cu siguranță multă arhitectură victoriană, inspirată probabil
de locul nașterii lui Walt disney, Marceline – Missouri, un orășel cu multe clădiri tradiționale. dar,
în mod specific american, găsim aici un eclectism parcă nestăpânit, cu influențe extrem de variate:
Queen anne (de inspirație barocă), neoclasicism, neorenascentism, neogotic (inclusiv acel gotic
„steamboat”, prin care o construcție seamănă cu un vapor cu aburi, sau „Carpenter”, cu structura
de lemn aparentă). Întâlnim stilul neoromanic, renascentismul italian ca în cazul caselor înguste din
san Francisco, napoleon al III-lea, clasic grecesc, respectiv ceea ce în america s-a numit stil „Painted
ladies”, o variantă particulară a arhitecturii victoriene adaptate la secolul XX. Multe mansarde,
coloane, traforaje în lemn, siding-uri și lambriuri, cornișe și pazii mai spectaculoase sau mai simple,
ca la clădirile în stil georgian britanic (sau federal american – cam același lucru). Și, iarăși în mod
caracteristic american, multe dintre motivele acestor stiluri sunt redate în lemn, materialul cel mai
accesibil pentru coloniștii care cucereau un continent. 
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Oriunde a fost
amplasat, un parc
Disneyland este,
dincolo de
caracterul său
eclectic și
eterogen, o
modalitate de a
exporta cultura
americană, modul
acesteia de a se
raporta la trecut și
viitor într-o
manieră ludică.
Este un loc în care
poți înțelege
arhitectura
americană dincolo
de funcționalismul
ei, cu o estetică
inspirată din toate
culturile care s-au
întâlnit în Lumea
Nouă, evoluând
cumva individual.

epoca pionieratului, a goanei după aur sau a
vestiților cowboys; pline de farmec sunt și
replicile unor construcții din Orient sau din
America Latină, ca să nu mai vorbim de cele
ale Evului Mediu european, recreate conform
unei viziuni eclectice specific americane
asupra basmelor scrise de Frații Grimm sau
Andersen.     

Locația – o alegere inspirată 
Ideea de a crea în Europa un parc Disney -

land, precum cele din California și Florida, a
apărut în 1972, și au fost men țio nate în acei
ani cam 1.200 de posibile locații din Marea
Britanie, Franța, Italia și Spania. „Lozul
câștigător” a fost tras de micul și răsfiratul
orășel (pe atunci) Marne-la-Vallée, situat la 30
km de Paris. 

Alegerea s-a făcut din motive de eficiență
economică, desigur, iar argumentul principal
a fost locația: Parisul, cu cele două mari aero -
porturi, avea o poziție relativ centrală,
accesibilă în 2-4 ore de zbor pentru orice
european. Iar Parisul este Paris... acolo deja
veneau în fiecare an câteva zeci de milioane
de turiști, chiar și fără un asemenea parc de
distracții pentru copii. Dacă inițial se dorise
o locație cu climă blândă, de exemplu pe
coasta Mării Mediterane, atuurile legate de
logistică au devenit decisive, chiar dacă
Parisul are o climă destul de aspră, cu veri
toride și ierni geroase. Un alt aspect luat în
calcul a fost topografia zonei: era nevoie de
un teren plat, pe care să se poată construi

rapid, fără dificultăți, iar vizitatorii să nu fie
nevoiți să escaladeze pante abrupte, care să îi
obosească. Așadar, în 1985 cei de la Walt
Disney Company au cumpărat terenul (cam
2.000 de hectare), cu concursul guvernului
francez, pentru ca până în 1987 să fie rezol -
vate o serie de chestiuni birocratice și de
urbanism, inclusiv acordul comunităților. Nu
au lipsit controversele de ordin cultural,
logistic și chiar sindical, „tradiție” cumva
fran  ceză... Au fost dezbătute la nivel național
teme precum consumismul american, poli -
ticile agricole (un grup de fermieri a blocat
intrarea în 1992), ca să nu mai vorbim de
considerațiunile asupra arhitecturii impor -
tate aici; o expresie celebră în epocă a fost cea
de „Cernobîl cultural”. Cu toate acestea, s-a
ajuns la realizarea unei teme ge nerale ame ri -
cane exclusive, propuse de fapt încă din stadiul
de proiect, fiind solicitați unii dintre cei mai
importanți arhitecți și urbaniști americani:
Frank Gehry,  Michael Gra ves,  Robert AM
Stern,  Stanley Tiger  man,  Robert Ven -
turi.  Aceștia au avut de lucru la nivel de
arhi  tectură, inclusiv pentru hoteluri și res tau -
rante, dar și pe partea de urbanism, întrucât
era vorba de un mic oraș în sine. Inițial era
pevăzut un trafic de turiști estimat de 55.000
persoane zilnic, cu un vârf de 14.000 pe oră
în parcurile tematice. 
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Fiecare con struc -
ție spune de fapt 
o poveste, și astfel
avem o sinteză
care nu este
departe de ceea
ce transmite
industria
entertainmentului
american de
aproape un secol.

În 1988 au fost demarate lucrările, pentru
a fi executate complet până în 1996, cu un
buget predictibil de 2,3 miliarde de dolari.
Statul francez s-a angajat să plătească 5
miliarde de franci pentru a realiza infra struc -
tura necesară. Șantierul a însemnat angajarea
a numai puțin de 10.000 de persoane. Era al
doilea parc Disney operat în afara Statelor
Unite, după Tokyo Disney Resort.

Divertisment All Inclusive
Un centru de divertisment de asemenea

dimensiuni avea nevoie așadar de cel puțin
5.000 de camere de hotel și de numeroase
unități de alimentație publică, iar investitorii
și-au impus stilul: fiecare hotel descrie o
regiune din Statele Unite, iar restaurantele
trebuie să servească exclusiv meniuri cu
specific american. În momentul deschiderii, în
aprilie 1992, cele 7 hoteluri existente însumau
5.800 de camere, iar restaurantele erau în
număr de 29, plus încă 16 în zonele de hoteluri. 

Complexul s-a extins și după inaugurare,
astfel încât acum cuprinde două parcuri
tematice, Disneyland Park și Walt Disney
Studios Park, un centru comercial, opt
hoteluri de lanț si șapte hoteluri   tematice
asociate, zeci de magazine și restaurante, un
teren de golf, o zonă de divertisment
independentă. Al doilea parc tematic, Walt
Disney Studios Park, a fost deschis publicului
pe 16 martie 2002.

Ca transport public, totul este deservit de
căi rutiere și o linie ferată pe care circulă
inclusiv trenuri de mare viteză, cu o gară
proprie. Disneyland Paris este deținut și
operat în prezent de Walt Disney Company,
cu peste 85% din acțiuni, după o achiziție
care a adus-o în această poziție în anul 2017.
Actuala denumire Disneyland Paris datează
din 1994, până atunci intitulându-se Euro
Disney. Proiectul nu a fost imediat un succes
financiar, chiar s-a vorbit mult timp ca despre
un eșec de proporții și au fost operate
numeroase restructurări; dar extinderea s-a
realizat constant, chiar dacă in ves titorii nu și-
au luat dividendele, astfel că din al 12-lea an
de existență proiectul a început să își
demonstreze eficiența.  
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Odú Green Roof
târgu Mureș  b-dul 1848 nr 2, e-mail : office@odu.ro 

tel 0744 556 594  Fax/tel 0365 882 236      

Odú - Green Roof  
l realizăm acoperișuri verzi extensive, intensive, biodivers,

biosolar, inclusiv la înclinații de 50- 60 grade, pereți verzi.
l acoperire instantanee cu rulouri de vegetație re zistente

la condiții extreme (secetă, soare, vânt, ger)
l Folosim materiale/stratificații specifice moderne și fiabile.
l soluții tehnice inovative, adaptabile oricărei soluții

arhitecturale.
l Pentru o garanție 100% - executăm cu parteneri verificați

inclusiv hidroizolația
l Oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,

pereților verzi.
l asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru

certificarea leed.

Membru al aaPr (asOCIaȚIa antrePrenOrIlOr 
de PeIsagIstICă dIn rOMÂnIa)

green roof

l Finalizăm contractele la timp, realizând acoperișuri
verzi cu garanție, fiabile în timp 
(referințe de 11 ani în România)

l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi 
pe termen lung.

l Portofoliu de peste 30.000 mp de acoperiș verde
extensiv, intensiv sau tip peisaj, realizat în România

De la Farwest la Pădurea Adormită
Intrați în complex, vizitatorii pătrund în

Midwest  sau Farwest, unde întâlnesc clădiri care
sunt replici fidele ale celor din filmele americane cu
cowboys – clădiri urbane cu structuri din lemn, cu
piloni în planul parterului, pardoseli din scândură
vopsită, acoperișuri simple și rezistente, vitraje cu
ochiuri de fereastră specifice arhitecturii americane
de secolul al XIX-lea. Există chiar o replică fidelă, la
scară 1:1, a unui mic fort din Vestul Sălbatic ame -
rican, epoca pionieratului, realizat exclusiv din bârne
de lemn prelucrate grosier și mobilat întoc mai ca
atunci; există aici inclusiv o închisoare, absolut
necesară pentru acele vremuri destul de incerte.
Montajul s-a făcut conform uzanțelor, în cuie de
lemn sau cuie metalice mari, lucrate la forjă.
Șindrilele acoperișului erau obținute, așa cum ne
poate explica ghidul, din resturile rămase de la
prelucrarea stâlpilor, grinzilor și căpriorilor, opera -
țiu ni destul de dificile cu uneltele manuale de atunci.

Adevărul este că adulții au rareori timp la
discreție să evalueze arhitectura; personajele
principale sunt cei mici, atrași de alte lucruri – pe
aleiele parcului se plimbă eroii desenelor animate:
Mickey, Donald și prințesele Disney, care au
propriile lor case unde-i primesc pe vizitatori, fac
poze cu ei și le vând tot felul de suveniruri. Este o
industrie în adevăratul sens al cuvântului.
Construcțiile nu sunt gândite ca butaforie, ci ca
spații comerciale și de alimentație publică pentru
puhoiul de vizi tatori. 
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Zilnic, la ore anunțate din timp, fai moa -
sele personajele au propriile lor pa rade,
tra versând complexul în care ale gorice,
cântând și salutându-i pe copii.

Totuși, este imposibil să nu te lași im pre -
sionat câteva construcții reprezentative.
Iconic pentru Disnayland este, desigur, cas -
telul Frumoasei din Pădurea Adormită, a
cărui construcție a avut o poveste interesantă.
Pentru a aduce un plus de originalitate
proiectului european, a fost propus inițial un
aspect futurist, la care s-a renunțat până la
urmă în favoarea unuia ceva mai clasic.
Problema era în fond faptul că Europa avea
suficiente castele, astfel încât o construcție de
acest gen risca să nu impresioneze pe foarte
mulți vizitatori. Nu era aceeași situație cu
parcurile tematice din America, unde un
castel inspirat de cel de la Neuschwanstein
(Germania) a fost cu totul inedit, chiar dacă
americanii erau familiarizați cu castelul din
poveste, așa cum îl desenase Disney. Ceva
trebuia să „ia ochii” pe cerul cenușiu din
Marne la Vallée... așa că s-a optat pentru
această variantă în roz și albastru, cu 16 tur -
nuri având între 3 și 15 metri înălțime.
Turnurile au fost executate de fapt în Italia și
transportate aici, apoi montate. Datorită celui
mai înalt turn, castelul se înalță până la 50 m,
de două ori cât edificiul similar din Anaheim
– California. Cea mai impresionantă fațadă,
cea de la intrare, este poziționată spre sud,
astfel încât fotografiile să iasă bine în orice
moment al zilei, având o iluminare mai bună
– cel puțin așa spun „cârcotașii”. 

