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EDITORIAL

Cum ne recăpătăm
solidaritatea de branșă?
Lucian Nicolescu, Redactor-șef

L

ipsa de solidaritate a noastră, a românilor, este cumva proverbială – ne
referim la cea constructivă, consimțită pentru mai bine, cu scopul de a
concretiza un proiect comun, care să fie de
folos tuturor. În cazul de față, vom vorbi
despre solidaritatea de branșă, care în orice
societate civilizată funcționează de la sine,
fiecare membru al comunității încercând
să își apere interesele împreună cu ceilalți
membri, fără ca vreunul să fie dezavantajat,
sau ca unul dintre ei să aibă privilegii.
Pentru aceasta este nevoie de o oarecare
aplecare spre respect și practici echitabile,
hai să le zicem democratice. În Europa, nu
este nici pe departe un concept modern –
există o tradiție care vine din Evul Mediu
(sau chiar din unele practici ale Imperiului
Roman), când ghildele sau breslele se
organizau astfel încât tainele meseriei să fie
transmise din generație în generație,
conform cutumelor acelor vremuri. Dacă
erai fiul unui tâmplar sau dulgher, era
foarte probabil ca și tu să ai aceeași meserie, preluând tehnicile de la predecesor
și având responsabilitatea de a le transfera
spre generația următoare, uneori cu
maximă discreție, deoarece fiecare meserie
avea secretele ei, care nu trebuiau împăr-
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tășite nimănui din afara comunității.
Fiecare membru al ghildei era el însuși un
profesionist în meseria respectivă, care
putea avea calfe și ucenici, și nu putea
accede la acel statut decât cu aprobarea
celor aleși să reprezinte breasla. Un ucenic
muncea mulți ani pentru a deveni calfă, iar
apoi calfa trebuia să dovedească de-a
lungul altor mulți ani că poate atinge
perfecțiunea unui meșter adevărat – iar
pentru aceasta, era nevoit să călătorească
din oraș în oraș pentru a învăța diverse
tehnici. Epoca de aur a ghildelor din
Europa au fost secolul al XIV-lea și al XVlea, iar dulgherii și constructorii aveau
printre cele mai puternice organizații, atât
de influente încât și azi se face o oarecare
asociere între ele și anumite societăți
secrete moderne...
Lucrurile s-au schimbat începând cu
epoca industrială, dar anumite meserii și-au
păstrat aceste tradiții - apartenența la o
anumită branșă, la o organizație profesională, având nu doar motive pragmatice, ci
și o componentă onorifică, de identitate
socială și de recunoaștere a priceperii unui
meșter sau specialist. Vorbim, totuși, de o
tradiție multiseculară, care nu putea să
dispară dintr-o dată.

Există asociații locale care se unesc în
asociații regionale și așa mai departe,
construind organizații naționale puternice
care au un cuvânt de spus în industrie, cu
tot ceea ce presupune: tehnici de lucru,
normative pentru materiale, activitatea
comercială, reprezentare juridică în interiorul branșei, în raport cu alte organizații
sau cu autoritățile. Membrii comunității se
respectă între ei, își respectă competențele
și nu se concurează neloial. Dincolo de
discuții asupra unei piețe libere, este foarte
posibil ca un membru al asociației să nu se
angajeze într-o lucrare într-o localitate
îndepărtată, dacă știe că acolo se află un
„confrate” la fel de competent. Asociațiile
urmăresc pregătirea profesională a membrilor lor, educația, stagiile de pregătire,
emit diplome și autorizații care, în țările
cu tradiție, valorează mai mult decât orice
alt document, dacă persoana respectivă
vrea să aibă o poziție corectă în piață –

au avut o viață scurtă și sterilă. Dar cele câteva
care au funcționat au avut un succes
neașteptat, chiar și pe termen scurt, ele
reușind să demareze proiecte, să atragă
atenția asupra unor probleme importante din
societate, chiar să influențeze decizii la nivel
legislativ și guvernamental. S-a demonstrat
că se poate, deci așteptăm o continuare.
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altfel, se mulțumește cu lucrări mici sau cu
subcontractări. Asociațiile organizează
concursuri, târguri și expoziții, sunt
vectori economici extrem de puternici.
Producătorii de materiale sunt foarte
atenți cu aceste organizații, încercând să le
cunoască problemele tehnice cu care se
confruntă, cum le pot ușura munca, ce
trebuie să facă pentru a-i determina să folosească un anumit sistem sau produs.
Arhitecții sunt, de asemenea, atenți la
metodele de lucru specializate, pentru că
astfel pot înțelege limitele pe care le au în a
proiecta o construcție, un acoperiș sau o
fațadă. Este o lume complexă, dar foarte bine
pusă la punct, care nu are nicio legătură cu
piața do-it-yourself, în care oricine are
senzația că poate orice; vorbim de lucrări care
au nevoie de un înalt grad de calificare, lucrări
care presupun riscuri și responsabilități.
În acest context, am putea să ne
gândim ce ar trebui să facem pentru a avea
și noi niște asociații profesionale stabile.
Există o tradiție a breslelor și în România nu doar în Ardeal, unde a funcționat sute
de ani sistemul german, în special în
orașele săsești, ci și în restul țării; existau
bresle negustorești sau meșteșugărești și la
Curtea de Argeș, Târgoviște sau Craiova
(olari, zidari, cărămidari, cizmari, tâmplari
etc.), acestea ridicând biserici proprii și
transformând efectiv micile târguri sau
curți domnești în orașe adevărate. Din
păcate, ne este foarte greu să ne mai asociem, chiar și la nivelul de acum câteva
sute de ani, când nu aveam atâtea canale
de comunicare. Nu reușim să trecem peste
orgolii și interese personale, pentru a
coagula o organizație care să ne reprezinte
interesele. Multe inițiative de asociere în
interiorul branșelor, din variate domenii,
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URSA - soluții pentru întreaga
TERMOIzOLAŢII

anvelopă a clădirii

În primul eșalon al eforturilor de a aduce spre zero consumul 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, complete 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 climatizării
diferitelor tipuri de imobile.
Este vorba, deci, de o problemă atât economică, prefigurând o criză a energiei, cât și ecologică. Casele
construite sau renovate în prezent trebuie să facă față
provocărilor viitorului; nu suntem siguri care va fi
evoluția surselor de energie din viitor, în schimb avem
un control bun asupra a ceea ce pot face construcțiile
noastre: putem economisi energie prin limitarea
pierderilor. Iar pentru aceasta, singura soluție viabilă
este o termoizolare cât mai eficientă.
Mai mult, se preconizează că în viitor se va trece la
energie termică de temperatură redusă (de exemplu
încălzirea prin pardoseală și prin pereți, pompele de

Condiția de bază: termoizolarea
În ultima perioadă ne confruntăm cu variații mari
ale prețurilor la gaze naturale și curent electric; tendința
generală este de creștere, ceea ce nu este deloc în
avantajul celor care au nevoie de energie pentru
încălzirea și răcirea clădirilor. Statisticile arată că, în
Europa, un procent de 60% din energia termică produsă
este consumată în clădiri, unde se locuiește sau se
lucrează, și doar 40% în activități pur industriale. În
plus, circa 88% dintre sistemele de încălzire sunt soluții
individuale, în majoritate centrale care ard combustibili
fosili (gaze naturale, cărbune, păcură), iar restul
funcționează cu încălzire centralizată; 80% din energia
consumată în clădirile de locuit și 60% din cea consumată în clădirile care asigură diverse servicii (birouri,
hoteluri etc.) este direcționată către încălzire și răcire.
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căldură, energia geotermală sau solară etc.), deosebită
de energia cu temperaturi ridicate, produsă de vechile
centrale care consumă de cele mai multe ori combustibili fosili și au nevoie de multă căldură pentru a încălzi
case slab izolate. Prin urmare, clădirile performante,
bine termoizolate, sunt pre-condiții ale optimizării
instalațiilor de climatizare, inclusiv în clădirile vechi.
Așa cum ne arată specialiștii în eficiență energetică,
degeaba înlocuim o sursă de căldură veche cu alta mai
performantă, dacă vom avea pierderi mari de energie
prin anvelopa clădirii (pereți, acoperiș, pardoseli,
ferestre), pe suprafețe mari sau punctual, prin punți termice. Termoizolarea este o problemă a întregii Uniuni
Europene, unde trei sferturi dintre clădiri sunt considerate ineficiente energetic.
Diferența dintre o clădire neizolată și una izolată
- exemple
l Într-o clădire neizolată termic, temperatura suprafeţelor periferice (pereți, tavane, pardoseli) este mai
mică decât cea a aerului – poate coborî până la 16°C sau
chiar mai jos; aceasta face ca aerul să circule mai rapid
și, deși se încearcă menținerea unei temperaturi optime,
persoanele din interior au în continuare senzația de frig.
În plus, suprafeţele respective formează condens și,
implicit, mucegai. Pentru a simţi temperatura aerului
de 20°C, într-o clădire neizolată aerul din cameră
trebuie să fie încălzit la circa 24°C.
l Într-o clădire izolată termic, temperatura suprafeţelor periferice poate fi de 19°C, atunci când aerul este
încălzit la 21°C. În acest caz, este respectat indicele de
confort termic de 20°C. Pentru același indice de confort
termic, dacă suprafaţa este încălzită cu un sistem de

încălzire a pereţilor, temperatura suprafeţelor periferice
este de 22°C; în acest caz, aerul trebuie încălzit la doar
18°C.

Metoda de izolare premium
Vata minerală de sticlă este în prezent cea mai
avantajoasă soluție pentru izolarea diverselor elemente
de construcție: pereți exteriori și interiori, poduri nelocuite sau mansardate (sub astereală), planșee, pardoseli,
componente de instalații. Motivele sunt numeroase:
l conductivitate termică
redusă;
l izolare fonică
superioară;
l nu îmbătrânește termic;
l este un material ușor;
l costuri structurale
reduse;
l se aplică rapid și simplu;
l excelentă rezistență
la foc;
l permeabilitate
la vapori;

l nu este afectată de
umezeală;
l nu permite
dezvoltarea
mucegaiului;
l este un material
flexibil, adaptabil;
l se poate recicla
integral;
l asigură un aer
interior sănătos;
l are un preț accesibil.

Datorită implementării celor mai noi cercetări și
tehnologii, se optimizează amprenta verde a clădirilor termoizolate: produsele din gama URSA
BIOnic nu conțin substanțe ce distrug stratul de
ozon sau potențează efectul de seră al atmosferei clorofluorocarburi (FCKW, H-FCKW), hidrofluorocarburi (H-FKW) sau hexafluorură de sulf (SF6).
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Dintre toate componentele construcției, acoperișul
este cel mai important scut termic, având în vedere că pe
aici au loc cele mai semnificative pierderi de căldură: 25
- 35% din total. Dar și celelalte pierderi sunt importante:
15 – 25 % prin pereți, sau 10 – 20 % prin pardoseală.
l Gama URSA Glasswool include 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. Iată câteva soluții URSA potrivite pentru o casă
eficientă energetic:
l URSA GOLD SF 32h/Vk (conductivitate termică
λD= 0,032 W/mK) - produs premium conceput pentru
acoperișuri, mansarde, pereți sau case din lemn.
l URSA SF 32 (conductivitate termică λD= 0,032
W/mK) – saltea din vată minerală de sticlă concepută
pentru acoperișuri, poduri nelocuite sau case de lemn.
l URSA SF 34 (λD= 0,034 W/mK)
– potrivită pentru acoperișuri
înclinate și mansarde locuite, tavane,
poduri nelocuite, case de lemn.
l URSA SF 38 (λD= 0,038 W/mK) –
este optimă pentru acoperișuri înclinate
și mansarde locuite, tavane, poduri

nelocuite, case de
lemn și alte tipuri de
structuri ușoare.
l URSA DF 40
(λD= 0,040 W/mK)
– material autoportant
pentru
acoperișuri
înclinate și mansarde locuite, tavane, poduri nelocuite,
pereți de compartimentare, placări de pereți.
l URSA PLUS Ab/ DF 42/ Ab (λD= 0,042 W/mK)
– este cașerată cu aluminiu și poate fi utilizată la
acoperișuri înclinate și mansarde locuite, tavane și
poduri nelocuite (cașerajul se montează spre spațiul
interior).
l URSA FDP – plăci ușoare de vată minerală de
sticlă hidrofobizate pentru fațade ventilate; au diverse
niveluri de conductivitate termică și dispun de cașeraj
din împâslitură din fibră de sticlă.
La nivelul acoperișului, se recomandă ca vata de
sticlă să se monteze în două straturi: primul strat
între căpriori, având grosimea egală cu înălțimea
căpriorilor, iar cel de-al doilea strat la fața
căpriorilor, astfel încât să se ajungă la o grosime a
termoizolației de minim 30 cm.

