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EDITORIAL

Lucian Nicolescu, Redactor-șef

Î nainte de recrudescența pandemiei
COVID-19 din octombrie, previzibilă
de altfel, am avut ocazia să participăm

din nou la un târg de profil, după o
perioadă de mai bine de un an și ju mă -
tate - de data aceasta destinat mobilie ru -
lui, amenajărilor interioare și industriei
lemnului. Amploarea târgului a fost
adaptată situației, iar surpriza plăcută a
fost că interesul vizitatorilor pentru
domeniul nostru s-a dovedit în conti -
nuare prezent, în ciuda condițiilor severe
în care trebuie să ne desfășurăm cu toții
activitatea. Cu măsurile optime de
prevedere (dovada vaccinării sau un test
rapid, plus purtarea măștii în interior),
un eveniment de acest gen se poate
desfășura fără probleme, așa cum am
putut vedea

Cei veniți pentru noile colecții de
mobilier se aflau fie în stadiul de proiect
pentru investiția lor (într-o casă, un
hotel, cabinet medical, birou etc.), fie
terminaseră construcția și urmăreau o
amenajare interioară, fie doreau o rea -
menajare a unui spațiu existent în ton cu

tendințele momentului. În majo ritatea
cazurilor, am constatat însă interesul
pentru un acoperiș adecvat, pentru că
tot mai mulți își dau seama de impor -
tanța materialelor moderne, con forme
cu standardele actuale de confort și,
deloc de neglijat, cores pun zătoare
exigențelor nZEB pentru re ducerea am -
prentei de cabon a clădirilor. 

A fost sarcina noastră ca, în discuție
cu cei sosiți la standul nostru, să le
recomandăm cele mai potrivite și
eficiente soluții, așa cum facem ani de
zile de când am lansat acest proiect
media. Pe moment, există o oarecare
dezorientare pe piața materialelor de
construcții, deoarece prețurile fluc tuea -
ză destul de mult, de regulă cu o creștere
mai mult sau mai puțin justificată, iar
termenele de livrare sunt greu de
respectat din cauza problemelor de
transport (fenomen acut în toată
Europa). Mulți investitori în proiecte
imobiliare sunt în urmă cu lucrările și își
doresc să încheie cât mai repede șan -
tierele, pe cât posibil înainte ca iarna să
ajungă la apogeu. 

Ca să nu mai vorbim de lipsa mâinii
de lucru, un fenomen care s-a accentuat
pe măsură ce mobilitatea tranzitului
peste granițe a devenit tot mai mult o
problemă. Este cunoscut faptul că unii
muncitori din construcții, chiar dacă
lucrau în alte țări europene, reveneau
din când în când pentru a se angaja în
proiecte și în Ro mânia, uneori în nume
propriu, alteori pentru diverse com -
panii. Acest lucru nu s-a mai întâmplat,
ei preferând să nu mai riște întoarcerea
în țară decât în cazuri rare. Problema
este că toate cele menționate mai sus pot
genera confuzie și alegeri greșite în ceea
ce privește calitatea materialelor
achiziționate și puse în operă. Graba și
lipsa aparentă, pe moment, a alter -
nativelor pot duce la deficiențe serioase
pentru calitatea construcțiilor. 

Rămânem în zona 
soluțiilor profesionale
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Ar fi păcat ca, după ce majoritatea
oamenilor au înțeles ce important este să
materializezi un sistem profesional pen tru
acoperișuri, să eșuezi cu lucrarea apelând
la variante îndoiel nice. Sau, cel puțin, să
fim con știenți că vom recurge la soluții
provizorii, de moment, dar vom continua
să căutăm calitatea dorită și prevăzută în
proiect. Rolul arhitecților este decisiv în
acest sens, știind că recepționarea unei
lucrări nu se poate face dacă proiectul nu
a fost respectat, inclusiv în privința calității
materialelor. Este important ca și aceștia să
își păs treze exigențele atât în privința pro -
 duselor recomandate, cât și a exe cu ției
agreate. Chiar dacă vom întâm pina
dificultăți de logistică, chiar dacă vom
suporta prețuri mai mari, rolul nostru este
să păstrăm nivelul de calitate și să venim în

fața beneficiarilor cu idei noi, inovative,
care să demonstreze capacit a tea noastră de
adaptare.

