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Cu Bauder, cheltuielile pentru încălzire și climatizare 
devin mult mai mici. Avem la dispoziție cele mai 
performante materiale termoizolante.
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Lucian Nicolescu, Redactor-șef

Î n ediția curentă veți putea citi
destul de mult despre reabilitarea
caselor și clădirilor vechi, din

diverse perspective – istoria unui fru -
mos cartier bucureștean, cum se
rezolvă anumite probleme struc tu rale
la acoperiș pentru acest tip de con -
strucție, despre regimul caselor din
zone protejate sau tradiția ro mâ nească
referitoare la aco peri șuri. Este un
domeniu fascinant, în care tot deauna
găsim povești noi și în care putem
spune cu siguranță că ne angajăm într-
un demers generos, care nu doar
recuperează, ci și recreează. 

România, care s-a sincronizat des -
tul de târziu la arhitectura euro peană
și și-a găsit cu greu un limbaj arhi -
tectural urban propriu, chiar și unul
de inspirație tradițio nală, are totuși un
patrimoniu destul de bogat. Acesta
este concentrat atât în marile orașe,
cât și în localități mai mici, sau chiar
în locuri izolate, cum este cazul cona -
celor sau mănăstirilor vechi. În mod
normal, ar trebui să avem față de
clădirile vechi niște sentimente mai
bune. Totuși, ritmul lor de dis pariție,
în diverse contexte ale vieții noastre
agitate, este destul de intens, com pa -
rativ cu ceea ce se petrece în Occident. 

Fascinația 
caselor vechi

Acolo, ca să fim sinceri, casele vechi
sunt mult mai nu me roase, și cu toate
acestea protejarea lor de către auto rități
este draconică; în ciuda exigențelor
legislative, ni meni nu se plânge, iar
respon sa bili tatea posesiunii unui imobil
de pa trimoniu este asumată cu mândrie
și, nu rareori, cu știința de a beneficia de
acest lucru. 

La noi, multe asemenea con strucții
sunt lăsate în paragină, demo late sau
suferă transformări atât de nepotrivite,
încât cu greu le-ai mai putea recu noaște
dacă ai avea planurile originale. Din
fericire, în ultimii ani se întrevede o
schimbare de atitudine și, uneori din
ruine, încep să iasă la iveală adevărate
biju terii de arhitectură, așa cum au fost
ele gândite, aproximativ. „Apro xi mativ”
pentru că aceste case trebuie să aibă un
destin conectat la epoca pe care o
parcurgem; putem recupera o parte din
ce a rămas, dar este extrem de dificil să
obții totul, fără a te lovi de limitările
acelei epoci – din perspectiva confor -
tului, de exemplu. Apare întrebarea
absolut legitimă: „După renovare, mai
sunt aceleași case?”. Este greu de dat un
răspuns. Poate că uneori sunt mai puțin
decât au fost odată, alteori sunt mai
mult. În definitiv, depinde de cel care
investește în acea clădire, de calitatea pe
care dorește să o aducă în acea reno -
vare. Cert este că reabilitarea unei case
vechi poate deveni o adevărată școală,
în care învățăm multe despre felul în
care construiau și locuiau oa menii
odinioară; despre inven tivitatea lor și
dorința de a se simți bine. Constatăm că
unele lucruri se făceau mult mai bine,
alteori observăm că și atunci existau
probleme cu meșterii sau cu mate -
rialele. Și de unde fascinația aceasta
pentru casele vechi? Să fie arhi tectura?
Povestea? Trecerea tim pului? Fiecare
are câte un răspuns la întrebarea
aceasta, nu-i așa? 
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Din dorința de a veni pe piață cu produse de calitate tot mai bună, care să răspundă cererii în
creștere de materiale cu performanțe termoizolante și fonoizolante ridicate, URSA a lansat recent
pe piața din România un nou tip de vată minerală de sticlă, produs premium destinat atât clădirilor
noi, cât mai ales renovărilor diferitelor structuri, unde sunt necesare optimizări ale proprietăților
termotehnice și de confort acustic, cu ajutorul unui strat suplimentar de izolație. Astfel URSA
România se menține în primul eșalon al eforturilor de a reduce drastic consumul de energie al unei
construcții, demonstrând an de an că soluțiile propuse de această companie sunt printre cele mai
bune, complete și economice.

O termoizolație premium: 
URSA GOLD SF 32 h/Vk

N oua gamă URSA GOLD presupune saltele de
vată minerală de sticlă comprimate cu până la
1: 2,8, marcate cu linii pe o parte pentru o

tăiere mai ușoară, cașerate cu pâslă de fibră de sticlă
galbenă, hidrofobizate în întreaga secţiune. Cu o con -
ductivitate termică excelentă λD - 0,032 W/mK, pro dusul
este disponibil cu diverse grosimi, care să asigure rezistența
termică necesară: 100 mm (RD – 3,10 m2K/W); 120 mm
(RD – 3,75 m2K/W), 140 mm (RD – 4,35 m2K/W) și 160
mm (RD – 5,00 m2K/W).  

Produsul, stabil dimensional și autoportant, este
recomandat construcțiilor vechi și noi, pentru urmă -
toarele tipuri de lucrări: 

Datorită cașerajului din fibră de sticlă, vata minerală
de sticlă URSA GOLD este recomandată pentru
integrarea și în alte tipuri de structuri, fixarea acesteia
necesitând o supradimensionare a saltelei cu doar 1%. 

l Izolarea acoperișurilor înclinate;
l Izolaţii la exterior sau la interior;
l Izolarea pe interior a zidurilor exterioare; 
l Izolarea la exterior în cazul sistemelor de faţadă

neventilate;
l Structuri prefabricate din lemn.

Date Tehnice Valoare Standard aplicabil
Conductivitate
termică 

0,032 W/mK EN 13162

Clasa de
combustibilitate

A1
(incombustibil)

EN 13501-1

Absorbția de apă
după imersia de
lungă durată

< 3,0 kg/m3 EN 12087

Permeabilitatea la
vaporii de apă

> 15 kPa s/m²

Temperatura
maximă de utilizare

200°C

Ca și celelalte produse de la URSA, acest nou
sortiment are proprietăți care reprezintă tot atâtea
avantaje pentru folosirea ca material termo-
fonoizolant:

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.
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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 com par ti -
men tare, 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.

Izolarea termică și fonică
Creșterea prețurilor la gaze naturale și curent

electric din ultima perioadă ne determină să căutăm

Gama URSA Glasswool include vată de sticlă
cașerată sau necașerată pentru acoperișuri înclinate și
mansarde locuite, fațade ventilate, ziduri de compar -
timentare, poduri nelocuite, planșee, pardoseli, case de
lemn sau hale industriale, aplicații navale sau izolații
tehnice. Iată și alte 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

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), hidro fluo -
rocarburi (H-FKW) sau hexafluorură de sulf (SF6).
În același timp, se asigură un aer interior sănătos
pentru toți utilizatorii.
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soluții tot mai radicale pentru a evita pierderile de
energie termică prin elementele de construcție. În
Europa, 60% din energia termică produsă este
consumată în clădiri, unde se locuiește sau se lucrează,
și doar 40% în activități pur industriale. În plus, 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. Este vorba, deci, de o problemă atât eco -
nomică, 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. Un plus de efort
trebuie făcut în zona clădirilor existente, deoarece unele
studii arată că aproape trei sferturi din clădirile Uniunii
Europene sunt ineficiente energetic, conform stan dar -
delor actuale. Așa cum ne arată specialiștii, degeaba
optimizăm sursele de căldură dacă vom avea pierderi
mari de energie prin anvelopa clădirii (pereți, acoperiș,
pardoseli, ferestre), pe suprafețe mari sau punctual, prin

punți termice. Iată de ce o izolare termică de calitate va
rezolva în mare măsură problemele energetice ale
clădirii, înaintea oricăror îmbunătățiri suplimentare. În
acest context, termoizolarea acoperișului, care este
responsabil de cele mai mari pierderi, raportat la
suprafața sa, devine obligatorie, chiar dacă spațiul de
sub învelitoare nu este locuit, ci un simplu pod.

În cazul în care acoperișul este mansardat, se
recomandă o termoizolare cu vată de sticlă aplicată 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. Această
termoizolație va avea și rol de absorbție a zgomotelor
nedorite din exterior, sau a sunetelor de la nivelul
învelitorii, cu atât mai mult în cazul învelitorilor
metalice.

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

Aplicaţii recomandate
· acoperiș înclinat izolat prin interior

· acoperiș înclinat izolat pe exterior

· pereţi exteriori izolaţi pe interior

· faţade neven!late

Proprietăţi
· coeficient lambda excelent 0,032

· hidrofobizat în secţiune

· suprafaţă netedă

· elas!citate excelentă

· prindere excelentă

1  gips carton
2  URSA SECO PRO 100
3  URSA SF 34
4  URSA GOLD (SF 32h / Vk)
5  URSA SECO 0,03

5 3 4 2 

1 

1 

2 

6 
7 

4 

ACOPERIŞ
- detaliu izolaţie 
suplimentară în 

interior

10

6
4 

2 
1 

6 

8 

9 
4 

PERETE
- izolat termic  

pe ambele  
părţi

URSA  
GOLD  
(SF 32h/Vk)

RECOMANDAT 
ÎN SPECIAL LA 

RENOVARE

6  cărămidă
7  tencuială
8  finisaj
9  URSA XPS PLUS
10 substructură portantă

5 
4 3 2 

1 

1 

2 

4 

6 
7 

10  

ACOPERIŞ
- detaliu izolaţie 
suplimentară la 

exterior
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Materiale de top

Bauder - sisteme termo-
hidroizolante de excepție 

U n sistem termoizolant își face datoria atunci când
reușește să împiedice transferul termic sub toate
formele sale, indiferent de anotimp. Pierderile de

energie la nivelul acoperișului reprezintă aproximativ o treime
din pierderile de energie ale unei locuințe, iar transferul de
căldură se realizează prin toate cele trei modalități cunoscute: 

Creșterile de prețuri la energie au efecte vizibile asu-
pra comportamentului de cumpărare al românilor,
atât în privința consumului efectiv de energie, cât și
în privința materialelor de construcție folosite pentru
termoizolare. Este adevărat, se pot face compromisuri
menite reducerii poverii facturilor: echipamente de
încălzire mai eficiente, din surse regenerabile, reducerea
temperaturii ambientale, gestionarea atentă a consu-
mului cu ajutorul termostatelor și repartitoarelor, con -
 sumul controlat de apă caldă ș.a.m.d. Totuși, metoda
de bază și cea mai utilă este termoizolarea perfor-
mantă a anvelopei clădirii, inclusiv a acoperișului. 

Pentru ca aceste fenomene să aibă efecte limitate, vom
alege în primul rând un material termoizolant performant, care
să aibă un coeficient de transfer termic λ cât mai mic. Un λ mic
înseamnă pierderi mici de căldură. Avem posibilitatea de a opta
între diverse materiale, toate cu coeficient de transfer termic
redus: polistirenul extrudat între 0,030 și 0,035 W/mK; polistiren
expandat circa 0,038; saltelele de vată de sticlă 0,032 – 0,038,
vata minerală bazaltică în jur de 0,035 W/mK. Numeroase mă-
surători și experimente arată că cele mai performante
materiale din punctul de vedere al izolării termice sunt
cele pe bază de spumă poliuretanică cu celulă închisă
(PUR) și poliizocianurat rigid (PIR). Acestea din urmă, pe
lângă un coeficient de transfer termic foarte bun, sub 0,029
W/mK, au și o rezistență sporită la foc. Luăm ca model
BauderPIR, o gamă de produse care stau la baza celor mai per-
formante sisteme termo-hidroizolante pentru acoperișuri te-
rasă și cu șarpantă.  