URSA România SRL

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

ursa.ro
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Acoperișuri în sistem
în satul olimpic Pragelato
Participanții la Olimpiada de iarnă, organizată la Torino, au locuit pe durata jocurilor în satul olimpic Pragelato, întins pe 7 hectare la o altitudine de 1600 metri. Pentru acoperișurile întregului sat olimpic a fost ales
sistemul complet Bauder, compania germană furnizând peste 15.000 mp de termoizolație peste căpriori
BauderPIR SWE și de membrană pentru acoperiș șarpantă BauderTOP TS 40 NSK.

C

onstrucția satului olimpic s-a
încheiat în 2005 și a inclus
numeroase cabane și un hotel
de 5 stele, Pragelato Village Resort & Spa,
cu 185 apartamente, 30 de suite și dotări
de top, precum 3 restaurante, bar în aer
liber, cramă de vinuri proprie, Spa și chiar
un cinematograf privat cu 48 locuri.
Astăzi, stațiunea este una de lux, celebră
pentru tratamentele Spa și natura sălbatică cu vedere directă asupra Alpilor.

BauderPIR SWE este un element termoizolant pentru acoperiş
în şarpantă destinat montajului direct pe căpriori sau astereală.

Date tehnice
Strat de acoperire superior
Strat de acoperire inferior
Margine
Lungime
Lăţime
Comportament la foc
Clasă de conductivitate termică
(WLS)
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aluminiu; suplimentar cu membrană
bitum polimer, antiorbire
aluminiu; suplimentar placă
termoizolatoare antizgomot 40/35 mm
lambă şi uluc, pe contur
1800 mm (dimensiune exterioară)
1780 mm (dimensiune constructivă)
1200 mm (dimensiune exterioară)
1180 mm (dimensiune constructivă)
clasa E, (B2 conform DIN 4102-1)
024 (BauderPIR)
035 (placă fonoizolatoare)

Pragelato este o așezare retrasă
situată la 60 km de Torino, într-un
peisaj montan sălbatic superb, în
apropiere de parcul Național Val

Troncea, aproape de granița franceză.
Fiind vorba de o zonă montană prin
excelență, cu masive căderi de zăpadă,
soluția firească prevedea realizarea unor

acoperișuri clasice, în șarpantă, iar
temperaturile reduse pe timpul iernii
impuneau o grijă sporită față de subiectul termoizolației.

BauderTOP TS 40 NSK este o membrană bituminoasă cu montaj sub învelitoare, autoadezivă pe cusătură,
pentru aplicare pe astereală.

Date tehnice
Suprafaţa superioară
Suprafaţa inferioară
Armătura
Lungime
Lăţime
Flexibilitatea la rece
Stabilitatea la cald
Rezistenţa max. la tracţiune
Alungire
Clasa ZVDH

Voal din fibre sintetice, benzi autoadezive pe
cusătură
Caşerat mineralic, benzi autoadezive pe
cusătură
Voal din fibre sintetice
40 m
1m
-25°C
≥+100°C
long. ≥ 450 N/50 mm
trans. ≥ 300 N/50 mm
long. ≥ 50%,
trans. ≥ 50%
UDB A

Obiectiv: Pragelato Village Resort
Localitate: Pragelato (Italia)
Suprafața: 15.000 m2
Proiectare: Charles Fessel, Architekturbüro BUP Bauer
+ Partner
Execuție: Haas Fertigbau GmbH
Produse Bauder
Membrană acoperiș șarpantă: BauderTOP TS 40 NSK
Termoizolație pe căpriori: BauderPIR SWE

11

DESIGn
DESIGn

e
t
a
t
e
s
a
c
e
iv
t
a
r
o
c
e
d
Tavane
e
t
n
e
r
a
p
a
i
z
in
r
g
u
c
u
sa
Plafonul nu face parte în mod obligatoriu
din ceea ce numim generic „acoperiș”, dar
are legătură cu acesta în mod direct atunci
când este vizat planșeul de sub pod; are
legătură cu întreaga construcție, pentru că
participă la rigidizarea ei. Acest element
de construcție are deci rol structural, iar
oamenii au ales deseori să îl abordeze și
estetic. De regulă, estetica lui este adaptată criteriilor de rezistență și
funcționalitate, ceea ce nu însemnă că este
lipsită de spectaculozitate. Printre cele mai
frumoase și elegante plafoane, cu un efect
accentuat asupra spațialității, sunt tavanele
casetate și cele cu grinzi aparente, despre
care vom vorbi în continuare.
12

De inspirație antică
Plafoanele decorative casetate, întâlnite
în numeroase clădiri monumentale, rezidențiale și mai ales în palate, instituții sau
lăcașuri de cult, au acest aspect consacrat
din motive deloc întâmplătoare. Dacă ar fi
să ne raportăm doar la arhitectura ultimelor secole, am putea spune că își au
originea în stilul baroc și renascentist târziu
– de aici au fost preluate în clădirile (mai
recente) romantice, neobaroce sau neoclasice, eclectice, Art Nouveau și Art Deco,
inclusiv în arhitectura neoromânească
autohtonă din prima jumătate a secolului
trecut. Matematicienii islamici și renascentiști dezvoltaseră chiar o pasiune pentru

De la construcțiile de pe Acropole, până la Reichstagul german și chiar la clădirile moderne din zilele
noastre, tavanul a fost privit ca un potențial suport pentru decorațiuni sau inscripții care să spună ceva
despre spațiul respectiv. Este cumva ﬁresc, ﬁind zona cea mai vizibilă și mai impozantă a unei încăperi.

teselație (de la latinescul „tessella”, care definea piesele componente ale unui mozaic
complex), încercând să creeze pe tavane
compoziții cât mai elaborate și mai rafinate
de casetare pe forme plane dar mai ales
curbe (bolți și cupole – o adevărată provocare pentru geometrie).
Dar tavanul casetat are de fapt o istorie
mult mai veche, în arhitectura greco-romană, care a găsit această inovativă metodă
de a realiza un plafon folosindu-se de grinzi
orizontale sprijinite pe ziduri sau pe
arhitravă (la temple). Grinzile, din lemn sau
piatră, erau așezate ca o grilă ce susțineau
acoperișul și crea spații pătrate, dreptunghiulare, chiar hexagonale sau octogonale,
de dimensiuni reduse, care puteau fi
închise apoi cu alte materiale – plăci de
piatră, scânduri de lemn, mortar armat etc.
Exemplele sunt numeroase și remarcabile:
Propileele, Templul Atenei Nike și Partenonul de pe Acropole – Atena, unele
temple romane din bazinul mediteraneean

(din Heliopolis - Liban, templul lui Augustus și Livia din Vienne- Franța, templul
Garni din Armenia), cupola Panteonului
din Roma (casetele erau realizate pe o
structură curbă – un element revoluționar
la acea vreme). La romani, termenul originar era „capsa”, provenit din grecescul
„kophinos”, și a evoluat ulterior în „caisson”;
avem și noi cuvântul „cheson”, care a căpătat alt sens, dar denotă tot o adâncitură, o
scobitură, un spațiu gol. În literatura de
specialitate, mai este numit plafon lacunar
(din latinescul „lacus”), cu acele panouri
scufundate fără rol structural. Structuri
asemănătoare tavanelor casetate pot fi văzute și în unele temple egiptene păstrate
până azi, în reconstituirile palatului din
Cnossos al civilizației minoice sau în
necropole etrusce din secolul al VII-lea î.
Hr., așa că... originalitatea se pierde către
începuturile arhitecturii. În urmă cu vreo
trei secole, se credea că aceste structuri au
fost inventate de către francezii de pe Valea
13
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Loirei în timpul Renașterii, dar vechimea
lor reală a fost înțeleasă abia după ce
europenii au început să devină pasionați de
istorie, deschizând primele șantiere arheologice de la Pompei și Herculaneum, unde
au văzut tavane casetate. Mai mult decât
atât, chinezii dezvoltaseră în paralel o tehnică similară de a construi încă din
antichitate, numită „zaojing”.
Tavanele casetate nu trebuie confundate
cu tavanele suspendate, montate pe structuri metalice, ca o anvelopă a planșeului, și
nici cu scafele, foarte la modă în ultimele
decenii. Acestea din urmă oferă un nou
aspect, un nou finisaj, un joc de forme și
culori, asigură o bună protecție acustică
uneori și permit ca prin spațiul creat
deasupra să fie trasate instalațiile; azi mai
sunt numite uneori tavane false sau... casetate, ceea ce poate crea o neînțelegere. Au
și acestea o istorie interesantă, atât în arhitectura europeană, cât și în cea din
Extremul Orient (Japonia), dar nu au niciun rol structural, din contră – încarcă
planșeul. La fel de adevărat este că în
prezent se realizează tavane casetate în
mod artificial: grinzile decorative (din
lemn, polistiren, ipsos, gips-carton) sunt
pur și simplu aplicate/montate, dar nu au
un rol structural.
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Sunt folosite pentru a recrea o amenajare
clasică, sau acolo unde un tavan prea înalt
trebuie dinamizat un pic pentru a evita o
amenajare monotonă, fără perspectivă în zona
superioară. Unii apelează la tavane suspendate
cu aspect casetat pentru a reduce volumul
camerelor (din considerente economice sau
ecologice), ori pentru ascunderea instalațiilor,
ceea ce poate fi uneori o idee bună.

Pentru camere înalte
Tavanul casetat are câteva particularități
remarcabile. În primul rând, acesta utilizează în modul cel mai eficient structura de
rezistență a planșeului; închiderile au
greutate relativ redusă, deci nu solicită în
mod considerabil planșeul. Greutatea este
preluată, de regulă, de sistemul de grinzi,
care poate fi din lemn, ori metal sau beton
armat acoperit cu mortar, care este modelat
după dorințe. Deasupra planșeului, se
poate realiza orice tip de pardoseală, pe suport din lemn sau beton. Ca estetică,
această metodă creează senzația de amplitudine, potențând dimensiunile reale; nu
sunt recomandate în camerele scunde, cu
înălțimea sub 3 metri, deoarece creează o
atmosferă înărcată. Adâncimea casetelor
poate fi mare doar în camerele foarte înalte,
proporțional.