Din fericire, arhitecții sunt angrenați
în acest efort de menținere a calității, așa
cum am văzut la ultimele evenimente
organizate sub umbrela Anualei de
Arhitectură 2021, la care suntem par -
teneri media, conform tradiției. Spe răm
că vom avea și în continuare ocazia să
participăm la evenimente ale pieței de
profil, dispuși să respectăm normele
sanitare, dar insistând să menținem
treaz interesul beneficiarilor pentru pro -
duse premium, respectiv interesul
pro  fesioniștilor de a recomanda în con -
tinuare aceste soluții.
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MATERIALE DE TOP

Conceptul de casă eficientă energetic a evoluat în ultimii ani
spre cel de casă pasivă și chiar de casă activă, în care o
construcție își produce singură energia necesară, ba chiar în
surplus, aducând beneficii economice notabile fără a se renunța
la confortul modern. Rolul sistemelor termo-hidroizolante este
decisiv în obținerea unei case performante energetic, dar dacă
ne dorim ca acestea să fie prietenoase inclusiv cu sănătatea
noastră și cu mediul, vom urmări și lipsa substanțelor
componente cu grad mare de risc sau alte optimizări care
înglobează noi tehnologii descoperite. Este ceea ce a urmărit și
Bauder, liderul pieței de sisteme pentru acoperișuri înclinate,
terasă și acoperișuri verzi, prin dezvoltarea noii game de panouri
termoizolante fără emisii de substațe volatile BauderECO,
respectiv a membranei bituminoase BauderKARAT Air+, cu
acoperire de substanțe active pen tru neutralizarea poluanților
prin procesul de foto ca taliză.       

noi sisteme 
ecologice pentru
acoperișuri
terasă și înclinate

BauderECO, panouri 
termoizolante organice 

Unele materialele de izolare poluează efectiv aerul interior
prin emisii volatile sau prin particulele care se desprind
(formaldehide, lianți sau aditivi toxici, substanțe folosite de
regulă pentru a împiedica dez vol tarea mucegaiului sau
organismelor dăunătoare). Panourile BauderECO se detașează
însă de aceste produse prin faptul că nu conțin astfel de
substanțe, respectând cerințele stricte ale AgBB* (Comitetul
german pentru evaluarea sănătății produselor de construcție).
De asemenea, BauderECO menține calitățile termoizolante de
excepție ale panourilor, aspect cu care suntem familiarizați,

precum și cea mai bună izolare fonică, putând îndeplini criteriile
pentru acoperișurile din apropierea aeroporturilor. Aceste panouri
cu structură tip sandwich pot fi utilizate pentru o largă varietate de
aplicații, în special pentru acoperișurile înclinate, respectiv pentru
termoizolarea peste căpriori. 

Indiferent dacă este vorba de un acoperiș cu structură de
beton, lemn sau metal, cu căpriori aparenți sau nu, Bauder oferă
o soluție adecvată de realizare a sistemului de acoperiș, cu
material termoizolant, barieră de vapori și hidroizolație,
respectiv accesoriile necesare unui sistem complet. 

De mai bine de 40 de ani, Bauder a demonstrat eficiența
termoizolării peste căpriori, furnizând produse dedicate care
au fost utilizate în cadrul a milioane de proiecte. 

Cu noile game  BauderECO și BauderKARAT Air+,
producătorul specializat în sisteme de izolare Bauder
își reafirmă interesul major pentru sustenabilitate,
care se traduce prin materiale performante, eco -
logice, dar și o locuire sănătoasă. Acestea se adaugă
unui portofoliu impresionant de produse care au
sporit eficiența energetică a clădirilor, ba chiar au
transformat peisajul urban modern prin sistemele
complete de acoperișuri verzi. 

