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EDITORIAL

Meseria nu se fură,
se predă la școală

Lucian Nicolescu, Redactor-șef

Î ntre 9 și 12 noiembrie s-a desfășurat
la St. Gallen – Elveția o nouă ediție a
Campionatului Mondial al Tinerilor

Montatori de Acoperișuri, eveniment
care a fost găzduit și de România, în
2014, la București. O să găsiți în paginile
acestei ediții informații despre modul de
organizare, desfășurare și, desigur, care
au fost echipele câștigătoare. Aici trebuie
accentuat un aspect: este vorba despre
montatori tineri, de până în 25 de ani
împliniți. Ca să fim riguroși, ar trebui să
spunem „montatori și montatoare”, pen -
tru că au participat la concurs și trei ti nere
(cel mai mare număr de până acum la
acest concurs, ajuns la ediția a XXVIII-a). 

Participarea la o asemenea com pe -
tiție, finalizarea lucrării, cu toate etapele
parcurse și toate materialele puse în
operă, reprezintă o performanță în sine.
Piața de construcții europeană este
capabilă să „producă”, în parteneriat cu
sistemele naționale de învățământ, uce -
nici buni, care la vârsta maturității vor
ajunge niște specialiști în toată puterea
cuvântului. Sunt niște oameni minunați,
care au învățat deja foarte multe și care

sunt preocupați permanent să știe totul
despre meseria lor. Sunt mândri de ceea
ce realizează, de apartenența la această
branșă, de țara din care provin, pe care
se străduiesc să o reprezinte cu cinste.
Le place să muncească șă să se distreze,
au gusturi muzicale diverse, sunt
asemănători majorității celor de vârsta
lor, doar ceva mai atenți și mai asumați.
Unii dintre ei au trecut prin mai multe
școli de specialitate și cursuri de
calificare, iar în prezent sunt deja an ga -
jați, practicând o meserie pe care o
putem numi a profesionalismului și a
curajului, nu foarte diferită din această
perspectivă de cea a alpiniștilor. Lucrul
la înălțime nu este pentru oricine, chiar
dacă sunt luate cele mai stricte măsuri
de siguranță pe șantier; este, într-adevăr,
un domeniu în care rigurozitatea
înseamnă ceva mai mult decât să îți faci
bine meseria. 

Văzându-i, nu ai cum să nu simți
admirație. Concetățenii lor îi privesc cu
respect, iar țările în care trăiesc îi ajută
să facă performanță, tocmai pentru că
au calități nu foarte des întâlnite. 

Există și tineri români care fac parte
cu cinste din branșă, dar parcă sunt tot
mai rari; aceasta în condițiile în care
sunt curtați adesea de angajatori din alte
țări. Uneori, este suficient ca un tânăr
lucrător în construcții, care nu are
probleme de sănătate sau vertijuri la
înălțime, să aibă disponibilitatea de a
învăța să monteze acoperișuri – găsește
destul de repede un angajator sau un
formator care să îl pregătească pentru
această meserie. Dar, de regulă, nu în
România... 

Este inevitabil să nu ne gândim, în
acest moment, la situația montatorilor
de acoperișuri de la noi, care nu este
tocmai roză. Dacă identifici un mon -
tator bun, trebuie să aștepți câteva luni
până îți preia o lucrare. Este momentul
să vorbim serios despre personalul
calificat în construcții; nu că nu am fi
făcut-o și până acum, dar parcă trecem
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printr-un moment de cotitură. Sta tis -
ticile din ultimele luni arată că marii
constructori din România apelează deja
la tot mai mulți lucrători străini – în
prezent, este vorba despre circa un sfert
dintre angajați și se preconizează că se
va ajunge la peste jumătate în viitorul
apropiat. Cifrele se referă, repet, la com -
paniile mari, care au lucrări de amploare,
multe de infrastructură; acesta fiind
trendul, nu ne vom mira dacă unii
montatori care ne vor construi sau
repara acoperișurile vor vorbi românește
cu dificultate sau deloc. Ceea ce nu
reprezintă o problemă de ordin tehnic,
doar că vom avea unele reticențe în
comunicare... 

Ca să fim corecți, nici nu prea ne-am
străduit ca țară să ne formăm o branșă
puternică, pe care să reușim apoi să o
păstrăm. Școli de specialitate în învăță -
mântul liceal nu sunt prea multe și nici
prea nișate, școlile profesionale nu mai
există, iar învățământul dual, despre care
s-a vorbit cu entuziasm în ultimele
campanii electorale, face încă niște primi
pași timizi prin zone precum mecanică
auto, gastronomie sau frizerie. Sunt
meserii onorabile, dar nu prea ne ajută
să acoperim casa. În schimb, avem o
adevărată industrie de diplome obținute,
citez: „fără să fie nevoie să faci vreun curs”.
Este vorba practic despre un atestat,
despre o evaluare a competen țe or do -
bândite „pe baza experienței în domeniu”,
deci nici pe departe de vreo școală, așa
cum o înțelegem în mod firesc.

Ar fi suficient dacă s-ar da și o
diplomă de participare, ca în seria B.D.,
nu? Adevărul este că o școală bună este
scumpă, cu tot ceea ce presupune: spații
potrivite, materiale, profesori... și ne-ar
mai fi de folos o bună imagine a pro -
fesionistului în societate.

Până una-alta, rămâne să ne bazăm
pe trainingurile organizate de pro du că -
tori și de marile firme de montaj; de fapt,
au fost singurele zone în care s-a învățat
ceva concret, datorită cărora avem o
branșă a montatorilor și un segment de
profesioniști. Dar parcă ar fi nevoie de
ceva mai mult, de o pre gă tire în care să
fie implicate și auto ritățile, chiar dacă
trebuie să con trazicem un vechi și
păgubos pro verb. Este adevărat, meseria
se mai și fură, dar ar fi mai bine dacă s-a
preda la o școală.
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MATERIALE DE TOP

Acoperiș verde Bauder pentru 
un ansamblu rezidențial din Alpii Elvețieni

P entru acoperișurile complexului, a fost ales un sistem de
terasă înverzită Bauder. Cei care locuiesc aici au oricând
o vedere către natură, prin vitrajele largi, iar cei care fac

drumeții pe munte văd în vale de asemenea un peisaj natural
în totalitate. În același timp, s-a dorit valorificarea cât mai
eficientă a terenului, delimitat de panta abruptă a muntelui,
un drum și malul lacului, unde anterior existase un hotel numit
Acheregg, demolat din cauza vechimii și care devenise spațiu
de cazare pentru solicitanții de azil.

Pentru acest proiect a fost solicitat un arhitect
cu personalitate și realizări extraordinare, Justus Dahinden, care
acti vează din 1955 la Zürich. Acesta a răspuns deseori unor
inițiative provocatoare; după ce a realizat un hotel plutitor în
Egipt, la o biserică Sankt Petersburg, numeroase alte proiecte
în Africa, Taiwan sau Europa (inclusiv în Elveția, desigur). Justus
Dahinden și-a lăsat amprenta încă o dată în țara natală prin
aceste construcții care se înscriu în curentul ce valorizează
durabilitatea și ecologia. Planificarea și proiectarea acestui
ansamblu a durat circa 8 ani, timp în care au fost puse la punct
cele mai mici detalii, astfel încât să fie respectate toate condițiile
de mediu solicitate atât de autorități, cât și de organizațiile de
mediu, foarte active aici. Acoperișul Bauder a fost unul dintre
argumentele importante pentru care proiectul a fost agreat.

Pentru realizarea acoperișurilor verzi, cu porțiuni de învelitori
metalice, a fost selecționată o firmă specializată, care are în
portofoliu zeci de asemenea proiecte și poate demonstra o
experiență îndelungată în utilizarea materialelor Bauder. 

Complexul este acum unul de lux, constând în 16 unități
locative cu 3 camere decomandate și living, toate cu vedere
directă la luciul de apă și toate cu drept de acces la ponton. 

Nu departe de Lucerna, la Stansstad, s-a dezvoltat în ultimele decenii un orășel care a valorificat în
scop turistic peisajul mirific unde este amplasat: apele Lacului celor Patru Cantoane, pe malul căruia
este amplasat, pantele Munților Alpi din apropiere, cu pârtii de schi și telecabine. Aici a fost construit
și ansam blul rezidențial despre care vom vorbi în continuare. Investitorii, o firmă de asigurări de nivel
internațional, au găsit un loc superb pentru a ridica câteva corpuri de clădire, într-un loc liniștit al
orașului, la poalele vârfului Lopper. Este un mediu natural foarte puțin afectat de civilizație, datorită
grijii locui to rilor, dar și reglementărilor urbane implementate aici. În virtutea acestor aspecte, s-a dorit
ca și clădirile ansamblului rezidențial să reflecte grija pentru natură, integrarea lor în peisaj, fără a face
notă discordantă, dar angajând o arhitectură modernă, cu beton, metal și sticlă. 

LUCRăRI DE REFERINță
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Un asemenea apartament, însumând aproximativ 100 mp
locuibili, plus o suprafață exterioară de ponton și terase alocate
între 20 și 100 mp, poate ajunge la un preț de 1,5 milioane
euro.  

Dar să vedem componența sistemului de
acoperiș verde extensiv utilizat aici. 

Pentru început, peste stratul suport a fost aplicată o barieră
de vapori pe bază de bitum elastomer BauderTHERM DS 2,
cu sudare rapidă a benzilor termice amplasate pe ambele fețe.
Acestea au o armătură compusă din fire de aluminiu-poliester
și fibră de sticlă, astfel încât acoperirea rezistă la solicitări atât
în faza de punere în operă, cât și ulterior, în timpul exploatării.
Aplicarea este rapidă și fără aport suplimentar de adeziv, doar
prin activarea scurtă cu flacără (atât la lipirea peste stratul

suport, cât și ulterior, la adăugarea următorului strat din sistem).
Ulterior, s-au montat plăci de BauderPIR M, un material

termoizolant extrem de performant, cu miez din spumă de
poliizocianurat și fețe din voal mineral. Există atât plăci cu falț
(MF), cât și fără falț (M). Au o rezistență excelentă la
compresiune (peste 0,12 N/mm2) și o conductibilitate termică
de 0,026 – 0,029 W/mK, în funcție de grosime. Proprietățile
termoizolante deosebite se datorează structurii celulare închise,
97% din volumul spumei solidificate fiind de fapt gaz izolant;
în plus, plăcile sunt stabile dimensional, foarte ușoare și simplu
de manipulat. BauderPIR se poate folosi atât pentru acoperișuri
terasă, clasice sau înverzite, cât și pentru acoperișuri cu
șarpantă, la care se face termoizolația peste căpriori.

BauderTHERM UL 50, stratul următor din sistem, este o
membrană din bitum elastomer care, ca și BauderTHERM DS
2, aderă foarte simplu prin benzile termice care se lipesc prin
încălzire ușoară, fără a forma perne sau bule de aer între straturi.
Astfel, membrana nu se deteriorează prin expunere la
temperaturi ridicate, se economisesc energie, material și timp.
Benzile sunt poziționate doar pe partea inferioară, partea
superioară a membranei fiind cașerată cu un strat de voal și
nisip (grosimea totală ajunge la 4,2 mm). 
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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: 0748 227 767 
Timișoara: 0744 393 113 | Moldova: 0744 790 987
București: 0799 007 181

Armarea este asigurată cu ajutorul unei țesături poliesterice
și a unui voal din fibră de sticlă, având o rezistență la tracțiune
de 1.000 N/50 mm. 

Un acoperiș verde performant este de neconceput fără o barieră
care să oprească avansul rădăcinilor către celelalte componente ale
sistemului aflate mai jos. Pentru aceasta, a fost folosită membrana
termosudabilă BauderPLANT-E, extrem de rezistentă datorită
rețetei speciale de bitum elastomer, dar și armăturii de voal
poliesteric (250g/m2). Partea superioară este acoperită cu particule
de ardezie, grosimea stratului ajungând la 5,2 mm.

Bauder WSP 50 a fost componenta următoare a sis te -
mului. Este vorba despre plăci din polistiren expandat (pe care
Bauder le obține parțial din materii prime reciclate), cu rol de
reținere și drenare a apei provenite din precipitații sau irigare.
Cu grosimea totală de 50 mm, plăcile respective au capacitatea
de a reține o cantitate de apă de peste 10 l/m2, asigurând
umiditatea necesară plantelor (restul de apă este drenat către
sistemul pluvial). 

Materialul este extrem de ușor (0,6 kg/m2), încărcând
foarte puțin structura clădirii.  Ultimul produs folo sit, de
asemenea de la Bauder, a fost substratul sau solul pentru plante
(Pflanzsubstrat), compus din elemente minerale (precum țiglă
mărunțită, șplit – bucăți mici de piatră spartă și perlit), dar și
elemente organice (turbă tare) în proporție de circa 25%.
Amestecul respectiv stochează o cantitate mare de apă, care
poate ajunge la 50% din volumul substratului.

Info
n Obiectiv: Wohnüberbauung am Lopper
n Antreprenor: Pax-Versicherungen AG
n Locație: Stansstad NW, Elveția
n Suprafața: 1.500 m2

n Arhitect: Biroul Justus & Ivo Dahinden, Zürich
n Executant: Mathis Flachdach AG, Kägiswil

Produse Bauder
n Drenaj și înverzire: Bauder Substrat, Bauder WSP 50
n Strat antirădăcină: BauderPLANT-E
n Strat hidroizolant: BauderTHERM UL 50
n Termoizolație: BauderPIR M
n Barieră de umiditate: BauderTHERM DS 2



De peste 15 de ani în România... 
... peste 20 milioane de m2 de hidroizolaƫii

Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 4-5
Tel.: 0264 206 638
Cluj-Napoca 0748 227 767
Bucureşti 0799 007 181
Timişoara 0744 393 113
Moldova 0744 790 987
E-mail: info@bauder.ro, www.bauder.ro
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JURIDICEjuRIdIc

Prin decretul de tristă amintire nr. 92/1950, „pentru asigurarea unei bune
gospodăriri a fondului de locuinţe supuse degradării din cauza sabotajului marei
burghezii şi a exploatatorilor care deţin un mare număr de imobile” și „pentru a
lua din mâna exploatatorilor un important mijloc de exploatare”, au fost
naționalizate extrem de multe proprietăți – doar în București, numărul a fost de
ordinul zecilor de mii. De aici și numărul mare de situații problematice care au
apărut și apar în continuare, după retrocedarea sau cumpărarea acestor unități
locative. Sunt probleme care au consecințe nu doar asupra modului în care
proprietarii folosesc spațiile comune, ci și asupra capacității lor de a întreține
imobilele respective sau de a le optimiza confortul.