BauderPIR – protecție și eficiență termică
Așadar, una dintre cele mai bune soluții pentru termoizo-

larea acoperișului este cea pe bază de poliizocianurat rigid (PIR)
– un polimer termoplastic rigid, similar poliuretanului (PUR),
dar cu caracteristici sensibil superioare din perspectiva rezis-
tenței la foc și la solicitări mecanice. 

n Conducție – de exemplu,
între elementele interioare
de construcție sau
aerul inte rior și
învelitoarea
care poate fi
rece iarna și
caldă vara.
nRadiație – orice su pra față cu temperatură ridicată va pierde
căldură prin radiație termică (de origine electro mag netică); o
învelitoare fierbinte în timpul verii va radia căldură spre pod
sau planșeu, creând binecunoscutul disconfort termic. 
n Convecție – schimbul de căldură se face prin intermediul
unor fluide, precum aerul – un bun exemplu este cel al aco pe -
rișurilor ventilate, la care ven tilația este liberă, sub acțiunea unor
forțe naturale, arhimedice. 
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scăzută și permite un transfer minim de căldură prin pereții ce-
lulelor solide, datorită densității reduse. Este important de re-
marcat faptul că  aproximativ 97% din volumul spumei
solidificate este de fapt gaz prins în aceste celule, ceea ce în-
seamnă că avem la îndemână un material foarte ușor, fără ca
acest lucru să însemne scăderea proprietăților mecanice, pre-
cum rezistența la compresiune. Ba din contră, plăcile de izolație
BauderPIR sunt utilizate pe scară largă pentru construirea de
acoperișuri „calde” (care delimitează spații încălzite), inclusiv
acoperișuri terasă care pot deveni zone pietonele sau chiar cu
trafic auto. În plus, beneficiază de stabilitate dimensională
și sunt foarte ușor de manipulat în procesul de execuție,
fiind și mult mai subțiri decât alte materiale, la aceleași carac-
teristici de termoizolare. Plăcile de PIR pot fi obținute în diverse
variante, simple ori cu cașerare pe una sau ambele fețe, cu mar-
gini în sistem nut/feder etc.

Drept urmare, investiția într-un acoperiș realizat cu plăci
BauderPIR înseamnă o amortizare rapidă a costurilor, de
aceea sunt utilizate în mod extensiv în construcții noi și reno-
vările clădirilor existente, contribuind la aducerea acestora la
standardele actuale de eficiență energetică și etanșeitate. Dese -
ori reprezintă o oportunitate de transformare a acoperișului cu
pantă în acoperiș terasă, prin implementarea unui sistem
termo-hidroizolant Bauder, inclusiv în varianta de acoperiș
verde, spre încântarea arhitecților și beneficiarilor care pot
schimba radical aspectul și funcționalitatea unei clădiri, fără
eforturi financiare importante.

Izolațiile BauderPIR, realizate din acest material după o re-
țetă proprie, pot fi utilizate în cadrul sistemelor furnizate pen-
tru acoperișuri înclinate sau tip terasă ce includ membrane
bituminoase, hidroizolații monostrat sau membrane lichide
turnate la rece. 

Produsele de termoizolație PIR prezintă o performanță
sporită la foc, o combustibilitate redusă și acceptă limite de
temperatură mai ridicate, comparativ cu PUR. 

În consecință, când sunt încorporate în produse de con-
strucție, pot îndeplini unele dintre cele mai exigente cerințe de
performanță la foc, aspect important pentru zona asigurărilor. 

Cu PIR se obține o izolație excelentă deoarece gazul prins
în structura celulară închisă are o conductivitate termică foarte



Materiale de top
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Tipuri de termizolare cu BauderPIR

nTermoizolaţia acoperișurilor terasă – poate beneficia de
acest produs orice acoperiș plan, cu structură de beton, lemn,
metal etc. Termoizolaţia cu BauderPIR se evidenţiază prin
proprietățile menționate, dar și prin faptul că rezistă la bitum
fierbinte, deci poate fi izolat cu membrane bituminoase fără
a suferi deteriorări. Pentru terase sunt folosite varian -
tele BauderPIR FA, M/MF, T, KOMPACT, FA TE și TE. Desigur,
suprafața rezultată va fi perfect plană (sau cu pantă pentru
scurgere, dacă este nevoie), cu toate accesoriile furnizate de
același producător.

nTermoizolaţia pe căpriori - este cea mai bună metodă
constructivă de izolare, deoarece peste întreaga suprafaţă a
acoperişului este aplicată o anvelopă închisă din elemente
de izolare, care protejează atât spaţiul de locuit, cât şi
structura acoperişului. Prin aceasta, secţiunile transversale
ale căpriorilor pot fi mai subţiri şi se evită complet punţile
termice printre căpriori şi pereţii intermediari. Este produsă
în diverse variante, cu straturi de acoperire care conferă o
hidroizolație corespunzătoare. Este utilă pentru orice tip de
învelitoare, inclusiv învelitori metalice (cupru, titan-zinc,
aluminiu, oțel inoxidabil sau zincat), aducând în același
produs termoizolaţia, protecţia la foc și izolarea fonică.

nTermoizolaţia kombi – se combină termoizolaţia între
căpriori cu o suprafaţă termoizolatoare suplimentară dea -
supra sau sub căpriori și poate fi regăsită în produ sele
BauderPIR AZS, SDS și TP KOMBI. Îmbunătăţeşte punctele
slabe ale termoizolaţiei între căpriori şi permite construcţia
de acoperișuri cu secțiune redusă.

nTermoizolaţie pentru interior - indiferent dacă este vorba
de o construcţie nouă sau o renovare, se poate realiza o
termoizolație sub căpriori, pe planșeu, pe tavanul subsolului
sau pe pardoseală, beneficiind de o grosime redusă a stratului

de material, respectiv cu un strat suplimentar lipit de gips-
carton sau fibre lemnoase. BauderPIR, în variantele lui DHW și
DAL, este un material sigur din perspectiva sănătății bene fi -
 ciarilor, inodor, care nu permite dezvoltarea mi cro   or ganismelor
dăunătoare.

La proiectarea de acoperişuri în conformitate cu exigențele
privind protecţia la foc, este de luat în considerare structura
acoperişului ca sistem, deoarece proprietăţile la foc ale stratu-
rilor funcţionale individual permit numai concluzii limitate pri-
vind comportamentul întregului acoperiş. Spuma dură
BauderPIR îşi păstreză, în cazul incendiului, efectul de izolare,
nu picură şi protejează alte straturi constructive de influenţa
focului. Astăzi, în țările dezvoltate se utilizează în principal ter-
moizolaţii PIR, mai ales pentru acoperişurile cu suprafeţe mari,
care au nevoie de o izolare termică superioară, dar și de o sigu-
ranță sporită în caz de incendiu.

Bauder face acoperișuri sigure
Cu 160 de ani de experiență în domeniu, brandul Bauder

garantează calitatea, eficiența și siguranța acoperișurilor, oferind
clădirilor performanțe ridicate de izolare și protecție. 

Gamele BauderECO și BauderKARAT Air+, lansate recent,
confirmă interesul major al acestui producător pentru
sustenabilitate, care se traduce prin materiale performante,
ecologice, dar și o locuire sănătoasă. Panourile termoizolante
BauderECO sunt lipsite de substanțe volatile sau particule care
se desprind, periculoase pentru sănătate, menținându-și
calitățile termoizolante și fonoizolante de excepție. Membrana
bituminoasă BauderKARAT Air+ dispune de o acoperire
specială de substanțe active pentru neutralizarea poluanților
prin procesul de fotocataliză, contribuind la reducerea oxizilor
de azot din atmosfera urbană și nu numai.  
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Dintr-o singură sursă, pot fi obținute materialele pentru hi-
droizolații, termoizolații, acoperișuri verzi și energie so-
lară, pentru utilizări rezidențiale, industriale și orice alt tip de
construcție. Fie că este vorba despre o clădire nouă, cu carac-
teristici de casă pasivă sau chiar activă, fie că este vorba despre
o renovare sau modernizare, la Bauder puteți identifica o so-
luție pentru ca aceasta să fie protejată de umiditate sau de
pierderile necontrolate de căldură.

Varietatea mare de sisteme pentru acoperișurile terasă per-
mite abordarea unor lucrări personalizate, pentru fiecare si-
tuație de șantier. Fiind cel mai mare producător european de
membrane bituminoase, membrane sintetice, soluții li-
chide și temoizolații poliuretanice, proiectanții, aplicatorii
și constructorii pot accesa soluții de sistem sofisticate, inclusiv
pentru lucrări ample, dar cu bugete adaptate.

BAUDER ROMANIA

P-ța 1 Mai nr. 4-5, 400141 Cluj-Napoca 
Tel:  +40 264 20 66 38 email: info@bauder.ro

www.bauder.ro

Cluj: 0745 326 690; 0748 227 767 
Timișoara: 0744 393 113 | București: 0799 007 181
Moldova:    0744 790 987
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DESIGNACOpERIșuRI ISTORICE

Foișoare, verande și balcoane din 

Mărginit de Grădina Botanică, Splaiul dâmboviței, parcul izvor, arenele BNr
și Șoseaua panduri, Cotroceniul este unul dintre cartierele de referință ale
Capitalei. totuși, unii bucureșteni nu îl consideră foarte ”central”, precum o fac
atunci când se referă la piața Unirii, piața romană, Calea Victoriei, Bulevardele
dacia sau dorobanți. Într-un fel, aceasta se poate justifica și prin faptul că micul
cartier din Sectorul 5 a rămas în bună măsură același ca pe vremea monarhiei,
când a apărut și s-a dezvoltat. a păstrat o parte din atmosfera liniștită, ușor
patriarhală, a acelor vremuri, laolaltă cu o eleganță care trădează aspirații
intelectuale. Justificate, desigur. Cartierul a fost locuit de-a lungul timpului de
oameni din clasele profesionale: medici, ofițeri, juriști – ca și acum, într-o
anumită măsură. Multe străzi au nume de medici. Ca nume celebre putem
aminti de liviu rebreanu, ion Minulescu, ion Barbu, eugen lovinescu sau Marin
preda. Întâlnim aici câteva construcții importante, precum palatul Cotroceni,
cu sediul prezidențial și muzeul, Universitatea Națională de apărare Carol i,
biserica Sf. elefterie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol davila”
ș.a.m.d. dar Cotroceniul nu este neapărat un cartier al monumentelor de
arhitectură impozante, ci al străzilor cu vile cochete - oricine trece pe aici, nu
se poate să nu se oprească pentru a le studia arhitectura. 

Cotroceni 
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Un cartier pe malul Dâmboviței
Pe vremuri era cunoscut (impropriu) ca

Dealul Cotrocenilor, pentru că de aici se
forma o vale către lunca Dâmboviței, loc nu
prea potrivit pentru construcții. De fapt, se
construia, dar inundațiile erau frecvente și,
de preferat, se construiau mori de apă.
Nivelul superior se continua, în aval, cu
Dealul Spirii, Dealul Mitropoliei, Dealul
Cărămidarilor. În Cotroceni au existat până
în secolul al XVIII-lea, și chiar mai târziu,
pâlcuri din Codrii Vlăsiei, care odinioară
acopereau părți importante din actualele
județe Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița și Prahova.
La 1679, domnitorul Șerban Can ta cuzino
ctitorea pe deal o mănăstire, tran s formată
ulterior în reședință dom nească de vară de
către Alexandru Ioan Cuza, iar apoi în palat
regal de către Carol I. Zona nu era însă
dintre cele mai prielnice pentru locuire. 