NOI MATERIALE

Biomasă din materii 
prime regenerabile

Reziduuri de
materiale reciclate

Polipropilenă pură

Calcar fosilifer

Ambalaj reciclabil
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Prin această metodă, panourile termoizolante sunt
amplasate deasupra șarpantei, constituind o anvelopă care
protejează nu doar locuința, ci și structura acoperișului, aflat
astfel în zona caldă și uscată a construcției. Elementele de
izolare sunt ușoare și ușor de manipulat, cu marginile profilate
astfel încât să constituie o acoperire perfect continuă, sunt
rezistente la compresiune și se poate păși pe ele în siguranță.
Izolația termică și structura de rigle pe care este fixată
învelitoarea pot fi montate într-o singură etapă de lucru, spre
avantajul echipelor de execuție. 

Structura de tip sandwich a noului BauderECO fost
concepută astfel încât montajul să fie rapid, fără a fi
necesare alte materiale termo-hidroizolante:

n Strat laminat
În partea superioară este amplasată o folie hidroizolantă
specială din polipropilenă pură, care poate fi reciclată cu
ușurință după utilizarea plăcii. Suprafața este deosebit de
rezistentă și antiderapantă, ceea ce înseamnă că se poate
păși în siguranță pe ea atunci când placa este montată, chiar
și pe vreme umedă.
n Grilă de tăiere
Este o grilă imprimată din 10 în 10 cm care permite debitarea
atunci când este nevoie, la margini sau pentru detalii, precum
și atunci când se realizează suprastructura învelitorii.
n Miez termoizolant
Acest miez este compus în mare parte din biomasă
(reziduuri din agricultură sau prelucrarea lemnului) și din
diverse materiale reciclate, ambele având cele mai mari
performanțe de izolare (WLS 025) cu cea mai redusă rată
de utilizare a energiei și a materiilor prime. Astfel, cele mai
ridicate cerințe de izolare termică sunt obținute la grosimi
extrem de reduse ale panourilor, acestea fiind de asemenea
foarte ușoare și de rezistente.
n Strat de acoperire
Straturile de acoperire permeabile la vapori sunt amplasate
pe ambele părți ale panoului și sunt realizate din calcar
fosilifer (sau cochilii de scoici), circa 4% din greutatea
panoului, amestecat cu vată de sticlă obținută din deșeuri
ale industriei alimentare.
n Strat laminat autoadeziv pe orizontală și verticală
Cu ajutorul acestor continuări ale stratului de poli pro -
pilenă, panourile au o acoperire hidroizolantă continuă,
rezistentă, suprapusă imediat după montaj. Astfel stratul
termo-hidroizolant devine eficient la vânt și precipitații
odată cu montajul panourilor.
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NOI MATERIALE

Poluanții din aer emiși de vehicule, avioane, nave și
activitatea industrială depășesc valorile limită admise pentru
sănătatea omului, în special în zonele metropolitane și în orașele
mari. Un factor cheie pe acest subiect este grupul de oxizi de
azot (NOx). Aplicând membrana recent dezvoltată, avem la
dispoziție o nouă opțiune pentru acoperișurile terasă, care pot
contribui la îmbunătățirea calității aerului. Mai puțin oxid de
azot și mai puțin praf fin înseamnă o calitate superioară a
aerului, cu efecte pozitive pentru sistemul respirator, în special
pentru astmatici, mai puține cazuri de cancer pulmonar.
Avantajele sunt evidente nu doar pentru oameni, ci și pentru
animale, care își pot recupera mediul de viață, sau plante, care
sunt mai puțin expuse ploilor acide. 

Beneficiile BauderKARAT Air+
n Răspândește mai puține noxe în aer;
n 100 m2 din această membrană de bitum reduc poluarea
echivalentă consumului unei mașini EURO 5 la 12.000 km
anual;
n Datorită substanțelor active încorporate, efectele se
produc imediat de la aplicare;
n Efectele pozitive rămân aproape neschimbate chiar și
după mai mult de 10 ani de la aplicare;
n Este un material ideal pentru acoperișuri fotovoltaice,
mulțumită unei bune reflexii datorate ardeziei alb-gri cu
care este acoperită membrana.