Simona Mitrănescu 
avocat specializat 
construcţii şi imobiliare

spațiile comune inaccesibile
Cum ajungem la 

E ste relativ cunoscută situația că, în trecut, după pro -
cesul de naționalizare a imobilelor, autoritățile
sta tului din timpul regimului comunist au avut

misiunea de a „optimiza” spațiile din imobilele națio -
nalizate în scopul de a oferi locuințe persoanelor care
urmau să devină noii chiriași ai statului, în locul foștilor
proprietari. Se cunoaște, de asemenea, că aceste clădiri
au fost gândite de arhitecții și proiectanții de la
momentul construirii acestora (unele ase menea imobile
având vechimi de peste 100 de ani) ca locuințe indivi -
duale, în cadrul cărora spațiile comune și dependințele
erau gândite să asigure nevoile specifice unei singure
familii, ai cărei membri conviețuiau și aveau acces
neîngrădit la întreaga clădire. Nu se punea problema unei
coproprietăți la acel moment. 

Însă, noua nevoie de împărțire a acestor clădiri în
scopul creării mai multor unități locative individuale
pentru închiriere a condus la compartimentări, care de
multe ori, au neglijat însăși destinația inițială a spațiilor din
clădire, astfel cum aceasta fusese gândită la momentul
proiectării. Această nou creată stare nu a generat probleme
deosebite atât timp cât statul a rămas unicul proprietar al
clădirii, calitate în baza căreia îi revenea exclusiv obligația
de a întreține elementele structurale ale clădirii, și calitate
în baza căreia își putea permite să închirieze suprafețele în
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modul cum acestea fuseseră regândite, fără să existe riscul de a
întâmpina rezistență de la locatarii acelei perioade. 

Situația coproprietății a apărut doar după ce foștii chiriași
ai statului au achiziționat apartamentele pe care le dețineau în
folosință, aceștia devenind proprietari. Ei au devenit vecini fie
cu alți chiriași care au achiziționat alte apar tamente, fie cu foștii
proprietari cărora le-au fost retro cedate apartamentele ne vân -
dute, fie și cu statul însuși care a rămas proprietar. Bineînțeles,
există și situația în care într-o clădire se află toate categoriile de
proprietari enu me rate, ceea ce face ca buna înțelegere între ei
să fie adesea imposibilă. Din ce în ce mai des, în cazul imo -
bilelor vechi, cu mai mulți proprietari noi de apartamente, ies
la suprafață probleme de administrare a spațiilor comune din
interiorul acestor imobile. 

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

Recompartimentările despre care am amintit mai sus au
creat inclusiv blocaje concrete ale accesului unora dintre
proprietarii de apartamente (co pro prietarii părților comune)
la o parte dintre spațiile comune respective, precum pod,
subsol, holuri comune, terase etc. 

Astfel, proprietarii lipsiți de acces nu își pot exercita nici
prerogativa folosinței (element esențial al dreptului lor de
proprietate) asupra porțiunii din spațiul comun la care accesul
este blocat, nici nu își pot îndeplini obligațiile care țin de
conservarea clădirii. Pentru exercitarea drepturilor și înde -
plinirea obligațiilor, aceștia depind doar de bunăvoința celorlalți
proprietari care au o posibilitate de acces, bună voință care de
cele mai multe ori nu există și care oricum nu rezolvă nevoile
propritarilor interesați.

Soluționarea definitivă a acestor situații, în sensul acor dării
dreptului și a accesului efectiv la spațiile rămase izolate, este de
competența instanțelor judecătorești, însă din punct de vedere
practic, rezolvarea acestora nu este doar o problemă strict
juridică. Un cuvânt important de spus îl au participanții cu
competențe tehnice care, de cele mai multe ori, au sarcina de
a identifica acele modalități care să asigure un echilibru între
drepturile și îndatoririle coproprietarilor.
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Î n acest an, compania împlinește
18 ani de la înființare, 12 ani de la
lansarea brandului Novatik și

peste 8.000.000 de țigle metalice cu
rocă vândute în România până în
prezent.  

„Ne-am propus să avem un
portofoliu de produse inovator și
atractiv și să dezvoltăm noi produse
care să iasă în evidență față de
concurență. Elementele de bază ale
culturii noastre sunt dorința, per se -
verența și hotărârea de a aborda noi
direcții. De aceea, pe 20 octombrie,
am inaugurat, alături de partenerii
loiali și de încredere, prima linie de
producție pentru țiglă metalică cu
acoperire de rocă vulcanică din Ro -
mânia: Novatik NATURA. În anul
2003, am construit o nouă nișă pe
piața acoperișurilor din România,
iar succesul Novatik este și succesul
celor peste 400 de parteneri din
România și Europa. Odată cu des -
chiderea noii linii de producție a
țiglei metalice cu acoperire de rocă
vulcanică Novatik NATURA, am
sărbătorit 18 ani de la înființarea
companiei, 12 ani de la lansarea

brandului Novatik și peste 8
milioane de țigle metalice cu rocă,
vândute în România până în
prezent.’’   declară Dan Mircescu,
General Manager NOVATIK.

Încă din anul 2021 compania  a
demarat o investiție de peste 1,5
milioane de euro, constând în noi
linii de producție, investiție ce a fost
fina lizată la sfârșitul primului se -
mestru din acest an. 

MATERIALE DE TOP

NOVATIK NATURA
PRIMA LINIE DE PRODUCțIE PENTRU 
țIGLă METALICă CU ACOPERIRE DE 
ROCă VULCANICă DIN ROMâNIA

Compania Novatik, producătorul sistemelor de învelitori metalice Novatik, a deschis prima linie de producție
pentru țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică din România: Novatik NATURA. În cei trei ani de la

lansarea brandului Novatik NATURA, compania a realizat pași importanți și a investit peste 1.5 milioane de
euro în utilaje de producție performante. Noua linie de producție Novatik NATURA are o capacitate de

aproximativ 2 milioane de țigle Novatik/an plus accesoriile aferente. 

Aceste investiții vin cu scopul
creșterii eficienței și perfomanței și
de asemenea cu noi soluții pentru
piața acoperișurilor. 

Perioada de tranziție de la vechea
la noua generație de profile se va
face treptat, urmând ca, la începutul
anului viitor, să fie disponibile toate
profilele Natura din noua generație.  

Noua generație de profile
Novatik NATURA sunt realizate
din oțel, protejat anticoroziv pe
ambele fețe cu aliaj ZnMg 250 g/mp
plus protecție suplimentară anti -
coro zivă multiface®, profilate prin
presare și ulterior finisate cu rocă
vul ca nică. Stratul de protecție
multi  face® reprezintă un tratament

Noua generație de profile
Novatik NATURA beneficiază
acum de o protecție
anticorozivă îmbunătățită și
este disponibilă deja pentru trei
dintre profile: CLASSIC,
SLATE și WOOD. 
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Din anul 2002 și până în pre -
zent, ne putem intitula trendsetterii
acestei piețe, iar rezultatele pe care
le-am avut și anume peste 8 mili -
oane de țigle metalice cu acoperire
de rocă, confirmă că decizia și
curajul de a introduce aceste pro -
duse pe piață a fost una corectă și
inspirată. Mă bucur să spun că
avem produse cu potențial global,
ușor scalabile, care creează pre mi -
sele unei dezvoltări organice,
dincolo de granițele României. 

Obiectivul nostru este să fim
unul dintre prin cipalii producători
mondiali de țiglă metalică cu
acoperire de rocă vulcanică. Calea
către acest obiectiv este pavată cu
inovații, curaj, linii de producție
inteligente și acțiuni responsabile, iar
noi suntem inspi rați pentru
viitor.“  declară Dan Mircescu,
General Manager NOVATIK.

Novatik este lider de piață în Ro -
mânia pe segmentul țiglei metalice
în panouri mici (unimodulare) și
singurul  producător de țiglă meta -
lică cu acoperire de rocă vulcanică
din România. 

Despre Novatik:
N O V A T I K  este compania

care produce sistemele de învelitori
Novatik METAL (țiglă metalică în
panouri mici, tablă prefalțuită, tablă
falțuită, sisteme de jgheaburi și
burlane), Novatik NATURA (țiglă
metalică cu acoperire de rocă vulca -
nică). Novatik a dezvoltat constant
noi profile ce imprimă aspectul de
neconfundat al acoperișurilor tradi -
ționale, păstrând însă toate avan tajele
unui acoperiș metalic (rezis tență
sporită la coroziune, aco periș solid,
durabil și greutate redusă) . 

Designul acoperișurior Novatik
este insipirat de aspectul înve lito -
rilor consacrate care amintesc de
țigla tradițională de pretutindeni
(Novatik NATURA CLASSIC |
Novatik METAL CLASSIC), de
acoperișurile fălțuite de altă dată
(profil Novatik METAL CLICK), de
frumusețea naturală a acoperișului
din șindrilă de lemn (Novatik
NATURA WOOD | Novatik
METAL WOOD), de aspectul
deosebit al ardeziei (Novatik
NATURA SLATE | Novatik
METAL SLATE | Novatik METAL
KOLAJ),  de arhitectura acope -
rișurilor mediteraneene (Novatik
NATURA ROMAN) și de imaginea
incon fundabilă a acoperișurilor
tradiționale din piatră (Novatik
NATURA STONE).

per formant aplicat oțelului, cu o
grosime de 1 până la 2 microni, fiind
un etanșant multifuncțional aproa -
pe invizibil (acoperire organică
sub țire) aplicat pe benzile de oțel
galvanizat la cald (ZnMg). Pro prie -
tățile sale remar ca bile îi oferă
oțe lului o etanșare premium dura -
bilă, cu rezistență excelentă la
coro ziune și o aderență superioară a
straturilor de finisaj ulterioare.

În gama acoperișurilor cu rocă
Novatik NATURA există și profilul
emblemă al companiei: SLATE. În
funcție de stilul arhitectural, țigla
me talică cu acoperire de rocă
vulcanică Novatik NATURA SLATE
se poate instala acum în două
moduri distincte: prin dispu ne re
intercalată sau dispunere linia ră. A
fost introdusă o nouă culoare în
gamă: Graphite Grey și este deja
disponibilă pentru toate cele cinci
profile din gama NATURA. 

“Dacă vorbim despre ceea ce deja
am făcut, putem spune că produsele
Novatik sunt prezente în peste  20 de
țări din Europa, America Latină,
chiar și pe continentul african. 

Mai multe informații
descoperiți pe: 
www.novatik.ro
Facebook: Novatik Romania
Youtube: NOVATIK –
SISTEME de ACOPERIS
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Hatfield House este un exemplu clasic al arhitecturii iacobine, de sorginte renascentistă,

edificiu apărut prin extinderea și modificarea unor clădiri existente, realizate inițial în stil

elisabetan. Este vorba de un conac situat într-un parc din zona estică a orașului Hatfield,

Hertfordshire, construit în 1611 de către Robert Cecil, primul conte din Salisbury și prim-

ministrul regelui James I, rămânând de atunci reședința principală a familiei Cecil. Proprietatea

cuprinde terenuri vaste, conacul propriu-zis din secolul al XVII-lea, dar și construcții realizate

anterior, supraviețuitoare ale numeroaselor lucrări de transformare stilistică realizate în timp.

Casa, în prezent aparținând lui Robert Gascoyne - Cecil, al șaptelea Marchiz de Salisbury, este

deschisă publicului.

REPER DE ARHITECTURă

IACOBINă

HATFIELD HOUSE 
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Turnul cu ceas și giruetă în
vârf, de inspirație barocă, a

fost restaurat cu 7 ani în
urmă, refăcându-i-se

finisajele și leii auriți care
reprezintă simbolul

heraldic al familiei Cecil.

Originalitate și influențe
continentale

Timp de aproximativ o jumătate de secol, în
perioada 1570 – 1620, cu marjele de rigoa re, au
apărut în Anglia o serie de reședințe rurale ale
marilor familii nobiliare, construite în stil
Tudor, elisabetan și iacobin, stiluri considerate
autohtone britanice, dar influen țate de arhi -
tectura europeană continentală, în special de
cea renascentistă, respectiv de manierismul din
nordul Franței, Germaniei sau din Țările de Jos,
dacă vorbim despre ornamentică. A fost o bună
ocazie pentru aceste familii să își etaleze
bogăția și influența, respectiv apropierea de
monarhie, mai ales că unele dintre case erau
gândite și pentru găzduirea periodică a familiei
regale (plus întregul alai personal, care însemna
de regulă circa 150 de persoane). 
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Clima umedă și
răcoroasă a Insulelor
Britanice a adus cu sine 
și nevoia unor interioare
„calde”, iar lemnul și
textilele erau destul de
frecvent întâlnite la
pereți, tavane și chiar
pardoseli, mai ales
începând cu această
perioadă când
aristocrația a ajuns să
aprecieze confortul. 
În acest context s-a
dezvoltat și marchetăria,
care presupunea inserția
în lemn a unor obiecte
din materiale prețioase
sau a altor bucăți de
lemn exotic.

Aceste case se numeau „Prodigy houses”
și au reprezentat o oportunitate pentru
creativitatea unor arhitecți deveniți faimoși,
emblematic fiind Inigo Jones (1573 – 1652),
primul arhitect englez (cu origini galeze, de
fapt) important, care a aplicat în insulele
britanice principiile vitruviene ale simetriilor
și proporțiilor. 