Ca o „tradiție” seculară, multă lume era
tentată să arunce gunoaie  în Dâmbovița,
ceea ce făcea viața de nesuferit în zonă;
ciuma lui Caragea din 1813 a tras un sem -
nal de alarmă în acest sens. Un punct
important al Bucureștiului era Dealul
Mitropoliei, care trebuia apărat de viituri și
țânțari. Primul care s-a preocupat de sis te -
ma tizarea râului a fost domnitorul Șer ban
Cantacuzino, care a construit în amonte de
Mitropolie, pe la 1680, un dig și un mic lac
de acumulare – în fond, un simplu iaz.
Oamenii care aveau proprietăți în zonă
încercau să își salveze agoniseala con -
struind maluri de pământ întărite cu țăruși
din lemn. Domnitorii Alexandru Vodă
Ipsilanti, Mihai Șuțu au încercat și ei să facă
un pic de ordine în acest haos urban, fără
prea mare succes. Inundațiile din 1779,
1834 și 1851 au fost tolerabile. 

Ornamentica brâncovenească este omniprezentă pe fațadele caselor, la ancadramente, logii, balcoane
sau cornișe, aducând în peisajul arhitectural românesc motive levantine, folosite la casele domnești
și boierești încă de la sfârșitul secolului al XVII-lea.   
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Au fost însă teribile cele din 1840 și
1864, iar cea din 1839 a afectat o treime din
oraș. Ultimul mare potop, poate cel mai
devastator, a fost cel din 1865, când în zona
Belvedere (Grozăvești), până la Izvor și
chiar până la Mihai Vodă, totul era un luciu
continuu de apă. Anterior se încercaseră
lucrări de deviere a Dâmboviței înainte de
a intra în București, iar în 1862 începuseră
primele lucrări serioase de realizare a unor
canale, dar o sistematizare reală a fost
întreprinsă abia între 1881 și 1886, când
malurile au căpătat o formă regulată, albia
a fost adâncită și au fost trasate rețele de
deviere subterane. Proiectul a fost făcut la
Politehnica din Zürich, de către marele
profesor inginer Arnold Bürkli-Ziegler,
care a proiectat inclusiv sistemul de ali -
men tare cu apă și canalizare al celui mai
mare oraș elvețian. În sfârșit, la sfârșitul
secolului al XIX-lea se putea construi pe
malul Dâmboviței, fără riscuri legate de
inundații. Atunci a apărut practic și acest
cartier rezidențial, care și-a luat numele de
la Dealul Cotrocenilor, extinzându-se și în
vale, până pe malul Dâmboviței. Etimologia
nu pare dificil de deslușit: verbul „a cotroci”
poate însemna și „a scotoci”, dar și „a adă -
posti” – probabil de la dificultatea cu care

erau găsiți haiducii și tâlharii care sălășuiau
în Codrii Vlăsiei. La 1660, când încă se mai
petreceau astfel de lucruri, terenul numit
„Cotrocenii de sus” era în proprietatea
dom nitorului Șerban Cantacuzino. La
1821, Tudor Vladimirescu a ales acest loc
pentru a-și instala tabăra, iar la 1848 au fost
încarcerați în beciurile mănăstirii con du -
cătorii revoluției, după ce a fost citită
pro clamația de condamnare emisă de Înalta
Poartă. Casele domnești au apărut în
timpul domniei lui Barbu Știrbei (anii
1850), devenind loc de reședință pentru
conducătorii Țării Românești, inclusiv
pentru Alexandru Ioan Cuza. În timp,
orașul s-a extins și din fostele păduri se -
culare se poate spune că au rămas Grădina
Botanică, parcul din jurul fostului palat
regal și... foarte mulți copaci. Cotro ceniul
este încă o zonă în care natura nu a dispărut
cu totul din peisajul urban.

Neoromânesc la el acasă
Palatul regal de vară, în noua sa formă

gândită de arhitecții Paul Gottereau și, pe
parcurs, Grigore Cerchez, s-a construit în
perioada 1888 – 1896, iar Principele Fer di -
nand, urmașul la tron, și Principesa Maria
s-au mutat imediat aci. 
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Vechiul palat în care a locuit Cuza
fusese demolat, iar Carol I continua să
locuiască la palatul de pe Calea Victoriei,
unde era reședința sa oficială. Existența
unei reședințe regale (chiar și secundare) în
Cotroceni a catalizat dezvoltarea imo bili -
ară. Dâmbovița fiind îmblânzită de
luc ră rile de sistematizare, tot mai mulți își
doreau începând cu anii 1890 o casă în
apropierea viitorilor monarhi. 

Era epoca în care se năștea stilul neo -
românesc, sau neobrâncovenesc; inclusiv
Palatul Cotroceni era abordat parțial într-un

stil național romantic. Grigore Cerchez,
care a proiectat o aripă a palatului, este
considerat unul dintre cei care au consacrat
această abordare a arhitecturii autohtone.
Este firesc, deci, ca multe dintre casele din
Cotroceni să fie construite în stil neo ro -
mânesc. Palatul regal are o terasă cu
foișoare suprapuse, inspirate după cum se
spune din arhitectura Mănăstirii Hurezi,
ctitorită de Constantin Brâncoveanu. Era
oarecum natural ca mulți dintre cei care își
construiau case în Cotroceni să își dorească
ceva similar, bineînțeles la o scară mai mică.
Stilul neoromânesc nu ar fi avut atâta
răspândire dacă nu ar fi răspuns unor
căutări ale bucureștenilor din acea epocă;
proiectele unor arhitecți precum Ion Mincu
sau Petre Antonescu ar fi rămas niște simple
propuneri, concretizate în câteva proiecte
realizate integral. Însă românii au îmbrățișat
acest stil, recu nos cându-l ca al lor, astfel
încât s-a perpetuat și în prima jumătate a
secolului al XX-lea, până în anii 1940, când
devenise oarecum oficial și începuse să
preia elemente Art Nouveau, Art Deco,
maure, mediteraneene și chiar moderniste.
Cotroceniul s-a dezvoltat treptat, astfel că
pot fi observate toate aceste evoluții, de-a
lungul a mai bine de jumătate de secol.
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Probleme speciale pentru un cartier special
Multe dintre case sunt „semnate” de arhitecți

re numiți ai vremii, precum Jean Burcuș, Petre
Boico, elvețianul Louis Blanc sau Virginia An -
dreescu Haret, prima femeie arhitect din România.
Cartierul s-a dezvoltat în etape, în funcție de
contextul istoric și economic pe care l-a parcurs.
Au fost perioade de prosperitate la sfârșitul
secolului al XIX-lea, precum și în a doua jumătate
a anilor 1930, când se exporta mult petrol; au
existat și intervale de timp mai puțin faste, precum
Primul Război Mondial și criza din 1929. Toate
acestea se reflectă în calitatea arhitecturii, în
bogăția sau sobrietatea ornamentelor. Bineînțeles,
lucrurile au depins și de proprietari: în aceeași
perioadă s-a construit în stiluri diferite, în funcție
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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
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de gustul și orientarea (uneori politică) a
acestora. Dar neoromânescul a rămas un
fel de laitmotiv. Iar foișoarele, balcoanele,
verandele sunt nelipsite la orice casă, parcă
pentru a arăta că se formează acolo o
comunitate deschisă, iubitoare de aer,
lumină și verdeață.

În perioada comunistă și după ea, până
în zilele noastre, Cotroceniul și-a păstrat
țesutul urban mai bine decât orice altă zonă
a Bucureștiului. Intervențiile au fost puține,
regimul de înălțime a fost respectat și nu a
fost afectată atmosfera cartierului. 

A ajutat și faptul că a fost declarată zonă
protejată, noile construcții respectând o
serie de condiții care au fost impuse, cu
câteva excepții. 

Bineînțeles, multe dintre vile au fost
naționalizate, iar vechii proprietari au fost
evacuați sau cel mult li s-a permis să
păstreze câteva camere de locuit. De aici
vin și o serie de probleme – unele case cu
regim de proprietate incert au rămas
nelocuite sau sunt locuite de persoane care
nu le îngrijesc, ceea ce are drept consecință
degradarea lor rapidă, vizibilă. 

Cotroceniul are un
potențial real de
creștere a spațiului
locativ, dar nu prin
demolare sau
supraetajare, ci prin
folosirea judicioasă a
ceea ce există deja: un
număr impresionant de
poduri generoase, care
se pot transforma în
mansarde.
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Este drept, unele dintre ele, care au fost
renovate cu gust, cât mai apropiat de
aspectul original și modernizate din
perspectiva utilităților, au un preț de piață
care poate depăși un milion de euro, mai
ales dacă este vorba de o casă cu o poveste
interesantă. 

Unele case sunt suspecte prin faptul că
sunt lăsate în paragină, într-unul dintre
cele mai scumpe cartiere ale Bucureștiului.
Este posibil ca acestea să fie cumpărate și
lăsate să se degradeze astfel încât să nu
mai poată fi salvate, iar terenul să fie
valorificat pentru o altă construcție, cu alt
regim de înălțime și de ocupare a tere -
nului. S-a mai întâmplat în București și în
marile orașe din România. 

Depinde de autorități dacă vor  tolera
aceste abuzuri asupra arhi tec turii, permise
de lege, din păcate. 

Locatarii cartierului s-au organizat
într-o asociație care să prevină apariția de
imobile noi nepotrivite cu arhitectura
existentă. Au fost câteva cazuri care au
atras atenția asupra acestui pericol.

Din loc în loc, ai surpriza să găsești
câte un restaurant sau cafenea cu terasă;
atmos fera este totdeauna liniștită,
fundamental diferită de cea din centrul
orașului. În multe vile funcționează
firme, deci clienții lor nu sunt doar cei
care locuiesc în cartier. Spiritul locului
parcă impune o anumită decență a
manifes tărilor. 
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Există și multe plante agățătoare, din
categoria iederei – sunt verzi, spec tacu loase,
dar pot afecta aceste case superbe, atacându-
le zidurile, și uneori dau impresia de neîngrijit,
de sălbăticie. Tot în perioada interbelică exista
o regulă: casele se con struiau la o anumită
distanță de carosabil (de regulă 4 metri),
permițând ca în fața casei să fie amenajată o
grădină. Aceste retrageri există încă, bine -
înțeles, și fac farmecul acestor vile; dar nu
totdeauna: uneori se încearcă utilizarea aces -
tui spațiu pentru alte scopuri, ceea ce nu face
cinste „întreprinzătorilor”. 

Despre acoperișuri se pot spune lucruri
bune și mai puțin bune. Există situații (nu
foarte multe) în care acoperișurile au fost
renovate complet cu materiale adecvate, con -
form planurilor originale: țiglă cera mică sau
tablă de zinc. Dar cele mai multe renovări
s-au făcut cu materiale ieftine sau inadecvate.
Tabla ambutisată sau cea galvanizată, ori
șindrila bituminoasă pot fi admirabile, dar
uneori parcă nu se pot monta oriunde...
Poate fi de vină și faptul că vilele nu aparțin
totdeauna aceluiași proprietar, și lucrurile se
complică atunci când se decid contribuțiile
fiecăruia la repararea acoperișului. Există
încă și multe acoperișuri originale, bine între -
ținute, care rezistă destul de bine la aproape
un secol de utilizare. 

După cum spuneam, vegetația este încă
unul dintre atuurile cartierului, parcă
amintind de Codrii Vlăsiei și de lunca
Dâmboviței. Nu există practic o casă fără
un arbore, sau măcar fără câteva plante
ornamentale. 

Sunt însă persoane care pot depune
mărturie că în trecut vegetația era mult mai
bogată, datorită copacilor de pe mar gi nea
străzii. În perioada interbelică, auto ritățile
locale au plantat mii de tei care, atunci când
au crescut, se uneau deasupra străzilor,
creând vara o umbră permanentă. Cei mai
mulți dintre acești copaci au dis pă rut, iar
vegetația pare destul de haotică. La fel de
adevărat este că niște copaci pot crește
necontrolat și, dacă nu sunt între ți nuți de
cineva, pot deveni peri culoși pentru cei
care trec pe dedesubt sau pentru mașini... 