Bauder a lansat recent un alt produs cu un
puternic caracter ecologic: mem brana
bitu minoasă Bauder KARAT Air+ cu
aplicare prin sudare, având o acoperire
specială de substanțe active pentru
neutralizarea poluanților prin procesul de
fotocataliză. Aplicată ca strat final pentru
acoperișurile terasă, aceasta devine un
factor activ în bătălia pentru un aer mai
curat în orașe și nu numai. Se poate aplica
în cadrul oricărui sistem termo-hidroizolant
pentru acoperiș plat Bauder, cu condiția să
fie expusă razelor de soare și aerului
încărcat cu noxe, pe care le va neutraliza.

BauderKARAT Air+
reduce poluarea
aerului
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Cum se realizează depoluarea
n Acoperirea cu substanțe active 
Din cauza emisiilor din trafic și a activității industriale, în aer se
găsesc molecule de oxid de azot NOx. Pentru a le neutraliza, pe
membrana acoperită cu ardezie BauderKARAT Air+ se depune
un strat de substanțe active special dezvoltate și brevetate. 
n Procesul fotocatalitic
Stratul de substanțe active, împreună cu lumina solară, începe un
proces fotocatalitic ce transformă compușii chimici de oxid de
azot în substanțe inofensive, poluanții fiind astfel neutralizați.
n Aer purificat
În urma acestui proces, nu există reziduuri dăunătoare. Apa de pe
aceste acoperișuri, care spală reziduurile, poate fi folosită fără
probleme la udarea plantelor, de exemplu. Este important ca
membrana să rămână curată, pentru ca ingredientul activ să poată
interacționa cu soarele și cu mediul ambiant. De aceea, se
recomandă ca acoperișul să aibă o pantă de minimum 2%.

Experiență de peste 150 de ani 
Pentru orice tip de acoperiș, renumitul producător Paul

Bauder GmbH & Co.a conceput câte o soluție de termo-
hidroizolare și amenajare ce conferă lucrării siguranță și o
calitate de necontestat – cea mai scurtă cale către o investiție
eficientă, pe termen lung. Produsele Bauder, cunoscute în
lumea întreagă, pot fi combinate în diverse moduri, astfel încât
sistemul obținut să fie exact ceea ce își doresc arhitectul,
constructorul și beneficiarul. Cu ajutorul acestor materiale, o
casă poate avea la fel de bine un acoperiș clasic, o terasă
necirculabilă sau de trafic, pavată ori cu un acoperiș verde.
Bauder înseamnă o experiență de peste 150 de ani în domeniu.

Fotocataliza este o metodă revoluționară din domeniul
nanotehnologiei care are aplicabilitate și în domeniul
ecologiei: de descompunere a poluanților mediului (din
aer sau apă), prin așa-numitele „procese de oxidare
avansată”. Este uneori denumit „fotosinteză artificială”,
deoarece, în prezența radiației UV, transfor mă compușii
organici, inclusiv poluanții precum NOx, în produși
netoxici (apă, dioxid de carbon).         

Date tehnice
Descriere Membrană termosudabilă

de top cu bitum polimer
Prelucrare Sudare cu flacară
Partea superioară Ardezie alb-gri cu proprietăţi

de reducere a oxidului de azot
Partea inferioară Folie termofuzibilă
Armătura Poliester compozit 300 g/m²
Lungime 5 m
Lăţime 1 m
Grosime 5,2 mm
Flexibilitatea la rece -25 °C partea superioară

-40 °C partea inferioară

Stabilitatea la cald +150 °C partea superioară
+120 °C partea inferioară

Alungire 23 %
Tipul utilizarii DO/E1 PYE KTP 300 S5
Număr articol 1713 0000
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TERMOIzOLAțII

În accepțiunea generală, termoizolarea este asociată cu dorința beneficiarilor de a limita pierderile de
căldură ale unei construcții în sezonul rece. Este foarte adevărat, dar aceasta nu reprezintă tot ce poate face
un strat performant de material termoizolant; la fel de importantă este și păstrarea temperaturii interioare
mai scăzute în anotimpul cald, când soarele și aerul ambiental încălzesc excesiv anvelopa clădirii. Vata
minerală de sticlă Ursa, integrată într-o varietate largă de produse pentru diverse utilizări, are acest rol,
de a menține optim climatul interior al unei construcții, indiferent de anotimp și de capriciile climei.