15
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De asemenea, tavanul casetat poate
ascunde unele imperfecțiuni ale planșeului,
ori alte elemente de întărire a structurii –
grinzișoare, contravântuiri, sisteme de
ancorare, nituri, suduri etc. Închiderile, ca
și grinzile, pot fi ornamentate prin diverse
metode: sculpturi, mulaje, finisaje cu lacuri
și vopsele, tapet, medalioane, integrarea de
piese metalice sau decorațiuni diverse, care
să reflecte mai bine stilul arhitectural
urmărit. Tavanele casetate pot fi, așa cum
se vede în unele palate vechi, adevărate
opere de artă cu ajutorul picturilor
decorative, folosindu-se eventual metoda
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„trompe-l’oeil”, prin care se accentuează
spațialitatea. Michelangelo a folosit forma
și structura cupolei de la Capela Sixtină
(grinzi, muluri) pentru a crea efectul
tridimensional devenit faimos.
În arhitectura actuală, nu este obligatoriu ca aceste casete să fie egale, simetrice
sau să aibă forme regulate, mai ales dacă nu
au un rol structural nemijlocit.
În general, tavanele casetate realizate azi
sunt doar aparente, cu mici excepții la
casele cu planșee de lemn sau din prefabricate de metal ori beton.
Arhitectul poate decide unde sunt
necesare grinzile structurale și unde cele
care au doar rol în design. Proiectarea
acestora va ține cont și de amplasarea sau
conformația surselor de lumină; în trecutul
apropiat, tavanele casetate erau folosite și
pentru a masca sau integra firele instalațiilor
electrice,
rezultatele
fiind
spectaculoase: fiecare casetă cu becul ei –
eventual cu o plafonieră.
Este o ideea excelentă, care se practică și
azi, mai ales că becurile economice se
încălzesc foarte puțin și nu mai deteriorează
sistemul de plafon. Nu este exclus ca
panourile dintre grinzi să fie din sticlă mată
sau pictată, iar lumina să fie distribuită difuz
din spatele acestora.

O variantă mai simplă
Grinzile de lemn aparente sunt soluții
asemănătoare tavanelor casetate: grinzile
cu rol structural rămân vizibile, contribuind la estetica amenajărilor interioare.
Este, practic, una dintre cele mai vechi
metode de a realiza un acoperiș. De regulă,
grinzile sunt dintr-o singură bucată,
traversând camera de la un capăt la altul.
Deseori le întâlnim la case vechi, cu planșee
din lemn; în cadrul renovării, unii beneficiari aleg să renunțe la fața inferioară a
tavanului, dezvelind grinzile mari și
lăsându-le aparente, urmînd să rigidizeze
structura planșeelor în partea superioară
(turnarea unei plăci de beton, sau o suprastructură nouă din lemn). Camerele capătă

astfel un aspect rustic sau retro, foarte
căutat în prezent. Grinzile aparente pot fi
tratate și lăcuite sau chiar decorate și
sculptate, dar fără a le afecta rezistența.
Între grinzi, este potrivit un finisaj tradițional, cu tencuială, glet sau plăci din
gips-carton, ori din lemn, utilizând scândurile existente sau intervenind cu șipci
noi, tip lambriu.
Dar sistemul acesta de grinzi este
întâlnit nu doar la case vernaculare, ci și la
construcții cu o arhitectură mai elaborată,
monumentală. De multe ori este dificil să
faci deosebirea între ele și tavanele casetate,
atâta timp cât grinzile de lemn rămân
aparente și sunt distribuite pe direcții
diferite. Există și posibilitatea realizării
acestor grinzi în faza de construcție a unei
case noi de lemn, dar și de zidărie: se
integrează capetele grinzilor în centurile de
beton, după care se realizează cofrajul
pentru planșeu și se toarnă betonul. După
decofrare, tavanul va avea grinzi aparente,
care vor susține suplimentar planșeul;
pentru acesta, este foarte important să fie
consultat inginerul structurist sau arhitectul. Dacă planșeul a fost turnat deja,
grinzile aparente se pot realiza doar
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ancorându-le de acest planșeu sau de 18 – 29 ºC. Dacă se adaugă și fenomenul
natural de îmbătrânire a lemnului, grinzile
pereți, iar ele nu vor avea rol structural.
devin mai fragile în zonele cele mai
îndepărtate de punctele de sprijin, cedând
Rezistența în timp
sub
sarcini.
Un aspect important este rezistența în
Un semn al vulnerabilității tavanului
timp a acestor grinzi; dacă ele sunt doar
decorative, nu va fi o problemă – sunt este apariția crăpăturilor în diverse zone,
îndepărtate și eventual înlocuite în cadrul iar când este vorba de grinzi de lemn, un
reamenajării. Dacă sunt, însă structurale, lucru nu tocmai bun este ca fibrele să se
problemele pot fi importante pentru rupă în partea inferioară a grinzii. Și
întreaga construcție. Vedem uneori cum metalul va începe să cedeze atunci când
case vechi, aflate în zone protejate de încep să se desprindă din el bucăți de
autorități, nu pot fi renovate decât înlo- material corodat. Când vrem să știm dacă
cuind efectiv planșeele, și odată cu ele o crăpătură se lărgește, lipim deasupra o
bucată de hârtie; dacă hârtia se rupe,
spectaculoasele plafoane.
Principalul inamic este umiditatea, din înseamnă că planșeul va ceda într-un
aer sau infiltrată în structură, care poate orizont de timp nu foarte mare.
afecta la fel de distructiv traversele metalice
Tavanele casetate și grinzile aparente
sau armătura betonului (rugina), lemnul, sunt printre cele mai potrivite metode de a
ipsosul și celelalte componente ale schimba perspectiva într-o cameră, de a-i
sitemului de plafon. De aceea, cel mai da profunzime și de a o personaliza. În
adesea cedează planșeele peste subsoluri. casele vechi erau un lucru oarecum comun,
În cazul lemnului, umiditatea favorizează dar apariția planșeelor continue de beton a
apariția insectelor care xilofage și a ciuper- schimbat obiceiurile.
cilor; nu este necesară o umiditate excesivă
Totuși, acestea revin în designul interior
pentru proliferarea acestora, iar tem- și este clar că vor mai fi solicitate, chiar și
peratura care le permite dezvoltarea este de sub formă decorativă.
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Acoperișurile
ecologice

Acoperișul modern, așa cum este conceput de
proiectanții și producătorii vizionari ai momentului,
evoluează de la conceptul de element pasiv, cu rol
determinant în termo-hidroizolarea locuinței, la cel de
element activ, benefic mediului și utilizatorilor; acesta
încorporează noi materii prime și tehnologii, devine
mai sigur, generează procese menite să optimizeze
amprenta de carbon a construcției, aduce avantaje
economice notabile fără a se renunța la confortul
modern. Este ceea ce a urmărit și Bauder, cunoscutul
producător de sisteme pentru acoperișuri înclinate,
terasă și acoperișuri verzi, prin dezvoltarea noilor
game de produse.

Panoul termoizolant organic BauderECO
Unele materialele de izolare poluează efectiv aerul interior
prin emisii volatile sau prin particulele care se desprind (formaldehide, lianți sau aditivi toxici, substanțe folosite de regulă
pentru a împiedica dezvoltarea mucegaiului sau organismelor
dăunătoare). Panourile BauderECO se detașează însă de aceste
produse prin faptul că nu conțin astfel de substanțe. De asemenea, BauderECO menține calitățile termoizolante de excepție ale panourilor, aspect cu care suntem familiarizați, precum
și cea mai bună izolare fonică, putând îndeplini criteriile pentru
acoperișurile din apropierea aeroporturilor. Aceste panouri cu
structură tip sandwich pot fi utilizate pentru o largă varietate
de aplicații, în special pentru acoperișurile înclinate, respectiv
pentru termoizolarea peste căpriori.
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Structura de tip sandwich a noului BauderECO fost
concepută astfel încât montajul să fie rapid, fără a fi
necesare alte materiale termo-hidroizolante:
n Strat laminat - folie hidroizolantă din polipropilenă
pură, deosebit de rezistentă și antiderapantă, ceea ce
înseamnă că se poate păși în siguranță pe ea atunci când
placa este montată, chiar și pe vreme umedă.
n Grilă de tăiere - este o grilă imprimată din 10 în 10 cm
care ușurează debitarea și execuția suprastructurii învelitorii.
n Miez termoizolant - compus în mare parte din
biomasă (reziduuri din agricultură sau prelucrarea
lemnului) și din diverse materiale reciclate, ambele având
cele mai mari performanțe de izolare (WLS 025).
n Straturi de acoperire - permeabile la vapori, sunt
amplasate pe ambele părți ale panoului și sunt realizate din
calcar fosilifer (sau cochilii de scoici), circa 4% din greutatea
panoului, amestecat cu vată de sticlă obținută din deșeuri
ale industriei alimentare.
n Strat laminat autoadeziv pe orizontală și verticală
- reprezintă continuări ale stratului de polipropilenă, astfel
că panourile au o acoperire hidroizolantă continuă,
rezistentă, suprapusă imediat după montaj.

Membrana cu fotocataliză
BauderKARAT Air+
Un puternic caracter ecologic are și membrana bituminoasă
BauderKARAT Air+ cu aplicare prin sudare, având o acoperire
specială de substanțe active pentru neutralizarea poluanților prin
procesul de fotocataliză. Aplicând membrana recent dezvoltată de Bauder, vom avea mai puțin oxid de azot (NOx) și mai
puțin praf fin în aer, cu efecte pozitive pentru sistemul respirator,
în special pentru astmatici și cei predispuși la cancer pulmonar.
Avantajele sunt evidente și pentru animale, care își pot recupera
mediul de viață, sau plante, mai puțin expuse ploilor acide.
Stratul de substanțe active, împreună cu lumina solară, începe un proces fotocatalitic ce transformă compușii chimici
de oxid de azot în substanțe inofensive. Apa de pe aceste acoperișuri, care spală reziduurile, poate fi folosită fără probleme
la udarea plantelor, de exemplu. Este important ca membrana
să rămână curată, pentru ca ingredientul activ să poată interacționa cu soarele și cu mediul ambiant. De aceea, se recomandă ca acoperișul să aibă o pantă de minimum 2%. Este un
material ideal pentru acoperișuri fotovoltaice, mulțumită unei
bune reflexii datorate ardeziei alb-gri cu care este acoperită
membrana.

Acoperișurile verzi Bauder
Nu putem să nu menționăm sistemele de acoperiș verde,
domeniu în care Bauder este lider de piață, având o experiență
de câteva decenii. Un acoperiș verde extensiv sau intensiv, construit pe terasa unei construcții moderne, înseamnă recuperarea unui colţ din natura pierdută, răcirea aerului în peisajul
urban marcat de insule de căldură, producerea oxigenului, reglarea umidităţii locale, filtrarea prafului şi utilizarea eficientă
a apei meteorice. Acoperișul verde îmbunătățește calitățile termotehnice ale construcției, iar printr-o plantare executată profesional se prelungeşte durata de viaţă a hidroizolaţiei
acoperişului. Acesta va reprezenta o atracție permanentă pentru cei care utilizează clădirea și o extindere a spațiului util, ridicând valoarea de piață a construcției.

BAUDER ROMANIA
P-ța 1 Mai nr. 4-5, 400141 Cluj-Napoca
Tel: +40 264 20 66 38
Cluj:
Timișoara:
Moldova:

email: info@bauder.ro
www.bauder.ro
0745 326 690; 0748 227 767
0744 393 113 | București: 0799 007 181
0744 790 987
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MasterSeal Roof - sisteme lichide
pentru aplicații rapide, cu durată lungă de viață
În arhitectura contemporană, marcată de tendințe
precum funcționalitatea, o geometrie redusă la
forme esențiale, economisirea resurselor și eficiența energetică, este foarte des întâlnit acoperișul tip terasă sau cu o formă simplă – atât în
cazul construcțiilor industriale, al clădirilor cu
destinație comercială, centre logistice și depozite,
cât și pentru clădiri rezidențiale, de birouri, instituții
etc. Totuși, acoperișul a devenit spațiu de
amplasament pentru diverse elemente de instalații,
sau a căpătat noi destinații (zone amenajate pentru
trafic sau socializare, terase înverzite); prin urmare,
acesta trebuie conceput astfel încât să facă față la
noi solicitări, fără a neglija partea estetică. Sistemele
de impermeabilizare aplicate în stare lichidă câștigă
tot mai mult teren, deoarece proiectanții nu mai
sunt condiționați de complexitatea sistemelor
clasice. Totul se rezolvă cu aplicații simple, uniforme,
pentru toate detaliile acoperișului. În acest sens,
sistemele MasterSeal Roof de la Master
Builders Solutions, utilizate cu succes în toată
lumea de peste două decenii și îmbunătățite
permanent, pot fi considerate un reper.
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n ultimii 10 ani, au fost realizați peste 15 milioane de metri
pătrați de acoperiș MasterSeal Roof, ceea ce reflectă
succesul de care se bucură aceste sisteme. Membranele
poliuretanice și poliureice MasterSeal Roof sunt soluții rapide
de impermeabilizare care pot fi puse în operă continuu, fără
pauze, independent de celelalte lucrări de pe șantier, deoarece
membranele lichide se întăresc rapid, cu rezultate imediate.