Aparent, castelul se înalță pe o stâncă...
acea stâncă nu avea cum să existe acolo în mod
natural, a fost turnată în beton, bineînțeles. A
fost creat astfel un concept care are legătură
indirect cu istoria europeană, prin intermediul
lumii animației create de Walt Disney. 

Apărătorii proiectului susțin că de fapt
castelul Frumoasei din Pădurea Adormită este
inspirat de arhitectura gotică franceză: forma
mănăstirii de la Mont St Michel, ferestrele de
la Château de Chaumont, turnurile de la
Château d’Azay-le-Rideau, stâlpii interiori în
formă de copac răsucit de la Eglise Saint-
Severin din Paris, iar tapiseriile după cele

Fortul tipic 
pentru epoca
pionieratului în
Vestul Sălbatic
este o încercare de
a veni în fața
vizitatorilor cu o
poveste mai
realistă, mai puțin
”coafată”
hollywoodian;
rolul educativ al
acestui obiectiv
mizează atât pe
înțelegerea
contextului istoric,
social și economic
al perioadei
respective, dar și
pe ecologie și
importanța
resurselor în
maniera de a
construi. Joaca
este, în definitiv,
un exercițiu de
adaptare - nu-i
așa?
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Părinții redevin și ei
copii, alături de
odraslele lor, treziți
din când în când de
costurile nu tocmai
mici pe care trebuie
să le susțină...  

expuse la Paris Musée de Cluny. Văzând că
arhitectura veche franțuzească ”vinde”, dar și
pentru a atenua criticile vizavi de anumite
aspecte culturale, una dintre extinderi a fost
concepută într-un  stil familiar localnicilor:

districtul Ratatouille, inspirat de peisaje
pariziene (fântânile din Place des Vosges,
clădiri precum pe Bulevardul Haussmann,
Turnul Eiffel), totul reinterpretat în
manieră Disney, desigur. 
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Tipurile de acoperișuri sunt extrem de
variate. Culorile sunt vii, puternice, iar mo -
delele sunt clasice, specifice fiecărei tematici.
Sunt folosite în general variante ușoare –
metal sau șindrilă bituminoasă, iar în anumite
zone de trafic au fost realizate cupole și
acoperișuri vitrate de mari dimensiuni. O
interesantă construcție de inspirație africană
(magazinul „La girafe curieuse”) are aco -
perișul din lut armat, ca și restul clădirii. Cel
mai des folosit material este însă betonul, sub
diverse forme, mai mult sau mai puțin adi -
tivate. Cum altfel s-ar fi putut obține aceste
forme spectaculoase, de basm? 

Realitate sau iluzie?
O legendă spune că într-o zi, pe când își

vizita propriul parc de distracții din Cali -
fornia, Walt Disney a ajuns în zona
Tomor rowland (ceva similar există și la Paris,
sub numele Discoveryland), dedicată unei
priviri spre viitor, inspirată de romanele lui
Jules Verne. Dar deodată vede un cowboy care
trece în drum spre zona lui tematică, în totală
disonanță cu construcțiile și personajele de
science-fiction de acolo. 

Atunci ia decizia ca viitoarele lui parcuri
tematice să aibă adevărate rețele de tuneluri,
prin care să circule personajele și angajații,
fără a se întâlni deloc cu vizitatorii decât în
locurile stabilite. Iluzia trebuia să fie com -
pletă, fără niciun compromis, mai ales că
atenția copiilor la detalii este bine cunoscută.

Inclusiv sub Disneylandul de la Paris există o
asemenea rețea de tuneluri, îngropată sub
imensa masă de pământ fertil adus pentru a
susține vegetația bogată a parcului (solul de la
suprafață existent a fost înlăturat). Prin aceste
tuneluri se circulă cu mașinuțe electrice, astfel
încât traficul este destul de rapid și fără
pericol de accidente. Tot pe aici se eliberează
parcul de deșeuri, sunt trasate instalațiile și se
poate interveni cu primul ajutor și unele
servicii de urgență, fără a crea panică. În
general utilajele, echipamentele și instalațiile
sunt complet ascunse de privirile vizitatorilor,
deși un ochi avizat întrevede din loc în loc
câteva elemente. Totuși, prin parc mai circulă
și autobuze care transportă animatorii și
angajații, aflați în număr extrem de mare –
circa 12.000 de angajați în parcurile tematice,
majoritatea permanenți (foarte puțini se zo -
nieri). Dacă la început erau recrutați lucrători
la Paris, Londra și Amsterdam, investitorii au
decis apoi că trebuie înființată o „Universitate
Disney”, în care aceștia să fie pregătiți con -
form stan dar delor brandului.

Disnayland Paris a fost închis doar de
câteva ori: în timpul unei furtuni din 1999,
după atentatele din noiembrie 2015 și, pe o
perioadă destul de lungă, în timpul pan de -
miei pe care o parcurgem; probabil se va
redeschide la finalul lui februarie 2021, când
veți putea să vedeți sau să revedeți aceste
locuri absolut inedite. 

Americanii
excelează în
construcții ușoare -
structuri de lemn,
lambriuri și siding-
uri, ornamente din
materiale compozite
sau sintetice,
acoperișuri din
șindrilă bituminoasă
sau metalică. 
Este un mod de 
a construi care a
marcat inclusiv 
piața imobiliară
europeană. 
Putem verifica acest
lucru în cadrul
complexelor
rezidențiale din tot
vestul Europei, unde
”casele americane”
au devenit un stil în
sine, aducând aici și
modul de
compartimentare,
adaptat și el visului
american.
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MATERIALE DE TOP

Orice clădire are nevoie de o protecție externă
cu ajutorul căreia să se evite deteriorarea cauzată
de intemperii și diverse efecte ale climatului sau
poluării. ca parte a anvelopei clădirii, acoperișul
are un rol decisiv în durabilitatea structurii, fiind
principala barieră care împiedică pătrunderea
apei prin suprafețele lui orizontale sau înclinate.
Acoperișul protejează nu doar structura în sine, ci
și instalațiile, bunurile din interior și sănătatea
celor ce utilizează imobilul. Iată de ce este con si -
derat una dintre zonele critice ale unei struct uri
construite, iar o protecție de bună calitate este
totdeauna necesară. cum principalul lui rol,
pentru care a fost inventat în zorii civilizației
umane, este protejarea de umiditate, și în zilele
noastre preocuparea de bază trebuie să fie
aceeași: obținerea unei suprafețe impermeabile,
care să reziste la schimbările de temperatură și la
agre siuni ale mediului. Pentru aceasta, Master
Builders solutions  a creat durabilul sistem de
rășini lichide Masterseal Roof, care poate fi folosit
nu doar pentru clădiri noi, ci în mod special în
renovări sau modernizări, unde alte sisteme au dat
greș sau nu s-au ridicat la standardele așteptate.

MasterSeal Roof  - o investiție 
pe termen lung
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Soluție rapidă de impermeabilizare
Perioada de pandemie, pe care sperăm să o încheiem cu

bine, a reprezentat totuși pentru mulți o oportunitate de
reevaluare a priorităților. În mod nu tocmai surprinzător, dată
fiind reducerea activității în anumite sectoare economice sau
în instituții, a fost momentul rezolvării unor probleme ale
proprietăților administrate – au fost realizate acele reparații,
îmbunătățiri, modernizări care poate așteptau de ani de zile.
S-au făcut investiții pe termen lung, făcând cumva abstracție
de presiunea timpului; acele lucrări pe care este teribil să le faci
când „arde”. Mulți dintre noi știu ce înseamnă să trăiești sub
stresul că picură prin acoperiș, tocmai în timp ce lucrul este
în toi sau... vine sezonul ploilor, ninsorilor, înghețului. Ase -
menea momente sunt excelente pentru a reașeza lucrurile,
făcându-ne un inventar asupra a ceea ce avem de fapt, nu ceea
ce avem doar pentru câteva luni până se strică. Pentru
impermeabilizarea acoperișurilor a fost și este încă momentul
potrivit; altfel, vom uita din nou că trebuie reparat, până la
prima picătură care apare prin tavan. Și vestea bună e că nici
nu avem nevoie de foarte mult timp pentru asta: dacă există
o soluție rapidă, atunci aceea este cu siguranță Master -
Seal Roof. Se poate lucra continuu, fără pauze, independent
de celelalte lucrări de pe șantier, deoarece membranele lichide
se întăresc rapid, cu rezultate imediate. Membranele poliu re -
tanice și poliureice capătă o rezistență durabilă în mai puțin
de un minut de la aplicare, fiind proiectate să oprească apa
din exterior sau să o rețină în interiorul structurii de beton

atunci când este nevoie, eliminând-o lent datorită per -
meabilității la vapori.

Sistemele pe bază de membrane lichide MasterSeal
creează o barieră impermeabilă, având caracteristicile fizice
optime pentru a face față mișcărilor dinamice la o gamă largă
de proiecte de structuri, date fiind variațiile climatice posibile
într-un climat temperat excesiv ca al nostru. Când sunt
combinate cu anumite game de grunduri speciale și straturi
de acoperire, rezultă sisteme pentru diverse aplicații cum ar fi
acoperișuri, balcoane, parcări, subsoluri, chiar tuneluri
sau rezervoare, lucrări greu de abordat, de multe ori
ascunse. 

Gama specială pentru acoperișuri
Sistemele MasterSeal Roof, concepute pentru acoperișuri,

includ materiale poliuretanice și poliureice hibride, utilizate la
nivel global de peste 20 de ani și îmbunătățite constant în
urma cercetărilor, aflându-se în prim-planul soluțiilor pentru
acoperișuri. Peste 15 milioane de metri pătrați de acoperiș
MasterSeal Roof au fost aplicați la nivel mondial în
ultimii 10 ani. Aceste sisteme sunt potrivite pentru toate
condițiile climatice cu care se confruntă pe orice continent,
de la iernile severe din Mongolia până la atmosfera tropicală
din Singapore și la căldura uscată din Australia. Soluțiile pentru
acoperiș din gama MasterSeal Roof sunt proiectate așadar
pentru a proteja acoperișurile terasă sau înclinate din medii
agresive, chiar și în locații în care se întâlnesc variații termice
extreme. Mem branele fixate monolitic pe substrat sunt
capabile să reziste efectelor vântului, temperaturilor ridicate,
șocului termic și se pot acomoda la mișcări structurale
rezonabile. Unul dintre atributele cheie ale sistemelor
MasterSeal este așadar capacitatea de a face față fisurilor
dinamice care apar în timpul sau după construcție. Un alt
aspect important este faptul că, atunci când sunt perforate
accidental, nu permit ca apa să intre pe dedesubt.

Alegerea sistemelor de membrane bicomponente aplicate
prin pulverizare reprezintă o garanție pentru toți actorii
implicați într-un proiect de etanșeizare a acoperișului terasă.
În primul rând, arhitecții au la dispoziție o soluție rapidă,
estetică, verificată în timp, pusă în operă de echipe specializate,
care nu au nevoie de foarte multe indicații tehnice.
Membranele MasterSeal, aplicate în strat subțire, respectă
îndeaproape arhitectura clădirii, intervenind doar cu noutatea
cromaticii, pentru care se poate opta dintr-o gamă largă de
nuanțe personalizate. Sunt posibile abordarea suprafețelor
verticale, hidroizolarea rapidă a detaliilor, deschiderilor și
străpungerilor, cum ar fi cele pentru ventilatoare, luminatoare
și coșuri de fum. 
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MATERIALE DE TOP

Un avantaj major este că acoperirea nu prezintă suduri sau
suprapuneri și este capabilă să reziste inclusiv la rădăcini de
plante, cum se întâmplă în cazul acoperișurilor verzi sau al altor
amenajări similare peste spațiile locuite.