Acesta chiar a călătorit în Italia în anii 1613
– 1614 și a continuat să transforme arhitectura
britanică (ca super vizor al lucrărilor publice,
desemnat de rege), fiind influențat de proiec -
tele lui Andrea Palladio, foarte apreciat în acele
decenii. Caracteristice acestor palate nobiliare
englezești sunt dimensiunile tot mai impo -
zante, utilizarea suprafețelor mari vitrate
(într-o perioadă în care sticla nu era la înde -
mâna oricui), o anumită simetrie de inspirație
clasică greco-romană, turnulețele și com -
binațiile inedite de gotic și Renascentism.
Structura clădirii devine o îmbinare de piatră
și cărămidă (uneori doar cărămidă, care
începe să fie utilizată tot mai mult și este
lăsată aparentă) și, spre deosebire de cons -
truc  țiile similare ca destinație din Euro pa, nu
mai sunt protejate de fortificații. Era și o
dovadă a recunoașterii coroanei britanice ca
putere centrală și instituție protectoare a unei
societăți englezești echilibrate, sigure, acest
lucru observându-se într-o arhitectură mai
deschisă, mai transparentă.

La interior, casele păstrau acea sală mare
în stil medieval, care însă acum era folosită
doar pentru evenimente importante, și
abordată mult mai decorativ. Scările devin
mai largi și mai elaborate, fiind realizate din
lemn de stejar sau uneori piatră. Proprietarii
folosesc tot mai mult spațiile de la nivelurile
superioare, de unde pot admira priveliștea,
lăsând servitorilor parterul.



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 13 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

Stilul din vremea lui James I
Un stil care s-a dezvoltat în acest context a fost cel

iacobin, denumit așa în virtutea faptului că a început
în timpul Regelui James (Jacob) al VI-lea al Scoției,
devenit James I al Angliei (1603 – 1625) – deși se pare
că acesta nu a petrecut prea multe veri în aceste
palate. Apărut după „consumarea” stilului elisabetan,
stilul iacobin (Jacobean architecture) este considerat
o etapă secundă a Renașterii engleze, influențate de
implicarea numeroșilor meșteșugari și artiști imi -
granți veniți în Anglia din nordul Europei. Liniile
generale ale stilului elisabetan au rămas și aici,
precum și unele elemente decorative, dar a apărut o
abundență de coloane, pilaștri și arcade reinterpretate
în manieră autotonă, nu neapărat de sorginte clasică.
În plus, casele au căpătat dimensiuni mai mari, chiar
impozante, similare unor palate, cu amprentă la sol în
formă de „H” sau „E”, permițând apariția unor
amenajări exterioare elaborate. Amenajările inte rioare
au fost marcate de un design de mobilier original și de
o artă decorativă de sine stătătoare, de influență
flamandă; se menține o atmosferă medie vală, cu
finisări în culori întunecate şi decoraţiuni sculptate în
stil italian, cu ornamente groteşti, embleme și
însemne heraldice. Pot fi întâlnite, de asemenea, așa-
numitele „strapwork carvings”, sculp turi de origine
din Țările de Jos care sugerează pielea decupată,
prezente în stilurile elisabetan și iacobin deopotrivă.

Palate în adevăratul sens al cuvântului, aceste
construcții surprind turiștii prin titulatura mult mai
modestă de  „House”. Explicația ține de etichetă –
doar domeniile regale, folosite și azi de Coroana
Britanică, poartă numele de palate – Palace, toate
celelalte fiind numite „House” indiferent de istoria
locului sau de dimensiunile construcției. Există,
desigur, și excepția care confirmă regula – Blenheim
Palace, domeniul unde s-a nascut și a trăit în prima
parte a vieții sale Winston Churchill.

Peste cinci secole de istorie
Clădirea „nouă” a reședinței Hatfield House a fost

construită așadar în 1611 de Robert Cecil, primul
conte de Salisbury, care a fost unul dintre cei mai
importanți sfătuitori ai Elisabetei I. Cecil a folosit la
construcția casei materiale provenite din Old Palace
– Palatul Vechi. 



18

ACOPERIșURI ISTORICE

O parte din acesta este în picioare și
astăzi, în apropierea casei care face obiectul
articolului nostru. Palatul Vechi, reședință
regală, a fost casa copilăriei Elisabetei I și
reședința favorită a acesteia, construit în
1497 de episcopul de Ely, John Cardinal
Morton, și rechiziționat apoi de Henric al
VIII-lea, odată cu multe alte averi bisericești.
Locul fiind apreciat, copiii lui Henric,
respectiv regele Edward al VI-lea și viitoarea
regină Elisabeta  I, și-au petrecut aici
copilăria și adolescența. Stejarul reginei
Elisabeta I de pe proprietate se spune că este
locul în care aceasta a aflat că a devenit
suverana Angliei, în urma morții surorii ei
Mary. Ceea ce este însă sigur e că în
noiembrie 1558, Elizabeta a ținut primul
ei Consiliu de Stat în Marele Hol al Palatului.

Hatfield House este în prezent un obiectiv
turistic apreciat tocmai datorită nume roa -
selor obiecte asociate cu regina, între care
mănușile ei și o pereche de ciorapi de mătase

– considerați a fi primii de acest
fel din Anglia. Marea bibliotecă
conține un șir iluminat de 7 metri
lungime cu toți strămoșii reginei, începând
de la Adam și Eva. O altă atracție impor -
tantă se găsește în Holul de Marmură –
așa-numitul „Rainbow Portrait” – portretul
curcubeu al reginei. 

Succesorul Elizabetei, regele James I, nu a
apreciat în mod deosebit palatul vechi și l-a
dăruit astfel prim-ministrului Robert Cecil,
primul conte de Salisbury, în schimbul
domeniului acestuia, Theo balds din Cedars
Park, Broxbourne. Cecil era un împătimit al
construcțiilor, așa că a demolat trei aripi ale
palatului de atunci (partea din spate și cele
2 laterale) în 1608 și a folosit cărămizile
rezultate pentru a clădi construcția existentă
în prezent. Res ponsa bilitatea șantierului a
revenit cons truc  torului Robert Lemynge,
ins pec to rului regal Simon Basil și arhi -
tectului Inigo Jones, despre care se știe că a
făcut aici o vizită în octombrie 1609. 

Salonul Regelui James I 
și-a luat numele de la faptul
că monarhul a locuit în
această încăpere într-una din
vizite. Spectaculos este coșul
de fum din marmură 
al șemineului, sculptat de
maestrul preferat al regelui,
Maximilian Colt.
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De-a lungul celor cinci secole de
existență, construcția nouă a suferit
modificări, dar între elementele originale
existente și astăzi, specifice arhitecturii
iacobine, se numără Marea Scară din
lemn sculptat și vitraliul din capela
privată. În timp ce acoperișul clădirii
vechi, din timpul episcopului de Ely era
din țiglă, aspect păstrat până azi, corpul
nou a fost acoperit cu o învelitoare
metalică, de cupru în prezent. Oricum,
nu este vizibil, fiind mascat de balus -
tradele și cornișele de la acel nivel.

Ceea ce a rămas cu adevărat remar -
cabil sunt plafoanele clădirii, dintre care
cel mai spectaculos este cel din „The Long
Gallery” – inițial alb, cu stucaturi, a fost
acoperit de către cel de-al doilea conte de
Salisbury cu foiță de aur, așa cum văzuse
în timpul unei călătorii la Veneția. 

Grădinile, acoperind 170.000 m², datează
de la începutul secolului al XVII-lea, fiind
proiectate de  John Trades cant,  care a
vizitat Europa și adus aici cu sine copaci și
plante necunoscute până atunci în Anglia.

Grădinile includ livezi, fântâni, plante
parfumate, cascade, terase, la birin turi.
Neglijate în secolul al XVIII-lea, au în -
ceput să fie restaurate în perioada
vic toriană și acest proces con ti nuă și
astăzi. Descendentul lui Cecil,  Robert
Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, al treilea
Marchiz de Salisbury, a fost în trei rânduri
prim-ministru în ultimii ani ai re gi -
nei Victoria. Orașul Salisbury (azi Harare)
din colonia Rhodesia (azi Zimbabwe) a fost
fon dat în mandatul său și i-a purtat numele.

Pe parcursul Primului Război Mon dial,
domeniul a fost folosit pentru testarea pri -
melor tancuri britanice, fiind amenajate aici
chiar și tranșee. Pentru a aminti de acest fapt,
singurul tanc Mark I ce a supraviețuit con -
flagrației a fost păstrat la Hatfield între 1919
și 1970, înainte să fie mutat la muzeul tan -
curilor de la Bovington. În timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial,  Hatfield House a
găzduit primele unități ale Gărzii Ci vile
dedicate reintegrării prizonierilor de război
britanici în viața civilă, ambientul luxos al
casei fiind considerat benefic în acest scop. 

ACOPERIșURI ISTORICE

Conservarea plafoanelor nu
este deloc o sarcină ușoară
pentru proprietari, deoarece,
realizate din stucaturi sau
lemn, care reacționează la
schimbările de umiditate și
temperatură ambientală, se
degradează în timp: apar fisuri,
se desprind straturile de
vopsea și foiță de aur. Este și
cazul sălii de marmură, în care
se organizau banchetele
familiei începând cu 1611.
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Pe 12 iulie 1945, rezidenții de aici au
fost vizitați de rege și regină. Apariția
aces tor case nobiliare a avut o im -
portanță ma joră în arhitectura rurală a
britanicilor, care este atât de admirată
astăzi, cu cără mi dă aparentă, ferestre
largi, prin care să pătrundă cât mai multă
lumină, cu anca dra mente din piatră
pentru tâmplărie. Concret, au devenit
repere estetice și tehnice pentru zonele
construite protejate și orice abatere de la
aceste repere este atent studiată de
urbaniști. 

De exemplu, în Hatfield există o serie
de „coduri” pentru construcții, care vi -
zează orice element al unei case: finisajul
fațadei, forma unei lucarne, forma fe -
restrei și cu loarea tâm plăriei,  mate rialul

pentru în ve litoare, mo delele de co rative
ș.a.m.d. Acest tip de restricții există în
multe localități, impuse de comunitățile res -
pec tive; datorită lor, se poate vorbi de o
arhitectură unitară, de un stil local. 

Holurile largi, cu ferestre ample
spre fațadă, folosite azi ca spații
expoziționale, erau de fapt niște
logii renascentiste închise. 
Iată o interpretare originală a
britanicilor, pare-se a însuși
inventivului arhitect Inigo Jones.
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NOI MATERIALE

Arhitectura textilă tensionată de la Mehler Texnologies ne oferă oportunități funcționale și arhitecturale tot mai variate și mai
spectaculoase, având ca principal avantaj durabilitatea în timp și la intemperii, în condițiile folosirii unui material foarte ușor.
Garanția asigurată de producătorul german este de până la 15 sau chiar 20 de ani, în funcție de proiect, dar există nenumărate
exemple de longevitate superioară – proiecte de peste 25 sau 30 de ani (chiar 37 de ani, așa cum vom vedea în continuare). 

E xistă numeroase proiecte realizate
cu ajutorul produselor Mehler
Texnologies, pe structuri de mari

di mensiuni, care să reziste de-a lungul
deceniilor – din Europa în SUA și Aus -
tralia, în cele mai variate condiții de
me diu. Un foarte bun exemplu este însă
teatrul în aer liber din Elspe (Germania),
unde se organizează frecvent eveni -
mente ale festivalului cu același nume,
având o tematică western, inspirată de
romanele lui Karl May. 

Teatrul în aer liber din Elspe
Pentru teatrul cu o capacitate de

circa 4.400 de spectatori, a fost montat
un acoperiș textil Mehler în 1978 și, de-a
lungul deceniilor, milioane de par tici -

LONGEVITATE ÎN ARHITECTURA
TEXTILă TENSIONATă

MEHLER TEXNOLOGIES
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Str. Linia de Centură nr. 2, D2
Tel. +4021 369 57 51
E-mail: sorin.olteanu@freudenberg-pm.com
www.mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies Romania S.R.L.

panți s-au putut bucura în condiții de
protecție optimă la fiecare reprezentație
jucată pe scenă. A fost și este una dintre
cele mai mari structuri cu acoperire
textilă din Europa: membrana de 77 m
lungime și 32 - 40 m lățime este susți nută
de 4 stâlpi metalici și cabluri de oțel de
peste 100 de metri lungime. Aco perirea
textilă, solicitată de intemperii, inclusiv
de încărcări masive cu zăpadă de până la
198 kN/mp, a fost testată periodic și s-a
constatat că avea o capa citate de
rezistență de 95% din valoarea inițială,
după 37 de ani de utilizare. În toată
această perioadă nu a mai fost nevoie ca
materialul să fie retensionat.  

Astfel, în 2015, întreaga membrană de
2.600 m2 era încă perfect funcțională, iar
specialiștii au fost de părere că ar mai fi
rezistat câteva decenii. Dar proprietarii au
dorit să o schimbe, din motive pur
estetice – voiau altă nuanță, mai lu cioa -
să. Bineînțeles, au optat tot pentru un
produs Mehler Texnologies, de această
dată VALMEX® FR MEHATOP® F Type V.
Este practic un material multistrat, la care
o țesătură specială densă este acoperită
cu straturi din PVC, apoi un primer nano
din dioxid de titan (pe față) și cu câte un
strat de PVDF (poliflorură de vinilidenă) pe
ambele părți. Această structură îi conferă o
rezistență sporită la solicitări mecanice,
respectiv la intemperii (inclu siv la radiație
UV). De asemenea, permite sudura cu aer
cald și cu înaltă frecvență, prin care pot fi
obținute deschideri mari ale membranei. 

Avantajele unui material
original 

Membranele Mehler Texnologies pot
fi folosite cu succes în numeroase tipuri de
proiecte, cu caracter permanent sau
temporar: stadioane, fațade per ma -
nente pentru clădiri, corturi pentru
eve nimente private, corporate, indus -
triale, acoperiri pentru terase, piscine
sau terenuri sportive ș.a.m.d.. 