Acestea 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 permeabilității la vapori.
Un mare plus al lor este și faptul că se pot aplica, prin pulverizare sau manual, pe majoritatea tipurilor de straturi suport:
beton și mortare pe bază de ciment, oțel, lemn și derivate din lemn, membrane bituminoase, diverse tipuri de
hidroizolații polimerice care nu își mai îndeplinesc rolul.
Membranele MasterSeal, aplicate în straturi subțiri, respectă
îndeaproape forma acoperișului, indiferent dacă este tip terasă
sau înclinat, intervenind cu noutatea cromaticii, pentru care
se poate opta dintr-o gamă largă de nuanțe personalizate.
În principiu, sistemele sunt compuse din 3 straturi:
n grund (primer) P cu aderență puternică la stratul
suport, având rolul de a împiedica circulația apei între straturi
și capacitatea de ”autoreparare”;
n membrana hidroizolantă M care are o elasticitate
ridicată și previne apariția oricăror fisuri în cadrul sistemului;
n stratul final TC, deosebit de rezistent la condiții meteo
extreme, inclusiv radiații UV, protejând hidroizolația și
conferind sistemului un aspect agreabil.
Sistemele pe bază de membrane lichide din gama largă
MasterSeal au caracteristicile fizice optime pentru a face față
și mișcărilor dinamice la o gamă largă de proiecte de structuri, date fiind variațiile de temperatură și umiditate posibile
într-un climat temperat excesiv ca al nostru. Combinând în
mod inteligent 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.
Sistemele MasterSeal Roof, concepute special pentru
acoperișuri, includ materiale poliuretanice și poliureice hibride
potrivite pentru toate condițiile climatice cu care se confruntă
o construcție, 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. Membranele
perfect continue, 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.
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Avantajele MasterSeal Roof

n Formează sisteme complete, continue, hidrizolante,
fără a avea nevoie de suduri și îmbinări care devin de multe
ori zone vulnerabile ale unui sistem de impermeabilizare.
n Sistemele pot fi aplicate pe majoritatea tipurilor de
substrat - beton, asfalt, metal, lemn etc.
n Permit aplicații simplificate pentru acoperișuri cu
zone de acumulare, străpungeri și structuri complexe.
n Potrivite atât pentru proiecte noi, cât și pentru
recondiționări, economisind resursele.
n Deseori, acoperișurile pot fi reparate fără a îndepărta
vechiul strat de impermeabilizare, ceea ce înseamnă
economii importante de timp și costuri.
n Suprafețele acoperite pot fi nelimitate, integrând cu
succes detaliile și diversele elemente constructive ale
sistemelor de acoperiș.
n Au durată lungă de viață, în condiții dure de mediu gamă largă de temperaturi, expunere directă la UV, vânt,
ploaie, gheață etc. Proprietățile speciale ale acoperirilor permit
o durată de viață de până la 25 de ani și chiar mai mult.
n Aplicarea nu presupune un efort logistic major, prin
urmare se poate realiza fără întreruperea activității curente
în interiorul clădirii. Chiar și tubulaturile sistemelor de aer
condiționat sau instalațiile pot funcționa neîntrerupt în
timp ce sunt acoperite cu MasterSeal Roof.
n Întărirea și crearea rapidă unor membrane rezistente
permite ca lucrarea să avanseze fără timpi morți și fără
întârzieri neprevăzute.

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. Aceștia
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. Sunt posibile abordarea suprafețelor
verticale, hidroizolarea rapidă a detaliilor, deschiderilor și străpungerilor, cum ar fi cele pentru ventilatoare, luminatoare și
coșuri de fum. Un alt 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.
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Produsele MasterSeal pot fi utilizate astfel pentru renovarea acoperișurilor vechi, fără necesitatea de a îndepărta membranele existente, ci doar prin pulverizarea in-situ peste vechea
hidroizolație, oferind o soluție simplă și rapidă de mentenanță.

Divizia de produse chimice pentru construcții
a BASF devine entitate independentă sub
denumirea Master Builders Solutions.
Pentru mai multe informații, accesați:
www.mbcc-group.com
Construim performanțe durabile!

oﬃce.mbs-romania@mbcc-group.com
Tel: 0344 520 114

JURIDIC

ÎMPĂRțIREA PODULUI șI A SUBSOLULUI
DIn IMOBILELE CU MAI MULțI PROPRIETARI

misiune imPosibilĂ sAu reAlitAte?
Situația clasică, cel mai des întâlnită la imobilele
construite în perioada antebelică sau interbelică,
majoritatea situate în zonele centrale și ultracentrale
ale Bucureștiului șau orașelor mari, este următoarea:
o parte dintre apartamente au fost retrocedate
vechilor proprietari deposedați abuziv de imobile și o
altă parte au rămas în proprietatea chiriașilor statului.
Acest mix generează o serie de neînțelegeri între
proprietari, întrucât există diferențe semniﬁcative
între modul în care ﬁecare dintre noii colocatari
înțelege să se îngrijească, sau nu, de propriul apartament și de spațiile comune.

În aceste imobile, o dificultate majoră este creată și de
lipsa unui organ de gestiune și administrare, precum
asociația de proprietari și structurile aferente acesteia,
ceea ce face ca rezolvarea tuturor aspectelor administrative și locative ale spațiilor comune să fie lăsate la
„mica înțelegere” a coproprietarilor.

Un potențial nevaloriﬁcat
Există spațiile comune clasice, precum holurile de acces,
casa scării, instalațiile, fațada, acoperișul care vor rămâne
întotdeauna în coproprietatea forțată a proprietarilor apar-

tamentelor și a căror stare de
întreținere depinde de bunăvoința – de multe ori
inexistentă – a diverselor categorii de coproprietari. Însă, în
multe situații, în aceste imobile
vechi (în special cele care se
încadrează în categoria vilelor)
există spații generoase la subsol
și mansardă/ poduri locuibile
care sunt lăsate în voia sorții. Simona Mitrănescu
Motivul este că acestea consti- avocat specializat
tuie tot obiectul dreptului de construcţii şi imobiliare
proprietate comună indiviză,
niciunul dintre proprietarii de apartamente neputând să reclame
un drept de proprietate exclusivă asupra lor. Proprietarii, care în
alte situații și-ar da interesul pentru întreținerea spațiilor
respective, iau această situație ca pe un dat, lăsând împreună cu
restul aceste spații într-o stare precară de întreținere.
Totuși, există soluții la care se poate recurge, cu scopul de a
transforma aceste spații ale tuturor, din spații abandonate în
spații care să fie deținute în proprietate exclusivă de către unul
sau mai mulți dintre coproprietari.
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În căutarea unei soluții amiabile
Soluția poate fi una amiabilă, care implică participarea în
unanimitate a proprietarilor la încheierea în fața notarului a
unui set de documente prin care părțile își dau acordul privind
schimbarea destinației din spațiu de folosință comună (subsol,
mansardă, uscătorii etc.) în spațiu de folosință exclusivă, crearea
de cărți funciare individuale pentru aceste spații nou create,
urmate de transferul prin vânzare sau alte forme translative de
proprietate către unul sau mai mulți dintre coproprietari. Acest
deznodământ este însă unul puțin probabil, deoarece relațiile
dintre vecini sunt mai degrabă deja tensionate, iar opoziția a
cel puțin unuia dintre aceștia face imposibilă parcurgerea și
finalizarea demersului pe cale notarială.
În aceste ipoteze conflictuale există însă și varianta de a apela
la instanțele de judecată pentru ieșirea din indiviziune cu privire
la podul, subsolul sau alte încăperi din imobil. În funcție de
configurația și suprafețele efective, acestea fie pot fi partajate în
natură și formate loturi care se vor atribui în proprietate exclusivă
tuturor părților litigante, fie pot fi atribuite doar unora sau unuia

dintre proprietari, cu obligarea
la plata unei sulte către partea
căreia nu i-a fost atribuit în
natură imobilul. Bineînțeles,
posibilitatea schimbării destinației va face obiectul unei
analize de specialitate în cadrul
probei cu expertiză tehnică
judiciară, care de asemenea va propune și formarea de loturi spre
atribuire. Vor exista spații a căror destinație nu va putea fi
schimbată, datorită funcțiunii preponderent tehnice și al căror rol
este să deservească toate proprietățile exclusive existente în
imobil, însă aceste aspect, astfel cum menționam anterior, va fi
determinat de un expert judiciar.
Dat fiind că unul dintre punctele importante urmărite de
părțile participante la un astfel de litigiu este și înregistrarea
proprietăților individuale nou formate în cartea funciară, este
deosebit de important să se acorde o atenție deosebită formulării
obiectivelor expertixelor de specialitate și stabilirii corecte și
complete a cadrului procesual. Vestea buna este însă că există
pârghii legale care, corect folosite, pot pune capăt unor situații
neplăcute și mai ales dăunătoare stării generale a construcțiilor.

Simona Mitrănescu
avocat specializat
construcţii şi imobiliare
Str. Ştefan Mihăileanu, Nr. 28, Sector 2, Bucureşti
Tel: 0722 140 720
Email: simona.mitranescu@imolegal.ro;
web: www.imolegal.ro
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VELUX - un nou luminator
pentru acoperiș terasă
Articol realizat cu fotograﬁi și informații de actualitate oferite de compania Velux.
VELUX, cel mai mare producător de ferestre de mansardă, lansează pe piața construcțiilor un nou produs care
garantează siguranța și confortul interior optim. Este vorba despre un nou luminator pentru acoperiș terasă,
destinat clădirilor nerezidențiale, industriale precum și spațiilor neîncălzite.

De mai bine de 80 de ani, VELUX le oferă clienților săi o gamă
variată de produse, ideale pentru toate locuințele, cerințele și
bugetele. Sunt produse inovatoare, care aduc la interior lumină
naturală și aer proaspăt, dar și o bună izolare termică tradusă
prin consum redus de energie și costuri mai mici la încălzire.
Prin lansarea noului luminator pentru acoperiș terasă, compania își
consolidează prezența pe piața competitivă a construcțiilor și își câștigă
locul pe un segment neexeplorat până acum, cel al clădirilor nerezidențiale
precum și al celor neîncălzite. Pentru prima oară, acest tip de clădiri precum
cele industriale, birourile, depozitele, garajele sau magaziile pot fi dotate cu
o soluție perfectă de iluminat natural de la VELUX, care le va asigura:
lumină, initimitate, izolare fonică excelentă, cu minimum de întreținere.
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Ce beneficii îți aduce noul luminator pentru
acoperiș terasă
l Asigură lumină naturală, intimitate, izolare fonică în spații
nelocuite precum clădiri industriale, depozite, garaje sau magazii.
l Suprafața lui nu este sensibilă la zgârieturi sau murdărie, are
nevoie doar de o minimă curățare, așa că timpul dedicat întreținerii lui
este redus considerabil.
l Mai mult, produsul protejează și împotriva supraîncălzirii și ajută
la menținerea unui climat interior confortabil.
l Se montează și se înlocuiește extrem de ușor.
l Posibilitatea de transformare a ferestrei fixe în varianta cu
acționare electrică

“VELUX demonstrează încă o dată că este o companie inovatoare,
iar noi suntem onorați să anunțăm lansarea și pe piața din România a
celui mai nou produs din portofoliul companiei. Lumina naturală
îmbunătățește spațiile interioare, iar faptul că o putem folosi în locul
iluminării electrice înseamnă și economii la facturile de energie
electrică. Noul luminator VELUX pentru acoperiș terasă este o soluție
excelentă care oferă o cantitate suficientă de lumină naturală difuză
prin acoperișul terasă. În același timp, este un produs care îmbunătățește izolarea fonică cu până la 22 dB, ce protejează împotriva
supraîncălzirii și are nevoie doar de întreținere minimă”, spune Noemi
Ritea, Market Director / Director de piață VELUX România.