Produsele MasterSeal pot fi utilizate astfel pentru renovarea
acoperișurilor vechi, fără necesitatea de a îndepărta mem -
branele existente, ci doar prin pulverizarea in-situ peste vechea
hidroizolație, oferind o soluție simplă și rapidă de mentenanță.

Prin Online Planning Tool, proiectanții, arhi tecții,
contractorii și beneficiarii își pot alege solu țiile opti -
me din gama extrem de variată a produselor și
sistemelor Master Builders Solutions. Aceștia tre -
buie să parcurgă câteva etape simple: să se logheze
la platforma dedicată, să selecteze tipul de proiect
(pentru imper mea bilizarea acoperișurilor, în speță),
să aleagă una dintre specificații (aplicare prin
pulverizare sau manuală, ori realizarea unui aco -
periș cu rezistență chimică), să dea câteva detalii
despre dimensiunea proiectului și... pro gramul îi
ghidează automat, pentru ca la final să primească
recomandarea tehnică, incluzând ducumentația
aferentă, inclusiv detalii în format CAD sau DWG. 

n Are o interfață rapidă, concepută într-un mod intuitiv;
n Permite crearea de scenarii diferite sau implementarea de

modificări în cele existente;
n Se poate adapta la disponibilitatea produselor și legislației

locale, luând în calcul armonizarea cu specificațiile
internaționale;

n „Responsive Design”: adaptabilitate la diverse tipuri de
display-uri, deci se poate lucra oriunde, cu un terminal
adecvat;

n Permite definirea condițiilor și dimensiunilor structurii,
verificând opțiunile detaliate;

n Puteți descărca întreaga documentație a proiectului,
organizată pe fișiere.    

online-planning.master-builders-
solutions.com/ro

Divizia de produse chimice pentru construcții 
a BASF devine entitate independentă sub
denumirea Master Builders Solutions. 
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în ultima ediție a revistei am abordat
tema jaluzelelor clasice din lemn întâlnite
în construcțiile interbelice și care cu o
minimă intervenție (re)devin perfect
funcționale. Relativ la operațiunile
necesare de restaurare și mentenanță, am
discutat cu domnul Nicolae Petruș, unul
dintre puținii specialiști care mai activează
în acest domeniu în București. 

REsTAuRĂRI

L a renovarea casei jaluzelele din lemn au
fost scoase, curățate, revopsite și unse,
dar cu toate acestea rulau greu, chingile

erau rupte și mecanismele de acționare nu
funcționau. Se impunea o mână de specialist,
dar lucrurile s-au dovedit mai complicate
decât păreau. Am sunat câteva firme care
anunțau că se ocupă de restaurări jaluzele –

când ajungeam la vechimea și dimensiunile
ferestrelor discuția se bloca, ne spuneau că ne
ajută cu înlocuirea, că au produse noi și oferă
garanție. Alții ne recomandau jaluzele din
metal, cu acționare electrică. Minunat, dar nu
aveam nevoie de așa ceva. Doream pur și
simplu un meșter care să schimbe chingile și
să repare mecanismele, dacă se puteau
repara, respectiv să le înlocuiască complet.
Dar să lase jaluzelele pe poziție. Salvarea a
venit de pe un forum, unde un domn
povestea cum și-a restaurat el un apartament,
inclusiv rulourile. Ne-a dat contactul meș -
terului, l-am sunat și în 2 zile aveam rulouri
ca noi. Prețul ni s-a părut accesibil, cam cât o
masă la un restaurant decent pentru o
fereastră. Mecanismele au fost luate de meșter
în atelier pentru reparație și aduse a doua zi
când le-a și montat. Nu s-a produs deranj
deloc, mai ales că apartamentul în discuție era
ocupat. Durata intervenției a fost de cca 4 ore.

REsTAuRARE RuLOuRI 
ExTERIOARE INTERBELIcE 
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Pentru că suntem încredințați că mulți dintre dum nea -
voastră aveți nevoie de o intervenție profesională asupra
jaluzelelor, am luat un scurt interviu domnului Nicolae
Petruș, unul dintre puținii specialiști încă activi pe piață, în
care ne-a explicat principalele operațiuni pentru a vă
bucura de rulouri ca noi, chiar dacă în realitate sunt
aproape centenare.

Ce ați făcut exact la noi? 
Am găsit un aparat de operare stricat, cu

chinga ruptă. Afară de aceste reparații nor -
ma le, am practicat o ungere a mecanismului
și a căii de rulare. Această operațiune este
foarte importantă mai ales la piesele vechi
care nu trebuie deloc forțate-se aplică pe rio -
dic vaselină pe șinele laterale, ca să culiseze
ușor lamelele pe rama metalică. 

Deși se acționau mai greu, rulourile
noastre erau operabile totuși. Cum
de au rezistat 95 ani? Tot ce știm
despre ele este că sunt originale, fiind
fabricate la Munchen în 1926,
precum și scrie pe placheta lor. 

Aveți norocul unor rulouri premium,
chiar și pentru vremurile acelea când lu cru -
rile oricum se făceau mult mai durabil. Sunt
rulouri cu prindere pe lanț, mult mai bune
decât cele pe lame de oțel, care țin mai puțin.
Cele de față au 5 lanțuri duble, câte 2 la
fiecare punct de prindere. Rezistența lor este
foarte mare, practic fiecare lamelă este legată
de cele alăturate cu 5 bride duble din lanț. 

În plus, au fost ferite fiind la un parter
înalt, nu foarte sus, aici n-a bătut foarte agre -
siv nici ploaia, nici vântul, cum se întâmplă la
etajele superioare. 

Aș vrea să menționez că rulourile se
conservă cel mai bine în poziție perfect
verticală, ca să se distribuie egal greutatea lor

Eventualele resturi de ciment, materiale
sau murdării trebuie îndepărtate mecanic
de pe rama metalică a jaluzelelor.

Este important ca şinele pe care
rulează jaluzelele să fie unse periodic
cu vaselină. 

REsTAuRĂRI
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– uneori considerabilă, în cazul ferestrelor de
mari dimensiuni. Nu trebuie ținute mult timp
depărtate, deoarece devin expuse ploilor și se
ondulează în timp, deoarece greutatea lor
apăsa asimetric și le încovoaie. 

Ce avantaje aduc aceste rulouri
clasice? 

Păi în primul rând vorbim de un avantaj de
ordin estetic – rulourile clasice sunt din lemn
veritabil. Cele moderne și mai ieftine sunt din
aluminiu și umplute cu spumă. E altă textură,
la multe case vechi nici nu se po trivesc. Nu sunt
deloc potrivite nici la in  terior, strică aspectul
spațiului. Apoi, sunt foarte durabile. Ale dvs au
re zis tat deja peste 90 de ani și vă asigur ca după
reparația de acum mai țin fără nicio problemă
alți 20 de ani. Desigur, nici atunci nu vor trebui
schimbate, doar eventual re parate din nou dacă
cedează mecanismul de tragere. 

Aleg beneficiarii caselor vechi să-și
repare rulourile? 

Din ce în ce mai mulți. Totuși, în mare
parte răul a fost deja făcut – la multe apar -
tamente s-au schimbat cu totul și ferestrele cu
termopane, iar meseriașii care au lucrat au
eliminat și rulourile, deși se puteau păstra. Pot
spune că în 90% dintre cazurile în care s-au
montat termopane la scoaterea tocului vechi
s-au eliminat și jaluzelele originale. Am avut
lucrări în care la scoaterea vechii lemnării au

rămas goluri de 20-30 centimetri, se lucrează
foarte neglijent, pur și simplu se bagă ranga sub
toc și se forțează.  Lucrări am avut peste tot,
dacă beneficiarul dorește să salveze rulourile din
lemn nu se poate să nu reușim. 

Majoritatea au probleme de înțe penire, de
defectare a mecanismelor care se pot rezolva.
Partea  estetică, la fel, fiind din lemn se pot
revopsi, curăța, băițui. Singurul caz în care e
mai dificil este atunci când lamelele din lemn
se rup, nu le poți înlocui decât rar. Deși există
ateliere nu mai avem aceeași calitate a scân -
durii. De pildă, la dvs avem lamele din lemn
rășinos foarte dur, tratat special împotriva
intemperiilor. Gân diți-vă că aceste lamele nu
s-au deformat, umflat, fisurat în aproape 100
de ani de operare și expunere la ger, arșiță etc.  

Aveți ucenici, tineri care să învețe
această meserie? 

Din păcate, nu. În acest domeniu aproape
că nu mai sunt meseriași. Mulți știu doar să
schimbe o chingă,  o lamă, dar nu știu să
repare tot angrenajul. Eu am apucat vremea
când am făcut școală profesională 3 ani și apoi
am lucrat în meserie la cooperativă, înainte
de Revoluție. Acum nu mai sunt nici școli, și
din păcate, deși există cerere, nu mai poți plăti
un om ca să-l ții doar pentru această meserie.
De pildă, eu am în jur de 10 lucrări pe lună,
uneori mai puține. Nu pot rezista doar din
ele, am și un job de fochist la o școală. Dar nu
renunț, pentru că îmi place meseria. 

NICOLAE PETRUŞ
Jaluzele - Reparaţii - Confecţii - Rulouri
Exterioare din Lemn și Vopsit
Telefon: 021.351.35.03
Mobil: 0729.214.497

Sistemul de acţionare
mecanic se blocase în

cazul nostru. Aici se
montează şi chinga nouă.
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EVENIMENT

Anuala de Arhitectură
București 2020

Ediția de anul acesta, organizată ca
de obicei de Filiala București a
Ordinului Arhitecților din Ro -

mânia, a avut ca punct de pornire, în
mod inevitabil, investigarea, regândirea
și redefinirea uzanțelor de a gândi un
spațiu ținând cont de pandemia
cOVID-19; totul într-o notă echilibrată,
departe de influen țele panicarde care
și-au făcut loc în societatea românească.
în acest sens, cei doi curatori danezi ai
Anualei, Marc Jay și Kristoffer Lindhart
Weiss, au propus o temă de dezbatere

internațională: „Never waste a good
crisis”, în cadrul căreia s-a discutat
despre cum fac față acestei perioade
diferite orașe europene, ce schimbări
pot apărea și cum putem transforma
creativ situațiile de criză. în cadrul
acestei teme, grupul Zeppelin a propus
un proiect practic, legat de distanță
socială, educație și func ționarea școlilor
după re des chidere. se pot observa pe
site-ul anuala.ro o serie de sugestii
extrem de in teresante despre cum ar
trebui con cepute fluxurile, cu anumite

În mod deja tradițional, am fost parteneri media ai anualei de arhitectură bucurești și în 2020, susținând cu
mijloacele noastre specifice evenimentul, inclusiv în acest an marcat de pandemia COvId-19. ajunsă la ediția
a XvIII-a, anuala s-a desfășurat de această dată în condiții particulare, gala având loc pe 5 noiembrie într-o
formulă restrânsă, dar cu o largă participare datorită noilor tehnologii de comunicare on-line. numărul și
calitatea proiectelor înscrise în concurs, componența juriilor, interesul pentru dezbaterile pe teme sensibile
ale momentului – toate s-au păstrat la aceleași standarde, ceea ce confirmă importanța acestei manifestări
pentru domeniul construcțiilor, pentru realitatea noastră noastră economică, socială și nu numai.

modele comportamentale de tranzit și
igienă, cu modificări ale amenajării spațiilor,
triaje și elemente speciale de signa listică la
nivelul pardoselilor și pereților. concepte
similare de work shop au fost propuse
pentru spa țiile de lucru, dar și la scară largă,
pentru întreg mediul construit.