Bucureștiul este un oraș
eterogen în general, cu
clădiri care parcă fac
eforturi să se difer-
ențieze prin ceva (de
regulă prin stil și prin
regim de înălțime) de
construcțiile din jur; și
Cotroceniul are o anu-
mită varietate, dar acest
lucru nu deranjează,
pentru că regimul de
înălțime a fost respectat
- maximum P+3. Astfel,
fiecare casă devine o
surpriză plăcută, care
atrage privirea.
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Începând cu anul 2016, societatea noastră COLOR METAL S.R.L.
a început colaborarea cu producătorul spaniol de tablă din titan-
zinc Asturiana de Laminados S.A., care își distribuie materialele
pe piața internațională sub brandul elzinc. În calitate de unic
reprezentant pe piața din România a materialelor elZinc, suntem
încântați de colaborarea pe care o avem cu producătorul Asturiana
de Laminados S.A. datorită materialelor premium pe care le
produce, dar și datorită profesionalismului de care dă dovadă în
relația de parteneriat pe care o avem.

T abla de titan-zinc fabricată de Asturiana de Laminados
S.A.  este obținută prin laminare conform standardul
european UNE-EN 988 și are un conținut de zinc de

99,995%, iar paleta coloristică a gamei de titan-zinc prepatinată
elZinc este obținută prin utilizarea unor pigmenți minerali.
Puternicul nostru parteneriat, bazat pe încredere și sprijin
reciproc, ne permite să gestionăm eficient orice proiect în care
suntem angrenați, indiferent de mărimea și dificultatea lui. Putem
da ca exemplu proiectul recent încheiat pe care l-am avut la noul
stadion de fotbal al echipei Sepsi OSK din Sfântu Gheorghe.

La acest proiect, societatea noastră a livrat două tipuri de
tablă din titan-zinc, și anume: 

Aliajul titan-zinc laminat din gama elZinc Rainbow este
acoperit cu un strat metalic de 35 µm, care, pe lângă rolul său
estetic, are capacitatea de a proteja de coroziune învelitoarea. 

n tablă din titan-zinc prepatinat elZinc Rainbow
Gold cu grosimea de 0,7 mm

n tabla din titan-zinc prepatinat elZinc Graphite cu
grosimea de 0,65 mm

ACOpERIș DIN TITAN-zINC
Stadionul Sepsi OSK din Sfântu Gheorghe 
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simboluri, prin arhitectura lui. Astfel, un stadion își poate
îndeplini rolul său cu totul special nu doar în sportul de
competiție, ci și pentru a reprezenta un reper pentru comu -
nitate, ba chiar un motiv de mândrie. Arhitectul Tamás Dobrosi
are o experiență bogată în acest domeniu, el participând la
proiectarea, printre altele, și a stadionului Pancho Arena din
Ungaria. Deși de dimensiuni reduse, acest stadion din apro -
pierea Székesfehérvár, care la rândul său are o arhitectură
organică, este considerat unul dintre cele mai frumoase din
lume. În general, aceste proiecte includ soluții tehnice și
materiale care să răspundă celor mai exigente cerințe ecologice:
eficiență energetică, consumuri reduse de producție și punere
în operă, posibilitatea de reciclare, efecte minime asupra
mediului, amprentă de carbon redusă. Ceea ce se poate spune
și despre stadionul Sepsi OSK din Sfântu Gheorghe.

Color Metal este unul dintre principalii jucători de pe piața
distribuției de semifabricate neferoase, în regiunea Europei de
Est, oferind produse din aluminiu, cupru, alamă, bronz și titan-
zinc pentru diverse industrii – construcții (fațade, acoperișuri),
construcții metalice, prelucrarea metalelor, industria auto
ș.a.m.d. Cu trei centre logistice (în București, Timișoara,
Odorheiu-Secuiesc), compania este prezentată de asemenea
pe piețele din Ungaria, Serbia, Bulgaria, și Republica Moldova.
Lista variată de produse este completată de servicii profe -

Aceste materiale au fost folosite la realizarea fațadei
metalice a stadionului Sepsi OSK, după planurile arhitectului
Tamás Dobrosi din Ungaria. 

Antreprenorul general la acest proiect a fost firma
Construcții Conico S.R.L. din Sfântu Gheorghe, iar montajul
tablei a fost realizat de societatea Acopero Serv S.R.L. din
București. Montajul tablei din titan-zinc a început în vara anului
2021 și s-a încheiat la începutul anului 2022, iar tipul de montaj
al tablei a fost fălțuit și lamelar, cu jgheaburi îngropate. Suprafața
totală a fațadei metalice montate a fost de circa 10.000 mp.

Beneficiarul proiectului a ales pentru fațada stadionului
tablă din titan-zinc marca elZinc, convins de calitatea excep -
ționala a materialului, de frumusețea, dar și de durabilitatea lui
în timp, care este, așa cum spune și producătorul tablei, „pe
viață” - elZinc Lifetime Warranty.

De asemenea, echipa de montatori a dat dovadă de o mare
pricepere și profesionalism la realizarea tuturor detaliilor
existente în planurile arhitecturale ale proiectului și au reușit
sa ducă la bun sfârșit acest minunat proiect.

Fațada noului stadion din Sfântu Gheorghe a fost proiec -
tată într-un stil specific arhitecturii organice, care promovează
armonia dintre habitatul uman și natură, con struc ția devenind
o parte integrantă a locului. În arhitectura organică, se pot
menționa ca repere nume de arhitecți maghiari renumiți din a
doua jumătate a secolului trecut, precum Imre Makovecz sau
Károly Kós, acesta din urmă fiind și un cunoscut etnograf
transilvănean. 

Stadionul cu o capacitate de circa 8.400 de locuri
(omologat de UEFA pentru a găzdui meciuri din cupele euro -
pene de fotbal) se identifică prin această intrare cu aspect unic,
autentic, în bună măsură datorită unei învelitori naturale, cu
forme care trimit la relieful, dar și la cultura sau spiritualitatea
zonei. Formele înalte și ascuțite trimit la arhitectura tradițională
civilă și religioasă, transformând acoperișul într-un purtător de
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sionale, cum ar fi livrarea de tip „door to door”, servicii de tăiere
la dimensiune și suport tehnic pentru arhitecți, proiectanți,
constructori și beneficiari. 

Pentru a asigura cea mai bună calitate, lucrăm împreună cu
producători recunoscuți din întreaga lume și achiziționăm
exclusiv materiale certificate. Stocul nostru mare și divers și
echipa cu experiență specializată în domeniul metalelor
neferoase, ne permit să răspundem nu numai la  comenzile
standard, ci și solicitări speciale, precum proiecte speciale de
arhitectură. Și totul într-un timp foarte scurt. Compania
noastră oferă permanent cele mai noi game de produse pentru
soluții arhitecturale care presupun construcția sau renovarea
cu titan-zinc, cupru și aliaje de cupru. Aceste materiale permit
un design unic și inovator pentru acoperișuri, fațade, sisteme
pluviale, amenajări interioare și alte elemente de construcții. De
la capacitatea de a defini nevoile precise de materiale până la
abilitățile de depozitare și livrările la timp, compania noastră
oferă flexibilitate și eficiență tuturor clienților noștri.

info
n Obiectiv: fațadă Stadion Sepsi OSK
n Suprafață de montaj: 10.000 mp
n Furnizor tablă titan-zinc: Color Metal
n Materiale: elZinc Rainbow Gold și elZinc Graphite
n Antreprenor: Construcții Conico S.R.L.
n Arhitectură: Arh. Tamás Dobrosi 



27

Simona Mitrănescu 
avocat specializat 
construcţii şi imobiliare

JURIDIC

LUCRĂRI LA SPAȚIILE COMUNE:
CU SAU FĂRĂ CONTRACT?

Conform art. 649 din Codul civil, printre elementele 
care sunt considerate părți comune în clădirile cu 
mai multe apartamente se află și scările, casa 
scărilor, holurile, podul, pivnițele și subsolurile 
necompartimentate. Din aceste spații, fiecare dintre 
proprietarii apartamentelor deține o cotă-parte 
indiviză. Cota-parte indiviză este cota de proprietate 
comună forțată, exprimată procentual, care îi revine 
fiecărui proprietar individual și este calculată ca 
raportul dintre suprafața utilă a proprietății indivi-
duale și suma suprafețelor utile ale tuturor propri-
etăților individuale din condominium (art. 2 alin l 
din Legea 196/2018).

Drepturile implică, în 
esență, posibilitatea 
fiecărui proprietar de a 
folosi părțile comune 
conform destinației 
fiecăreia, fără a aduce ating-
ere drepturilor celorlalți 
proprietari. Aici nu sunt 
probleme majore, întrucât, 
atunci când vine vorba 
despre a-și exercita dreptu-
ri, nimeni nu dorește să nu 
și le exercite. Însă discuțiile 
apar atunci când vine vorba despre îndeplinirea 
obligațiilor implicate de acest drept de coproprietate, 
care privesc, în esență, datoria fiecărui proprietar de a 
suporta cheltuielile legate de întreținerea, repararea și 
exploatarea părților comune, în proporție cu

De specificul elementelor imobiliare asupra cărora există 
o proprietate indiviză ține faptul că asupra fiecărui centi-
metru pătrat din acel element, mai multe persoane (în 
acest caz proprietarii de apartamente) au un drept de 
proprietate care implică drepturi și obligații specifice. Nu 
există așadar porțiuni delimitate care să aparțină cuiva 
anume, ci totul este al tuturor.

Cota-parte din costuri
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cota sa parte (art. 654 Cod civil). Aceasta înseamnă că, în 
funcție de procentul determinat conform regulii de mai 
sus (suma suprafețelor utile comparată cu suprafața utilă 
exclusivă), procent pe care proprietarii îl dețin din spațiul 
comun, există obligația contribuției financiare la lucrările 
de conservare, reparare și exploatare ale acestora.

   Nu puține sunt situațiile în care (în special, dar nu doar 
atunci când nu este constituită asociație) proprietarii de 
apartamente sau doar unii dintre aceștia demarează 
lucrări de amenajare a spațiilor comune, precum gletuiri, 
zugrăveli, recondiționări de uși sau podele. Astfel, este 
contactat un specialist în domeniu care, în baza unui 
contract încheiat cu proprietarii (mai mult sau mai puțin 
clar redactat), demarează execuția lucrărilor astfel 
contractate. De obicei, specialiștii executanți se bazează 
pe buna credință a beneficiarilor de lucrări, neacordând 
o importanță deosebită clarității clauzelor contractuale.
  Iarăși, adeseori, pe parcursul lucrărilor, sunt identificate 
noi porțiuni din spațiu sau noi tipologii de lucrări care se 
doresc executate, în plus față de cele asupra cărora s-a 
convenit inițial. Iar specialistul, aflat deja în șantierul nou 
format, cu toate cele necesare execuției, acceptă să 
demareze executarea și a acestor lucrări suplimentare, 
fără să adauge în scris la contract și noul obiect. Aceasta 
bazându-se iarăși pe buna credință a proprietarilor, care 
totuși, în mod firesc, nu ar putea să refuze plata unor 
lucrări care profită bunurilor lor. Surprizele apar însă la 
final, când o parte dintre proprietarii care au fost de 
acord la început refuză să plătească lucrările realizate în 
plus, argumentând că anumite lucrări «profită» doar să 
demareze executarea și a acestor lucrări suplimentare, 
fără să adauge în scris la contract și noul obiect. Aceasta  

Cine suportă cheltuielile

bazându-se iarăși pe buna credință a proprietarilor, care 
totuși, în mod firesc, nu ar putea să refuze plata unor 
lucrări care profită bunurilor lor. Surprizele apar însă la 
final, când o parte dintre proprietarii care au fost de 
acord la început refuză să plătească lucrările realizate în 
plus, argumentând că anumite lucrări «profită» doar 
unora dintre vecini, nu și lor. Iar aceștia sunt convinși că 
au dreptate și că așa este echitabil să procedeze. De ce? 
Deoarece criteriul pe care îl iau în  considerare este cel al 
proximității situării spațiului comun față de

JuRIDIC
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   Legea nu distinge în funcție de acest criteriu, subiectiv 
perceput, al proximității spațiului comun față de unul 
sau altul dintre apartamente. Indiferent de locul situării 
sale, atât timp cât lucrarea privește un spațiu definit de 
lege ca fiind obiect al proprietății comune, obligația de 
plată este a tuturor vecinilor. Însă, în absența unor clauze 
scrise care să descrie absolut toate lucrările ce fac obiect-
ul execuției, asumate prin semnătură de toți proprietarii 
din clădire, în caz de neplată, totală sau parțială, specialis-
tul nu se poate îndrepta cu succes în instanță pentru 
recuperarea acestor sume de bani, chiar dacă lucrările 
sunt executate asupra spațiilor care sunt în proprietatea 
comună a tuturor vecinilor de apartamente. Astfel, se 
ajunge în situația în care prețul lucrărilor suplimentare 
nu mai poate fi niciodată recuperat, sau este doar parțial 
recuperat, iar aceasta doar în măsura în care o parte 
dintre vecini, aceia de bună credință, aleg să contribuie la 
achitarea acestuia. În consecință, de multe ori o abordare 
riguroasă a întocmirii unui contract se dovedește a fi 
mult mai rentabilă prin raport cu pagubele pe care 
executantul le poate suporta în caz de neplată. Legislația 
nu protejează prin ea însăși aceste situații de lucrări la 
spațiile comune, singurul care poate avea acest rol fiind 
un contract întocmit exact și la timp.