O idee bună pentru afacerea ta
Dacă afacerea ta se desfășoară într-una din clădirile menționate
mai sus, depozite, garaje, magazii, clădiri mari industriale, atunci
luminatorul VELUX pentru acoperiș terasă va fi un factor benefic
pentru îmbunătățirea productivității, a performanței și a stării de bine
a colegilor tăi. De ce? Pentru că este recunoscut faptul că lumina
naturală, care intră din plin prin luminator, contribuie activ la toate
aceste aspecte. În plus, pentru că vei avea lumină naturală pe tot
parcursul zilei, vei face și economii considerabile la energie.

Ce trebuie să știi dacă ești montator
Luminatorul pentru acoperiș terasă se montează, înlocuiește sau
upgradează foarte ușor. Este disponibil în 10 dimensiuni diferite, de la
60x60 cm la 200x100 cm cu o cupolă cu 2 sau 3 straturi și este
potrivit pentru acoperișuri cu o înclinație de la 0 ° la 15 °. Poți alege un
luminator pentru acoperiș terasă cu o cupolă cu 2 sau 3 straturi, din
acril sau policarbonat și tocul iluminatorului în varianta cu acționare
electrică sau fixă din PVC sau fibră de sticlă. Ambele opțiuni de tocuri
oferă izolație termică de bază și sunt disponibile între 15, 30 cm cele
din PVC și 50 cele din fibră de sticlă. Produsul poate fi comandat la
toți distributorii VELUX din toată țara.

Despre VELUX România
De 24 de ani, mai precis din 19 mai 1997, VELUX România aduce
lumina și aerul proaspăt și în casele din România și din Republica
Moldova. VELUX România are sediul central și depozitul la Brașov,
alegerea unui oraș din centrul țării fiind de la început o decizie
strategică pentru distribuirea optimă a produselor. Gama de produse
cuprinde ferestre de mansardă și luminatoare modulare, rulouri
decorative, produse de protecție solară și rolete exterioare, dar și soluții
pentru locuințe inteligente. Aceste produse ajută la asigurarea unui
climat interior sănătos și durabil, pentru muncă și învățare, pentru joc
și relaxare. Compania se implică constant în cauze sociale și în viața
comunității brașovene. Pentru mai multe informații accesează
www.velux.ro, Facebook VELUX Romania și urmărește materiale video
despre produsele VELUX pe canalul Youtube/VELUXRomania.
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green roof

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 rezistente
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.
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

Odú Green Roof
târgu mureș b-dul 1848 nr 2, e-mail : oﬃce@odu.ro
tel 0744 556 594 Fax/tel 0365 882 236
membru al AAPr (AsociAȚiA AntrePrenorilor
De PeisAGisticĂ Din romÂniA)

Între Levant și La Belle Époque
Nu ne propunem să vorbim despre zonele
impersonale și de strictă funcționalitate ce se pot întâlni
și aici, ca în orice oraș din țară - au fost teme abordate
îndelung și cu rezultate practice nu prea spectaculoase.
Dacă am surprins ceva care ne-a determinat să scriem
acest articol este liniștea vechilor străzi cu umbră, cu
case vechi, unele admirabil păstrate, altele aflate în
pragul ruinei, cu acel ceva urban și în același timp
pașnic, atemporal, pe care îl regăsim tot mai greu în
cartierele boeme ale Bucureștiului.
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Sunt casele cu un singur cat, zidite trainic,
cu ornamente ce indicau cumva bunul-gust și
darea de mână a proprietarilor, cu curți
umbrite de nuci, cu verande largi, o interlume
care lega Levantul de modernitatea din La
Belle Époque. Sunt străzile care după ora
prânzului îți transmit fără greș că e ora siestei,
care toamna sunt învăluite în miros de ardei
și vinete coapte. Și, cumva, în dezacord cu cel
care spunea că lumea e insuportabilă în dupăamiezele de duminică, ne putem transpune în
acele zile de odinioară, cand lucrurile păreau
că au totuși un rost al lor.
Puține orașe ne apar asemenea Bucureștilor vechi - ca stil, concepție și metehne
perpetuate până în zilele noastre. Pe lângă
zona centrală, cu vechi clădiri administrative
renovate, intercalate cu altele mai noi, în stil
așa-numit „internațional”, am fotografiat case
nerestaurate, unele având mare nevoie de
măsuri ferme ca să nu dispară; sunt case care
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rămân oarecum suspendate, excluse din
evoluția firească a unui oraș. Zona de
promenadă din centru a devenit un amestec
de stiluri, de la neoromânesc monumental la
blocuri de ani 1960, cu cele mai mici apartamente. Sunt multe Pub-uri și restaurante,
nu spectaculoase dar relativ frecventate,
biserici de diferite confesiuni și o școală
militară. Găsim mult mai intesante zonele
adiacente centrului oficial, cum e și în cazul
Bucureștiului și al altor orașe din sudul țării,
Ploieștiul sau Craiova de exemplu.
Cumva, este interesant tocmai ceea ce a
rămas în urma evenimentelor din ultimii 80
de ani - a scăpat și comuniștilor, cu zelul lor
absurd, a scăpat și tranziției cu haosul ei,
scapă și azi dorinței de eficiență și utilitate.
Locuirea în centrul unui oraș nu poate fi
dezirabilă dacă ești înconjurat doar de bănci,
oficii de pariuri, magazine second hand și
farmacii. Diferența între centrul modern, în
sens strict utilitar, și străzile vechilor case cu
liniștea și buna lor rânduială arată că progresul
poate fi o idee fără fundament în realitate.

Un oraș ales de istorie
De acest oraș și de împrejurimile lui se
leagă istorii și legende (unele dintre ele
plauzibile) extrem de interesante. În primul
rând, se pare că în acest spațiu a trăit tribul
lui Dromihete, cel care l-a învins fără drept
de apel pe Lisimah, general al lui Alexandru

Nu toate construcțiile
din anii comunismului
sunt dezagreabile; poate
că, în alt context, ar ﬁ
fost considerate decente. Ele sunt însă inoportune, devenind prin
contrast niște obstacole
după care se ascund
adevăratele valori arhitecturale. Iar reclamele
colorate și ﬁnisajele de
fațadă, apărute după
cum a considerat
ﬁecare că își poate personaliza spațiul, nu fac
decât să accentueze
senzația deranjantă.

Macedon devenit satrap al Traciei, dornic să își extindă
stăpânirea la nord de Dunăre. După cucerirea romană,
în zonă a existat un castru, amplasat atunci la granița
estică a Daciei, dar a mai trecut circa un mileniu până
ca mica localitate să devină târg, și apoi oraș. Era și
greu, deoarece în apropiere existau în Evul Mediu încă
trei orașe care au fost, pe rând, capitale ale Țării
Românești – Câmpulung Muscel, Curtea de Argeș și
Târgoviște. Totuși, aici și-au stabilit reședința
temporară câțiva domnitori (Țepeluș cel Tânăr,
Mihnea cel Rău și Vlad cel Tânăr), iar în secolul al XVIlea, sub Neagoe Basarab, a existat o curte domnească.
Era totuși un loc strategic, aflat la confluența
drumurilor către cele mai importante orașe ale țării –
cele trei menționate, plus Bucureștiul și Craiova.
În 1714, Piteștiul a fost nevoit să îl găzduiască
timp de o lună pe Regele Carol al XII-lea al Suediei și
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În tot mai multe orașe
românești, zona
centrală, cu clădiri vechi,
este transformată în
zonă pietonală, cu
magazine, restaurante și
terase, unde
promenada de
duminică după amiază
pare că a devenit un
obicei. Același lucru se
petrece și în Pitești, ceea
ce le aduce
participanților un
sentiment de
apartenență la
comunitate, care nu
este deloc rău. În acest
context, pot ﬁ salutate
și eforturile de renovare
și revalorizare a clădirilor
vechi, care nu fac decât
să consolideze
sentimentul respectiv.
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suita sa, acesta fiind în exil în Imperiul
Otoman după ce pierduse tronul Imperiului
Suedez în confruntarea cu Petru cel Mare al
Rusiei. Cu toate aceste evenimente importante, Piteștiul era încă la 1800 un oraș mic,
cu circa o mie de familii, opt biserici și câteva
case boierești. Cam în această perioadă a
început să se dezvolte, în oraș apărând mai
mulți comercianți, atrași de dezvoltarea
tăbăcăriilor – zona montană din apropiere
era o permanentă sursă de piei de animale.
Evoluând rapid în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, dar și prin poziția sa,
Piteștiul ajunge capitala Județului Argeș,
înființat în urma organizării administrativteritoriale a lui Alexandru Ioan Cuza din
1864, statut pe care îl menține și în timpul
monarhiei, apoi până în zilele noastre.
Exista, ce-i drept, și Județul Muscel, cu
capitala la Câmpulung, care azi face parte din
Județul Argeș. La 1900, puteam vedea un oraș
de circa 16.000 de locuitori, cu liceu, mai
multe școli primare și de meserii, un spital,
iar, din punct de vedere economic, aici funcționa o fabrică de postav și una de produse
chimice. Afacerile au atras comercianți și
meșteșugari de diferite etnii (inclusiv evrei și
italieni), astfel că în oraș funcționau și o
școală catolică, una evreiască, una luterană,
biserici de diferite confesiuni și chiar o
sinagogă. În această perioadă încep să apară
marile proiecte edilitare (clădiri administrative, drumuri), iar în 1912 se introduce
curentul electric – este primul oraș electri-