O zonă de maxim interes a Anualei a
fost, ca de obicei, com petiția de
proiecte; cu ajutorul unor jurii inter -
naționale, au fost premiate cele mai bune
proiecte realizate în București, cele mai
bune proiecte de portofoliu ale
arhitecților bu cu reșteni, dar a inițiat și un
premiu nou orientat către mediul de
arhitectură și antreprenoriat inter na țio nal. 

Anuala a premiat astfel întrea ga echi -
pă ce implementează un bun proiect de
arhitectură: arhitect, client, antreprenor,
project manager, inginer și con structor.

Să vedem care au fost categoriile
și secțiunile competiției, juriile și,
desigur, premianții:
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Arhitectură construită - Arhitectura locuinței individuale:
Locuință unifamilială în Dum brava Vlăsiei

Arhitectură construită - Arhitectura locuinței individuale:
Distincție Wienerberger: O casă de om 

Arhitectură construită - Premiul pentru excelență al Uniu nii
Arhitecților din România: l Ana Tower l Magic Home – Imobil
servicii sociale 

Arhitectură construită
Juriu: Kristoffer Lindhardt Weiss, Max
O’Flaherty, Philippe Prost, Jette cathrin
hopp, Adrian spirescu, Iulia stanciu

n arhitectura locuinței individuale
l Locuință unifamilială în Dum brava

Vlăsiei (arh. Radu Teacă, arh. Andrei
Teacă, Biroul de proiectare Artline)

l Distincție Wienerberger: O casă de
om (arh. Marian Moiceanu, Biroul de
proiectare M&M concept 2003)

n arhitectura locuinței colective
l Mumuleanu 14 / Urban Spaces 2

(arh. Andrei șerbescu, arh. Adrian
untaru, arh. Petra Bodea, arh. Bogdan
Brădățeanu, arh. Mihail Filipenco, Birou
de proiectare ADNBA)

n arhitectură publică
l CATTIA - Incubator pentru afa ceri

(Birourile de arhitectură Exhibit și
cumulus)

n Premiul pentru excelență al uniu nii
arhitecților din românia

l Ana Tower (arh. Vladimir Arsene,
arh. călin Negoescu, Birou de proiec -
tare Westfourth Architecture)

l Magic Home – Imobil servicii
sociale (arh. cosmin Dragomir, arh. Alina
Dragomir, arh. cătălin Filip, Birou de
proiectare studio A19)

n Premiul universității de arhitec tură
și urbanism „Ion Mincu”

l Ambasada Statului Kuwait în
București (arh. Vladimir Arsene, arh.
silviu chițu, Birou de proiectare
Westfourth Architecture)

n distincție alumil
l Hilton Garden Inn, Centrul Istoric

(arh. carmen Tănase, arh. Ana cim peanu,
ing. Alexandru Tănase, Birou de proiec -
tare ENTERPRIsE A&D)
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n arhitectură și patrimoniu
l Restaurare Biserica „Adormirea

Maicii Domnului” din Ocnele Mari (arh.
constanța carp, arh. smaranda Baciu, arh.
Daniel Baciu, arh. Raluca Alexandru, Birou
de proiectare s.c. Remon Proiect s.R.L.)

n arhitectură și spațiul public
l Pavilion FITS 2019 – Stările orașului

(arh. Dorin ștefan Adam, arh. Ioan
șoldănescu, arh. Mădălina Iftimi, Birou de
proiectare: mâna delucru)

l Distincție Delta Studio: Auto gara
Chitila – conversie și extindere (arh. Elena
ștefănescu-Marcu, arh. Andrei ște -
fănescu)

Arhitectura amenajărilor
interioare
Juriu: Nathalie schwer, Jose Martinez
silva, Ileana Răducanu, Andrei Borțun,
Andreea Marinescu

n amenajări rezidențiale
l Apartment Ps60 (arh. Bogdan Rusu,

arh. Andrei Patriche, arh. Ana maria Pircu,
Birou de proiectare VATRAA)

n amenajări horeca
l Cafeneaua Beans & Dots – Aviației

(Bogdan ciocodeică)

n Premiul „Cel mai bun client de
arhitectură”

l Restaurant Amada (arh. Olivia
Zahalca Postolache, arh. Radu Posto -
lache)

n amenajări corporate și retail
l Cărturești Verso (arh. Adrian cancer,

arh. Gabriela scântei, arh. Monica Motea,
Birou de proiectare square One)

n expoziții, standuri și sceno grafie
l Atelier de front. Artiști români în

Marele Război (arh. cristina cons tan tin,
arh. Mirela Vlăduță, arh. cosmin Pavel,
Birou de proiectare ABRuPT -
ARhITEcTuRA

Arhitectură construită - Distincție Alumil:
Hilton Garden Inn, Centrul Istoric 

Arhitectura amenajărilor interioare - Amenajări horeca:
Cafeneaua Beans & Dots – Aviației 

Arhitectură construită - Arhitectură și spațiul public
Pavilion FITS 2019 – Stările orașului 
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n Premiul registrului urba niștilor
din românia

l The Bucharest City Loop (Diana
Mirela Bănică, Rareș Marian cristu,
Andreea-Diana Drăgnescu, Adriana
Maria Popa, Andreea Rusu, Andreea
stănuș)

Arhitectură de portofoliu
Juriu: Ileana Tureanu, Lorin Niculae,
Daniela Maier, cristian Drughean,
Marius Miclăuș)

n arhitectura locuinței
l Casa MA (arh. Francesc Buixeda,

arh. Jean craiu, Birou de proiectare bxd
arquitectura / cra-de.studio)

n nominalizare și Premiul uniunii
arhitecților din românia pentru
excelență

l Casa din pădure (arh. Raul Dan
Ardelean, arh. simina Dron, stud. arh.
Alexandru Teodor Moldovan, stud.
arh. Andrei Barbu, stud. arh. Dănuț
Mario câcu, Birou de proiectare
DAAA / Dron and Ardelean
Architects)

n arhitectură publică
l Kids’ Factory (arh. Ana-Dora M tei,

arh. Alecsadnru Vasiliu, dr. soc. Elena
Trifan, dr. soc. Mădălina Musca, arh.
Andreea stanica, arh. Raluca Po po vici,
arh. Bogdan Profir Bi rou de proiectare
Latitudine53)

l Proiect amenajare și promenadă
pe malul Dunării la Mahmudia - ex
aequo (urb. Iulian canov, arh. Marius
Vasile, arh. Tamina Lolev, arh. Vlad
stoica, arh. Iris Popescu, arh. Mihaela
șerban, Birou de proiectare
Wolfhouse Pro ductions + Asociația
Metodelor Alter native de Integrare
socială)

n amenajări de interior
l Boutique Hotel (Bogdan cio -

codeică).

Arhitectură de portofoliu - Nominalizare și Premiul Uniunii
Arhitecților din România pentru excelență - Casa din pădure

Arhitectura amenajărilor interioare - Expoziții, standuri și
sceno grafie; RDW_combinat - ex aequo

l RDW_combinat - ex aequo
(cosmina Goagea, Justin Braoncea,
constantin Goagea, Birou de proiec -
tare Zeppelin design)

n design de obiect
l 2ML_WOOFER ( Justin Baron cea,

Andrei Angelescu, Emanuel Birtea)

Cercetare prin arhitectură
Juriu: Gabriela Tabacu, Toader
Popescu, horia Moldovan, ștefan
Bâlici, Angela Kovacs

n Carte de arhitectură
l Horia Creangă. O monografie (arh.

Nicolae Lascu, arh. Ana Maria Zahariade,
istoric de artă Anca Iliescu, arh. Florinel
Radu)

n arhitectură și experiment
l Uranus acum. Proiect urban și

comunitar (Dorothee hasnaș, ștefan
Ghenciulescu)

n diplome de arhitectură
l Conversia fostului depozit de tutun

din Isaccea (cristian Andrei Bădescu)
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LucRĂRI DE REFERINŢĂ

Unul dintre cele mai spectaculoase și apreciate proiecte prezentate la Anuala de
Arhitectură București 2020 a fost cel intitulat ”O casă de om”, nominalizat la secțiunea
Arhitectură construită / Arhitectura locuinței individuale și premiat cu distincția
Wienerberger. Lucrarea a constat în reabilitarea unei case vechi din București, căreia
i-au fost adăugate două corpuri de clădire cu o alură modernă; pentru realizarea
acoperișului, a fost folosită tablă fălțuită din oțel și un sistem pluvial performant,
ambele de la Georoof.

P roiectul conceput de arh. Marian
Moiceanu a urmărit integrarea casei
vechi, clasate ca monument istoric

grupa B, într-o nouă configurație arhi tec tu -
rală care să corespundă exigențelor
mo   derne de funcționalitate și confort, fiind
prevăzută ca locuință. 

Astfel, vechiul corp degradat a fost con -
solidat, reabilitat și revitalizat, păs trându-se
totuși arhitectura inițială, iar în spațiul
adiacent, ocupat parțial de câteva anexe
parazitare, s-a construit un nou corp de

locuință, cu spații vitrate largi, urmărindu-
se ca între cele două structuri să existe o
simbioză. Trans pa rența a fost o metodă
eficientă de a obține acest efect de
integrare, ba chiar mai mult, de legătură
între interiorul locuinței și exteriorul aces -
teia. Având la dispoziție un teren în
su prafață totală de circa 300 mp, au putut
fi amenajate mici spații verzi cu gazon și
vegetație de talie joasă, completate de
ghivece cu plante, care pot fi admirate fără
multe obstacole din interior. 

Acoperișul a fost una dintre provocările
lucrării, având nevoie de o refacere aproape
completă (pentru zona veche). Frumusețea
clădirii este dată, printre altele, de cornișe,
ancadramente și pazii, care au fost refăcute,
ceea ce conferă zonei superioare a clădirii
renovate un aer vintage, dar nu la modul
gratuit. Totul se supune criteriului eficienței
acoperișului ventilat, care să îndepărteze
cât mai rapid și mai simplu umiditatea de
zona locuită, printr-un spațiu suplimentar
de ventilație adăugat între straturile care
alcătuiesc acoperișul, conceput în așa fel

Acoperiș Georoof 
pentru „O casă de om”
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încât zonele de admisie și zonele de eva -
cuare ale aerului să creeze un curent
ascendent. Toate avantajele acoperișului
ventilat se simt în special în lunile cu
temperaturi extreme, când la interior tem -
peratura se menține constantă, pierderile
de energie fiind mult reduse. 

Corpul nou, cu o alură modernă, nu are
streșini proeminente, ceea ce nu afectează
însă eficiența acoperișului ventilat datorită
sistemului pluvial utilizat. 

Un sistem plu vial cu jgheaburi se -
micirculare Georoof, în nuanța Anthracite
(RAL 7016), proiectat pentru necesarul
maxim de precipitații previzibile în această
locație, rezolvă integral particularitățile
arhitecturii celor două corpuri. Au fost
prevăzute inclusiv para zăpezi, datorită
cărora jgheaburile sunt protejate (zăpada
se topește sau coboară progresiv sub forța
gravitației), iar cei care trec pe sub streașină
sunt în siguranță. 

Acoperișul a fost realizat cu învelitoare
din tablă fălțuită de oțel prevopsit
(grosime 0,55 mm), în aceeași nuanță gri
antracit (RAL 7016). Este un caz fericit în
care învelitoarea și sistemul pluvial pot avea
culori identice, fapt care dă construcției o
notă unitară și elegantă; este și motivul
pentru care burlanele au fost lăsate aparent
pe fațadă, conferind o notă de autenticitate
construcției.

Furnizat de Georoof sub formă de role,
acest material este alcătuit din tablă de oțel
acoperit pe ambele fețe cu un strat de
vopsea (pe partea exterioară stratul de
vopsea este de 35 de microni). Greutatea
redusă a tablei, de circa 4 kg/mp, a permis
realizarea unui acoperiș ușor și rezistent în
același timp, perfect continuu, cu o pro -
tecție maximă, mai ales că în unele zone
camerele au preluat în partea superioară
linia acoperișului, conform planului de
mansardare. 