Obligația este a tuturor

apartamentul unuia sau altuia dintre vecinii de imobil. 
De aici, remarcăm mentalitatea destul de răspândită că 
au obligația să suporte costurile aferente lucrărilor doar 
proprietarii care sunt utilizatori preponderenți ai acelor 
spații, în timp ce restul, care nu folosesc la fel de des 
porțiunile sau elementele respective, se consideră 
îndreptățiți să nu contribuie la finanțarea acelor lucrări 
de care «nu beneficiază». Să plătească doar cel care 
beneficiază! 
   Un exemplu clasic este cel al proprietarilor de aparta-
mente de la etajele intermediare, care consideră că repa-
rarea acoperișului este doar obligația celor cărora even-
tual le plouă în apartament, respectiv proprietarii de la 
ultimul etaj. Un alt exemplu este recondiționarea sau 
repararea parchetului / pardoselilor din holul care 
deservește doar apartamentele de la un anumit etaj și 
care, în percepția proprietarilor de la alte etaje, au fost 
«comandate» sau «profită» doar proprietarior care le 
utilizează să ajungă în casa proprie. Această abordare este 
atât incorectă din punct de vedere moral, cât și ilegală.

Str. Ştefan Mihăileanu, Nr. 28, Sector 2, Bucureşti
Tel: 0722 140 720
Email: simona.mitranescu@imolegal.ro;
web: www.imolegal.ro

Simona Mitrănescu 
avocat specializat 
construcţii şi imobiliare
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Arhitectura contemporană permite o diversitate mare de modalități de abordare a acoperișului,
acesta nefiind condiționat de pante, așa cum se întâmpla în arhitectura tradițională. În același timp,
acoperișul devine tot mai des un spațiu util, pe care sunt amplasate elemente de instalații, tubulaturi,
zone de relaxare și chiar spații verzi. Aceasta este posibil datorită membranelor impermeabile
dezvoltate de mari producători, iar în ultimul timp sistemele de impermeabilizare aplicate în stare
lichidă câștigă tot mai mult teren. Datorită acestora, se poate spune că proiectanții nu mai sunt
constrânși de numeroasele detalii tehnice și logistice pe care le presupune execuția unui acoperiș
clasic. Iar în cazul recondiționării unui acoperiș vechi, aplicarea membranelor lichide vine cu
numeroase avantaje, precum rapiditatea lucrării, economisirea resurselor prin folosirea vechii structuri
sau continuarea fără întreruperi a activității în locația respectivă. pentru a profita de toate beneficiile
unui sistem de acoperiș modern, este nevoie să ne orientăm către produsele cu adevărat
performante, care și-au dovedit calitatea în timp și au garanția unui brand cu notorietate. 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.   

MasterSeal Roof  - acoperișuri sigure 
cu membrane poliuretanice și poliureice

Membrane lichide pentru orice strat suport
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 permeabi-
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lității 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, di-
verse tipuri de hidroizolații polimerice care nu își mai înde-
plinesc rolul. Membranele MasterSeal, aplicate în straturi
subțiri, respectă îndeaproape forma acoperișului, indiferent
dacă este tip terasă sau înclinat, intervenind cu noutatea cro-
maticii, pentru care se poate opta dintr-o gamă largă de
nuanțe personalizate. 

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 struc-
turi, 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 re-
zervoare, lucrări greu de abordat, de multe ori ascunse. 

Speciale pentru acoperișuri
Sistemele MasterSeal Roof, concepute special pentru aco-

perișuri, includ materiale poliuretanice și poliureice hibride po-
trivite pentru toate condițiile climatice cu care se confruntă o
construcție, pe orice continent, de la iernile severe din Mon-
golia până la atmosfera tropicală din Singapore și la căldura
uscată din Australia. Soluțiile pentru acoperiș din gama Mas-
terSeal Roof sunt proiectate așadar pentru a proteja acoperi-
șurile terasă sau înclinate din medii agresive. Membranele
perfect continue, fixate monolitic pe substrat sunt capabile să
reziste efectelor vântului, temperaturilor ridicate, șocului ter-
mic 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 im-
plicați într-un proiect de etanșeizare a acoperișului terasă. Ace-
știa 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 supra-
fețelor verticale, hidroizolarea rapidă a detaliilor, deschiderilor
și străpungerilor, cum ar fi cele pentru ventilatoare, lumina-
toare și coșuri de fum. Un alt avantaj major este că acoperirea
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nu prezintă suduri sau suprapuneri și este capabilă să reziste
inclusiv la rădăcini de plante, cum se întâmplă în cazul acope-
rișurilor verzi sau al altor amenajări similare peste spațiile lo-
cuite. 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 men-
tenanță.

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;

Avantajele MasterSeal Roof
n Formează sisteme complete, continue, hidroizolante,

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.

nDeseori, 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. 

n Aplicarea se face rapid, mai ales când se optează
pentru metoda pulverizării. O echipă poate acoperi fără
probleme o suprafață de 1.000 mp într-o singură zi.

n Greutatea redusă, de aproximativ 3 kg / m², nu
grevează asupra structurii de rezistență a clădirii.

Divizia de produse chimice pentru construcții 
a BASF devine entitate independentă sub
denumirea Master Builders Solutions. 

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

Pentru mai multe informații, accesați: 
www.mbcc-group.com
Construim performanțe durabile!

n stratul final TC, deosebit de rezistent la condiții
meteo extreme, inclusiv radiații UV, protejând hidroizolația
și con ferind sistemului un aspect agreabil.
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   De pe vremea dacilor nu s-au păstrat evidențe clare ale 
modalităților de construcție a acoperișurilor locuințelor 

lemnul era materialul folosit cu precădere pentru realizarea

Primele acoperișuri din paie și bordeiele 
îngropate în pământ

   Ludwig Mies van der Rohe spunea că arhitectura este voința 

Romania, unde clădirile au rămas tributare epocii în care au 
fost construite. E de ajuns o privire la câteva regiuni istorice 
diferite pentru a observa clădiri ce au fost martorele unor 
perioade de deschidere, de restriște, de abundență sau de 
criză. Istoria acoperișurilor nu este foarte mult teoretizată în 
general, spre deosebire de cea a faţadelor. 
   Ea începe de la banalele paie, ajungând până la ţigla metalică 
şi ţinteşte mai departe către noi materiale inovative, cu care 

a fost supus poporul român și-au spus cuvântul și au lăsat 
urme vizibile în plastica ei.

primelor învelitori. Motivul dispariției acestora ține pe de o 
parte de neglijența arătată de-a lungul timpului, iar pe de 
alta de obiceiul celor ce au urmat de a ”recupera” din 

realizarea noilor construcţii. Cu cât vremurile au devenit mai 

că popoarele migratoare care au măturat de-a lungul 
timpului aceste teritorii au adus cu ele și un nou fel de 

ACOPERIȘUL
în arhitectura românească

ARHITECTURA

Arh. Cosmin Gândore
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arhitectură, acela al bordeielor îngropate în pământ. Pentru 
acoperirea lor se foloseau paiele, în straturi succesive, 
spoite cu lut adesea pentru a trece neobservate. Arhitectu-
ra capătă as�el puterea de a trece neobservată în fața 
popoarelor barbare, locuințele din lut și paie reușind să-i 
pună la adăpost pe cei încercați în acele vremuri. În unele 
regiuni, însă, trecerea timpului nu face decât să conserve și 
mai bine exemple extraordinare de acoperișuri durabile 
realizate din lemn. Este cazul Maramureșului, acolo unde 

pantele mari ale caselor și bisericilor arhicunoscute le ajută 
să înfrunte capriciile ploilor și zăpezilor speci�ce zonei. 
Materialele cel mai des folosite sunt șița  și paiele, reușind 
print-o tehnică remarcabilă să se distingă ca unele dintre 
cele mai durabile acoperișuri. Turlele bisericilor mara-
mureșene dețin un record vechi de secole, �ind cele mai 
înalte biserici de lemn din lume. 

   Este cazul Bisericii Surdeşti,  care a deținut recordul de cel 
mai înalt acoperiș de lemn din lume până în anul 2003 (este 
vorba de o înălțime totală de 72 de metri, dintre care 54 m 
îi măsoară doar turla). Acesta a fost doborât de o altă 
biserică, tot din Maramureș, �nalizată spre sfârșitul anului 
2003, și anume biserica de lemn din Săpânța-Peri. Acestă 
biserică are 78 de metri, iar lungimea turlei este aproximativ 
egală cu cea a bisericii din Surdești. Ajungând mai departe 
în Dobrogea, putem observa și aici un anumit speci�c când 
vine vorba de acoperișuri. Clima se rezumă la ierni mai 
domoale și veri mai răcoroase, arhitectura caselor și a 
acoperișurilor adaptându-se și ea noilor nevoi. Pantele sunt 
mai mici, în acord cu condițiile meteo, iar elemente împru-
mutate din tradiția arhitecturală a Turciei sau Greciei sunt 
ușor recognoscibile (de exemplu, olanele așezate simplu pe 
suport). Aici mai întâlnim acoperișul de stuf, un material 
foarte interesant prin prisma proprietăților pe care le are. 
Un acoperiș din stuf nu are nevoie de izolație termică, stuful 
funcționând el însuși că izolator. Stuful este și un foarte bun 
izolator fonic. Structura lui face ca zgomotul ploii sau al 
grindinei să se piardă, iar traiul sub un as�el de acoperiș să 
�e liniștit și plăcut. Aceste exemple de mai sus ilustrează în 
linii mari o istorie arhitecturală foarte bogată și în același 
timp o varietate estetică și mai bogată.
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Expresii arhitecturale ale vremurilor moderne

   Țigla ceramică a apărut în peisaj odată cu primele cetăți 
medievale. Este interesant de remarcat faptul că tot atunci 
s-a produs și o mare schimbare la nivel de percepție colec-
tivă: țigla s-a transformat dintr-un simplu material care oferă 
protecție într-un mijloc de expresie arhitecturală și de 
îmbunătățire la nivel de estetică generală a exteriorului 
caselor. Chiar dacă este un material costisitor, acesta are o 
longevitate crescută și este un bun izolator atat termic, cât și 
fonic. Odată cu secolul al XIX-lea, apar primele învelitori 
metalice și primele acoperișuri durabile: țiglă metalică, tablă 
ondulată sau cutată, tablă fălțuită, solzi metalici, toate în 
forme și culori diverse, ce conferă clădirilor o nouă plastică 
la exterior. Ulterior, au început să �e îmbunătățite și 
tehnologiile de montaj, iar apoi, pe măsură ce clădirile de 
pe teritoriul țării noastre au început să se înalțe pe verticală, 
au apărut și învelitorile-terasă, ca manifestare a curentului 
modernist în arhitectură.