În cazul cor turilor și structurilor tem -
porare (cons trucții neper ma nente), avem
un avantaj major de ordin legislativ: este
necesar doar un aviz de amplasament,
deci fără autorizație de construire. Avan -
tajele unei asemenea structuri sunt însă
mult mai numeroase:

n Timp și costuri reduse de insta -
lare, atunci când se realizează in situ,
dar mai ales când  elementele com -
ponente sunt „prefabricate” în hala
producătorului, urmând mon tarea
finală rapidă la fața locului;
n Posibilități de design inovativ,
încurajând creativitatea pentru obți -
nerea unor forme originale;
n Structuri ușoare, fără supra -
dimensionări, întrucât membrana
este foarte ușoară, iar aceasta, împre -
ună cu structura, funcționează ca un
tot unitar pentru obținerea para -
metrilor tehnici de rezistență la vânt,
încărcare la zăpadă etc.;
n Efect vizual îmbunătățit, dato -
rită unor structuri optimizate, cu
minimum de componente; astfel se
poate obține rapid un acoperiș sau
tavan de mare anvergură cu un con -
sum minim de materiale de
cons trucție auxiliare;
n Condiții naturale de lumină,
generând o atmosferă pozitivă și de
siguranță; în plus, spațiul astfel
acoperit beneficiază de iluminare
naturală tot timpul zilei, scăzând
consumul de energie electrică; 
n Siguranță la incendiu: material
ignifugat, din clasa B-s2-d0;  începe
să se topească la circa 100°C, dar fără
a genera picături de PVC și având
emisii toxice minime. Prin topire, se
creează o zonă deschisă de evacuare
a fumului, evitându-se această pro -
ble mă majoră creată de incendii
într-un spațiu închis. 
n Impact minim asupra me diului:
este un material economic, reciclabil,
cu o amprentă redusă de car bon, mai
ecologic decât alte ma teriale.
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Betonare sau tencuieli armate?
Pentru clădirile interbelice sau antebelice de înălțimi

reduse, sistemul structural uzual este constituit din pereți
portanți de zidărie plină presată și mortar de var, cu planșee
din material lemnos sau din beton armat. Cele mai frecvente
soluții de consolidare pentru astfel de clădiri reprezintă
realizarea de tencuieli armate sau de cămăși de beton armat.
Tencuielile armate se aplică manual sau prin torcretare, având
grosimi de 4-6-8 cm, iar cămășuielile au grosimi pornind de
la 8 cm și se toarnă în cofraj. Tencuielile sunt armate de regulă
cu un singur rând cu plase sudate, iar cămășuiala se poate
arma cu unul sau mai multe rânduri de plase sudate sau bare
independente. Diferența dintre cele două procedee nu este
numai una tehnologică. 

SFATUL SPECIALISTULUI

Drd. ing. Liviu-Costin Gruia
www.lgtechconsult.ro

Cum consolidăm,
când consolidăm

Apetitul pentru clădiri vechi este în creștere, multă lume dorește să investească în ceva tangibil, mai cu seamă în
zilele noastre când inflația este un loc comun inclusiv pe valutele forte iar anii de pandemie au limitat semnificativ
un vector important de cheltuieli, turismul. Dacă adăugăm că în general casele vechi sunt bine amplasate și se
închiriază bine, devine evident că această tematică va fi din ce în ce mai prezentă în paginile noastre. Cu referire
la un aspect esențial, cel al structurii de rezistență, ne-am adresat domnului drd. ing. Liviu-Costin Gruia, doctor în
reziliența seismică a clădirilor interbelice, pentru a vedea ce este de făcut – și mai ales cum este de făcut în situația
consolidării unei clădiri vechi.
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Cămășuirea presupune realizarea unui element structural
cu rigiditate proprie, care preia de la pereții existenți
încărcările gravitaționale și seismice. Pe de altă parte,
tencuiala armată prespune, din punct de vedere conceptual,
sporirea rezistenței și rigidității pereților existenți. De multe
ori se consideră necesară schimbarea planșeului existent de
lemn cu planșee de beton armat care să joace rol de șaibă
rigidă în plan orizonal, pentru o mai bună conectare a
pereților existenți din zidărie. Alte soluții de consolidare
presupun modificarea sistemului structural prin realizarea de
stâlpișori și centuri de beton armat, sau consolidarea
elementelor de zidărie cu grile polimerice, fibre de carbon
sau FRP.

Ce trebuie avut în vedere la o consolidare?
În cazul unei consolidări prin torcretarea cu mortar sau

beton armat a pereților structurali, trebuie avute în vedere
mai multe aspecte, din punctul de vedere al execuției. În
primul rând, trebuie refăcută integritatea pereților-suport
prin injectarea sau coaserea fisurilor și înlocuirea cărămizilor
sparte. Ulterior, trebuie îndepărtată tencuiala existentă.
Suprafața se prelucrează ori manual, ori ideal prin sablare.
Este necesară evitarea procedeelor mecanice sau manuale
care să ducă la fisurarea cărămizilor. De asemenea, se curăță
rosturile la o adâncime de 1-2 cm. Se dispune plasa de
armătură, care se solidarizează cu peretele existent prin
cupoane prinse cu ancore chimice. 
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Mortarul sau betonul de torcret trebuie sa aibă un
agregat care să nu depășească 4 mm, pentru a facilita
conlucrarea dintre peretele structural și noul strat. Ideal, un
perete trebuie consolidat pe ambele sale fețe. Dacă acest
lucru nu se poate realiza din motive arhitecturale sau de
vecinătăți, peretele se poate consolida pe o singură parte.
Plasele sudate utilizate pot avea diametru de 6, 8, 10, 12 mm
și un ochi al plasei de 10-15-20 cm. Bineînțeles, tipul și nivelul
lucrărilor de intervenție va fi stabilit printr-o expertiză tehnică
și un proiect tehnic, iar realizarea eventualelor goluri noi în

perete se va face prin dispunerea unui cadru înlocuitor de
beton armat și va constitui parte din analiza expertizei
tehnice.

Se impune preluarea elementelor verticale?
Primele elemente de beton armat utilizate au fost fundațiile.

Ulterior, au început să se realizeze planșeele și scările. Planșeele
uzuale erau realizate inițial din material lemnos, iar în cazul celor
de peste subsol, din grinzi de metal și boltișoare de cărămidă.
Se vor evita rezemările de tip stâlp pe grindă și în cazul în care
ele sunt descoperite, se vor lua măsuri de consolidare locale
pentru a contracara eventualele efecte negative ale acesteia.
Consolidarea pereților structurali se poate face fie la forță
tăietoare, ceea ce presupune că nu este importantă con -
tinuitatea pe verticală, între niveluri, a armăturii din cămășuială,
fie la forță tăietoare și moment încovoietor, și în acest caz
trebuie asigurată continuitatea cămășuielii între niveluri și de
asemenea ancorarea acesteia în fundații.

Multe case vechi aveau sobe cu lemne dar
apoi, după apariţia încălzirii centralizate,
ţevile se pozau prin săparea unor șanţuri în
ziduri. Cum le abordăm? 

În cazul în care, în urma decopertărilor, se descoperă
goluri existente în zidărie, este necesar să fie umplute. 

SFATUL SPECIALISTULUI
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Din punct de vedere teoretic, necesitatea se explică prin
Metoda Elementului Finit, conform căreia orice imperfecțiune
geometrică va constitui concentrator de eforturi. Ideal,
umplerea golurilor se va face cu un material cât mai com pa -
tibil cu materialul suport, altfel umplutura va fi mai rigidă decât
restul peretelui și va constitui, de asemenea, un concentrator
de eforturi. Astfel, după îndepărtarea impurităților, se va
realiza rețeserea locală utilizând cărămizi identice și mortar
de var. Dacă golul este dat în grosimea peretelui, pe direcție
verticală, rețeserea locală va fi foarte dificil de făcut. Așadar,
se poate proceda la umplerea acestuia cu beton simplu de
clasă inferioară.

Eventualele infiltrații de umezeală au efecte
struc turale? 

Zidăria istorică, realizată din cărămidă plină presată și
mortar de var, suferă adesea din cauza problemei umidității
pentru că nu a fost prevăzută cu soluții de hidroizolație. Lipsa
unui strat de rupere a capilarității permite apei ascensiunea
prin capilaritate în interiorul peretelui structural din cauza
caracterului poros al acestui material de construcție. De
asemenea, în cazul subsolurilor clădirilor interbelice,
umiditatea accentuează degradarea acestora ca urmare a
lipsei de aerisire corespunzătoare. În contact cu apa, zidăria
devine friabilă și își pierde din capacitatea portantă. Totodată,
boltisoarele metalice care deseori constituie parte din
planșeul de peste subsol, corodează.
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NOI MATERIALE

O clădire modernă, aptă să facă față intemperiilor și capriciilor vremii, dar și exigențelor actuale prevăzute
de legislație din perspectiva eficienței energetice, presupune o anvelopare corectă și continuă a tuturor
elementelor de construcție, oricât de nesemnificativ ar părea aportul acestora la performanțele termotehnice
de ansamblu. De asemenea, este recomandat să optăm pentru produse noi, care vin cu proprietăți
optimizate din perspectiva izolării termice și fonice, a proprietăților mecanice și rezistenței la foc. În acest
context, vă propunem noua gamă URSA TECTONIC, care face parte dintr-o nouă generație de vată
minerală rigidă concepută pentru diverse aplicații.

URSA TECTONIC - o nouă
generație de vată minerală rigidă

URSA TECTONIC beneficiază de o tehnologie
patentată, complet nouă, prin care fibrele sunt orientate
astfel încât panourile devin mai bune izolatoare termice
și fonice, iar structura compactă, mai rigidă, permite o
fixare sigură și rapidă, atât cu ajutorul adezivilor, cât și
mecanic, folosind dibluri pentru termosistem. 

N oua generație de produse din vată minerală
rigidă URSA TECTONIC vine cu caracteristici
superioare, precum un raport mai bun între

izolarea termică și cea fonică, respectiv o rezistență
excelentă la tracțiune și compresiune. În consecință,
poate fi utilizată cu succes, în diverse variante, la
aplicații diverse pentru interior și exterior – de la
placarea fațadelor la cea a tavanelor și altor elemente de
construcție. Permeabilitatea optimă la vapori, dublată
de proprietăți hidrofuge și hidrofobe, este exact ceea ce
ne trebuie pentru o construcție sănătoasă, inclusiv în
abordarea unor spații cu un regim particular al tem -
peraturii și umidității, precum garaje, ateliere, subsoluri
sau spații de depozitare. 
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Structura plăcilor se aseamănă plăcilor tectonice
compacte, fapt care a inspirat denumirea gamei.

Primul din familia sa: 
URSA TECTONIC Uph/Vv
l plăci izolatoare rigide de vată minerală 
l hidrofobizate în secțiune
l cașerate pe o față cu împâslitură de fibră de

sticlă albă
l concepute pentru o montare simplă și sigură
l absorbție a sunetului de nivel premium
l rezistență la foc – vata minerală este

incombustibilă
l difuzie naturală a umezelii din aer
l stabilitate dimensională

Durabilitate și economie circulară
Inițiativa URSA goes green încearcă să aducă o

contribuție semnificativă la realizarea obiectivului de
reducere a emisiilor de CO2 prin creșterea gradului de
conștientizare cu privire la alegerea unor materiale de
izolare mai bune și durabile. 

De asemenea, produsele URSA TECTONIC sunt
marcate pentru a fi identificate și, după utilizare, se pot
sorta și refolosi în noi proiecte, contribuind la
economia circulară în domeniul construcțiilor. 

Resturile de material și deșeurile pot fi reintroduse
în procesul de fabricație ca materie primă secundară
valoroasă, sau procesate pentru obținerea altor produse
din vată minerală, fiind complet reciclabile. 

Datorită optimizării performanțelor termotehnice
ale unei construcții, izolația cu vată minerală URSA
TECTONIC asigură o creștere durabilă a valorii clădirii. 

Aplicații: izolație termică și fonică excelentă pentru
suprafețe nesupuse la încărcări mecanice, în special
pentru tavanele din garaje, ateliere, subsoluri și
spații de depozitare. Aceste spații vor deveni nu
doar mai bine izolate termic, ci și extrem de
silențioase din exterior.

Date tehnice Valoare Standard
Conductivitate
termică (λD) 0,036 W/mK EN 13162

Clasa de
combustibilitate A1 EN 13501-1

Permeabilitatea la
vaporii de apă > 20 kPa s/m² –

Temperatura
maximă de
utilizare

250°C –

Clasa de toleranță T4 SIST EN 823
Absorbția de apă
la imersie pe
termen lung

WL(P) SIST EN 12087

Coeficient de
absorbție de apă WS SIST EN 1609
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URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, 
Sector 1, București
Tel.: 0040 21 269 0663
Fax: 0040 21 269 0664
E-mail: assistance.ursa.ro@etexgroup.com
www.ursa.ro

NOI MATERIALE

Soluții pentru întreaga construcție
URSA oferă mai multe game de soluții pentru

izolarea termică și fonică a acoperișurilor și fațadelor,
ca și pentru întreaga construcție:

l URSA GLASSWOOL - produse din vată minerală
de sticlă pentru izolarea termică și fonică a clădirilor,
având o conductivitate termică foarte scăzută, ideale
pentru fațade, acoperișuri și pardoseli. Datorită faptului
că vata de sticlă este un foarte bun fonoabsorbant,
produsele URSA GLASSWOOL pot fi utilizate cu
rezultate exceptionale la izolarea pereților de com par -
timentare, a pardoselilor și a tavanelor.

l URSA TERRA - vată minerală specială pentru apli -
cațiile cu cerințe ridicate de izolare fonică și termică: pereți
exteriori, pereți de compartimentare, planșee și tavane,
oferind confort și calitate pentru toate tipurile de proiecte.

l URSA SECO - gamă concepută pentru a optimiza
sistemul de izolație termică în construcțiile moderne cu
mansardă locuită, folosind folii permeabile la vapori și
impermeabile la apă. În combinație cu izolația termică
URSA GLASSWOOL, folia SECO 0,03 reprezintă o
soluție eficientă pentru acoperișuri înclinate și tip terasă.

l URSA TECH – produse pentru izolarea pro fe -
sională a instalațiilor de orice formă: tubulaturi de
ventilație, canale de climatizare, conducte, țevi, boilere,
rezervoare, containere etc.

l URSA AIR - cea mai bună soluţie pentru
construcția canalelor de ventilaţie şi climatizare per so -
nalizate, folosind materiale care asigură o bună izolare
termică și fonică, precum și rezistența la foc.