ficat din această zonă a țării. Inițiativa privată
a avut un rol decisiv în acest proces, electrificarea făcându-se cu ajutorul câtorva
piteșteni bogați și al unor bănci locale, care
au consimțit să finanțeze lucrările, urmând ca
primăria să amortizeze investiția în următorii
40 de ani. Astfel, au apărut uzina electrică,
iluminatul public și primii consumatori privați. Perioada de dinainte de Primul Război
Mondial a fost și cea în care au fost construite
multe case în manieră europeană, în special
în stil neoclasic, pentru care localnicii cu dare
de mână au avut o apetență deosebită. În
perioada interbelică au apărut și construcții
neoromânești, cumva în mod firesc, Muscelul
(alături de Oltenia) fiind zona din care au fost
extrase elemente tradiționale definitorii
pentru acest stil.
Cea mai radicală transformare a fost înregistrată însă în perioada comunistă. În 1966
a apărut în apropiere, la Mioveni (satul Colibași) uzina de autoturisme Dacia; în 1969 – o
rafinărie de mari dimensiuni, cu o producție
variată (Arpechim), iar în 1971 un institut de
cercetări nucleare. Din 1991, Piteștiul este
oficial și oraș universitar, având la bază câteva
unități de învățământ post-liceal înființate în
1962 (institutele de subingineri și pedagogic).
Iată că primul secol al acestui mileniu a găsit
Piteștiul într-o formă ceva mai bună decât pe
orașele „rivale” din apropiere.
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Făcând abstracție de cantitate, frumusețea
orașului rămâne în clădirile construite în
perioada regalității. Printre case cu o arhitectură
simplă, vernaculară, au apărut atunci vile și
palate cu aspect european, de o eleganță fără
cusur. Le regăsim și azi, chiar dacă acum sunt
obturate uneori de blocuri și clădiri considerate
moderne în a doua jumătate a secolului trecut,
ca să nu mai vorbim de impietățile estetice ale
epocii de tranziție. Să vedem în continuare
câteva dintre aceste repere arhitecturale.
Ateneul Popular a fost o instituție culturală interbelică, celebră pe plan local, care
a funcționat într-o clădire cu alură de templu
grec; aceasta era casa, sau mai bine zis palatul,
familiei Purcăreanu (Ion Purcăreanu - senator
liberal), construită în 1874. Ajunsă la 1896,
prin dotă, la Alexandru Fostiropol, unul
dintre viitorii primari ai Piteștiului, casa a fost
reamenajată în urma unui incendiu din 1899
astfel încât să poată fi utilizată ca cinematograf sau teatru. Dar cea mai remarcabilă
destinație a fost cea de sediu al Ateneului
Popular, o organizație culturală inițiată de
protipendada locală, care și-a desfășurat
activitatea timp de două decenii, între 1928 și
1948. Aici au ținut prelegeri personalități ale
vremii precum Liviu Rebreanu, Tudor Mușatescu, Mihail Sorbul sau Nichifor Crainic, au
fost organizate o bibliotecă și un muzeu.
Trebuie spus că la Pitești a funcționat intens
Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor
Românilor, susținătoare a unionismului, din
care făceau parte și mulți dintre cei care au
susținut Ateneul Popular. În 1950 clădirea a
fost naționalizată și transformată, la un
moment dat (după o renovare generală), în
restaurant, iar recent a devenit magazin de
îmbrăcăminte... Imobilul se află pe lista
monumentelor istorice ale Judeţului Argeş.
Curtea de Apel este o altă clădire emblematică a Piteștiului, fiind construită în 1912
-1914 sub coordonarea arhitecților Eracle
Lăzărescu și Arghir Culina. Fost Palat de
Justiție (Tribunalul Argeș), edificiul are o
fațadă în stil neoclasic, cu scări de marmură
și coloane masive ce susţin frontonul.
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De-a lungul timpului a mai fost Palatul
Culturii, Biblioteca Judeţeană, iar astăzi a revenit
justiției, ca sediu al Curţii de Apel Piteşti.
Clădirea Cinematografului „Sebastian
Papaiani” se află în apropirea Curții de Apel și
a preluat la etaj câteva birouri ale acestei
instituții. În 1905, se construia aici o elegantă
clădire neoclasică pentru a găzdui Banca
Populară, având la parter o sală mare cu destinația de teatru sau cinematograf (Sala Aquila).
Destinația sălii s-a păstrat inclusiv în perioada
comunistă, când a funcționat ca cinematograf
muncitoresc, dar și ca sală de teatru, iar la etaj
a fost amplasat sediul Uniunii Tineretului
Comunist și un birou de turism pentru tineri.
Denumirea cinematografului a devenit
Modern după 1990, iar după 2013, când a fost
renovat, acesta a fost „rebranduit” după cunoscutul actor Papaiani, piteștean la origine.
Pierzând lupta cu multiplexurile moderne
și cu inerția autorităților de a utiliza eficient
un spațiu, în prezent statutul fostului cinematograf este incert.

România anilor 1900, un
stat tânăr și nu foarte
mare, dar cu aspirații europene, își căuta identitatea inclusiv în felul de a
construi; pentru aceasta, a
preluat ”forme fără fond”,
dar care, în timp, au devenit profund autohtone.
Renunțând treptat la arhitectura neoclasică,
piteștenii s-au orientat
apoi spre un stil românesc, care a coincis în
mod fericit cu crearea
României Mari.
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Clădirea în care funcționează Galeria de
Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” a fost
inaugurată în 1886, după proiectul neoclasic al
arhitectului Ion N. Socolescu, unul dintre
întemeietorii Societății Arhitecților Români. Ea
a fost concepută să găzduiască primăria orașului,
ceea ce a și fost până în 1968, când a devenit
galerie de artă cu numele unui pictor piteștean
de origine germană. În prezent, are în
patrimoniu circa 1100 lucrări de pictură şi
sculptură clasică şi contemporană, expunând
opere celebre de Nicolae Grigorescu, Ştefan
Luchian, Theodor Pallady, Gh. Petraşcu, Nicolae
Tonitza, Francisc Şirato, Camil Ressu, Dimitrie
Gheaţă, Iosif Ider, Corneliu Baba și mulți alții,
printre care, desigur, Rudolf SchweitzerCumpăna. În prezent, există un proiect de
reabilitare cu fonduri europene și locale, care își
așteaptă de câțiva ani concretizarea.
Cercul Militar (numit și Casa Armatei)
este o clădire concepută de celebrul arhitect
Octav Doicescu, cunoscut pentru zeci de
proiecte din București și din întreaga țară:
Institutul Politehnic București, Opera Română, Fântâna Miorița, Fântâna Zodiac de
lângă Parcul Carol, blocul Banloc-Goodrich,
vile din Cartierul Primăverii și multe altele.
Piatra de temelie a Cercului Miliotar fost pusă
în iulie 1939, în prezența prim-ministrului
Armand Călinescu, iar inaugurarea s-a făcut
în 1940. Stilul clădirii este inconfundabil – o
adaptare la modernism a stilului neoromânesc,
sublimat într-o abordare mediteraneeană, cu
acoperișul în pantă lină.
Clădirea principală a Muzeului Județean
Argeș găzduiește secțiile de Istorie, Științele
Naturii, Artă și Planetariul. Aceasta a fost
construită în anii 1898 – 1899 după planurile
arhitectului Dimitrie Maimarolu, pe locul
unui vechi schit, pentru a deveni Prefectura
Județului Argeș, ceea ce a și fost o bună bucată de vreme. Clădiri cunoscute proiectate
de Maimarolu sunt Palatul Patriarhiei, Palatul
Cercului Militar Național și Catedrala
Armenească, toate din București. Fosta
prefectură din Pitești este o construcție impozantă, simetrică, în formă de ”U”, abordată
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Ion Socolescu, arhitectul
vechii primării a Piteștiului, studiase la Școala de
Arte Frumoase din Paris
și la Roma, devenind un
admirator al academismului francez. Acest
lucru va ﬁ extrem de important, pentru că el va
proiecta clădiri administrative în multe orașe ale
țării: Craiova, Ploiești,
Constanța, Iași, Călărași
etc.

conform eclectismului (academismul francez). Rămasă clădire administrativă până în
anii 1970, a devenit apoi muzeu. În prezent,
se află într-un proces de consolidare, modernizare și restaurare, în cadrul căruia va fi
refăcut și acoperișul. Mai sunt prevăzute
lucrări de eliminare a igrasiei, refacere a
instalațiilor, reabilitare a subsolului, restaurarea picturilor murale. Este un șantier
important, de câteva milioane de euro, care
este prevăzut să se finalizeze în aprilie 2023.
Primăria Piteștiului funcționează în
prezent într-o clădire neoromânească,
construită în 1933, după proiectul arhitectului
State Cintan. Până în 1968, imobilul a găzduit
administrația financiară, autoritățile decizând
mutarea aici a primăriei și transformarea în
muzeu a vechii clădiri, de dimensiuni mai
mici. Cu câțiva ani în urmă, clădirea a fost
reabilitată, inclusiv acoperișul mansardat.

În 1933, stilul neoromânesc încă se mai bucura
de apreciere, deși trecuse
aproape jumătate de
secol de când arhitecții
români reușiseră să impună un stil autohton.
În această perioadă, se
construiau multe clădiri
administrative, pe măsură ce statul avea
nevoie de clădiri tot mai
mari și mai impunătoare.

De ce să alegi șindrilă tip

"shingle" din stejar
2021 a fost anul în care a început
producția autohtonă de șindrilă de tip
„shingle” din stejar în Ștefănești, în județul
Argeș. După mai mulți ani în care șindrila din
cedru, importată în premieră de către
Georoof Solutions, a fost cel mai popular
produs de pe pagina web a companiei, a
fost nevoie de diversificarea gamei de
produse din lemn. Motivul principal a fost
aprovizionarea dificilă. Pentru realizarea
producției locale de șindrilă de tip „shingle”
a fost importat know-how-ul direct de la
specialiștii din Canada iar spre sfârșitul
anului trecut producția a demarat cu două
noi tipuri de șindrile: din stejar și salcâm.
Fiind esențe tari, cu rezistență foarte
bună pentru aplicații de exterior, ambele
tipuri de șindrilă - și cea de salcâm (ROBINIA
Shingles) dar în special șindrila din lemn de
stejar (OAK Shingles ) - au o durabilitate,
montate pe acoperiș sau fațadă, de până la
80 de ani. Dar avantajele achiziționării unui
acoperiș sunt multiple, în special pentru
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doritorii de armonie cu natura. Denumirea
produselor este dată de esența de lemn
folosită și de faptul că noi folosim tehnologia
americană de producție a șindrilelor
(„shingles” în engleză), pentru a le diferenția
de șindrilele sau șițele din rășinoase
produse prin sistemul tradițional disponibil
artizanal în România.

1. Rezistența în timp
Caracteristicile lemnului de stejar sunt
suficient de cunoscute în Europa și la noi în
țară, lemnul de stejar fiind folosit de-a lungul
timpului în construcții, dovedindu-și
durabilitatea în timp, în tipuri de mediu uscat
dar și umed, supus intemperiilor, fie în contact
cu solul ori pe fațadă și acoperiș. Șindrila de
tip shingles produsă din stejar a fost încadrată
ca fiind printre cele mai rezistente - cu o
durabilitate între 70 și 80 de ani, spre
deosebire de diferite tipuri de șindrile din
rășinoase, care au durată de viață medie de
aproximativ 50 de ani.

Salcâmul, ca esență de lemn, este cel puțin
la același nivel de durabilitate ca stejarul, cu un
plus la rezistență la fungi, însă, din cauza
dificultăților la prelucrare și a faptului că
bușteanul de salcâm fără noduri, de dimensiuni
mari, este greu de găsit, șindrila din salcâm
este destul de rar întâlnită în mod tradițional.
Însă tehnologia americană de prelucrare a
șindrilei tip shingle a făcut ca și salcâmul să
poată fi transformat în șindrilă eficient.

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

2. Eficiența energetică
Șindrila din lemn este natural termoizolatoare, ceea ce ajută la scăderea
costurilor de energie folosită la încălzire pe
timp de iarnă, respectiv la răcire în anotimpul
cald. Potrivit ghidurilor pentru construcția
caselor verzi, materialele sustenabile folosite
la acoperiș și fațade, precum șindrila din
lemn pot ajuta proprietarii să reducă costurile
cu energia în acest sens cu până la 30%.

3. Rezistența la factorii de mediu
Acoperișul din lemn și-a dovedit de-a
lungul timpului proprietățile de rezistență la
grindină, vânt puternic și alte intemperii.
Este învelitoarea tradițională folosită în toate
zonele climatice ale lumii.

4. Versatilitatea sistemului de
montaj
Sistemul de montaj al șindrilei de tip
„shingle” din stejar sau salcâm este aplicabil
pe forme diferite ale acoperișului sau
fațadei, sistemul de accesorii făcându-l
adaptabil la proiecte moderne sau clasice,
cu detalii dintre cele mai diverse.