   În zilele noastre, arhitectura își îndreaptă privirea către 
acoperișurile verzi, ca expresie a sustenabilității unei clădiri, 
căutând noi mijloace inovative prin care acoperișul să 
devină mai mult decât ”capacul” unei case. Toate tipurile de 
mai sus coexistă astăzi într-o formă sau alta pe teritoriul țării, 
de�nind o gamă largă de posibile rezolvări ale unui 
acoperiș, rezolvări care la timpul respectiv s-au dovedit a � 
cele mai potrivite pentru arhitectura unei clădiri. Evoluția 
materialelor, tehnologiilor și modalităților de punere în 
operă au determinat apariția unei istorii a acoperișurilor în 
România care se întinde din cele mai vechi timpuri până în 
prezent.
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   Privilegiul de a � proprietarul unei clădiri care este monument istoric sau 
se a�ă în zona protejată a unei localități reprezintă în același timp  o 
responsabilitate majoră și implică anumite obligații care țin de utilizarea 
imobilului respectiv; în același timp, implică obligații atunci când se decide 
efectuarea unor lucrări de reparații, renovări, consolidări sau modernizări. 
Printre lucrările cu cea mai mare miză, atât din perspectiva proprietarilor, 
cât și a autorităților, sunt cele care țin de aspectul fațadelor și acoperișului 
– sunt cele mai vizibile în peisajul urban și, în de�nitiv, reprezintă deseori 
motivul pentru care clădirile respective au fost încadrate în acest regim 
special. Să vedem așadar în ce condiții se pot demara lucrările.

   În primul rând, să lămurim câțiva 
termeni. Clădirile monument 
istoric sunt protejate prin lege 
datorită faptului că sunt semni�cative 
pentru istoria, cultura ori civilizația 
națională sau universală, lucru stabilit 
de Comisia Națională a Monumen-
telor Istorice. Există o serie de criterii 
care stau la baza deciziei de a declara 
o casă monument istoric: vechimea, 
raritatea într-o localitate sau zonă 
anume, reprezentativitatea pentru o 
perioadă istorică, pentru un curent 
artistic sau un stil de arhitectură, ori 
valoarea sa memorială (acolo a trăit o 
personalitate culturală sau istorică, 
s-a desfășurat un eveniment import-
ant etc.). Vechimea poate � un crite-
riu, deoarece clădirile vechi sunt tot 
mai rare, dar nu este obligatoriu – 
pot � vizate și construcții de vechimi
mai mici de 50 de ani, dacă se decide 

că este vorba de o valoare 
excepțională. Clădirile monument 
istoric sunt prevăzute cu o anumită 
zonă de protecție, în care nu se 
mai poate construi sau amenaja 
terenul, pe considerentul că se 
reduce vizibilitatea asupra lor, aces-
tea sunt puse în pericol sau se pot 
distruge anumite vestigii arheologice.
   O altă categorie de clădiri, care nu 
trebuie confundate cu cele anterio-
are, este cea a clădirilor din 
zonele construite protejate, 
zone stabilite de autoritățile locale. 
Multe orașe au o asemenea arie, care 
de regulă reprezintă centrul istoric al 
localității; Bucureștiul, de exemplu, 
are aproape 100 de asemenea zone, 
în toate sectoarele. Interesul 
autorităților este ca spațiul respectiv 
să se păstreze într-o anumită stare, 
cât mai �del și pe termen cât mai 
lung, de aceea controlează orice 
intervenție – atât distrugeri, 

Cum renovăm o casă

Despre ce vorbim

dintr-o zonă construită protejată (I)
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demolări, construcții noi sau modi-
�cări, cât și reparații sau renovări.
   De asemenea, se consideră că săpă-
turile în proximitate pot aduce 
daune clădirilor, de aceea inter-
vențiile trebuie foarte atent supra-
vegheate și documentate. O zonă 
protejată se delimitează și este docu-
mentată în urma unor studii istorice, 
de arhitectură și urbanism; aici se 
întocmesc planuri urbanistice zonale 
speci�ce, care se instituie prin 
hotărâri ale consiliilor locale și sunt 
protejate de mai multe instituții 
autorizate (primăria, Poliția, Ministe-
rul Culturii). Studiile istorice de 
urbanism arată dacă o conformare 
stradală, sau modul de amplasare în 
parcelă sunt caracteristice unei 
anumite perioade istorice și dacă 
este necesară conservarea sa. Aceste 
studii determină și limitele zonei 
protejate, ținând cont de zonele de 
protecție pentru monumentele 
istorice (100 m pentru cele ampla-
sate orașe, 200 m pentru cele din 
comune și 500 m pentru cele din 
afara localităților). Deși zonele 
construite protejate sunt de�nite și 
prin faptul că ele pun în valoare un 
monument istoric, sau o zonă arheo-
logică, nu este obligatoriu ca acestea 
să cuprindă imobile clasate ca monu-
mente istorice. Orice zonă protejată 
are un regulament propriu, iar reguli-
le cuprinse în acest regulament 
trebuie respectate pentru orice 
intervenție asupra unui imobil a�at în 
zona construită protejată. Sunt 
prevăzute inclusiv modurile de 
utilizare admise pentru aceste 
imobile, utilizările admise cu 
condiționări și utilizările interzise. 
Pentru construcțiile noi care ar putea 
apărea, sunt menționate o serie

lungă de reguli care trebuie neapărat 
respectate, de la amplasarea acesto-
ra și căile de acces la limitări privind 
regimul de înălțime și condițiile 
speciale de avizare pentru obținerea
autorizației de construire.

   Statutul de zonă protejată creează 
așadar asupra imobilelor din interio
rul zonei obligații privind inter-
vențiile asupra imobilului: des�ințare, 
modi�care, funcționalitate, distanțe, 
înălțime, volumetrie, expresie 
arhitecturală, materiale, �nisaje, 
împrejmuiri, mobilier urban, amena-
jări și plantații. În consecință, propri-
etarul are obligația de a respecta atât 
prevederile regulamentelor locale 
de urbanism, cât și regulamentul 
aferent zonei construite protejate. 
Fiecare asemenea construcție 
trebuie să aibă o carte tehnică ce 
trebuie păstrată și completată la zi cu 
orice intervenție efectuată, iar la 
înstrăinare aceasta trebuie predată 
ca atare. Spre deosebire de o 
construcție nouă, un asemenea 
obiectiv are nevoie periodic de 
lucrări de întreținere și reparații, care 
trebuie efectuate la timp, asigurând 
o urmărire atentă a comportării în 

timp. Este chiar o obligație a propri-
etarului, nerespectarea ei �ind 
considerată contravenție ce se 
sancționează cu amendă. Există acea 
practică a lăsării în paragină a unei 
case vechi, pentru a valori�ca ulterior
terenul, după demolarea acesteia. 
Plata unei amenzi este o pedeapsă 
minoră, comparativ cu valoarea 
imobiliară a proprietății (terenului), 
prin urmare este posibil ca măsura 
respectivă să nu aibă efectele dorite. 
Sunt cazuri în care există în zonele 
protejate construcții fără valoare 
istorică și care pot � des�ințate (cu 
autorizația necesară), terenul deve-
nind as�el liber de construcții. De 
asemenea, construcțiile din zone 
protejate au nevoie de modernizări, 
pentru a deveni locuibile în condiții 
de confort uzuale în prezent. Toate 
aceste lucrări se realizează doar pe 
bază de proiecte întocmite de către 
persoane �zice sau juridice autoriza-
te și veri�cate de instituțiile abilitate, 
intervențiile se fac doar respectând 
reglementările legale, iar darea în 
folosință se face doar după recepția 
la terminarea lucrărilor. În cazul 
restaurării unei fațade sau a reparării-
unui acoperiș, de exemplu, autoriza-
rea este desigur necesară și se

Reguli urbanistice
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stabilește cum va trebui să arate acea 
fațadă, deoarece se poate întâmpla 
ca ea să � suferit modi�cări abuzive și 
să �e necesară readucerea la stadiul 
dintr-o anumită perioadă. De aceea, 
este necesar să se solicite avizul 
Ministerului Culturii sau al serviciilor 
deconcentrate ale acestuia pentru 
executarea de lucrări asupra imobilu-
lui respectiv.

Pentru lucrările propuse se va preci-
za în certi�catul de urbanism necesi-
tatea obținerii avizului. Intervențiile 
sunt acceptate sub forma unui aviz 
pentru care este necesară o docu-
mentație tehnică specială, realizată 
de arhitecti specializați, iar fără acest 
aviz direcția de urbanism din cadrul 
primăriei nu are dreptul legal de a 
emite autorizație de construire.
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   În principiu, există două probleme posibile: la partea de 
atic și la șarpantă, realizată cel mai frecvent din lemn - adică 
la structura de rezistență a acoperișului. La o casă existentă, 
de multe ori aticele din beton sau cărămidă nu sunt legate 
cu centură deasupra, ne�ind as�el lestate corespunzător. 
Acestea devin elemente vulnerabile la seism. Este important 
să se opteze pentru planșee din beton armat, implicit și la 
nivelul mansardei / podului. Planșeul din beton armat,

Care sunt cele mai mari probleme structurale 
la acoperișuri și, implicit, la poduri sau
mansarde?

Dorința de a avea un acoperiș durabil, estetic și rezistent la 
intemperii este �rească, dar totul se poate nărui – din păcate 
la propriu – dacă avem probleme structurale. Un cutremur 
sau o furtună excesivă ne pot pune în situația de a face față 
unor pagube însemnate. Am discutat de aceea cu domnul 
drd. ing. Liviu-Costin Gruia, specializat în reziliența seismică a 
clădirilor interbelice, abordând în ediția de față principalele 
probleme și rezolvări ce se circumscriu domeniului nostru.

cu rigiditate în plan, realizează așa-numita ”diafragmă rigidă”, 
suplimentar față de partea gravitațională, care este implicită. 
Planșeul de beton leagă pereții și distribuie greutatea 
uniform pe ei; în plan orizontal, un planșeu de rigiditate 
mare distribuie greutatea pe toți pereții pe care reazamă. 
Ceea ce planșeul de lemn nu face – acesta are grinzi princi-
pale pe care le lestează, asigurând doar pereții pe care 
reazemă grinzile mari; ceilalți pereți rămân însă în aer, 
nelegați cu nimic, iar în cazul unui cutremur, poate apărea o
deplasare relativă între pereți, care poate cauza �suri la 
intersecția pereților. Pereții se încarcă în funcție de masa lor, 
iar dacă se încarcă pe direcția scurtă, se vor prăbuși. Când 
apare o intersecție de pereți incorect legați, poate apărea  
o problemă majoră la seism. Planșeul de beton armat ajută 

SFATUL SPECIALISTULUI

Problemele structurale 
Drd. ing. Liviu-Costin Gruia

www.lgtechconsult.ro

ACOPERIȘUL



43

Un pod în care se intervine cu comparti-
mentări sau se depozitează multe obiecte și 
materiale poate deveni riscant?

să nu se încarce elementele pe axa lor slabă, sarcina seismică 
�ind preluată de pereții portanți..  Explicat plastic, este 
efectul de cutie – chiar din carton, dacă are capacul pus 
deasupra devine rigidă și mult mai greu de dărâmat. De 
asemenea, peretele de calcan nelegat la partea de sus 
devine vulnerabil, iar în atare situații ar trebui armat cu 
plasă, tencuit cu beton și pusă o centură deasupra.