GEOROOF
Tel: +40 723 377 000
office@georoof.ro
www.georoof.ro

Georoof  este furnizor de sistem com -
plet de acoperiș din șindrilă din lemn
de cedru, cu montaj gratuit și garanție
integrată - mano peră și produs.

Pentru a ilumina cât mai natural lo -
cuința, pe o perioadă cât mai mare din zi,
au fost montate în câteva camere ferestre
de mansardă care s-au integrat perfect în
structura acoperișului. 

Dată fiind originea eterogenă a an sam -
blu lui, arhitectura acoperișului nu este
sim plă, pentru aceasta fiind nevoie de un
material pentru învelitoare versatil, care să
poată urma toate suprafețele, cu multiple
dolii sau alte tipuri de zone critice. În același
timp, s-a dorit un material cu un aspect
familiar, care să ajute la integrarea vizuală a
celor două corpuri, iar nuanța gri închis are
acest rol, find proprie atât construcțiilor noi,
cât și celor vechi. Astfel, a fost atins scopul
declarat al arhitectului, de a obține o
locuință pur și simplu, funcțională, con for -
tabilă și primitoare, fără a fi lipsită de
oare care monumentalitate, dar lăsând la o
parte ambiții inutile și vanități: o casă de om.
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Proiectul de „Reabilitare a Bi -
sericii și claustrului Mănăstirii
Francis ca nilor din Gherla în
vederea intro ducerii în circuitul
turistic cultural” se apropie cu
pași repezi de momentul des -
chiderii pentru pu blicul larg și
comunitatea eno riașilor săi din
Gherla. Obiectivul este de o
importanță culturală și istorică
deosebită, fiind un exemplu tipic

pentru arhitectura ba rocă a
secolului al xVIII-lea din Transil -
vania. Din perspectiva proiectării
și realizării lucrărilor de rea bilitare,
acest proiect este con  siderat ca
fiind cel mai com plex din ultimii
ani, pe plan național.  „Este o lu -
crare foarte com   plexă din
perspectiva pro iec tării, pornind de
la con solidări structurale până la
resta urări arhitecturale și de com -

po nente artistice valoroase și
instalații de toate tipurile, proiec -
tate în soluții moderne, dar care
trebuie să se integreze armonios în
contextul unei clădiri istorice de
250 de ani, și să rezulte o imagine
unitară, dar cores pun zătoare exi -
gențelor seco lului XXI” – decalară
ing. Kis Alpár, Di rector General la
Moebius En gineering & Design,
proiec tantul general al lucrării.

Un monument transilvan redat vieții contemporane

Biserica și claustrul Mănăstirii 
Franciscanilor din Gherla
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A ctivitățile majore ale investiției au
vizat consolidarea structurală a bi -
sericii și a claustrului, reabilitarea

ar hitecturală, restaurarea componentelor
artistice, amenajarea și dotarea cu infra struc -
tură modernă a unor spații expoziționale,
precum și digitizarea monumentului istoric.
Proiectarea generală și de rezistență a fost
realizată de către Moebius Engineering &
Design, în colaborare directă cu biroul Arh
Service Guttmann & Comp și K&K Studio de
Proiectare. Bineînțeles, complexitatea rea -
bilitării a necesitat contribuția unei echipe
multi disciplinare de experți și specialiști
restau ratori din sfera studiului istoric,

studiului artistic, al studiului biologiei și fizicii
construcției. 

Predarea lucrărilor a avut loc în
Decembrie 2020, beneficiar fiind Parohia
romano-catolică din Gherla. 

UN MONUMENT TRANSILVAN
REDAT VIEȚII CONTEMPORANE

În 1748 se pune piatra de temelie a
bisericii, ce va fi hirotonisită în 1758 în onoa -
rea Sfântului Petru de Alcantara. În timp,
bisericii i se vor anexa capela Mariei de
Loretto cu un altar propriu, iar în interior se
vor realiza de-a lungul anilor patru altare de
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o deosebită delicatețe artistică, specifică pe -
rioadei și o orgă impresionantă pentru a
acompania corul bisericii. În 1855 biserica
trece printr-un incendiu de amploare, fapt care
va atrage nevoia unor lucrări de res tau rare.
Cele două turnuri vor fi edificate în 1878
pentru a adăposti clopotele bisericii, ulterior
fiind dotate și cu ceas mecanic exterior. După
1900, bisericii i se vor anexa mai multe cor puri
pentru deservirea tuturor funcțiilor mănăstirii
și pentru realizarea unei școli catolice și a unei
săli de festivități pentru co munitate.

Fațadele exterioare 

Degradarea fațadei bisericii a impus înde -
păr tarea completă a tencuielii și refacerea
totală. Fisurile structurale au fost tratate prin
lucrări de zidărie, rețeseri, plombări, cusături,
plase din fibră de sticlă și de carbon, precum
și prin tencuieli structurale pe bază de var.
Deoarece chiar sub tencuiala din zona
inscripției fațadei principale (“AVE MARIA,
GRATIA PLENA,/ DOMINUS TECUM! SIS
LAVDATA,/ SIC OMNI DIE VIRGO HIC!”)
exista o fisură structurală, aceasta a trebuit
refăcută. 

Acoperișul
În prezent, Biserica și Claustrul Mă năstirii

Franciscanilor din Gherla au un nou acoperiș
de țiglă. Lucrările de tinichigerie (crucile de
pe turn, acoperișul turnului, placările,
jgheaburile și burlanele) au fost realizate din
tablă de cupru.

Șarpanta
Unul dintre elementele structurale de o

importanță deosebită în procesul de rea bili -
tare a fost șarpanta ce susține învelitoarea
acoperișului. Conform proiectului tehnic,
doar 20% din materialul lemnos, adică 70 m3,
a fost înlocuit. Grinzile zăbrelite noi, ori -
zontale, așezate sub zona de circulație,
asi  gură preluarea forțelor de întindere, apă -
rute din cauza grinzilor de legătură tăiate prin
reconstruirea arcului la mijlocul se co lului al
XIX-lea. Grinzile de legătură rămase erau
supraîncărcate, iar astfel au primit armături
supli mentare din fibră de carbon. Bolțile au
fost armate cu plasă și cu tencuială struc -
turală pe bază de var.

Turnurile cu clopote și ceas
Înălțate în 1878, cele două turnuri au fost

integral reabilitate – de la tencuiala exterioară
până la zugrăveala interioară. Obloane noi au
fost reinstalate pentru a proteja clopotele de
intemperii. O nouă structură de lemn susține
cele trei clopote ale bisericii. Clopotele
istorice au fost curățate pentru a li se reda
frumusețea de odinioară, iar bătaia lor se
realizează printr-un sistem automatizat, ce
comunică cu noul mecanism al ceasurilor. 

Fiecare turn are un ceas mecanic cu ca -
dran aurit pe fond negru. Totul funcționează
controlat de un mecanism central, de înaltă
precizie, calibrat prin satelit. Clopotul mic
bate o dată la fiecare oră și 15 minute, de două
ori la și 30 și de trei ori la și 45 de minute. La
ore fixe, clopotul mic sună de patru ori, urmat
de bătaia clopotului mare setat să bată exact
de atâtea ori cât este ceasul. 

AcOPERIșuRI IsTORIcE
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Interiorul bisericii
Interiorul bisericii este restaurat și mo der -

nizat pentru a reda spațiul comunității creștine
în condiții de secol XXI. Pășind în nava bi -
sericii, putem observa cele patru altare și
altarul pricipal restaurate, picturile murale
baroce restaurate (unele chiar reconstituite,
dat fiind nivelul avansat de degradare), mo bi -
lierul din lemn și obiectele liturgice re staurate. 

Trebuie notat că acele piese aflate într-o
stare gravă de deteriorare, uzate excesiv sau
degradate biologic, au fost înlocuite cu piese
noi.  Zugrăveala navei este nouă, întrucât cea
veche a trebuit eliminată, fiind rezultatul unei
intervenții anterioare, realizate într-o ma -
nieră neadecvată. Vitraliile au fost de
ase   menea restaurate. Pardoseala a fost rea -
bili  tată prin utilizarea pietrelor vechi acolo
unde nivelul de uzură o permitea, iar pentru
confortul eno riașilor ce vor participa la litur -
ghie, proiectul tehnic a prevăzut instalarea
unui sistem de încălzire în pardoseală. 

Un element decisiv pentru aspectul ar -
tistic al bisericii este iluminatul ambiental și
arhi tetcural. S-au folosit sisteme de iluminat

moderne, economice pentru fiecare zonă de
interes artistic și funcțional. Orga marca
Angster József es Fia – unul din cele mai re -
nu mite ateliere de construcție de orgă din
Estul Europei, a fost o complet reparată.

Capela Mariei de Loretto 
Capela Mariei de Loretto a fost construită

în 1760 și era la momentul demarării proiec -
tului una din cele mai deteriorate zone ale
complexului. Din istoria capelei rememorăm
incendiul din 1855, când în mod miraculos
sculptura Mariei de Loretto a rămas neafec -
tată, atrăgând pelerinii spre această capelă. 

Din lucrările de reabilitare necesare,
menționăm fundația, care a trebuit realizată
la o adâncime adecvată, impunând subzidiri.
Extradosul boltei a fost întărit cu tencuială
structurală de var și legat de peretele bisericii
cu bare întinse. După o analiză de parament,
tencuielile interioare istorice au fost restau -
rate și reconstruite. Altarul capelei Loretto
fiind totuși într-o stare avansată de degradare,
după o dezinfecție aprofundată, restaurare și
consolidare, a fost readus în locația inițială.

Sacristia
Cu siguranță una din cele mai valoroase

piese artistice ale bisericii din Gherla este
mobilierul de sacristie în stil baroc, cu in tar sie,
special executat pentru această biserică și pus
pe poziție în 1767. 

Altarele
Pe lângă altarul principal,
biserica se bucură de
prezența a patru altare
impresionante din punct de
vedere artistic: Altarul
Sfântului Anton (1761),
Altarul Sfântului Francisc
(1761) , Altarul Sfintei Maria
de Lourdes (1859), Altarul
Sfintei Ana (1867), înlocuit
în 1909 cu versiunea
curentă reprezentându-i pe
Sfântului Ioachim și Sfânta
Ana cu Maria mică. 
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După un serviciu de 252 de ani, mobilierul
era într-o stare relativ bună, dar după renovare,
frumusețea sa a încântat în treaga echipă. Tot în
sacristie a fost descoperit și un lavabou din
piatră, căruia în prezent i s-a redat aspectul
artistic și cel funcțional. 

CLAUSTRUL MĂNĂSTIRII
Aripile destinate spațiilor funcționale ale

vechii mănăstiri vor dobândi acum noi roluri:
cele de bibliotecă istorică, spațiu muzeal și
spații de expoziție. Corpurile au fost com plet
renovate, la interior și exterior, iar fe restrele și
ușile exterioare sunt noi, în timp ce majoritatea
ușilor interioare au fost re con diționate. 

Spațiile pentru bibliotecă, 
muzeu și expoziție 

Bolțile arcuite ale camerelor și cori doa relor
claustrului au fost retencuite și re zu grăvite. În
spațiile destinate circulației, au fost instalate
pardoseli și podele elegante. Sistemul de
încălzire, sistemul electric și cel de iluminat,
sunt de ultimă generație.

Curtea interioară
Odată cu proiectul de reabilitare, a fost

conceput un spațiu în aer liber cu valențe noi: o
grădină interioară cu băncuțe pentru repaos sau
citit în natură, ca o oază de liniște în mijlocul
orașului. Pavajul curții este de ase menea nou. În
plus, clădirea tehnică este prevăzută cu un
acoperiș verde și o fațadă cu plante. Din curtea
interioară, a fost creată o scară de acces spre
cripta ce se va deschide pentru public.