Produse din gama URSA Glasswool 
l URSA GOLD SF 32h/Vk (conductivitate

termică λD= 0,032 W/mK) - produs premium
conceput pentru acoperișuri, mansarde, pereți sau
case din lemn.

l URSA SF 32 (conductivitate termică λD= 0,032
W/mK) – saltea din vată minerală de sticlă
concepută pentru acoperișuri, poduri nelocuite sau
case de lemn.

l URSA SF 34 (λD= 0,034 W/mK) – potrivită
pentru acoperișuri înclinate și mansarde locuite,
tavane, poduri nelocuite, case de lemn. 

l URSA SF 38 (λD= 0,038 W/mK) – este optimă
pentru acoperișuri înclinate și mansarde locuite,
tavane, poduri nelocuite, case de lemn și alte tipuri
de structuri ușoare. 

l URSA DF 40 (λD= 0,040 W/mK) – material
autoportant pentru acoperișuri înclinate și mansarde
locuite, tavane, poduri nelocuite, pereți de
compartimentare, placări de pereți.

l URSA PLUS Ab/ DF 42/ Ab (λD= 0,042
W/mK) – este cașerată cu aluminiu și poate fi
utilizată la acoperișuri înclinate și mansarde locuite,
tavane și poduri nelocuite (cașerajul se montează
spre spațiul interior). 

l URSA FDP – plăci ușoare de vată minerală de
sticlă hidrofobizate pentru fațade ventilate; au
diverse niveluri de conductivitate termică și dispun
de cașeraj din împâslitură din fibră de sticlă.
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ACOPERIșURI ISTORICE

T ârgu Jiu și zona adiacentă au
reprezentat de circa două mii
de ani un nod comercial între

Dunăre, Balcani și Ardeal, având de
asemenea ca avantaj eco nomic pro -
xi mitatea unor resurse naturale
im por tante – cărbune, minereuri,
petrol și gaze. Cărbunele, în special,
a fost extras pentru industria ener ge -
tică, dar și pentru fabricarea de
ceramică pentru construcții; în
proxi mi tatea minelor de lignit, se
construiau cără midării care deser -

Cunoscut în primul rând pentru Brâncuși și operele sale prezente
aici, orașul Târgu Jiu merită cu prisosință câteva zile dedicate
plimbării fără ghid, având un farmec aparte și un patrimoniu
neoromâneasc remarcabil. Multe construcții monumentale de
acest gen, unele dintre ele declarate monumente istorice, sunt
renovate, altele sperăm că urmează. Moștenirea unei arhitecturi de
inspirație tradițională este evidentă și merită reliefată, mai cu seamă
că, prin ceea ce s-a păstrat și prin ceea ce se știe că a existat, Gorjul
este probabil cea mai reprezentativă zonă pentru construcțiile de
tip culă oltenească, ridicate de localnici în secolelele XVIII și chiar
XIX. Iar stilul neoromânesc, cu toate influențele sale orientale și
occidentale renascentiste, s-a inspirat definitoriu din arhitectura
culelor oltenești și muntenești, după cum se știe.  

TÂRGU JIU 
NEOROMâNESCUL
LA EL ACASă 

veau întreaga regiune. Practica nu era
spe cifică doar perioadei industriale,
în sudul muni cipiului fiind des co -
perite de arheologi resturi de
cără  midă și țiglă datate încă din epo -
ca romană. 

Moștenirea lui Brâncuși în
Ansamblul Eroilor

Cea mai valoroasă operă a lui
Constantin Brâncuși se află pe
melea  gurile natale ale sculptorului,
în Târgu Jiu. 
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Coloana Infinitului (sau Coloana
fără sfârșit), alături de întreg
ansamblul Eroilor, reunind Masa
Tăcerii, aleea Scaunelor și Poarta
Sărutului, au fost realizate la
solicitarea Ligii Femeilor Gorjene,
în memoria Eroilor căzuți în Primul
Război Mondial. Sunt multe sem -
nificații ale ansamblului Eroilor,
poate cea mai impresionantă vizând
plecarea tinerilor pe front, înce pută
la o masă a despărțirii, a tăcerii
apăsatoare, apoi pe o cale a amânării
cât mai mult a despărțirii, mate ria -
lizată în sărutul de bun rămas. Și
apoi trecerea spre infinit...

Masa Tăcerii a fost realizată de
Brâncuși în două variante - una în
1937, alta în 1938, amândouă din
piatră. Tot în 1938, au fost montate
scaunele-clepsidră rotunde, pe care
artistul le-a pus la egală distanță față
de masă și între ele. 

Poarta Sărutului pare a fi o
trecere simbolică pe Calea Eroilor
spre Coloana fără sfârșit, având
Biserica Sf. Ap. Petru și Pavel la
mijloc, simetric între cele două.
Coloana este așezată pe un
promontoriu, fiind durată din fontă
și oțel, după modelele originale
sculpatae în lemn de tei. Cu o
înălțime de 29,33 m, este compusă
din 15 module întregi și două
incomplete, primul și ultimul.

Casa Barbu Gănescu din
Piața Centrală   

În Piața Centrală din Târgu Jiu,
dominată de clădiri neoromânești,

întâlnim Casa Barbu Gănescu,
construcție albă, cu arcade simetrice
ca un pridvor monahal, având
eleganța firească a unor vremuri mai
liniștite. Aici a trăit Brâncuși în
ultimii ani petrecuți în Romania și
tot aici a creat Coloana Infinitului,
Masa Tăcerii și Poarta Sărutului.
Aceste sculpturi au fost realizate de
Brâncuși în ultima ședere a sa în
țară, între anii 1937 și 1938,
perioadă în care a locuit și creat în
casa Barbu Gănescu. Prezența lui
Brâncuși se face simțită de cum intri
în curte – în sine un muzeu. Există
în aer liber, într-o ordine aleatorie și
atât de firească, tot felul de obiecte
care i-au aparţinut lui Brâncuşi,
printre care diverse pietre cu forme
mai puţin obişnuite, adunate de pe
râurile Gorjului și care pentru el
aveau o semnificație; mai aflăm aici

Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel

Casa Barbu Gănescu

ACOPERIșURI ISTORICE
Casa Barbu Gănescu
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și patru mese, realizate de sculptor
din pietre de moară care au fost
declarate monumente istorice,
inclusiv o Masă a Tăcerii. 

Este firesc, dacă ne gândim că în
casa Gănescu şi-a amenajat
Brâncuși atelierul unde se sfătuia cu
inginerii care lucrau la realizarea
sculpturilor şi unde studia planurile
şi schiţele. Nu a fost însă singura
interacțiune a marelui Brâncuşi cu
acest imobil - sculptorul aflat la
începutul carierei sale, a fost
recomandat lui Auguste Rodin
chiar de unul dintre membrii
familiei Gănescu.

Casa este o construcție în stil
neoromânesc care are la origine
nucleul unei locuințe ridicate în
1790. Numele și-l trage de la
slugerul Barbu Gănescu, pro prie -
tarul ei la sfârșitul secolului al
XVIII-lea. Construcție emblematică
pentru epoca sa și pentru arhi -
tectura românească, casa a suferit
multiple transformări din 1790
până azi, dar din fericire și-a păstrat
nealterată autenticitatea și volu -
metria - și astăzi, după mai bine de
200 de ani, are aceeaşi formă pe care
a avut-o la începutul ridicării ei. A
fost amplasată într-o zonă privi -
legiată a orașului în secolul al
XVIII-lea, lângă alte două edificii
istorice – casa lui Neagoe Starosti,

un mare negustor, şi fabrica de
porţelan deţinută de Frederic
Drexler. Clădirea este masivă, cu o
fundație adâncă și o temelie groasă
din piatră de râu, ziduri de cărămidă
și șarpantă de lemn. Veranda este
specifică stilului neoromânesc,
com  plet deschisă și sprijinită de
stâlpi masivi și semiarcade. Lateral
există două balcoane de tip pridvor
țărănesc, cu ornamente din lemn
păstrate foarte bine și de o estetică
deosebită. O notă specială de rafi -
nament este indusă de tâmplăria
din lemn masiv cu broderii unice și
geniale în simplitatea lor – atât la
ancadramentele ferestrelor, cât și la
uși și la îmbrăcămintea arcadelor
masive. Plafoanele încăperilor mari
de la parter sunt îmbrăcate în lemn și
finisate cu aceeași aten ție. Acoperișul
masiv este învelit cu țiglă ceramică,
având o volumetrie specifică stilului
neoromânesc și sageacuri din lemn
sculptat păstrate impecabil, în ciuda
destinului destul de zbuciumat al
casei.

Colegiul național Tudor
Vladimirescu

Înființat prin ordinul nr. 7680
din 23 iulie 1890, semnat de Titu
Maiorescu, pe atunci ministru al
Instrucțiunii Publice, Colegiul Na -

țio nal  „Tudor Vladimirescu”  este
cea mai veche instituție de învă ță -
mânt din oraș, activă și astăzi.
Construcția clădirii impunătoare,
cu ziduri portante groase și etaje
înalte, a  început în 1891 după
planurile arhitectului Th. Dobrescu,
antreprenor fiind Constantin
Bartteli. Ea s-a finalizat în 1894,
când la inaugurarea sa a participat
și ministrul de atunci al instruc -
țiunii publice, Spiru Haret. Aici a
func ționat, pe lângă gimnaziu, școa -
la de ceramică inițiată de directorul
gimnaziului Iuliu Moisil și de
arhitectul șef al județului, Aurel
Diaconovici, dar și Muzeul Gor -

Colegiul Tudor Vladimirescu şi Universitatea
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jului, primul muzeu de acest tip din
țară, constituit în 1894 din inițiativa
unui grup de intelectuali de marcă
ai Gorjului.  Tot aici, începând cu
anul școlar 1972-1973, a funcționat
prima unitate de învățământ
superior din județul Gorj, Institutul
de Subingineri. În prezent, o aripă a
clădirii găzduiește Universitatea
„Constantin Brân cuși”, care dispune
și de alte clădiri în oraș (aici este
Facultatea de Inginerie și editura). 
Clădirea a fost construită în stil
neoromânesc, dar cu o grijă deo se -
bită pentru decorațiunile fața  delor,
așa cum se obișnuia în pri  ma sa
etapă, deschisă de Mincu. Are o
acoperiș din tablă, cu pod înalt
specific și sageac din lemn orna -
mentat și pictat. Ornamentele
fața dei sunt în stare perfectă, ca și

vitrajele de mari dimensiuni, înca -
drate la parter de arce trilobate.

Casa Moangă
Situată ultracentral, clădirea i-a

aparținut în secolul al XVIII-lea lui
Vasile Moangă, un boier renumit,
prieten al lui Tudor Vladimirescu,
Iancu Jianu și Petrache Poe -
naru. Este o construcție eclectică,
cu influențe brân co venești, clasice
(anca dramentele ferestrelor), ba -
ro ce și chiar orientale, care s-au
acu  mulat probabil de-a lungul vre -
mii. În ultimii ani a beneficiat de o
restaurare care a salvat-o de de -

gradare, după ce fusese în perioada
comunistă sediul unei biblioteci.

Casa Grigore Iunian
Proprietarul casei omonime a fost

un politician din Târgu Jiu, clădirea
fiind construită în perioada inter -
belică. Astăzi adăposteşte Biblio teca
„Tudor Arghezi” din centrul oraşului
și excelează în deco rațiunile din
similipiatră: soclu, ancadramente,
balustrade, coloane, cornişe. 

Arhitect a fost lui Julius Doppel -
reiter, care, provenit dintr-o familie
mixtă româno-austriacă, își face
studiile la Viena, dar devine un
oltean convins. Își trăiește cea de-a
doua parte a vieții la Târgu Jiu, unde
proiectează zeci de construcții sau
renovări în stil neoromânesc, stil pe

Casa Grigore Iunian

Casa Grigore IunianCasa Moanga

Casa Moanga

ACOPERIșURI ISTORICE
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care l-a cultivat cu stăruință. El a
fost implicat și în renovarea Casei
Gănescu, la 1925, pe atunci în
proprietatea bancherului Titi Bălă -
nescu. Doppelreiter i-a adus
mo  dificări astfel încât mo der nizarea
să nu afecteze elementele valoroase
de secol XVIII. Același arhitect s-a
ocupat și de finalizarea Bisericii
Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe
care a preluat-o „la roșu” în 1936. 

Cula de pe digul Jiului 
Tot lui Doppelreiter i se dato -

rează și proiectul unei cule oltenești
ce pare „originală”, deși a fost
construită în 1926. 

În perioada interbelică, orga -
nizația locală a Ligii Naționale a
Femeilor Române, foarte activă la
acel moment, și-a fixat ca scop
constuirea unei cule oltenești care să
devină sediu pentru un muzeu al
Gorjului. Și chiar a reușit, primind
un teren central de la autoritățile
locale (teren pe care l-a înălțat,
pentru a-l proteja de apele Jiului și a
conferi clădirii o alură mai
impozantă). 

Ca reper arhitectural, a fost
aleasă cula Crăsnaru de la Groșerea,
res pec tându-se îndeaproape mate -
rialele de construcție tradiționale. 

Astfel, cula în care a funcționat
un muzeu local are un acoperiș de
șindrilă, și nu din ceramică sau
metal, așa cum au majoritatea
caselor neoro mâ nești contruite în
acea epocă. 