   Referitor la șarpantă și astereală, cu trecerea timpului, aici 
se pot impune dacă e necesar �e înlocuiri de elemente, �e 
doar reparații. În mod cert, trebuie înlocuiți căpriorii 
putreziți sau afectați de umiditate. De asemenea, lemnul de 
acoperiș se tratează antifungic și antifoc. Sub aspect struc-
tural, legenda că structura din lemn este mai rezistentă este 
doar parțial adevărată. Forța seismică a unei structuri din 
lemn e mult mai mică, lemnul �ind un material ușor. Totuși, 
aceasta este valabil doar la structuri realizate integral din 
material lemnos, precum casele din lemn, dar dacă avem 
de-a face cu o mansardă de lemn așezată pe o casă din 
beton și zidărie, lucrurile nu mai sunt așa simple. Ceea ce se 
poate reține totuși este că, la un seism relevant, structura din 
lemn e mai puțin afectată decât aticele rigide.

   La poduri este bine să eliberăm cât mai mult posibil, 
imperativul �ind să nu se încarce clădirea. De asemenea, 
orice pereți de compartimentare realizați în pod încarcă 
suplimentar structura și e indicat să îi refacem din materiale 
ușoare. La fel, dacă există ziduri ce reazemă pe planșee fără 
continuitate pe verticală, fără un traseu direct al încărcărilor 
spre fundații, e bine să se îndepărteze ca să se ușureze 
sarcina. Este de reținut că orice intervenție pe elementele 
structurale reclamă autorizație.

Umiditatea poate � o problemă pentru 
planșeul de sub pod? De exemplu, atunci 
când învelitoarea este deteriorată și apa 
pătrunde în interior.

   Apa nu are in�uențe structurale imediate asupra betonu-
lui. Probleme pot apărea doar în situaţii extreme, când apa 
se adună abundent, pentru mult timp; de asemenea, din 
cauza trecerii timpului, pot apărea fenomenele reologice- 
se lasă placa, cum se spune popular, sau apare săgeata (un 
termen mai tehnic). Plăcile din beton erau făcute în trecut cu 
grosimi de 10 sau 8 cm, am văzut chiar și de 6 cm grosime, 
iar cele mai multe dintre ele au rezistat, cu prețul unor 
deformații și �suri. Mai nou se fac de 12 - 15 cm, pe consid-
erente acustice. Din punctul de vedere al protecției 
acustice, un planșeu trebuie să aibă o greutate proprie de 
cel puțin 350 kg/mp.
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Cum rezistau fără reparații acoperișurile reali-
zate înainte (unele și câte 100 ani - sunt atâtea
exemple și la noi). Acum intervențiile sunt 
necesare adesea, chiar și după nici 20 de ani 
de la construcție...

Cum se identi�că degradările la nivelul 
acoperișului și când se impune o expertiză 
tehnică? Vorbim inclusiv de planșeul de dea-
supra ultimului etaj.

   Pentru orice element de construcție, inclusiv pentru 
planșeu, este important să rezolvi problema înainte să 
devină gravă. Există câteva semne clare care trebuie să te 
facă atent. În principiu, dacă la planșeu se observă 
degradări, lucrurile sunt destul de serioase. De multe ori, le 
observă cel care locuiește dedesubt – acolo deformațiile 
sunt vizibile, acolo este zona de placă întinsă, ca urmare a 
acțiunii momentului încovoietor. Mai pot apărea uneori și 
degradări la intersecția cu pereții. Și la nivelul șarpantei, 
există semne că se întâmplă ceva greșit. În primul rând, pot 
apărea modi�cări vizibile – crăpături, încovoieri, 
desprinderi de material. După situație, dacă vorbim de un 
element structural din lemn, acesta se poate înlocui (când 
este posibil), sau se dublează, în cel mai rău caz. Dacă e 
vorba de alte elemente structurale rigide, soluțiile există, 
dar sunt mult mai complexe și reprezintă o temă în sine deja. 
Poate le vom aborda într-un material următor. În esență, 
totul este rezolvabil până la urmă, problema ține însă de 
costuri.

   Problema e mai amplă, iar rezolvarea depinde atât de 
materiale, cât și de concepția de calcul. În general, casele 
vechi au rezistat foarte bine, dar asta nu înseamnă ca nu au 
fost afectate. Oricum, clădirile vechi sunt insu�cient 
cunoscute și greșit exploatate. Pe de altă parte, se poate 
spune că se lucra cu mai multă responsabilitate. Din păcate, 
însă, și aceste case prezintă unele riscuri structurale, dar nu 
neapărat din vina lor sau a proiectării și execuției, cât din 
vina celor care le-au exploatat. Sunt nenumărate cazuri de 
elemente de rezistență (precum pereți de diafragmă) 
des�ințați, sau întrerupți la unele nivele; de exemplu, la etaj 
există un atare perete gros, dar la parter a fost demolat. Un 
avantaj al structurilor noi e că acum se proiecteză în virtutea 
unor indicatori de performanță seismică. Șansele ca o 
clădire nouă, proiectată și executată corect, să se degra-
deze sunt minore. Cred totuși că la casele noi principala 
problemă rămâne lemnul – atât calitatea lui, cât și modul 
punerii în operă. În perioada interbelică și chiar mai târziu, 
elementele de șarpantă se făceau din scândură și dulapi 
uscați, cu lemn de calitate.

SFATuL SpECIALISTuLuI
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   Din păcate, aceasta nu se mai întâmplă în ultimii ani și apar 
deseori degradări în funcție de cum s-a lucrat. Pe vremuri, 
esența de lemn folosită la dulgheria de acoperiș era mult 
mai tare. Astăzi pot a�rma că un lemn de calitatea întâi nu se 
mai găsește la noi, iar când există este imediat exportat. O 
altă problemă poate � și zgârcenia bene�ciarilor, în ideea că 
”merge și așa”. Căpriorii nu sunt dispuși su�cient de deși, la
pasul din proiectul tehnic, întreaga structură de rezistență a 
acoperișului se face cu resurse reduse la minimum. La case 
vechi, rareori distanța între căpriori depășește 60 cm; de 
regulă, această distanță este atât de mică, încât poate � 
problematică alegerea ferestrelor de mansardă, o soluție 
�ind modelele lungi și înguste. Ceea ce nu prea se mai 
întâmplă la casele noi și nu este neapărat bine. În plus, avem 
problema mâinii de lucru, care este puțină și slab cali�cată. 
Îmbinările, cherturile nu se mai fac corect. Plăcile multicui ar 
� o soluție, dar �ind cam scumpe, nu prea se folosesc. În 
imensa majoritate a cazurilor, singura grijă a muncitorului pe 
șantierele patriei este să-i �e lui cât mai simplu. Bene�ciarii 
nu realizează că muncitorul va eluda unele detalii, va spune 
că nu se poate doar pentru că vrea să lucreze cât mai puțin. 
Puțini dulgheri sau meșteri înțeleg o lucrare, cei mai mulți fac 
de toate și nu realizează că trebuie să respecte niște reguli. 
Deseori au senzația că tu, ca inginer, le-ai dat să facă o 
treabă di�cilă și fără sens; vor încerca să scape de ea sau o 
vor face doar în aparență. Iar ceea ce este extraordinar, de 
multe ori bene�ciarii se raliază poziției muncitorului, iar 
proiectantul devine incomod pentru ambii, ca și cum ar 
cere lucruri opționale ori inutile.



46

   Orașele aflate până acum un secol și 
ceva sub conducerea Monarhiei 
Austro-Ungare au aerul de apartenență 
la un spațiu cultural comun, Mitteleuro-
pa, aer foarte prezent și în burgurile 
românești din Ardeal. Am petrecut o zi în 
Košice și, dacă nu aveam în fundal 
reclamele în limba locului, puteam fi 
crezuți dacă am fi spus că am făcut 
fotografii într-un oraș transilvănean.

   Situat în estul Slovaciei, aproape de 
granița cu Polonia, Ucraina și Ungaria, 
Košice are aproximativ 250.000 de 
locuitori, fiind al doilea oraș ca mărime 
al acestei țări, după Bratislava. Cum se 
întâmplă cam peste tot unde a existat 
Imperiul Austro-Ungar, zona este multi-
culturală, orașul purtându-și numele în 
diverse limbi: Cassovia (latină), Kassa 
(maghiară), Kaschau (germană), respec-
tiv denumirea românească Cașovia. 
Aflat într-o zonă cu populație majoritar
slavă, care la un moment dat a reprezen-
tat etnia Moraviei Mari, aici au locuit și 
numeroși maghiari și germani. Maghiarii, 
ca suverani ai acestei regiuni cucerite, iar 
germanii ca noi cetățeni ai regatului 
maghiar, invitați să colonizeze zona 
după invazia mongolă din 1241.

   Košice are unul dintre cele mai bine 
prezervate centre istorice, fiind ales 
capitală culturală europeană în 2013. 
Strada principală (Hlavna ulica) este în 
mod firesc cea mai veche și mai impor-
tantă din oraș, reunind majoritatea 
atracțiilor arhitecturale, culturale și, de 
ce nu, gastronomice. Pietonală în cea 
mai mare parte, este bordată de maga-
zine, restaurante, cafenele și buticuri, dar 
în același timp poți vedea Catedrala, 
Teatrul de Stat, Biblioteca Științifică, 
Muzeul Tehnic, un muzeu subteran, 
Palatele Dezőfiho și Andrassy (unde și-a 
avut reședința contele Julius Andrassy, 
prim-ministru al Ungariei), biserici de 
multimple confesiuni – catolice, 
ortodoxe, dar și denominări ale 
diferitelor ordine călugărești.

   Clădirile, masive dar cu puține etaje, au 
în majoritatea lor o vârstă venerabilă, 
măsurată în secole de existență. Sunt 
construcții solide din cărămidă, cu 
ferestre ample și acoperișuri în bună 
parte din țiglă. Printre clădiri ”recente” în 
stil baroc, neoclasic sau Art Nouveau, se 
întrezărește câte un edificiu cu o 
arhitectură ceva mai simplă, dovadă ca a 
fost ridicată în plin Ev Mediu, sau chiar a
fost parte din fortificațiile orașului. Ca 
stare generală, sunt restaurate decent, 
sau cel puțin bine întreținute, cu firești 
excepții. Este impresionantă simetria 
volumelor, bunul gust neostentativ și 
aerul retro al locului. Spațiul Mitteleuro-
pa are câțiva piloni definitorii, între care 
în mod cert ordinea și sentimentul de 
apartenență la burg, iar în cazul de față 
putem vorbi și de viața tihnită a unui 
oraș care nu este neapărat o metropolă. 
În scurtul nostru popas în Košice, nu 
ne-a dezamăgit niciunul. Punctăm aici 
câteva aspecte care ne-au atras atenția 
în centrul orașului, fără pretenția unei 
descrieri exhaustive, nici măcar 
sistematice. Mai trebuie spus că, 
începând cu 1984, autoritățile (pe 
atunci) cehoslovace au decis ca traficul 
auto să fie interzis în zona centrală a 
orașului, pentru ca monumentele 
istorice din zonă să nu se mai degradeze. 
Era considerată o adevărată rezervație 
de monumente istorice, care merita un 
tratament special. În 1986 au fost 
deviate inclusiv traseele tramvaielor.

un oraș din Mitteleuropa

Un centru istoric bine conservat

Košice 

ACOpERIșuRI ISTORICE
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   Catedrala Sfânta Elisabeta este cea 
mai mare biserică a Slovaciei și una 
dintre cele mai mari catedrale gotice din 
Europa de Est. Începută în sec. al XIV-lea 
și finalizată în 1508, catedrala are 60 de 
metri lungime, 36 de metri lățime, 60 de 
metri înălțime, putând adăposti pe cei 
1.200 mp construiți până la 5.000 de 
credincioși. Fascinant este faptul că, 
după un incendiu din 1556, au

trebuit făcute o serie de reparații la 
acoperiș și la interior; ei, bine, se știe cine 
a făcut această renovare: maestrul 
constructor Stanislaus din Cracovia (pe 
atunci capitala Uniunii Polono-Litu-
aniene), secondați de alți doi construc-
tori, Johann și Gabriel, respectiv pietrarul 
Matyas. Forma actuală se datorează 
totuși restaurării majore din 1877 – 

1896, când au fost alocate fonduri de la 
bugetul statului; acele lucrări au adus 
construcția la o formă neogotică puristă, 
după viziunea arhitectului maghiar Imre 
Steindl, probabil sacrificând adaosurile 
baroce din secolul al XVIII-lea. Această 
variantă a fost păstrată și la ultima 
restaurare din anii 1980, când acoperișul 
a fost refăcut, montându-i-se țigle de 
ceramică emailată colorată. Tot atunci, 
fleșa acoperișului turnului (vârful) a fost 
refăcută din plumb, așa cum era varianta 
originală.
   O poveste interesantă o are Capela 
Sfântului Mihail, din imediata apropiere 
a catedralei, care la început a fost capelă 
de cimitir. Altarul îl înfățișează pe 
arhanghelul Mihail învingând demonul
în chip de dragon, iar deasupra ușii ce 
duce spre sacristie se află cel mai vechi 
blazon al orașului. Merită notat că 
atestările documentare arată că orașul 
Košice are cea mai veche stemă munici-
pală din Europa, aceasta datând din 
1369. Blazonul orașului poate fi admirat 
de trecători pe frontispiciul vechii 
primării, clădire folosită acum doar 
pentru evenimente de protocol.