Cripta
Cripta situată la subsol, dedesubtul zonei

altarului principal și sacristiei, este una dintre
surprizele plăcute ale acestui monument
istoric. După ce au fost evacuate depunerile
de noroi acumulate într-un strat de circa 50
cm grosime, podeaua originală a bisericii a
fost ridicată pe un pat de piatră, pentru a
permite accesul confortabil al vizitatorilor.

Zidăria criptei a fost curățată prin sablare,
nișele de închidere a criptelor au fost re stau -
rate, iar inscripțiile acestora au fost făcute mai
lizibile prin tehnici specifice. Din cauza
nivelului ridicat și continuu de umiditate,
cripta a fost prevăzută cu drenaj ac tiv și de -
zu midificare forțată permanentă. 

Un aspect notabil pentru accesibilitatea
complexului bisericii și mănăstirii franciscane
din Gherla este liftul ce permite transportul
persoanelor cu deficiențe locomotorii de la
subsol până la etaje. 

Volumetria complexului 
Fiind unul din edificiile remarcabile pen tru

arta transilvană a secolului al XVIII-lea,
ansamblul de imobile aparținând  Bisericii și
Claustrului Mănăstirii Franciscanilor din Gherla
are o volumetrie particulară, deter minată de
planul tradițional de încadrare a crucii latine în
biserică, de funcțiile spațiilor mănăstirii și forma
parcelei terenului. Dată fiind particularitatea
studiilor, lu cră rilor de restau rare și reconstituire,
în prezent acest obiectiv este considerat de
specialiștii în do me niu ca unul din cele mai
ample și com plexe lucrări de reabilitarea ale unui
mo  nument istoric din România. 

Articol realizat de Diana Ciorbă –
consultant economic

Fotograf: GabrielRoșca
Fotografie aeriană: TamásMárkos

Proiectant general: MOEBIUS ENGINEERING
Șef proiect complex: arh. GUTTMANN Szabolcs
Manager de proiect: ing. KIS Alpár
Proiectare arhitectură: ARH SERVICE
GUTTMANN & COMP și K&K STUDIO DE
PROIECTARE
Șef proiect arhitectură: arh. KULCSÁR András
Proiectanți arhitectură: arh. NEMES Andrea,
arh. ILEA Anna-Maria, arh. LUKÁCS Jonathán
Țiglă ceramică: Creaton
Tablă de cupru 0,7 mm pentru acoperiș: TECU
- KME Germany GmbH (Furnizor: Color Metal)
Sistem pluvial cupru 0,7 mm TECU, producător
Fricke Germany GmbH (Furnizor: Color Metal)
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Am auzit vorbindu-se din când în când, în ultimii ani, despre acest
nZEB – uneori era menționat cu oarecare îngrijorare, pentru că
specialiștii știau cât de greu era să convingi un beneficiar să își crească
cheltuielile unei investiții pentru a respecta o normă europeană, și
încă una care vorbește despre... amprenta de carbon a clădirii. Din
fericire, cu trecerea timpului, mentalitățile s-au schimbat și în prezent
se poate constata că beneficiarii (unii dintre ei, ce-i drept) caută din
proprie inițiativă metode de a surclasa aceste norme, înțelegând că
astfel își reduc cheltuielile legate de energie, nu au emoții la autorizare
și, în subsidiar, au conștiința împăcată că vor polua mai puțin.
Senzația noastră este că, totuși, reglementările care tocmai au
devenit obligatorii nu au fost popularizate suficient și că anul acesta
multe lucruri vor trebui lămurite mai în detaliu. Ce putem face decât
să ne aducem și noi contribuția la acest efort cu câteva informații
legate de domeniul nostru? 

OBLIGATORII DE AcuMnOIle regleMentărI nzeb

42



  



44

Eficiența energetică și directiva
europeană

Eficiența energetică a clădirilor reprezintă
o preocupare majoră a Uniunii Europene,
întrucât acestea sunt responsabile pentru
aproximativ 40% din consumul de energie şi
36% din emisiile de gaze cu efect de seră. În
acest sens, au fost gândite politici pe termen
mediu și lung, conform unei strategii privind
schimbările climatice şi trecerea la o eco -
nomie competitivă cu emisii scăzute de
dioxid de carbon, politică ce merge spre un
orizont de timp extins până în anul 2050. 

Astfel, avem Directiva 2010/31/UE pri -
vind performanţa energetică a clădirilor,
prin  cipalul instrument legislativ pentru îm -
bu nătăţirea eficienţei energetice a clădirilor.
Așa cum ne arată un document oficial, re -
dactat sub egida ministerului de resort din
România în 2013, un element cheie al actului
normativ comunitar îl reprezintă cerinţele
referitoare la clădirile al căror consum de
ener gie din surse convenţionale este
aproa pe egal cu zero. Astfel, de la 31 de cem -
brie 2020 (şi de la 31 decembrie 2018 în cazul
clădirilor noi ocupate şi deţinute de auto -
rităţile publice) toate construcțiile noi vor fi
clădiri al căror consum de energie este
aproape egal cu zero. 

În virtutea acestei directive, statele mem -
bre sunt datoare să elaboreze politici şi să ia
măsuri pentru ca toate construcțiile noi să
aibă un consum de energie aproape egal cu
zero, dar în același timp să stimuleze trans -
formarea clădirilor existente, supuse unor
renovări majore, în clădiri cu aceleași per -
formanțe energetic. 

Aceste reglementări vin de fapt în ajutorul
nostru, deoarece clima este evident în schim -
bare. Raportul European Environment
Agency (EEA) nr. 2 (2012) atestă faptul că Ro -
mânia este una din ţările cele mai expuse în
viitor la modificări climatice semnificative, în
special în ceea ce priveşte creşterea tem pe -
raturii medii exterioare în zilele de vară şi
extinderea sezonului estival. Iată mai jos un
tabel cu schimbările climatice prevăzute, pe
regiuni ale Europei incluse în UE.

Ce este o clădire cu consum de
energie aproape de zero (nZEB)? 

Termenul face referire la un concept nou
de clădire care trebuie să conducă, în timp, la
reducerea consumului de energie din surse
fosile, precum şi la protecţia mediului natural
şi construit. 

Proiectarea şi realizarea unor clădiri al
căror consum de energie este aproape de zero

În spiritul aceleiași
legislații, din 2013 orice
clădire trebuie să aibă un
certificat de performanță
energetică la recepție,
vânzare sau închiriere.

Europa
Centrală

Europa de
Nord - Vest

Europa 
de Nord

Europa
Centrală

Europa
Mediteraneeană

Temperaturile medii anuale + + + + + + + +
Numărul anual de zile cu îngheț - - - - - - - -
Numărul anual de zile de vară + + 0 + + + +
Precipitațiile medii anuale 
în lunile de iarnă + + + + 0 -

Precipitațiile medii anuale 
în lunile de vară - - 0 - - - -

Numărul de zile pe an cu
precipitații abundente 0 + + 0 -

Evaporarea medie anuală + 0 + 0 -
Numărul mediu anual de zile 
cu strat de zăpadă - 0 - - 0 0

Legendă: + +: creștere puternică | +: creștere | 0: variații nesemnificative la nivelul zonei
-:  scădere | - -: scădere puternică

NORMATIVE
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trebuie să ţină seama însă de o serie de
realităţi ale mediului construit din România.

Clădirea cu consum de energie aproape de
zero este caracterizată de consum redus de
energie provenită din surse fosile şi utilizează
surse regenerabile de energie (nefosile), într-
o proporţie stabilită prin procedura de
definire a cerinţelor minime, în conformitate
cu prevederile Directivei 31 / 2010 / UE.

Atât în cazul clădirilor noi, cât şi al celor
existente incluse în programe naţionale şi lo -
cale de modernizare energetică, se urmăreşte
ca soluţiile tehnice adoptate să sa tis facă
cerinţele minime din punct de vedere al
costurilor, determinate în concordanţă cu
prevederile Regulamentului delegat al UE nr.
244 / 2012.

Realitatea ne arată că ponderea, din punct
de vedere al balanţei energetice la nivel de
mediu urban şi rural, a clădirilor noi se menţine
sensibil sub ponderea clădirilor existente. Prin
urmare, programele naţionale de atingere a
ţintelor strategiei europene trebuie să se
concentreze pe reabilitarea şi modernizarea
clădirilor existente. Soluţiile tehnice adoptate
vor trebui, în marja de adaptare în timp de
maxim 15 %, să satisfacă cerinţele minime din
punct de vedere al costurilor.

Fondul existent de clădiri din mediul
urban din România are în proporţie de 69 %
o vechime sub 60 de ani (situația din 2013 –
n.r.), cu referire la clădirile de locuit de tip
condominiu şi la clădirile nerezidenţiale. În
consecință, soluţiile tehnice de reabilitare şi
modernizare energetică vor fi diferenţiate, ca
performanţă energetică reală, pe zone
climatice şi pe orizonturi de timp de aplicare,
iar planificarea lucrărilor de modernizare va
urmări atingerea ţintelor stabilite prin
Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă
(2008) şi prin strategia europeană Europe
2020 la nivelul anului 2020.

Foaia de parcurs privind cerinţele proprii
clădirilor cu consum aproape de zero de
energie trebuie să reprezinte o decizie realistă
care să se bazeze pe o definire practică a
conceptului de clădire nouă cu consum de

energie aproape de zero, componentă a aşe -
zărilor urbane, şi nu o realizare singulară cu
valoare pur demonstrativă. Prin urmare,
parametrii energetici şi de mediu adaptabili
clădirilor noi se definesc în raport cu cerinţele
minime actuale impuse clădirilor noi şi cu
restricţiile climatice şi tehnologice zonale.
Definirea clădirii cu consum energetic
aproape de zero reprezintă rezultanta res pec -
tării a două componente care condiţionează
performanţa energetică a unei clădiri, după
cum urmează: 

- Configuraţia arhitecturală a clădirii cu
respectarea principiilor Dezvoltării Durabile
şi în special cu minimizarea impactului
asupra mediului natural, inclusiv asupra
micro climatului zonal;

- Asigurarea necesarului de utilităţi ener -
getice, în special din reţele districtuale urbane
/ zonale, cu condiţia ca eficienţa ener getică a
acestora să fie compatibilă cu performanţa
ener getică a clădirilor noi de tip nZEB.
Dotarea clădirilor cu surse de energie rege ne -
rabile nefosile (amplasate fie pe clădire, fie pe
terenul aflat în proprietatea clădirii) trebuie
foarte atent analizată, în stadiul de proiect
zonal urban, din punct de vedere al
impactului asupra mediului natural, pe de o
parte, şi din punct de vedere al eficienţei
economice proprii clădirii, pe de altă parte.