Inte resant este faptul că pentru
ridicarea construcției au fost folosite
60.000 de cărămizi fabricate lângă
mina din Petrila. Muzeul a
funcționat aici până în 1956, apoi,
după ce a fost centru de radioficare
(până în 1983), a devenit spațiu
dedicat operei plastice și memoriei
lui Constantin Brâncuși. 

Prefectura Județului Gorj
Gândită inițial ca primărie, este

o clădire valoroasă, declarată mo nu -
ment istoric, proiectul aparținând
cunoscutului arhitect Petru An to -
nescu. La așezarea pietrei de
te melie, în 1898, a fost prezent
Prințul Ferdinand, moștenitorul
tronului, iar recepția provizorie a
fost făcută în 1900 (lucrările au
continuat pe anumite porțiuni până
în 1904). Trebuie spus că nu s-a
păstrat întreaga clădire, aripile fiind
demolate pentru a face loc sediului
comunist județean în 1968. Stilul
neoromânesc a fost influențat și de
implicarea arhitectului Dimitrie
Maimarolu, care i-a dat în faza
finală a decorării fațadelor o am -
prentă maură. 

Primăria Târgu Jiu
Este tot o construcție în stil

neoromânesc, ridicată în 1932, după
planurile arhitectului Tașcu Ciulei,
destinația inițială fiind de cămin
pentru ucenici, sub patronajul
Corporației Meșteșugărești. Este o
clădire monumentală, din perioada
„maturității” stilului menționat, cu
deschideri în arcadă bordate de
ornamente, balcoane și un acoperiș
ceramic înalt, cu lucarne. 

Prefectura

Cula de pe digul Jiului

Primăria
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Protecție și eleganță pentru fațade
În domeniul ceramicii pentru construcții, există un

material apar te, care excelează prin proprietățile sale:
densitate, duritate, rezistență la apă (porozitate redusă)
și durabi litate în timp; ca să nu mai vorbim de aspectul
de cărămidă, care ne trimite către designul organic, tra -
dițional sau retro, atât de apreciat în zilele noastre. Este
vorba de klinker, acele plăci ceramice obți nute din argilă

extrudată și arsă la tem peraturi de peste 1.200ºC, mai
mari decât cele întâlnite la fabricarea ceramicii pentru
con struc ții obiș nuite (gresie, faianță, cărămidă, țiglă
etc.). Argila nu atin ge temperatura de topire, dar prin
procesul de sinterizare ajunge aproape de sta diul de
vitrifiere, rezultând un ma terial de excepție, optim
pentru sănă tatea casei, căutat pentru amenajările in -
terioare și exterioare exclusiviste. 

PRODUSE DE TOP

Klinker România este compania de la poalele Tâmpei care transformă
aspectul caselor din toată țara datorită produselor din klinker, 100%
naturale. Este unic reprezentant în România al fabricilor Feldhaus
Klinker, ABC Keramik și Ammonit Keramik din Germania, co mer -
cializând cărămidă aparentă, pavaj și pardoseală din argilă de peste
15 ani. În showroom-urile Klinker România puteți vedea aceste
produse care cresc confortul, estetica și valoarea caselor dum -
neavoastră, reducând la minimum cheltuielile legate de reparații și
întreținere pentru cel puțin 30 de ani, perioadă pentru care sunt
garantate în condiții obișnuite de utilizare.

CăRăMIDă APARENTă 
DE UN FARMEC APARTE

KLINKER
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La ciocnire scot un sunet metalic, căruia i se da to -
rează și denumirea: klinker.  În arhitectura din ultimele
secole, aspectul de cărămidă al fațadelor a fost la mare
căutare, în special în spațiul anglo-saxon și germanic.
În secolul al XX-lea, acest design a fost preluat în bună
măsură de cărămida aparentă, practică ce se pre lun -
gește și în arhitectura contemporană din toată lumea,
indiferent dacă este vorba de o construcție tradițională
sau una cu aspect modernist. 

Cărămida aparentă de la Klinker România izolează
și înfrumusețează orice fațadă sau decor interior cu un
produs 100% natural, fabricat în Germania. Sunt dis -
ponibile 9 game de produse, fiecare cu o personalitate
proprie, ce însumează peste 120 de modele cu nuanțe
și texturi variate. Prețul fiecărei game reflectă calitatea
unui produs cu dublu rol – estetic și funcțional. 

Cărămida aparentă este concepută atât pentru fața -
de și finisaje exterioare ale unor elemente constructive,
cât și pentru garduri, amenajări exterioare, terase ori
finisaje interioare care sunt abordate cu accente de
culoare caracteristice ceramicii. 

Țiglă ceramică 
București
Calea Bucuresti nr. 9, Balotești
Tel. 0751 055 439
E-mail: bucuresti@klinker-romania.ro

Brașov 
B-dul Griviței nr. A10, 
Tel: 0755744973 | Tel: 0746112255
Tel: 0268440015
Email: info@klinker-romania.ro
Email: office@klinker-romania.ro

l Argilă 100% naturală ca materie primă, sigură
pentru mediu și familie;

l Lipsa pigmenților de culoare și a altor minerale;
l Grad înalt de izolare fonică, la umiditate și la

intemperii (vânt, îngheț, căldură excesivă);
l Absorbție scăzută a apei (maxim 6%), deci

protecție pentru structura clădirii;
l Rezistență la peste 100 de cicluri îngheț-dezgheț;
l Persistența culorilor în timp, datorită colorării

uniforme în masă;
l Durată de viață de minim 90 de ani, certificată de

catre producător;
l Se poate aplica peste orice tip de termosistem: vată

minerală, polistiren expandat, polistiren extrudat,
BCA etc.;

l Nu necesită întreținere ulterioară
l Garanție pentru minimum 30 de ani, în condiții

uzuale de utilizare.

Klinker România este, în același timp, furnizor de țiglă
ceramică de înaltă calitate de la ABC Klinker - Ger mania,
calitate care imprimă acoperișului dum neavoastră o
durată lungă de viață. Arse la o tem per atură de 1050°C,
plăcile de acoperiș Klinker se disting prin absorbție extrem
de scăzută a apei (în medie 3%) și, deci, prin rezistența
ridicată la umiditate și la cicluri îngheț-dezgheț. 

Principalele calități ale cărămizii aparente
Klinker România:

KlinKer românia

www.klinker-romania.ro
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Montatori de acoperișuri din
Austria, Estonia, Germania, Ungaria,
Letonia, Polonia, Elveția și Marea
Britanie au luat startul mondialului
din acest an, concurând la cele 4 probe
de concurs - acoperișuri înalte,
acoperișuri metalice, acoperișuri plate
– terase si fațade. Inițial programat să
aibă loc în China, la Beijing, în 2020,
dar anulat din cauza pandemiei,

EVENIMENT

Ediţia XXVIII a 
Campionatului Mondial al 
Tinerilor Montatori de
Acoperișuri și Congresul IFD

Între 9 și 12 noiembrie, 25 de echipe din 8 țări s-au întânit la St.
Gallen, Elveția, la a XXVIII-a ediție a Campionatului Mondial al
Tinerilor Montatori de Acoperișuri, organizat de IFD (International
Federation for the Roofing Trade). Evenimentul se desfășoară
regulat din 1988, și ca de fiecare dată, se organizează în paralel
Congresul IFD, ajuns anul acesta la numărul 70 (Congresul este anual,
Campionatul o dată la doi ani).

09 - 12.11.2022, ST. GALLEN - ELVEŢIA

mondialul a revenit pe continentul
European, fiind considerat de par -
ticipanți un succes și prilejul unor
pre miere. Astfel, este prima competiție
de acest nivel la care au participat trei
femei (din Estonia și Germania, repre -
zen tanta Germaniei urcând și pe
podium), dar și prima dată când s-a
orga nizat sub egida IFD Ziua Suste -
nabilității, pe 11 noiembrie a.c.

Având în vedere pauza forțată
indusă de pandemie, numărul con cu -
renților a fost ridicat, precum și
nivelul profesional al acestora. Cu 25
de echipe înscrise la start, mondialul
elvețian de anul acesta se bucură de
una din cele mai ridicate participări –
pe locul I fiind ediția găzduită de țara
noastră, cu 30 de echipe din 16 țări, în
condițiile a numai 3 probe de concurs
(fațadele au fost introduse ulterior).

Concursul propriu-zis
Pentru fiecare țară, poate participa

câte o singură echipă la fiecare
categorie, echipele fiind formate din
doi tineri montatori (maximum 25 de
ani împliniți) și un mentor. Există și
alte reguli restrictive, pe lângă vârsta
jucătorilor, considerat drept unul
dintre cele mai importante criterii –
până la urmă, este un Campionat al
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tinerilor. Astfel, de exemplu, partici -
panții pot concura o singură dată,
men torii având voie în schimb să ia par -
te la campionat de mai multe ori și chiar

să antreneze echipe de la categorii
diferite. Competiția organizată în mod
nor mal o dată la 2 ani face parte din
pregătirea profesională a tinerilor mon -
tatori de acoperișuri, având ca
prin cipale obiective apropierea între ti -
nerii montatori și armonizarea
pre gătirii profesionale în diferitele țări,
prezentarea producătorilor, promo -
varea profesiei de montator și specialist
în acoperișuri și a învățământului de
specialitate în rândul tinerilor, stabilirea
unor standarde de performanță pentru
profesioniști, adaptarea la sistemele
moderne de lucru.

Fiecare zi de concurs începe la ora
9 și se încheie la orele 18, participanții
având o pauză la prânz pentru masă.
Este important ca dificultatea temei să
fie suficient de ridicată pentru a ocupa
întreaga zi a tinerilor montatori, dar nu
excesiv, astfel încât aceștia să poată
încheia lucrarea în timpul alocat. De
aceea, modelele de concurs puse la
dispoziția concurenților încearcă să
simuleze cât mai bine situații concrete
de lucru, de șantier, iar concursul nu
vizează lucrări de anduranță (suprafața
de lucru nu este foarte mare), ci cu
precădere detaliile, acele lucrări foarte
im portante care reflectă adevărata
cunoaștere a meseriei, adevărata
perfor  manță.

Evaluarea lucrărilor
Juriul este desemnat de IFD pen -

tru o perioadă de 3 ani și e compus
din 6 persoane, alese din țări diferite.
Țara gazdă are prerogative de a
nominaliza un organizator și un
membru adițional al juriului pentru
fiecare categorie.

În evaluarea lucrărilor (atât la
final, cât și pe parcurs), juriul
ține cont de mai multe aspecte:
l precizia execuției în raport cu

proiectul
l performanțele lucrării finale
l acuratețea detaliilor
l folosirea corectă și eficientă a

materialelor
l aptitudinile tehnice demonstrate
l realizarea lucrărilor

intermediare solicitate
l folosirea adecvată a

instrumentelor
l respectarea măsurilor de

protecție a lucrării, a propriei
persoane și a colegilor

l ordinea și curățenia la locul de
muncă
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EVENIMENT

Indiscutabil, avem în față o ediție complet elvețiană, și nu doar prin locația de desfășurare – 
concurenții Ţării Cantoanelor au luat aurul la toate probele de concurs! Pe categorii, podiumul arată astfel:

Locul I 
Elveția 
(Patrick Güttinger &
Fabian Graf)

Locul II 
Germania 
(Nick Kühne & 
Arne Keller)

Locul III
Polonia 
(Patryk Zukowski &
Allan Kalinowski)

Locul I 
Elveția 
(Lucas Löpfe & 
Andreas Wirth)

Locul II 
Ungaria 
(Norbert Vlkovsky &
Andras Mark)

Locul III
Germania 
(Julia Peetz & 
Matthias Kremer)

Locul I 

Austria 
(Patrick Jäger Nemec 
& Fabian Mächler)

Locul III
Germania 
(Lucas Röttig & 
Tim Leidig)

Elveția
Dominik Schwab &
Simon Amrein)

  

5
10

23

95
 m

m
10

5 
m

m

10 25

50

Fațade

La această probă nu s-a desemnat Locul
II, ci 2 echipe pe locul I, cu același
număr de puncte, deci aici avem două
campioane mondiale!

Acoperișuri Metalice

Acoperișuri Plate – Terase

Câștigătorii ediției 2022
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Locul I 
Elveția
(Lukas Nabulon & 
Sven Grüninger)

Locul II
Austria 
(Sebastian Knapp &
Johannes Latzenhofer)

Elveția 
(acoperișuri metalice: Lucas
Löpfe  & Andreas Wirth)

Austria 
(terase: Patrick Jäger Nemec
& Fabian Mächler)

Germania 
(țiglă: Paul Heil & 
Leon Hain)

Polonia 
(fațade: Patryk Zukowski &
Allan Kalinowski)
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Lucrările ediției cu numărul 70 a Congresului IFD au
avut loc la St. Gallen, în Hotelul Radisson Blu, în paralel cu
desfășurarea Campionatului Mondial al Montatorilor,
găzduit la Centrul Expozițional Olma Trade St. Gallen. Pe
11 noiembrie, în cadrul Congresului IFD, a avut loc prima
ediție a unui eveniment ce se dorește permanentizat, în
spiritul vremurilor noastre - Ziua Mondială a Suste na bili -
tății. Pe lângă delegații congresului, au luat cuvântul la acest
eveniment o serie de reputați specialiști în domenii conexe
ecologiei, dintre care amintim pe cei mai importanți și
unele dintre tematicile atinse: Prof. Dr. Mojib Latif - Expert
în climă, meteorolog și cercetător german, președintele
Academiei de Stiințe din Hamburg; Prof. Dr Christian Berg,
abordând varian tele concrete ale companiilor de a opera
mai sustenabil; Elmar Grosse Ruse, Elveția, abordând tema
rea bili tărilor ca deziderat de sustenabilitate; Marcel Gauch,
membru al boardului labo ra toarelor elvețiene de cercetare
și testare a materialelor; Prof. Dr Michael Braungart, cu

tematica economiei cir culare; Lone
Feifer, Director VELUX pentru Clădiri
Sus  tenabile, mem bru al Aca de miei
Regale Da neze.  În mod tra dițio nal, o
com    ponentă im por tantă a ma ni fes tării a
constat în programul de vizite organizate pentru delegați
– au fost alese astfel excursii în St. Gallen, la castelul
Hagenwil, la Bregenz, Austria, iar Ceremonia de Gală și
premierea s-au desfășurat    într-un ambient inedit, pe vasul
de croa zieră MS Sonnenkönigin.