5. Livrarea gratuită și montajul de
specialitate
Georoof asigură furnizarea pachetului
complet de învelitoare pentru acoperiș sau
fațadă, livrat gratuit oriunde în țară, plecând
de la foliile de difuzie, elemente de
închidere, sistem de jgheaburi și burlane,
ferestre de mansardă etc. și, poate cel mai
important lucru, Georoof asigură și
montajul specializat al sistemelor de
șindrilă din lemn de stejar sau salcâm,
oferind o garanție integrală și integrată a
acoperișului sau al fațadei de până la 20
de ani

6. Sustenabilitatea
Selecția materiei prime este foarte
importantă, iar sursele de lemn pentru
debitat șindrilă la Georoof Solutions sunt
diverse: de la depozite de buștean tăiat, la
exploatații forestiere sau la depozite de
lemn de foc. Practic, selecția de materie
primă asigură, pe lângă calitatea produsului
finit și o exploatare la maxim a resurselor
naturale și utilizarea lemnului într-un mod
cât mai constructiv. Totodată, lemnul folosit
pentru producția de shingles provine
exclusiv din surse controlate.

Date tehnice:
n Lungimea: 45 cm
n Lățimea: variabilă
n Grosimea: 11 mm la vârful șindrilei
(partea expusă la montaj) și 2 mm la
partea superioară (ascunsă la montaj)
n Tipul de tăiere: în „pană”.
n Expunerea la montaj: 140mm
n Suprafața utilă/pachet: 1,65mp
n Tratament anti-fungic: disponibil la cerere
n Tratament anti-foc: disponibil la cerere

Contribuția la un viitor mai bun:
5% din valoarea produselor
noastre se direcționează către
ONG-urile partenere care se ocupă
de împăduriri.

Georoof este furnizor de sistem complet de acoperiș din șindrilă din lemn de
cedru, cu montaj gratuit și garanție integrată
– manoperă și produs.
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Gala Anualei de Arhitectură 2021
București, Ateneul Român
Fiecare dintre galele celor 19 ediții ale Anualei de Arhitectură s-a desfășurat în câte o locație specială din
Capitală; în 2021, la aniversarea a 20 de ani de existență a Ordinului Arhitecților din România, a fost ales
Ateneul Român, o clădire emblematică pentru arhitectura și cultura românească. Pe 7 decembrie 2021, am
participat la acest eveniment special, unde am distribuit ultima ediție a revistei.

M

anifestarea s-a desfășurat
în cele mai stricte condiții
de siguranță sanitară, participanții intrând pe bază de
certificate COVID sau teste rapide și
purtând măști de protecție pe întreaga durată a evenimentului. Recepția a
avut loc în rotonda Ateneului, unde
invitații au putut socializa într-un
spațiu amplu, deschis, iar gala propriuzisă s-a desfășurat în sala mare de
spectacole, sub renumita cupolă a
edificiului, marcându-se împlinirea
celor 20 de ani ai OAR printr-o
ambianță festivă, dar și de reverență
pentru locație. Gala a încununat efortul
organizatorilor făcut de-a lungul
întregului an, care a cuprins evenimente
conexe, promovare, constituirea juriilor,
organizarea concursului de proiecte
ș.a.m.d. Unul dintre evenimentele
remarcabile din cadrul Anualei de
Arhitectură a fost Aniversarea OAR
București de la Așezămintele Ion I.C.
Brătianu din București, pe 8 octombie
2021, la care am participat și noi.
Tema (și logo-ul) acestei ediții a
fost „7111 COD CAEN”, prin care ni sa atras atenția că un procent
impresionant de construcții din
România nu sunt realizate prin decizia
finală a profesionistului arhitect și
proiectant: „Prin Anuala de Arhitectură București 2021, chestionăm cum
și dacă piața de construcții și
proiectare, direcțiile antreprenoriale,
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inițiativele de stat și particulare pot
regla singure calitatea arhitecturii și a
construcțiilor sau mai este nevoie de
altceva, acel altceva care să ofere o
anumită stabilitate și echilibru. Dacă
în unele țări europene, profesia de
arhitect este protejată ca profesie
liberală, în alte țări ea pare a fi la
îndemâna oricui.

Cazul României este paradigmatic.
Arhitect sau non-arhitect, profesionist sau
ne-profesionist, toți pot avea codul CAEN
7111 pentru propria firmă, codul specific
activității de arhitectură. Pe de altă parte,
ne displac orașele autohtone, dar ele sunt
definite, în final, prin negocierea unor
părți în care, de multe ori, profesioniștii nu
au decizia finală. În România, proiectarea

construcțiilor pare realizată de specialiști, dar, în practică, ea se
subordonează unui demers total diferit:
profesionistul, arhitectul, proiectantul
devin uneori o entitate fără drept de
decizie finală într-o firmă. Și atunci cum
se construiește Orașul?
Cum obținem calitatea în arhitectură, în urbanism și construcții?
Complexitatea și implicațiile proiectării
clădirilor au făcut ca societatea să
legifereze faptul că soluțiile de arhitectură pot fi livrate doar de echipe
specializate de arhitecți, ingineri, profesioniști în arhitectură, urbanism,
design și construcții. Realitatea ne
arată, însă, că lucrurile sunt departe de
a se desfășura astfel. Specialistul în
proiectare pierde teren în fața unor
abordări empirice, al căror efect, din
păcate, îl resimțim cu toții.”
Anuala de Arhitectură București
2021, ediția a XIX-a, trage astfel un
semnal de alarmă asupra condiției de
decizie a profesionistului român, condiție
ce determină calitatea construcțiilor în
mediul autohton. Trebuie să repunem în
discuție rolul arhitectului, al specialistului
în construcții și valoarea unui mediu de
calitate. Incongruențele legislative,
etapele de avizare, glosarul de termeni
în arhitectură și construcții, îmbunătățirea legii 184, codul construcțiilor,

legea 50, legea 10, legea 350, cercetarea
și inovarea tehnologică, amprenta de
carbon, toate acestea au fost teme de
dezbateri publice în recenta ediție a
Anualei de Arhitectură București, o
dezbatere și un think tank la nivel
național, dar și internațional, despre
rolul arhitectului și al profesionistului
în societatea de astăzi.

Premiile Anualei de
Arhitectură București, 2021
Arhitectură construită

l Juriu: Octavio MESTRE, Jonathan
SERGISON, Hildegard BRANDL, Holger
MEYER, Pit KUFFER
l Premiul secțiunii „Arhitectură
construită / arhitectura locuinței
individuale”: Casa cu copac (arh. Dan
Enache, arh. Calin Radu, arh. Alice
Ionițsă, arh. Andrei Alexa)

43

EVEnIMEnT

l Premiul secțiunii „Arhitectură
construită / arhitectura locuinței
colective”: Urban Spaces – Badea Cârțan
13 (arh. Eliza Yokina, arh. Adrian Soare)

lPremiul secțiunii „Arhitectură
construită / peisaj și spațiul public”:
SERA Eden (arh. Corvin Cristian, arh.
Șerban Roșca, arh. Petru Lăluț)
l Premiul secțiunii „Arhitectură

Arhitectura amenajărilor
interioare
construită / arhitectură publică” și ”Cel
mai bun client de arhitectură 2021”:
Muzeul Atelier Școala de la Piscu (arh.
Cosmin Pavel, arh. Cristina Constantin)

l Juriu:

Marc JAY, Kristoffer
Lindhardt WEISS, Angela KOVÁCS,
Bogdan
CIOCODEICĂ,
Cătălin
NĂSTĂSOIU
l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / amenajări
rezidențiale”: Penthouse Strada Varșovia
(arh. Corvin Cristian, arh. Alina Stoica,
arh. Alia Al-Jabbari, arh. Vlad Hani)

lPremiul
secțiunii„Arhitectură
construită / arhitectură și patrimoniu”:
Palatul Marmorosch Blank Bank – The
Marmorosch Hotel (arh. Adrian Soare,
arh. Cristina Popescu, arh. Andrei
Cumpănășoiu)
l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / amenajări
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horeca” (ex aequo): Velocità (arh.
Corvin Cristian, arh. Șerban Roșca, arh.
Petru Lăluț) și Casa Popeea (arh. Adrian
Manea, arh. Elena Kella, RIBA 20026147,
arh. Liviu Suveica)
l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / amenajări
corporate și retail”: Microsoft HQ
România (arh. Corvin Cristian, arh.
Adrian Oancea, arh. Șerban Roșca, arh.
Claudiu Bică, arh. Alina Stoica, arh.
Iulian Ungureanu, arh. Ana Mălăianu,
arh. Alia Al-Jabbari, arh. Tudor Coraci,
arh. Petru Lăluț, arh. Vlad Hani)

l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / expoziții, standuri și scenografie”: Dușmance ale
poporului (arh. Cosmina Goagea, arh.
Justin Baroncea, arh. Constantin Goagea)

l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / design de
obiect”: Rastelul Monkey (arh. Alina
Moise)

Buixeda, arh. Jean Craiu, arh. Alexandra
Demetriu, arh. Maria Barcina) - ex
aequo
l Premiul secțiunii „Arhitectură de
portofoliu / arhitectură publică”:
Muzeul de artă Sara Hildén (arh.
Cosmin Anghelache, arh. Astrid
Rottman, arh. Cassandra Pop)

Arhitectură și cercetare

l Juriu: Ileana TUREANU, Mirela

DUCULESCU, Andra PANAIT, Mihai
DUȚESCU, Alex CĂLIN
l Premiul secțiunii „Cercetare prin

arhitectură / carte de arhitectură”:
Ctitorii ale oamenilor liberi. Arhitectura
bisericilor de zid ale românilor din
zonele de graniță dintre Oltenia,
Muntenia și Transilvania (1700-1850) arh. Matei Eugen Stoean
l Premiul secțiunii „Cercetare prin
arhitectură / arhitectură și experiment”: A treia ipostază - arh. George
Marinescu, arh. Maria Daria Oancea

l Premiul secțiunii „Cercetare prin
arhitectură / diplome de arhitectură” Integrare urbană: Locuire pe strada
George Georgescu - Vlad Olaru; Extinderea Seminarului Teologic Roman Ruben Pintea (ex aequo)

Arhitectură de portofoliu

l Juriu: Mario KUIBUȘ, Irina

MELIȚĂ, Adrian MOLEAVIN, Mihai
MUNTEANU, Cristina ENACHE
l Premiul secțiunii „Arhitectură de

portofoliu / arhitectura locuinței”: Casa
pe care ți-o poți construi singur (arh.
Laura Mazâlu, arh. Gabriel Chivu, arh.
Ștefan Mircea, arh. Thomas Herrera);
Habitatges Sistema 360 (arh. Francec

l Premiul secțiunii „Arhitectură de

portofoliu / amenajări de interior”:
Murghiol Bungalows (arh. Miruna
Pribeagu, arh. Georgiana Spiridon, arh.
Andreea Panescu Ghinea, arh. Flavia
Pesuc, arh. Diana Pătrașcu, arh. Pribeagu Dan Gabriel)

Pentru mai multe detalii și noutăți,
puteți accesa:
www.anuala.ro
www.oar-bucuresti.ro
Facebook: anuala.arhitectura
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Arh. Cosmin Gândore

ACOPERIșUL
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Conceptul de acoperiș perceput ca a cincea fațadă a unei clădiri
este introdus pentru prima dată în arhitectură de către Le Corbusier,
unul dintre promotorii arhitecturii moderniste. În concepția sa, toate
clădirile moderne ar fi trebuit să aibă un acoperiș de tip terasă,
funcțional, care să fie adesea un spațiu verde dat înapoi naturii și
beneficiarilor. Astfel, acoperișul nu mai era un simplu spațiu de
depozitare, ci devenea un element cheie în arhitectura casei. Însă
problemele pe care acest nou tip de acoperiș le producea nu au
întârziat să apară, amintind dintre ele pe cea mai importantă, și anume
cea a infiltrațiilor apei. Putem concluziona de aici că acoperișul trebuie
să reprezinte o combinație echilibrată între estetică și funcționalitate, și că una dintre mizele arhitecturii
contemporane ar trebui să fie, în viziunea mea cel puțin, îmbinarea armonioasă a celor două aspecte.