Noile reglementări fac
referire atât la utilizarea
de energie din resurse
regenerabile (panouri
solare, eoliene, pompe de
căldură, sisteme de
încălzire cu recuperare de
căldură), cât și la evitarea
pierderilor de energie
prin izolarea termică a
tuturor elementelor de
construcție. Arhitectura
noilor construcții și
materialele folosite vor
avea un cuvânt greu de
spus în acest sens.
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trebuie atent gestionată în contextul rezol vă -
rilor urbane sau zonale. Înlocuirea actualelor
puncte termice şi centrale termice de zonă cu
echipamente de cogenerare de înaltă eficienţă
care asigură atât încălzirea spaţiilor, cât şi
răcirea în sezonul estival, reprezintă o sursă
sigură de reducere a energiei primare în cazul
aşezărilor urbane. Utilizarea energiei eoliene,
solare, geotermale implică amenajări adia -
cente aglomerărilor urbane, care nu afectează
microclimatul propriu aşezărilor urbane.
Clădirea poate să asigure managementul
optim al surselor de energie în funcţie de
profilul energetic propriu şi de gestiunea
diurnă / sezonieră a surselor de energie (spre
exemplu includerea Materialelor cu Schim -
bare de Fază – PCM, de tip nanocompozit cu
funcţie de stocaj termic în structura clădirilor,
precum şi dotarea cu unităţi de stocaj termic
sezonier prin proces de subrăcire controlată
contribuie la reducerea semnificativă a con -
sumului energetic din surse fosile). Pe de altă
parte se recomandă dotarea clădirilor
nerezidenţiale (exemplu centre comerciale
mari) cu echipament de cogenerare de înaltă
eficienţă şi utilizarea energiei termice şi
electrice în procesele de funcţionare a clă -
dirilor. Utilizarea certificatelor verzi poate
constitui o soluţie de promovare a sistemelor
de tip reţele districtuale asociate cu sursele
regenerabile de energie fără afectarea me -
diului natural al aşezărilor urbane. 

n Proiectarea clădirilor noi şi execuția
acestora se va baza pe realizarea elementelor de
construcţie prefabricate, practic lipsite de punţi
termice, beneficiare ale controlului de fabricație
al caracteristicilor tehnice şi pe tipizarea
configuraţiei arhitecturale, cu dife renţe între
tipurile de clădiri şi zonele climatice.

n În cazul clădirilor noi caracterizate de
consum aproape de zero de energie de origine
fosilă, nu poate fi neglijată energia înglobată
în materialele de construcţie, precum şi
energia proprie proceselor de construire şi
demolare a clădirii, care tinde să reprezinte o
pondere semnificativă în bilanţul energetic al
clădirii. 

Se urmăresc rezolvări de
arhitectură și amenajări
urbane care să reducă
impactul formării
insulelor de căldură. 

Sunt încurajate astfel
utilizarea materialelor
performante, care
împiedică formarea de
punți termice la nivelul
anvelopei clădirii, precum
și noile tehnologii de
cogenerare a energiei
folosite pentru
climatizare.

Studiul de soluţii va conţine analiza com -
parată a dotării cu surse proprii de ener gie cu
racordarea la sisteme districtuale eficiente de
furnizare a utilităţilor energetice. Se va ţine
seama de principiile Dezvoltării Durabile care
implică atât grade de libertate în ceea ce
priveşte calitatea locuirii, cât şi minimizarea
impactului asupra mediului natural. 

n Soluţiile tehnice incluse în proiectele
clădirilor noi (atât de tip locuinţe cât şi de tip
nerezidenţial) vizează atât configurarea ener -
getică a clădirilor, cât şi adaptarea sistemelor
interne şi districtuale la cerinţele de pe r -
formanţă energetică superioară. Se au în
vedere sisteme de furnizare a utilităţilor
termice şi electrice de tip BAT (Best Available
Technologies) care asigură încălzirea spaţiilor
la nivel redus de temperatură şi răcirea
spaţiilor la nivel ridicat de temperatură,
sisteme care utilizează entalpia fluidelor eva -
cuate din clădire, şi rezolvări de arhitectură şi
de amenajare urbană care reduc impactul
insulelor de căldură urbane. În acest sens,
dotarea excesivă şi exclusivă a clădirilor cu
panouri solare fotovoltaice şi cu panouri
solare destinate încălzirii apei / aerului
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În acest sens, se vor elabora regle men tări
care să conducă la reducerea im  pactului
energiei înglobate asupra bilan ţului energetic
al clădirilor eficiente energetic.

n Aplicarea practică a principiilor de mai
sus nu se poate realiza fără pregătirea de spe -
cialitate atât a proiectanţilor de clădiri, cât şi
a auditorilor energetici care participă la etapa
de configurare energetică a clădirilor, precum
şi la eliberarea certificatelor de per for manţă
energetică a acestor tipuri de clădiri.

Legislația românească
În concordanță cu directiva europeană din

2010, Legea 372/2005 privind performanța
energetică a clădirilor a fost republicată în
2016 și modificată în 2020. Așa cum se arată
de la început, scopul acestei legi este pro mo -
varea măsurilor pentru creșterea per       formanței
energetice a clădirilor, luând în con   siderare
condițiile climatice exterioare și de am pla -
sament, cerințele de confort interior, de nivel
optim, din punctul de vedere al costurilor și
al cerințelor de performanță energetică,
precum și pentru ameliorarea aspectului
urbanistic al localităților. Se ur mărește de
asemenea creșterea performanței energetice
a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu
consumuri reduse de energie și prin rea bili -
tarea termică a clădirilor existente, precum și
informarea corectă a pro prie ta rilor /ad -
ministratorilor clădirilor prin cer    tificatul de
performanță energetică, con si de rate acțiuni
de interes public major și general în contextul
economisirii energiei în clădiri, al îm -
bunătățirii cadrului urban con struit și al
protecției mediului.

În cadrul legii, sunt date câteva definiții pe
care ar fi bine să le avem în vedere, fiind
importante pentru domeniul nostru:

n performanța energetică a clădirii este
energia calculată conform unei metodologii
spe cifice, pentru a răspunde necesităților legate
de utilizarea normală a clădirii, ne ce sități care
includ în principal: încălzirea, pre  pararea apei
calde menajere, răcirea, ventilarea și iluminatul;

n certificat de performanță energetică a
clădirii - document elaborat conform me to -
dologiei de calcul al performanței ener  ge tice a
clădirilor, prin care este indicată performanța
energetică a unei clădiri sau a unei unități de
clă dire și care cuprinde date cu privire la con -
sumurile de energie primară și finală, inclusiv
din surse regenerabile de energie, precum și
cantitatea de emisii în echivalent CO2; pentru
clădirile existente, certificatul cuprinde și
măsuri recomandate pentru reducerea con -
sumurilor energetice, precum și pentru
creș terea ponderii utilizării surselor rege ne -
rabile de energie în totalul de consum;

n anvelopa clădirii - totalitatea ele men -
telor de construcție care delimitează spațiul
interior al unei clădiri, încălzit la un nivel de
confort corespunzător, de mediul exterior
și/sau de spații neîncălzite/mai puțin în căl zite;

n clădire al cărei consum de energie este
aproape egal cu zero - clădire cu o per for -
manță energetică foarte ridicată, la care
necesarul de energie pentru asigurarea per for -
manței energetice este aproape egal cu zero
sau este foarte scăzut și este acoperit astfel:

- în proporție de minimum 30%, cu ener -
gie din surse regenerabile, inclusiv cu energie
din surse regenerabile produsă la fața locului
sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față
de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu
anul 2021;

Clădirile nou autorizate
trebuie să dispună de
surse alternative de
energie care să constituie
cel puțin 30%, din
necesar... surse care pot fi
în locație sau în
proximitate.
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raport cu starea actuală și utilizarea normală
a clădirii;

Mai trebuie menționat că în anul 2007 a fost
emis  Ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru
aprobarea reglementării teh nice „Meto -
dologie de calcul al perfor manței energetice
a clădirilor“. Metodologia cu prin de, în prin -
cipal, următoarele elemente:

l caracteristicile termotehnice ale ele -
mentelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii,
res  pectiv capacitatea termică, izolația ter -
mică, încălzirea pasivă, elemente de răcire și
punți termice, compartimentarea interioară
și etanșeitatea la aer;

l instalațiile de încălzire a spațiului și de
ali mentare cu apă caldă menajeră, inclusiv
caracteristicile în ceea ce privește izolarea
termică a acestora;

l instalația de climatizare/condiționare a
aerului;

l instalația de ventilare mecanică și/sau
ventilare naturală, după caz;

l instalația de iluminat integrată clădirii;
l amplasarea clădirii, inclusiv orientarea,

parametrii climatici exteriori și influența
contextului peisagistic;

l sistemele solare pasive și de protecție
solară;

l condițiile de climat interior, inclusiv cele
prevăzute prin proiect;

l aporturile interne de căldură.
Metodologia cuprinde, după caz, și alte

elemente a căror influență asupra perfor manței
energetice a clădirilor este relevantă, precum:

l sisteme solare active și alte sisteme de
încălzire și/sau răcire, inclusiv electrice,
bazate pe surse de energie regenerabilă;

l energie electrică produsă prin co -
generare sau trigenerare;

l centrale de încălzire și/sau de răcire de
cartier sau de bloc;

l utilizarea luminii naturale;
l condițiile locale de expunere la radiația

solară.
(Va urma)

Blocurile de locuințe
vechi, racordate la
rețelele de termoficare ce
funcționează în general
cu combustibili fosili, nu
sunt tocmai ecologice.
Termoizolarea exterioară
este o lucrare importantă
de modernizare, dar nu
suficientă.

Momentan suntem
preocupați de situația
clădirilor nou autorizate,
dar miza este poate mai
mare pentru clădirile
existente, mult mai
numeroase, care au sau
vor avea nevoie de
renovare, iar exigențele
sunt similare.

- proporțiile minime de energie din surse
re generabile, inclusiv cu energie din surse
regenerabile produsă la fața locului sau în
apro piere, pe o rază de 30 de km față de
coordonatele GPS ale clădirii, pentru
perioadele 2031-2040, 2041-2050 și după 2051
(se stabilesc prin hotărâre a Gu ver nului);

n energie din surse regenerabile -
energie obținută din surse regenerabile ne -
fosile, precum: energia eoliană, solară,
aero   termală, geotermală, hidrotermală și
ener gia oceanelor, energia hidraulică, bio ma -
să, gazul de fermentare a deșeurilor, de  numit
și gaz de depozit, și gazul de fer mentare a nă -
molurilor din instalațiile de epurare a apelor
uzate și biogaz;

n renovare majoră - lucrările proiectate
și efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sis -
temele tehnice ale acesteia, ale căror costuri
depășesc 25% din valoarea de impozitare a
clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care
este situată clădirea;

n renovare aprofundată - renovare care
conduce la îmbunătățirea cu peste 60% a
performanței energetice a unei clădiri, esti -
mată prin calcul potrivit metodologiei,  în
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îN sEZONuL
REcE

hibele unui acoperiș ies la iveală cel mai ”bine” în anotimpul rece,
adică atunci când ne este cel mai greu să intervenim pentru
reparații. Iar la originea unui acoperiș nesatisfăcător se pot afla, în
mod egal ca probabilitate, materialele proaste, nepriceperea sau
neglijența montatorului și, de ce să nu o spunem, beneficiarul – care
poate fi și el neglijent, neîncrezător, grăbit sau strâns la buzunar. 
unii spun că un montator bun se descurcă dacă are un material mai
slab, și un montator neexperimentat are succes cu niște materiale
premium, dar... ce beneficiar își asumă riscul?

ACopeRișul

Etanșeitatea învelitorii
O problemă curentă este etanșeitatea

învelitorii. Viciile cauzate de producător
vă pot fi dezvăluite rapid de un montator
cu experiență, de aceea e bine ca atunci
când cumpărați învelitoarea, acesta din
urmă să vă consilieze. Rareori se întâmplă
acest lucru, așadar să vedem ce daune

suplimentare pot apărea. Multe pro ble -
me apar la tabla ambutisată, așa-numită
„țiglă metalică”. Dacă este de proastă
calitate, se va deforma sub greutatea unui
montator neglijent, premiză pentru
apariția găurilor. O altă situație neplăcută
este când sistemele de prindere rămân
aparente (șuruburi cu garnituri). Acolo
sunt cele mai vulnerabile locuri prin care
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pot apărea infiltrații – apare rugina,
cauciucul garniturilor devine casant,
gheața forțează șuruburile, care se
desprind la o rafală de vânt mai pu -
ternică. Cu cât clădirea este mai înaltă, cu
atât curenții de aer sunt mai rapizi și
deteriorarea apare mai curând. Soluțiile
de etanșeizare cu diverse soluții aplicate
lichid nu sunt decât niște cârpeli; mai
devreme sau mai târziu, învelitoarea va
trebui înlocuită. Aceeași atenție trebuie
acordată zonelor de coamă și dolie; se
întâlnesc tot mai rar variantele manu -
facturate la fața locului, în favoarea celor
prefabricate, care se montează mai ușor
și cu rezultate bune. 