Acoperișuri  Înalte – țiglă

Premiul Special al Președintelui
La fiecare ediție de Campionat Mondial, Președintele IFD desem nează câte un premiu special pentru fiecare categorie

de concurs, care anul acesta a fost atribuit de dl. Graeme Millar, Președintele IFD, către urmă toarele echipe:

Congresul IFD și Ziua Sustenabilităţii IFD

Locul III
Germania 
(Paul Heil & 
Leon Hain)



42

SFATUL ARHITECTULUI

POTENţIALUL UNUI ORAş SUSTENABIL

Natura este o parte importantă a orașului, una adesea trecută
cu vederea în România, în care dezvoltarea urbană s-a
concentrat pe spații în care să se poată locui, fără să se pună
accent pe calitatea locuirii neapărat. Pentru ca orașul să fie redat
locuitorilor săi și pentru ca dezvoltarea să să se facă în mod
sustenabil, natura trebuie să își recapete locul în mijlocul
comunităților urbane. Felurile în care aceasta poate fi integrată
în spațiul urban sunt multiple, însă în ultima vreme arhitecții și-
au concentrat atenția pe dezvoltarea acoperișurilor verzi ca
element integrator al clădirilor și orașelor. 

Arh. Cosmin GANDORE 
Asistent asociat Universitatea de Arhitectură 
și Urbanism „Ion Mincu”, PhD student

arhitectura 
acoperişurilor verzi

D in punct de vedere istoric am
putea spune că acoperişurile
verzi nu sunt tocmai o noutate,

dacă privim mult în urmă la Grădinile
suspendate ale Babilonului. Totuşi con -
ceptul de acoperiş verde a început sa se
cristalizeze în Europa începând cu anii
1960-1970, ajungând în prezent  la stan -
darde de eficienţă şi calitate adaptate
modului actual de a construi şi de a
utiliza o clădire. Germania este una dintre
primele ţări care implementează acest
sistem, încă din anii ’80. Problemele cu
care se confruntau erau legate de eva -
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cuarea apelor pluviale în exces, din
cauza unui sol tot mai puţin capabil să
absoarbă umezeala, a acoperirii acestuia
cu beton sau asfalt şi a unei reţele de
canalizare care nu mai făcea faţă.

La  nivel de proiect de  arhitec -
tură, soluțiile de sisteme pentru acoper-
ișurile  verzi pot  fi  adoptate  în  jurul
nevoilor vieții urbane, fie că vorbim de
nevoia de recreere sau de durabilitate.
Orice clădire nou construită ar trebui să
se încadreze într-un anumit standard de
suste nabilitate, iar  din  punct de ve -
dere al sustenabilităţii acoperișurilor, sol
u- ția  teraselor verzi  reprezintă îmbi -
narea cea mai eficientă dintre arhitec -
tură și sistemele eficiente din punct de
vedere energetic. 

O definiție sumară a acoperișului
verde ar fi următoarea: acoperiș complet
sau parțial acoperit cu vegetație (gazon
sau plante), care servește drept pătură
verde în partea superioară a unei clădiri.
Acesta are menirea de a compensa
pentru amprenta vegetală distrusă
odată cu construcția clădirii, îndeplinind
concomitent funcții practice dar și
estetice. 

Din punct de vedere tehnic, definirea
acoperișului verde este ceva mai detaliată,
ținând cont de numeroasele tipologii și
sisteme pe care le poate conține  (Acoperiș
verde extensiv ușor, Acoperiș verde extensiv
ultraușor, Acoperiș verde extensiv cu
retenție de apă, Acoperiș verde semi-
intensiv, Acoperiș verde intensiv tip grădină,
Acoperiș verde intensiv tip peisaj etc.).

Indiferent de tipologia acoperișului
verde, alcătuirea sa va conține urmă toarele
elemente:

1. Hidroizolație –prevăzută pentru
a împiedica inflitraţiile de apă; 

2. Strat de separare – ajută la
separarea izolației de membrana
antirădăcină;

3. Membrană antirădăcină –
prevăzută pentru împiedicarea
dete riorării structurii clădirii de
către rădăcinile plantelor;

4. Strat de protecție geotextil -
prevăzut pentru a proteja hidro -
izolația și a reține o cantitate mică
de apă;

5. Strat de retenție apă și drenare
–are rolul de a drena surplusul de
apă, respectiv a stoca apa şi
substanţele nutritive;

6. Strat filtrant - facilitează drenarea
apei şi în acelaşi timp împiedică
spălarea particulelor fine şi înfun -
darea sistemului de canalizare;

7. Substratul de creștere - este un
amestec artificial, sărac în elemente
nutritive și minerale, care își
menține structura o perioadă în -
delun gată;

8. Vegetația -  în funcţie de tipul de
acoperiș poate varia de la flori de
grădină până la arbuști sau copaci.
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pluviale, precum și costurile de încălzire
și ventilare a aerului datorită bunei izolari
termice pe care o asigură. De asemenea
are o capacitate crescută de izolare
fonică și termică a structurii clădirii.

Din punct de vedere sustenabil,
impactul pe care un acoperiş verde îl
are la nivelul clădirii este unul major,
reflectându-se în următoarele aspecte:

prin acoperișul verde apele pluviale
sunt reţinute și reciclate, evitându-se
supra încărcările sistemului de cana -
lizare. Reintro ducerea apei în circuitul
său natural este o modalitate mult mai
bună de management al apelor
pluviale. Sunt reduse valorile extreme
de temperatură, prin absorbţia majo -
rităţii razelor solare și prin ridicarea
umidităţii aerului. 

Plantele captează CO2, rezultând un
aer mai curat, dar captează și micro parti -
culele din aer care reprezintă un pericol
deo sebit asupra sănătății publice. 

Nu în ulti mul rând, la nivelul ora -
șului clădirile verzi creează o
tem peratură ambientală mai scăzută,
re ducând efectul numit „Urban Heat
Island” (insula urbană de căldură).

La nivel comunitar, acoperișurile
verzi aduc oamenilor avantajul unor
spații sociale și recreative, unde se pot
organiza evenimente culturale de interes
public, devenind astfel locuri cu însem -

Alegerea unui acoperiș verde și
integrarea sa în arhitectura unei clădiri poate
fi susținută cu argumentul avan tajelor de
ordin economic, suste nabil sau estetic.

Din punct de vedere economic
principalele avantaje pe care le implică
un acoperiș verde sunt multiple. În
primul rând reduce costurile de cana -
lizare datorită captării și reciclării apelor

SFATUL ARHITECTULUI
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Pe de-o parte asta indică un potențial
major al exploa tării blo cu rilor, conturând
o viziune ideală a unui oraș mai prietenos
cu mediul încon jurător.  Pe de altă parte
în schimb,  ilustrează realitatea dură a fap -
tului că deși sistemul tehnic de aco periș
verde pentru terasele blocurilor este
folosit pe scară largă de mulți ani în
Europa și SUA, el este încă necunoscut în
România chiar și pentru profesioniști.

Putem concluziona că a trăi într-un
spațiu este o experiență complexă, ce nu
se limitează la cei patru pereți ai unei
locuințe. Extinderea spațiilor în afara
camerelor, în grădină sau pe acoperiș este
una  necesară, crescând semnificativ
calitatea vieții. În acest fel relația cu cei din
jurul nostru, cu arhitectura și interac -
țiunea noastră cu mediul înco n jurător va
fi una armonioasă.

mediului urban, unde zona verde natu -
rală s-a diminuat dra matic în ultimii ani
din cauza construirii abun dente. O
statistică realizată de ei arată faptul că
există 7 milioane de metri pătrați de
acoperișuri pe blocurile din București,
dintre care doar 900 sunt acoperiți în
prezent de vegetație. 

nătate. Este de menționat activitatea pe
care o desfășoară proiectul „Acoperișul
verde” prin Asociația Cartier Aviației.
Obiectivul stabilit de către acest proiect
îl reprezintă „înverzirea” cât mai multor
terase ale blocurilor din Aviației și
transformarea lor într-o „gură de oxigen”,
venind în sprijinul tuturor locuitorilor
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EVENIMENT

„BAUHAUS 2022” 
LA SEDIUL FILIALEI TERITORIALE
BUCUREșTI A O.A.R.

Joi, 10 noiembrie 2022, la sediul Filialei Teritoriale
București a Ordinul Arhitecților din România, a avut
lor vernisajul proiectului expozițional, educațional și
creativ „BAUHAUS 2022", organizat de Centrul de
Excelență în Arhitectură, Arte și Audiovizual
(C.E.A.A.A.) și partenerii săi. Evenimentul a avut loc
în cadrul manifestărilor Anualei de Arhitectură
București, ediția a XX-a, expoziția putând fi vizitată în
perioada 10- 22 noiembrie 2022.

Î n cadrul expoziției au fost prezentate o parte dintre
cele mai reușite lucrări intrate în Concursul
Internațional de Creativitate „BAUHAUS 2022”, pre -

miate de C.E.A.A.A. și de Muzeul Național al Literaturii
Române din București, în perioada 3-25 mai 2022. Este
un proiect inițiat de dr. arh. Luca Matei Stoian,  cu
scopul de a evoca impactul multidi scipli narității și al
mișcării Bauhaus asupra societății moderne. Expoziția
face parte dintr-un program cultural și educațional
realizat și dezvoltat de C.E.A.A.A. în parteneriat cu
Academia Română – Secția de Arte, Arhitectură și
Audiovizual, Muzeul Național al Literaturii Române din
București, Ministerul Culturii și Filiala Teritorială
București a O.A.R., sub semnul Noului Bauhaus Euro -
pean, un proiect organizat de Comisia Europeană. În
cadrul concursului „BAUHAUS 2022”, au fost aduse în
fața publicului larg lucrări ale elevilor și studenților,
printr-un eveniment dedicat arhitecturii, artelor și
audiovizualului, având următoarele secțiuni de concurs:
Pictură, Grafică, Compoziție, Afiș, Design, Arhitectură,
Media, Fotografie, Sculptură, Muzică.



47

Proiectul  cultural și creativ „BAUHAUS 2022”  și-a
propus promovarea și mediatizarea creativității stu den -
ților și elevilor din universitățile și liceele vo ca țio nale
de artă, muzică, arhitectură, media, foto grafie sau film,
având ca reper explorarea pa  tri mo niului creativ Bauhaus
prin tehnicile desenului. În pe rioada 10 - 22 noiembrie
2022, C.E.A.A.A. a or ga nizat și alte evenimente pe
tema menționată (conferințe și workshopuri tematice),
prilej pentru a aborda teme precum creativitatea în artă,
design, arhitectură sustenabilă și audiovizual. Acestea
sunt menite să încurajeze dialogul multi dis ci plinar, dar
și să apropie un public numeros de creațiile realizate de
tinerii  talentați. De asemenea, în cadrul expoziției a
putut fi re marcată o machetă „gigant” a celebrului
„Scaun roșu și albastru” realizat de Gerrit Rietveld în
anul 1917, care a marcat o schimbare radicală în teoria
arhitecturii și designului modern. Proiectului s-a alăturat
și EfdeN, cu prezentări și vizite ghidate organizate
pentru elevii Colegiului Tehnic de Arhitectură „I.N.
Socolescu” din București la situl EFdeN Sustainable City. 

Despre Noul Bauhaus European
Noul Bauhaus European este o inițiativă strategică

a Comisiei Europene, un proiect care combină viziunea
Pactului Verde european cu o schimbare concretă în
comunitate. Un proiect transdisciplinar, Noul Bauhaus
European își dorește să stimuleze colaborarea și să
genereze noi scenarii și moduri de a trăi și lucra
împreună. Astfel sunt duse mai departe tradițiile și
valorile Școlii Bauhaus, fondate în 1919 de Walter
Gropius la Weimar. Mișcarea combina meșteșugurile
și artele plastice, devenind faimoasă pentru încercarea
de a unifica principiile producției de masă cu viziunea
artistică individuală. 

Punând folosirea inteligentă a resurselor și crea tivitatea
în prim-plan, Școala Bauhaus vorbește despre importanța
dialogului artistic multidisciplinar și trans-disciplinar și
despre puterea adapta bilității  mediului artistic.

Despre C.E.A.A.A.
Centrul de Excelentă în Arhitectură, Arte și

Audiovizual este o organizație neguvernamentală, cu
caracter autonom, care susține interesele comunității
creative din România în dialogul cu instituțiile statului
și cu organizațiile internaționale. Una dintre prioritățile
din utimii ani a fost inițierea unor proiectele de
dezvoltare artistică și arhitecturală prin coagularea
comunităților creative în jurul unor spații și proiecte ce
pot aduce în lumină Bucureștiul și România pe harta
culturală europeană. Portofoliul C.E.A.A.A. include
organizarea de activități cu scopul interacțiunii pe plan
național și internațional, programe de perfecționare
profesională, expoziții, lansări de carte, workshop-uri
artistice, seminarii și dezbateri.
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EVENIMENT

În perioada 22 –25 septembrie, la ROMEXPO s-au organizat două manifestări tematice: Bife – Sim (Târgul
internațional de mobilă, echipamente și accesorii) și Cosmetics Beauty Hair – Expoziție internațională de
produse și echipamente pentru cosmetică, îngrijire corporală și coafură, atrăgând circa 15000 de vizitatori,
specialiști și public larg în Centrul Expozițional. Ca de obicei, revista noastra a fost partener media al
evenimentului, distribuind un număr mare de exemplare din ultimele ediții, pe care le-am oferit gratuit
celor care au pășit în standul nostru din Pavilionul B2.