C

a tânăr arhitect, cred că alegerea unui anumit tip de
acoperiș pentru o clădire ce urmează să fie proiectată
nu trebuie făcută după o anumită rețetă, și nici lăsată
la întâmplare, ci trebuie corelată cu arhitectura clădirii și cu
factorii care rezultă din contextul în care clădirea este
amplasată. Aceștia pot fi: specificul locului, condițiile meteo
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(media temperaturilor și a precipitațiilor în zonă), gradul de
izloare urmărit etc. Vizual vorbind, acoperișul reprezintă acel
element de arhitectură ce poate conferi identitate unei clădiri,
definindu-i aspectul exterior, și devenind totodată un spațiu
aparte, așa cum este cazul acoperișurilor în mansardă,
rezolvarea interioarelor acestora punând la încercare imaginația

arhitecților. Din punct de vedere funcțional, este importantă
cunoaşterea detaliilor tehnice și de execuție a acestora,
deoarece un acoperiș ar trebui să împiedice pierderile de
căldură, infiltraţia apei, să asigure un anumit grad de izolare
fonică și să reziste în timp, împiedicând degradarea clădirii. În
continuare, o prezentare pe scurt a celor mai utilizate tipuri de
acoperiș (în varianta lor simplificată, esențială) poate contura
mai clar imaginea pe care o poate avea cea de-a cincea fațadă,
cu avantaje și dezavantaje pentru fiecare variantă.
Acoperișul în două ape: reprezintă imaginea clasică a
unui acoperiş, putând fi cu ușurință recunoscut după
forma triunghiulară rezultată în capetele celor doi
versanți (timpanul casei).

n prezintă un proces de montare relativ simplu și rapid,
devenind o investiție eficientă pe termen lung atunci când este
realizat în mod corespunzător;
n poate cauza probleme în zonele cu vânturi puternice și
nu oferă suficientă rezistență dacă nu este proiectat în funcție
de direcția vântului predominant.
Acoperiș în patru ape: are toate patru laturile înclinate
spre exteriorul casei, unite în partea de sus printr-o coamă
centrală. Acest model, împreună cu acoperișul în două
ape, sunt cele mai întâlnite tipuri de acoperiș din
întreaga lume.

Caracteristici:
n este ușor de realizat și nu necesită costuri prea mari,
datorită designului simplu - poate deveni un spațiu ofertant
pentru amenajarea unei mansarde;
n tipul de acoperiș în două ape permite scurgerea cu
ușurință a apei de ploaie și a zăpezii, fiind recomandat ca panta
să fie de cel puțin 40 de grade în zonele cu ninsori abundente.
Acoperiș într-o apă: spre deosebire de un acoperiș
standard, un acoperiș într-o apă are o singură latură
înclinată. Panta, sau unghiul de înclinație, poate fi mai
mult sau mai puțin abruptă, în funcție de mai mulți
factori, printre care și puterea curenților de aer din zonă.
Caracteristici:
n are un design versatil, pretându-se la mai multe tipuri de
construcții: locuințe individuale, clădiri comerciale, hale
industriale, garaje, foișoare etc.;

Caracteristici
n este mai stabil decât acoperișul în două ape datorită
versanților multipli care îi oferă mai multă rezistență în față
curenților de aer neregulați; pentru zonele cu furtuni puternice
și vânturi dese, este recomandată o pantă de 18,5 - 26,5 grade;
n poate fi utilizat în zonele cu vânturi puternice și ninsori
dese pentru că permite scurgerea cu ușurință a apei și
împiedică acumularea acesteia pe acoperiș;
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n oferă spațiu suplimentar pentru amenajarea unei
mansarde sau a unui pod locuibil, însă va fi nevoie să fie
prevăzută o termoizolație corespunzătoare pentru a evita
pierderile de căldură iarna și supraîncălzire vara;
n din cauza complexității sale, este mult mai costisitor
pentru că necesită folosirea mai multor materiale de construcție.
Acoperiș tip fluture: este acoperișul sub forma literei
„V“, cu două pante care se unesc într-un unghi interior,
fiind caracteristic construcțiilor contemporane.

prevăzut cu scurgeri sau hidroizolația nu este realizată
corespunzător.
Acoperiş verde: reprezintă tot un acoperiş tip terasă
peste care se aşterne un strat de pământ şi vegetaţie,
separat de placa de beton printr-un sistem de membrane
hidroizolante.

Caracteristici
n secțiunea centrală permite colectarea de apă, cu ajutorul
sistemelor de drenare care pot fi însă destul de costisitoare.
n pot fi montate pe el panouri solare pentru a aduce aport
suplimentar de energie;
n complexitatea acoperișului crește costurile de
construcție, dar și cele pentru mentenanță, însă din punct de
vedere arhitectural poate aduce un beneficiu important, cel
puțin la nivel vizual.
Acoperiș tip terasă: așa cum sugerează și numele,
acoperișul este plat, fără pante. Este folosit de obicei
pentru clădirile industriale, blocurile de locuințe, însă pot
fi la fel de utile și în cazul locuințelor mici.
Caracteristici
n conformația plană, orizontală oferă posibilități pentru
amenajarea cu ușurință a unei terase în aer liber sau a unei grădini;
n acoperișul este ușor de construit și nu necesită multe
materiale, având costuri reduse de construcție;
n suprafața plată nu este recomandată în zonele cu
precipitații abundente, întrucât scurgerea apei se realizează mai
greu și pot apărea infiltrații în acoperiș, dacă acesta nu este
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Caracteristici
n este o soluție tot mai prezentă în rezolvările arhitecților
preocupați de sustenabilitatea clădirilor lor, iar imaginea sa este
una prietenoasă cu mediul înconjurător;
n un acoperiș verde nu permite căldurii să se piardă, iar în
perioadele caniculare, când temperaturile cresc foarte mult,
împiedică încălzirea excesivă a locuinței; plantele de pe acoperiș
creează senzația unui aer umed, contribuind la obținerea unui
efect de răcire;
n este un acoperiș complex, iar costurile de construcție sunt
relativ ridicate, deoarece necesită montarea sistemelor și a
unor materiale speciale de hidroizolație, drenare și irigații, iar în
România cel puțin pot fi dificultăți în ceea ce privește găsirea
unui profesionist care să monteze un astfel de sistem de acoperiș;

n nu trebuie neglijată structura acoperișului, dată fiind
greutatea pe care o presupune – este necesară calcularea
optimă a încărcării statice.
Concluzionând, putem spune că, indiferent de expresia
arhitecturală pentru care se optează în configurarea unui
acoperiș, acesta rămâne unul dintre cele mai complexe

elemente ale unei construcții, fiind necesară o rezolvare tehnică
fără greșeală. De aceea, este importantă cunoașterea
proprietăților materialelor și modalităților de rezolvare
structurală de către arhitecți, deoarece clădirile pe care le
proiectează nu au doar patru fațade, ci există și o a cincea, la
fel de importantă precum celelalte.

EVEnIMEnT VERzI
ACOPERIșURI

conGresul
iFD 2021
După o pauză pandemică forţată, Asociaţia Internaţională IFD s-a întrunit la primul eveniment cu participare ﬁzică, Congresul IFD 2021 Marburg, având drept punct culminant acordarea premiilor IFD 2021.

Delegaţi din toate ţările membre au
asistat la ceremonia de premiere organizată pe 15 octombrie 2021 la
Marburg, decernând premiile IFD
dintr-un total de peste 80 de proiecte
din SUA, China, Estonia, Letonia,
Polonia, Austria, Rusia, Elveţia,
Ungaria şi UK. Iata câştigătorii!

Faţade
1. Centrul de sport pentru copii
SIRIUS, Rusia, ALTES Ltd
2. “Tőzsdetojás” – Bursa din
Kecskemét, Ungaria – TETŐKOVÁCS Kft.
3. Renovare clădire rezidenţială –
Grenadiergasse Graz Austria –
Spitzer GmbH
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Faţade

Terasă

Ţiglă

Metal

Acoperişuri terasă
1. Clădire rezidenţială & comercială Burggasse 15, Graz,
Austria – Spitzer GmbH
2. Renovare Centru multifuncţional Letonia – ALMONT Ltd
3. Resch & Frisch, Gunskirchen,
Austria – Büsscher & Hoﬀman
GmbH
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EVEnIMEnT

Acoperişuri metalice
1. Reconstrucţia Pavilionului
Regal Ecvestru, Ungaria –
HOREX Ltd
2. Palatul Károlyi-Csekonics Budapesta – Pilisi Pléh-Boy Kft
3. Biserica Naşterii Letonia – ABC
JUMTS Ltd

Acoperişuri de ţiglă
1. Ministerul economiei Letonia
– ALPI JUMTI Ltd
2. Biserica St. Andrew’s SUA –
Durable Slate
3. Bodley Court, Kings College,
SUA – Claude N Smith Ltd
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Congresul IFD a debutat pe 13.10
la hotelul VILA VITA Rosenpark din
Marburg, printr-un cocktail oferit de
Președintele IFD Graeme Millar.
Congresul a fost onorat de prezența
primarului orașului Marburg, Dr.
omas Spies, care a ținut o scurtă
alocuțiune despre istoria și atracțiile
străvechii urbe de pe Lahn.
O știre importantă a fost anunțată
de Dr. André Schreyer și Karin
Gamma din partea asociației elvețiene,
privind organizarea Campionatului
Mondial al Tinerilor Montatori de
Acoperișuri intre 9-12 noiembrie 2022
în Elveția, la St. Gallen.
Din lucrările comisiilor pe durata
congresului spicuim câteva subiecte:
l Comisia Marketing a prezentat
planurile de schimbare a website-ului
și logo-ului organizației.
l Comisia IFD Health & Safety a
prezentat noua directivă IFD pe tema
aprobată de participanți.
l Comisia Fațade a prezentat
implicațiile proiectului European

„Testare Armonizată a Pereților
Cortină".
l Comisia Impermeabilizări a
relatat despre stadiul a 2 proiecte în
derulare - „Racorduri/Uși" și „Pante"

În alocuțiunea sa, președintele IFD
Graeme Millar a abordat tema schimbărilor climatice, exempliﬁcând cu
evoluția acestora în țara sa, Scoția. Deși
mereu arhitecții au prevăzut sisteme de
scurgere și evitare a inundărilor,
acestea se petrec tot mai des în vechile
clădiri din Edinburgh. S-a constituit cu
acest prilej o nouă comisie IFD,
„Sustenabilitate & Schimbări Climatice", aprobată de adunarea
generală. Pascal Civati, Secretarul
General IFD a explicat viziunea sa
asupra organizației și importanța
atragerii de noi membri, a promovării
tinerilor prin educație și training dar și
a atragerii de fonduri europene pentru
îndeplinirea obiectivelor Asociației.
Gala și decernarea premiilor au
avut loc tradițional, în ultima seară.
Graeme Millar a salutat participanții
și a mulțumit participanților, ﬁnaliștilor și juriului.
Henrik Mosegaard-Johansen, din
partea sponsorului principal VELUX,
l-a invitat pe scenă pe Detlef Stauch,
pensionat în perioada pandemică,
mulțumindu-i pentru toți anii în care
a condus organizația, acesta ﬁind
decorat de Walter Bisig.

53

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