În cazul țiglelor, ceramice sau din
beton, rigurozitatea formei este de ma -
ximă importanță, pentru că astfel apa nu
va pătrunde pe dedesubt, degradând
caroiajul de lemn care le susține și șar -
panta. Un aspect mai este și sistemul de
prindere. În trecut, se foloseau sârme sau
chiar lipseau sistemele de prindere,
învelitoarea fiind stabilă prin însăși greu -
tatea ei. Întrucât apar tot mai des
fenomene extreme (ploi torențiale sau

vijelii), este bine să ne asigurăm țiglele cu
cuie sau cleme metalice, așa cum ni le
recomandă producătorii. Beneficiarii vor
întâlni, desigur, meseriași grăbiți care vor
susține că țiglele „stau și așa”. Poate stau,
poate nu...  

O zonă vulnerabilă este, de ase me -
nea, cea a ferestrelor de mansardă. Pentru
montarea aceasta, producătorii țin
cursuri speciale, deci probabilitatea de a
eșua cu un montator autorizat este
destul de mică. Fereastra de mansardă
este un întreg sistem, care trebuie exe -
cutat în întregime și cu atenție la fiecare
detaliu - este inutil să spunem că nu
recomandăm montajul de către un
neprofesionist.  

Beneficiile ventilației și
dăunătorii ei 

Specialiștii în acoperișuri au ajuns la
concluzia că un acoperiș ventilat este cea
mai bună soluție tehnică, având beneficii
asupra rezistenței șarpantei, eliminării
umidității din interiorul locuinței, efi -
cienței energetice a construcției. 

Au cam apus vremurile când se dorea
o învelitoare etanșă, de genul celei din
tablă fălțuită, sau una excesiv ventilată, la
care bătea vântul la propriu printre țigle,
fără preocuparea că astfel se pierde
energie. Cu un acoperiș ventilat, pe sub
învelitoare, aerul circulă ascendent,
intrând pe la streașină și ieșind pe la



51

coamă. Hidroizolația suplimentară se
rezolvă folosind o folie impermeabilă la
apă lichidă, dar permeabilă la vapori.
Soluția se poate aplica, desigur, la aco -
perișurile cu pantă, nu la cele tip terasă.
Pe același principiu funcționează și
fațadele ventilate, considerate optime
pentru orice construcție modernă. 

În acest caz, caracterul termoizolant
al învelitorii (fie că este metal, ceramică,
beton sau material bituminos) nu mai
este relevant, termoizolația fiind preluată
de straturile inferioare ale sistemului de
acoperiș - vată minerală, PIR, spumă
poliuretanică, polistiren etc. Toate bune
și frumoase, doar că rareori întâlnești o
lucrare realizată impecabil, dimensionată
riguros și cu toate accesoriile necesare. În
ofertele făcute de producători, vedem
cum ni se propun o serie de accesorii
precum benzi de etanșare, grile de ven -
tilație, profile și șorțuri pentru streașină
sau perete. Puțini montatori le reco man -
dă și puțini beneficiari le cer,
con si derându-le facultative. Într-adevăr,
pot fi așa, dacă aveți noroc. Dacă nu, în
sistemul de acoperiș poate intra orice
prin găuri sau crăpături pe care mon -
tatorul nu a considerat important să le
astupe. Cei mai mulți se gândesc că apa
este principalul pericol. Da, dar nu este
singurul. La fel de bine, din cauza feno -
menelor meteorologice, pot intra acolo
materiale vegetale, praf, mizerie care
devin o gazdă excelentă pentru insecte,
păsări de dimensiuni diverse, de la vrăbii
la porumbei (chiar cucuvele uneori) și,
lucru extrem de neplăcut, rozătoare. În
anotimpul rece, un acoperiș, mansardat
sau peste un simplu pod,  atrage orice
vietate încântată de căldură. Și ceea ce
este cel mai deranjant, cu greu le poți
convinge să plece. De regulă, o asemenea
invazie nu se rezolvă decât cu sacrificii
serioase, care presupun uneori demon -
tarea câtorva elemente de construcție.
Dacă, de exemplu, aveți ghinionul să
pripășiți șoricei deasupra mansardei...

aveți o problemă reală. Le e cald și bine,
la mâncare nu sunt pretențioși, iar de
plecat nu ar prea dori pentru că afară
este ger. Iar materialul termoizolant, dacă
a fost de proastă calitate și nu a fost
așezat uniform, va permite acestora să își
creeze trasee, cu tot confortul termic
necesar. Este suficient să intrați pe
forumuri de specialitate și veți vedea cât
de greu e să rezolvi această problemă
spinoasă care nu ar fi apărut dacă ar fi
fost montat acoperișul în sistem complet
și meseriașul și-ar fi făcut datoria. Sis -
temul de acoperiș ventilat nu are cum să
fie etanș prin felul în care a fost conceput,
dar producătorii au prevăzut soluții care
să suplinească acest neajuns. Mai mult,
materialele au anumite volumetrii și
dimensiuni care trebuie respectate, pen -
tru a nu lăsa spații goale. Dar (și aceasta
este încă o problemă des întâlnită) cam
mulți montatori sunt certați cu ruleta și
creionul...

Cine este adevăratul
profesionist

Beneficiarii lucrărilor de acoperișuri se
află deseori în situația de a opta între
propriile dorințe sau intuiții, pe de o
parte, și „sfatul meseriașului”, pe de alta.
Problema este dacă meseriașul respectiv
este unul veritabil sau nu, pentru că,
trebuie să o spunem, mulți dintre așa-zișii
montatori de acoperișuri nu sunt altceva
decât zidari (sau în cazuri fericite
dulgheri) convertiți, care au considerat că
își pot lărgi plaja de clienți și lucrări. În
general, dată fiind lipsa învățământului
de specialitate, majoritatea pro fesio -
niștilor de la noi sunt formați la „umbrela”
unui producător, care se ocupă de
pregătirea lor, pe diverse segmente
(metal, ceramică, beton, bitum, panouri
sandwich etc.). De regulă, un profesionist
lucrează pe o singură nișă, declinându-și
competența pe alt domeniu în care știe
că nu poate garanta calitatea lucrării. 

Ni s-a întâmplat să participăm la
seminarii sau traininguri organizate de
producători, ori de școli specializate; un
montator profesionist nu are cum să se
mențină „în formă” dacă nu ia act de
noutățile industriei și de tehnicile de
lucru oarecum standardizate. Este bună
și creativitatea, dar în acest domeniu este
de preferat să mizezi pe metode de lucru
verificate. Ne putem da seama destul de
rapid dacă un montator este conectat la
ritmul industriei, pentru că ele lasă o
amprentă asupra modului în care își
tratează profesia, cum abordează o
lucrare. Începând de la scule și echi -
pamente și încheind cu modul în care își
organizează șantierul, chiar compor ta -
mentul față de beneficiari, totul trebuie
să sugereze faptul că respectivul mon -
tator are niște metode de lucru și este
atent la detalii. Pentru că aceste detalii,
dacă sunt omise, vor face diferența între
un acoperiș bun și unul vulnerabil sau
chiar dăunător pentru siguranța și
confortul beneficiarilor. 
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S ubiectul principal a fost chiar pan demia de coronavirus ca ac -
celerator al schimbării. Expozanții au făcut prezentări live pe
internet, inclusiv con ver sații față în față, iar pro gra mul con  fe -

rințelor a implicat tematici precum digitalizarea, provocările cli matice,
resursele și reciclarea, casele viitorului și – mai ales – impactul pan -
demiei de coronavirus asupra arhitecturii și industriei de construcții. 

Începutul de an însemna și pentru noi participarea la târgurile
internaționale de materiale și soluții pentru construcții - Bau,  Domotex,
Dach&Holz. Contextul pandemic a mutat desigur în online mai ales
aceste manifestări. Până la revenirea dorită de toată lumea, marile

evenimente expoziționale sunt obligate să se reinventeze, să se adapteze la imposibilitatea
manifestării înseși esenței unui târg – întâlnirea directă, față în față.

Anul acesta, între 13 și 15 ia nuarie, BAU
München s-a de ru lat online, reunind 247
expozanți din 29 de țări, respectiv 38.325
participanți înre gistrați din 138 țări.

PRIMA EDIțIE ExcLusIV ONLINE
A TâRGuLuI BAU MÜNCHEN
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Programul de conferințe a reunit 31 forumuri și 150 experți,
fiind derulat în live stream pe 3 fusuri orare (Berlin, New york,
shanghai).  Pandemia de coro na virus este considerată un acce le -
rator al unor schimbări implacabile dar care s-ar fi produs, în lipsă
acesteia, mai lent. Vorbim despre o serie de inovații pentru sectorul
construcțiilor care să răspundă la provocările ridicate de
schimbărie climatice, precum casele eficiente. Este de notat în acest
context adoptarea în țara noastră ca normă obligatorie a stan dar -
dului european nZEB. s-a vorbit și despre nevoia globală a
sectorului de construcții de a fi mai fexibil și astfel mai rezistent,

„Am oferit clienților și partenerilor o trecere cât mai
lină spre ediția BAU 2023 - la care toți jucătorii
relevanți din piață și-au confirmat participarea”, a
notat organizatorul principal al târ gului, managerul
general al Messe München. “Interacțiunea B2B, fie și
digi tală în această ediție, aduce o con  tribuție critică
la continuarea afa cerilor din domeniu în aceste
timpuri dificile pentru toți. Evident, ediția BAU
ONLINE nu poate înlocui târgul clasic, face-to-face“. 

digitalizarea accelerată ce are loc astăzi fiind văzută drept un
instrument eficace al creșterii productivității sectorului dar și al
dezvoltării de clădiri cât mai sus te nabile. sunt dealtfel teme
recurente, abordate și în edițiile anterioare, dar care acum intră în
rândul priorităților majore ale întregului sector.

în privința reacției la cea mai mare criză globală de la al Doilea
Război Mon dial, semnalele au fost pozitive, marcând faptul că
sectorul construcțiilor, mai cu seamă gama profesională și quality a
acestuia, a reușit să traverseze cu bine acest an dificil. s-a subliniat
că devine importantă acum transpunerea în practică a lecțiilor
pandemiei, precum folosirea mai judicioasă a spațiilor în clădiri.
Devine astfel clar că linia construcțiilor viitorului va merge spre o
mai mare complexitate și tehnicitate, abordările interdisciplinare
fiind vitale încă din fază de proiectare. un exemplu concret care
ne-a reținut atenția vizează spitalele, atât de invocate în această
perioadă pandemică. Astfel, spitalele viitorului nu mai trebuie gân -
dite ca și clădiri individuale, ci într-un țesut modular, ca platforme
ce pot fi la nevoie aduse rapid împreună. s-a conchis – și achesam
și noi la aceasta – că ediția vii toare în format clasic a târgului BAu
din 2023 va fi probabil cea mai importantă din istorie, atât prin
consolidarea ideilor dezvoltate în această perioadă cât și, mai ales,
prin reluarea unei tradiții de care – deja – ne este foarte dor.



AcOPERIșuRI VERZI

Am neVoie de SoLUŢii dURAbiLe
menite RedUceRii coStURiLoR de
întReŢineRe pentRU pARcAReA meA



Am neVoie de SoLUŢii dURAbiLe
pentRU AcopeRiŞ