BifeSim2022
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Potrivit organizatorilor, noutățile și tendințele în materie
de mobilier, echipamente de prelucrare a lemnului,
accesorii, decorațiuni și alte materiale utilizate în acest

domeniu au fost prezentate de 111 de companii ro mânești și
străine (Bulgaria, Germania, Italia, Moldova, Polonia, România,
Serbia și Turcia), care și-au pro movat produsele practicând
reduceri semnificative pe perioada târgului. La eveniment au
participat circa 15000 de vizitatori, specialiști, achizitori și public
larg, care au putut discuta direct cu producătorii și furnizorii despre
viitoare colaborări, proiecte comune si necesități ale pieței.

Am putut vedea noile colecții de mobilă, concepute de
com panii în stil clasic sau modern, din materiale sustenabile,
lemn masiv, de corate manual, cu aspect vintage, rustic sau in-
tegrând elemente smart. În plus, cei care au dorit să-și decoreze
casa au primit sfaturi practice pentru alegerea decorațiunilor
din fiecare încăpere și chiar au putut să vizioneze proiecte arhi-
tecturale virtuale. Nu au lipsit nici echi pa mentele și utilajele
care eficientizează fluxul de producție din industria lemnului,
asi gurând operațiuni de tratare, debitare, șlefuire, finisare ș.am.d.

Vizitatorii clienți finali au fost interesați nu doar de zona de
mobilier și decorațiuni, ci și de soluții pentru amenajarea întregii
locuințe, inclusiv acoperișuri și mansarde. Tematica amenajării
podurilor în spații locuibile revine în forță în trend, numeroși
beneficiari solicitând consultanță specializată și... mai ales echipe
de meseriași. Cu acest prilej confirmam și noi, dacă mai era
nevoie, penuria serioasă de firme în acest domeniu, cu specialiști
dedicați și nu Dorei neserioși, pretins buni la toate.

Manifestarea a promovat latura sustenabilă a industriei și
ideea de eco home decor. Pe durata celor 4 zile de târg, vizitatorii
au găsit la ROMEXPO mobilă în stil clasic, modern și minimalist,
echipamente, decorațiuni, accesorii și corpuri de iluminat.  

În plus, vizitatorii au avut ocazia să participe la o serie de
workshop-uri practice, gratuite, despre realizarea unui aranja-
ment pentru decorul locuinței, elementele de bază ale unui
program de arhitectură și regulile principale de proiectare. Aces-
tea au fost dedicate atât publicului larg, cât și specialiștilor din
domeniu.
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Drepturile beneficiarului
Când beneficiarul își cunoaște drep -

turile, el poate reacționa dacă nu îi sunt
îndeplinite așteptările, dar este foarte
dificil dacă lucrările se realizează fără
contracte clare și fără aportul unui
specialist care să apere interesul clientului
(acesta poate fi dirigintele de șantier,
proiectantul sau chiar un reprezentant al
autorităților – primăria care a emis
autorizația de construire, ISC-ul, ISU etc.).
În general, reprezentanții autorităților sunt
privite ca făcând parte din „cealaltă tabără”,
ceea ce este de foarte multe ori o
concepție păguboasă, cu toate nemulțu -
mirile pe care le-am avea în privința
acestora. 

Legea 10/1995, cu modificările din
2018, îi ajută pe beneficiari să aibă mai
multă siguranță în relația cu constructorul
(în speță cu montatorul de acoperișuri sau
cel care realizează lucrări pentru fațadă,
tâmplărie etc.). 

Aici se specifică foarte clar, încă de la
articolul 1: ”Calitatea construc ţiilor este
rezultanta totalităţii perfor manţelor de
comportare a acestora în exploatare, în
scopul satisfacerii, pe întreaga durată de
existenţă, a exigen ţelor utilizatorilor şi
colectivităţilor”. Prin urmare, dacă bene -
ficiarul nu este mul țumit de lucrare după
finalizare, chiar și după recepția finală, are
legea de partea sa, cel puțin teoretic. 

NORMATIVE

Calitatea lucrărilor 
și garanția oferită de
executant

Ni se întâmplă destul de des, din păcate, să auzim despre probleme
ale beneficiarilor în legătură cu calitatea lucrărilor de construcții –
uneori este vorba despre materiale, alteori (ceva mai des) despre
execuție. Contextul nu ne este favorabil, deoarece piața sectorului
construcțiilor duce lipsă de forță de muncă calificată, mai intens și
cu efecte mai vizibile decât în alte domenii, în contextul în care toată
lumea își dorește să locuiască și să muncească în siguranță și confort.
În calitatea sa de client, beneficiarul lucrărilor de construcții are
drepturi bine stabilite de legislația în vigoare, unul dintre acestea
fiind garanția, care trebuie acordată de constructor, antreprenor sau,
în cazul unor intervenții locale, de către firma de execuție, nu doar
de către producătorul de materiale. 



51

Este adevărat, exprimarea este vagă și
uneori este dificil de spus care sunt
stardadele de calitate ale unui con su -
mator, de aceea este de preferat să ne
ghidăm după normativele în vigoare,
respectiv după fișele tehnice ale produ -

cătorilor și manualele lor de punere în
operă. Bineînțeles, vorbim de producători
care au toate actele în regulă, cu certi ficate
de conformitate privind perfor manțele
produselor, marcaj CE, o tehnologie de
punere în operă pusă la punct, capacitatea
de a oferi consultanță ș.a.m.d.

Calitatea în construcții invocată de
lege vizează nu doar lucrările care au
nevoie de autorizație de construcție, ci și
intervențiile la construcțiile existente, iar

prin intervenție înțelegem, printre altele, și
desființarea parțială, consolidarea, re pa ra -
ția, modernizarea, modificarea, ex tin  derea,
reabilitarea, reabilitarea ter mică, creşterea
performanței energetice, reno varea,
schimbarea de destinație, protejarea,
restaurarea sau conservarea. Unele dintre
acestea nu au nevoie de autorizație de
construcție (de exemplu să înlocuiești
câteva țigle sparte, sau să repari o tencuială
decorativă), dar și ele se află sub regimul
respectării calității în construcții. Conform
legii, în contracte nu se pot înscrie niveluri
şi cerințe referitoare la calitate inferioare
reglementărilor în vigoare. 

Bineînțeles, prima condiție este ca
acel contract să existe. Și încă ceva:
conform legii, intervențiile la construcțiile
existente se consemnează obligatoriu în
cartea tehnică a construcției (cine are,
desigur...). Inclusiv menționarea unui
finisaj sau a unei reparații este utilă, deoa -
rece dedesubt se pot ascunde multe.

Cu sau fără autorizație de
construire

Să le abordăm pe rând. Legislația îi
apără în mod expres pe cei care au obținut
o autorizație de construire, ceea ce este
firesc. În linii mari, au nevoie de autorizație
lucrările care implică structura de re zis -
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tență a construcției și siguranța celor care
o utilizează. Nu sunt incluse aici finisajele și
reparațiile, cu excepția cazului în care este
vorba despre clădiri monu ment istoric sau
din zone protejate, su puse unui alt regim
legislativ. Atât prin Legea 10/1995 privind
calitatea în construcții, cât și prin Regu la -
mentul de recepție a lucrărilor de
cons  trucții și a instalațiilor aferente aces tora,
ajuns în forma finală prin HG 343/2017,
lucrările care au primit auto rizație de
construire beneficiază de o perioadă mini -
mă de garanție, care este cuprinsă între
Recepția la terminarea lucrărilor și Recepția
finală. În acest interval de timp, beneficiarul
are posibilitatea de a urmări com por -
tamentul construcției și a identifica
even tualele vicii ascunse, urmare a unei exe -
cuții ne cores punzătoare, soli citând
exe  cu tan tului reme dierea pro ble melor.

 Această perioadă de garanție depinde
de clasa de importanță a cons trucției, după
cum urmează: 
n 5 ani pentru construcțiile încadrate în

categoriile de importanță A și B – în
general, lucrări publice de anver gură,
pre cum șosele, căi ferate, poduri, baraje
etc.;

n 3 ani pentru construcțiile încadrate în
categoria de importanță C – clădiri cu
mai mult de două niveluri sau clădiri
industriale;

n 1 an pentru construcțiile încadrate în
categoria de importanță D – case cu
regim de înălțime de maximum P+E,
anexe gospodărești, cons truc ții pro vizorii. 

Așadar, blocurile de locuințe intră la
categoria C, iar casele cu parter sau parter
și etaj la categoria D; există tentația ca

unele clădiri multietajate din categoria C
să fie înscrise la categoria D, pentru a oferi
o garanție de un an (cel mai simplu prin
declararea mansardei ca simplu pod
nelocuit) – de aceea, trebuie să fim foarte
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atenți la încadrare și la forma în care este
menționat acest lucru în contract. Inclusiv
finisajele sunt garantate pe o perioadă de
timp similară întregii construcții.

Aceste perioade de garanție sunt cele
minim acceptate, deci, teoretic, execu -
tantul poate oferi garanție pe o perioadă
mai îndelungată, dar se întâmplă foarte
rar; mai degrabă se încheie contracte de
mentenanță, cu costurile suplimentare
aferente. Când se încheie perioada de
garanție conform regulilor de mai sus, în

următoarele 10 zile trebuie să se facă
recepția finală, în condițiile prevăzute de
legislație, adică întrunind o comisie
formată dintr-un reprezentant al pro prie -
tarului, unul al investitorului (când este
cazul), specialiști autorizați angajați de
beneficiar, proiec tantul și cei care au
realizat lucrarea. Spre deosebire de
recepția la terminarea lucrărilor, nu mai
este necesară prezența reprezentanților
autorităților, în schimb procesul verbal
încheiat este transmis și Inspectoratului
de Stat în construcții și autorității care a
emis Autorizația de construire. Dacă se
constată deficiențe provenite de la
calitatea necores pun zătoare a lucrărilor,
acestea vor fi rezolvate în cel mult 90 de
zile, iar perioada de garanție se va
prelungi cu perioada remedierii defec -
telor. Aceasta în condițiile în care imobilul
a fost utilizat conform destinației și nu a
fost afectat de vreun eve niment nepre -
văzut (inundație, incen diu etc.). 

Între ru perile sunt și ele înso țite de
procese verbale; în general, este extrem
de important ca aceste etape să fie
susținute de documente, deoarece în
lipsa lor este dificil ca păgubitul să își
poată susține drepturile în instanță. 

Legea din 2017 referitoare la modul
de desfășurare a recepției finale a regle -
mentat și altceva: prin anumite prevederi,
firmele de construcții sunt respon -
sabilizate pentru respectarea calității
lucrărilor, având competențe tehnico-
profesionale ridicate. 

De ase menea, s-a urmărit ca inves -
titorii /dezvoltatorii să nu poată da în
folosință clădirile construite fără această
recepție finală și fără cartea tehnică,
amenzile fiind destul de mari (între 20.000
și 40.000 de lei). 

Mai trebuie spus că viciile ascunse,
apărute din cauza unor deficiențe de
proiectare, execuție sau calitate a
materialelor, rămân în responsabilitatea
celor care au asigurat serviciile respective
pe o perioadă de până la 10 ani, iar dacă
este vorba despre structura de rezistență,
pe întreaga durată de viață a construcției
(bineînțeles, dacă există suspiciuni că nu
a fost respectată legislația în vigoare la
data construirii).

Importanța contractului
În cazul în care nu este necesară o

autorizație de construire, lucrurile sunt un
pic mai complicate, pentru că legea nu
prevede o perioadă minimă de garanție;
nu există recepție parțială, recepție finală,
deci nici perioada de probă dintre ele. De
regulă, nu este nevoie de autorizație
atunci când se schimbă doar învelitoarea,
cu același material, și atunci beneficiarul
apelează la o firmă de montatori sau la un
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PFA. Tocmai în situații de acest gen,
contractul devine decisiv, dacă în el este
menționată o perioadă de garanție. Lipsa
unui contract este, de fapt, unul dintre
dezavantajele majore ale lucrărilor în regie
proprie, în care se construiește fără ca
statul să poată obține ceva prin
impozitare, dar nici beneficiarul nu are
nicio garanție. 

Chiar dacă are facturi la achiziția de
materiale, este foarte greu să dovedești în
instanță că cineva nu a lucrat cum trebuie,
pentru că totul se desfășoară în afara
sistemului. Cel mult, meseriașul ne pri ce -
put poate fi con dam nat pentru
înșe lăciune și eva ziune fiscală, dar acest
lucru nu îți repară acoperișul. 

Și încă ceva: este important să facem
o distincție clară între garanția produselor
și cea a lucrărilor de execuție, deseori
creându-se o confuzie între acestea două. 

Mulți montatori sau aplicatori se pro -
movează cu ajutorul garanției de produs,
dar garanția minimă oferită efectiv pentru
lucrare este cea prevăzută de lege.
Problema este că toate documentele de
garanție, certificatele de conformitate sau
calitate care însoțesc un produs nu ne pot

da siguranță fără o punere în operă opti -
mă, conform normativelor în vigoare sau
ghidurilor de execuție date de produ -
cător. Producătorii nu au nicio vină dacă,
de exemplu, învelitoarea unui acoperiș
sau un termosistem de fațadă nu au fost
montate așa cum indică instrucțiunile de
montaj. De aceea, mulți dintre pro du -
cători au liste cu firme de execuție agrea te,
evitând astfel ca lipsa de profesionalism a
unora să aibă efecte nedorite asupra
imaginii produselor. Aceste parteneriate
au în spate traininguri, activități de

consultanță, contracte care prevăd cu
rigurozitate responsabilitățile fiecărei părți.

Există firme de execuție care nu își
asumă responsabilitatea punerii în operă
a unui produs pe care nu îl cunosc sau în
care nu au încredere. 

De aceea, este bine ca alegerea
materialelor și a firmei de execuție să se
facă în paralel. Oricum, așa cum am spus,
legea prevede că în contracte nu se pot
menționa produse sau lucrări a căror
calitate este sub nivelul de calitate minim
impus de normative.   
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