   Lângă catedrală se înalță de asemenea 
Turnul Urban, o construcție renascen-
tistă (pe o formă gotică mai veche) cu 
acoperiș în formă de piramidă, constru-
ită tot în secolul al XIV-lea. Acesta 
găzduiește un clopot închinat Sfântului 
Urban, patronul edificiului, iar în interio-
rul turnului se poate vizita un muzeu al 
figurilor de ceară.  Sfântul Urban este și 
protectorul viticultorilor, zona Košice 
fiind recunoscută pentru viile care 
continuă aici din faimoasa regiune 
viticolă maghiară Tokaj. Forma pirami-
dală actuală a acoperișului este de fapt o 
reconstituire a variantei din Evul Mediu, 
realizată în doua parte a secolului trecut, 
după ce un incendiu a făcut ravagii. Cel 
distrus avea o formă barocă, de la 1775.
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   Clădirea Teatrului de Stat are un arhitect celebru, Adolf Lang, impresionând prin 
dantelăria ornamentală exterioară. La interior, plafonul arcuit este decorat cu scene 
din piesele lui William Shakeaspeare. Lang, un admirator declarat al istorismului, a 
propus pentru această clădire realizată în perioada 1879 – 1899 un stil neobaroc, 
păstrat până azi, dar cu numeroase adaosuri și modernizări în ultimele decenii. Inclu-
siv acoperișul cu învelitoare metalică (cupru) a fost reparat și remodelat de câteva 
ori, deoarece s-a încercat permanent utilizarea cât mai eficientă a spațiului inclusiv a 
celui de la mansardă. Arhitectura destul de complexă este subordonată funcțional-
ității acestui teatru, într-un oraș care are o tradiție în arta dramatică încă din secolul 
al XVI-lea.

   Un alt monument deosebit este 
Immaculata (Morový stĺp) – o coloană 
în stil baroc, înaltă de 14 metri, care 
comemorează sfârșitul epidemiei de 
ciumă din anul 1710. În vârful coloanei 
se află sculptura Fecioarei Maria, iar la 
bază sculpturile sfinților Iosif, Sebastian, 
Ladislau, Mihail, Gabriel, Elisabeta, 
Margareta și Barbara.
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   Perioada imperială habsburgică a fost, 
totuși, cea care a catalizat cel mai puter-
nic dezvoltarea orașului, deși la un 
moment dat decăzuse din cauza faptu-
lui că ieșise de pe rutele comerciale 
principale ale Europei Centrale. Salvarea 
a venit de la construirea căii ferate, care 
a retransformat urbea, în secolul al 
XIX-lea, într-un centru comercial înflori-
tor, cu fabrici de zahăr și de diverse 
produse metalurgice. Vechile ziduri ale 
cetății au fost demolate, iar în loc au 
apărut magazine cu fațade neoclasice, 
baroce sau eclectice.
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program umanitar 
de sprijin pentru 
refugiații din Ucraina
la oar București

Ordinul Arhitecților din România - Filiala București se im-
plică activ în acțiunile umanitare privind refugiații. Cu sprijinul
Primăriei Sectorului 1, MNAC, UAUIM, Alumil, Wienerberger,
Holcim, Hai cu Autocarul, am realizat un program umanitar de
sprijin în vămile din Siret și Isaccea.

Din cauza numărului mare de persoane vulnerabile, copii,
mame care vin din Ucraina, a timpului de ședere mare la fron-
tieră, ajutorul umanitar este esențial.

Adresa la care se pot primi donațiile este str. Sfântul Con-
stantin Nr. 32 (lângă liceul Cervantes, vizavi de Parcul Cișmigiu).
Toate donațiile sunt înregistrate la sediul filialei OAR Filiala Bu-
curești și vor ajunge la persoanele refugiate din Ucraina. Pro-
gram pentru centru de primire: luni/joi – orele 08:30 – 20:00

„Sunt momente când cel
mai important este să
fim uniți, umani și să
ajutăm necondiționat
pe cei aflați în nevoie. Le
suntem recunoscători și
le mulțumim tuturor
celor care participă la
această acțiune umanitară. Este o perioadă în care
fiecare gest contează. Important este să rămânem
implicați și să fim recunoscători pentru tot ceea ce
avem. ” - Emil Ivănescu, președintele filialei OAR
București  

EVENIMENT

Persoane de contact de la OAR - Filiala București: 
078 77 59 335 – Irina Mihalache
0727710477 – Cornelia Burcuș 

Lista de obiecte necesare:
n Pampers – toate mărimile, inclusiv pentru adulți
n Lapte praf – inclusiv sortiment fără lactoză
n Termosuri mici
n Termosuri mari
n Tetine
n Sticluțe cu biberon
n Genți termoizolante
n Role hârtie
n Hârtie igienică
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Caravana OAR spre Vama Siret
În data de 2 Martie 2022, ora 23:00, de la sediul OAR Bu-

curești au plecat două autocare către Vama Siret pentru a
aduce refugiați, circa 80 de persoane, către București. În același
timp au fost duse ajutoarele colectate la sediul filialei  atât către
refugiații din țară cât și către Ucraina. 

Caravana OAR spre Vama Isaccea
În data de 18 martie am primit la filiala OAR București un

număr impresionant de donații. Acestea au fost transportate
la centrul de ajutor pentru refugiați ucraineni.  

La întoarcerea în București ne-au însoțit în autocar 50 de
refugiați - mame și copii – pe care i-am preluat de la centrul
de sprijin mama-copil, respectiv de la Vama Isaccea. 

n Coșuri pentru gunoi
n Role saci menajeri (mari)
n Role saci menajeri (mici)
n Pungi tip maiou
n Pungi alimentare
n Scaune rulante
n Cadre mers
n Cârje ortopedice reglabile
n Cafetiere
n Cărți de colorat
n Creioane colorate
n Chei deschidere capac SIM telefon mobil
n SIM-uri   
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EVENIMENT

#TotulPentruCasaTa 
Romexpo, 24 – 27 martie
   Târgurile de primăvară au reînceput anul acesta la Romexpo cu TotulPentruCasaTa - un concept home & deco 
ce a reunit manifestările tradiționale Construct - Ambient Expo, Mobila Expo, Romtherm și Expo Flowers & Garden. 
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 24 – 27 martie în pavilionul B2.

   Conform organizatorilor, expoziția a 
fost onorată de peste 3.000 de vizitatori 
care au descoperit proiecte arhitectura-
le inedite, profesioniști în domeniu dar și 
avantajele unei case inteligente. Tot la 
nivel statistic, evenimentul s-a bucurat 
de prezența a 80 de companii din 
industria home & deco din 9 țări: Bulgar-
ia, Grecia, Italia, Moldova, Polonia, 
Republica Cehă, România, Spania și 
Turcia. Accesul a fost gratuit pentru 
vizitatori, iar măsurile pentru evitarea 
infecției cu SARS-CoV-2 nu au mai fost 
necesare, precum la evenimentele 
anterioare.
   „Le mulțumim firmelor participante și 
vizitatorilor că au făcut o alegere smart 
alăturându-se evenimentului nostru, 
după o perioadă dificilă atât pentru 
organzatori, cât și pentru companiile din 
diferite domenii de activitate. Etapele 
revenirii la normalitate sunt de lungă 
durată și necesită implicare, reinventare 
și inovare, însă doar împreună suntem 
mai puternici și mai aproape de publicul 
nostru. Evenimentele noastre nu 
înseamnă doar oportunități de promo-
vare și noi orizonturi de business, ci sunt 
și despre a socializa față în față, despre a
învăța unii de la alții și a realiza 
experiențe și amintiri comune” – arată 
Oana Netbai, PR Romexpo.

   Cu prilejul desfășurării evenimentului 
#TotulPentruCasaTa, ROMEXPO a 
găzduit și a transmis online conferința 
„Pactul Verde European și Agricultura 
circulară - provocări pentru România”, 
organizată de Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară 
București. Revista Mansarde, 
Acoperișuri&Fațade a participat la 
eveniment și anul acesta, ca partener 
tradițional al Romexpo, în cele 4 zile de 
târg standul nostru fiind vizitat de foarte 
mult public interesat. 
  Am remarcat că există un apetit 
crescut al publicului pentru sisteme și 
produse de calitate, garantate 

și comercializate de branduri cunoscute.  
   Pauza impusă de pandemie a generat 
o cerere crescută în direcția lucrărilor de 
renovare și reamenajare, probabil 
datorită faptului că, nemaifiind concedii 
ca în mod obișnuit și nici mobilitatea de 
altădată, oamenii s-au concentrat pe 
casă, pe investiții amânate în trecut și 
care acum au avut ocazia concretizării.     
De asemenea, am remarcat interesul 
pentru renovări de case vechi, inclusiv în 
afara marilor orașe, chiar de cabane în 
zone montane izolate. 
 Majoritatea celor cu care am discutat 
ne-au întrebat de produse și montatori 
buni, atât în domeniul acoperișurilor,
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cât și al restaurărilor de fațade.
   Din perspectiva expozanților relevanți 
pentru domeniul nostru, au putut fi 
remarcate companii furnizoare de 
soluții pentru diverse segmente: 
acoperișuri terasă și înverzite, coșuri de 
fum, schele și echipamente de ridicat, 
scule și accesorii pentru montajul struc-
turilor din lemn, sisteme de iluminare 
naturală, finisaje pentru fațade, sisteme 
de degivrare pentru acoperișuri.

   Mulți dintre expozanții din domeniul 
construcțiilor și amenajărilor exterioare 
(inclusiv cu plante sau produse pentru 
grădină) sunt preocupați și de soluții 
pentru amenajarea teraselor peste 
spații construite. Pe timpul târgului, 
câțiva expozanți au făcut demonstrații 
cu produsele promovate, participanții 
la eveniment urmărindu-le cu interes.
   În ultima vreme, sunt tot mai apreci-
ate serviciile care implică managemen-

tul de șantier, prin care clientul final al 
lucrărilor poate beneficia de o logistică 
mai bună, de prețuri optimizate și de 
predictibilitate în respectarea terme-
nelor de execuție. Este cunoscut faptul 
că, în prezent, există o serie de dificultăți 
în aprovizionarea cu materii prime, ceea 
ce aduce cu sine probleme pe tot lanțul 
de aprovizionare, prețuri mari și, în 
general, o stare de nesiguranță pe piața 
construcțiilor.
   Dat fiind afluxul de vizitatori care au 
primit revistele noastre și cu care am 
putut vorbi despre subiectele de interes 
pentru domeniul nostru, considerăm că 
această nouă ediție a târgului de primă-
vară dedicat construcțiilor este un pas 
important în revenirea la normalitate.
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