URSA - vata minerală de sticlă
izolează construcția tot timpul anului

dintre cele mai bune opțiuni. În timpul verii, avantajele
acestui material sunt salutare pentru acoperișuri, mai
ales pentru cele care adăpostesc mansarde. Maniera de
a construi s-a schimbat și în zonele cu climă caldă
(mediteraneeană, tropicală sau ecuatorială) - casele de
acolo sunt prevăzute tot mai frecvent cu termoizolare la
nivelul acoperișului, pentru a fi considerate eficiente
energetic și a se reduce costu rile de climatizare. 

Învelitoarea unui acoperiș poate atinge vara tem -
peraturi de 80ºC pe zonele expuse către soare, cu atât
mai mult cu cât este vorba de o culoare închisă, iar dacă
este o învelitoare metalică, această căldură se distribuie
rapid, transformând aproape acoperișul într-un cuptor. 

C lima temperată a României, dar cu valori termice
extreme în anumite perioade, face ca utilizatorii
unei construcții să aibă nevoie de un consum

ridicat de energie pentru gestionarea temperaturii in -
terioare pe tot timpul anului – surse de căldură iarna,
iar vara aer condiționat, pompe de căldură sau alte
instalații de climatizare. Așa cum ne arată mari arhitecți
autohtoni, arhitectura tradițională românească este una
care acordă o atenție deosebită umbririi; prispele
caselor țărănești, materialele ușoare și termoizolante
reflectă încercarea oamenilor de a se proteja atât de
gerul și vântul iernii, cât mai ales de căldura toridă din
timpul verii. Arhitectura caselor care se construiesc în
prezent este diferită, dar nevoia de confort a rămas, ba
chiar se poate spune că așteptările sunt mai mari, ceea
ce este firesc. Din fericire, există și materiale moderne
care pot aduce acest confort - vata minerală de sticlă
a devenit deja o soluție convențională, dovedindu-se una
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interiorul și exteriorul locuinței. Cum funcționează
aceasta? Aici nu este vorba despre materialul pro priu-zis,
care este în fond sticlă – aceasta are con duc tivitatea
termică relativ mare, λ= 1 W/mK, cam ca a betonului. Dar
ceea ce conferă acestui material unicitate este modul în
care este realizat, prin prelucrarea sub formă de fibre
extrem de subțiri îmbinate cu ajutorul unor lianți, astfel
încât capătă o textură asemănătoare lânii – având capa -
citatea ase mănătoare de a termoizola, dar nu și
deza vantajele materialelor organice (biodegradabilitatea,
sen sibilit a tea la apă, vulnerabilitatea la insecte etc.). 

Materialul termoizolant devine astfel aerul înglobat
în această rețea densă, iar aerul are o conductivitate
termică de 0,024 W/mK, una dintre cele mai bune, mai
ales că... aerul este gratuit. 

Acesta este unul dintre motivele pentru care în
ultimele decenii se construiesc acoperișuri ven tilate,
iar termoizolarea este absolut necesară, chiar dacă
podul este nelocuit. În plus, una dintre carac teristicile
aerului cald este faptul că, fiind mai ușor, acesta are
tendința de a se ridica, ceea ce este în dezavantajul
spațiilor aflate la nivelurile superioare ale unei clădiri,
care în consecință trebuie dotate cu aer condiționat. Un
pod termoizolat este o metodă excelentă de a crește
inerția termică a construcției în ansamblu, făcând-o mai
confortabilă și mai eficientă energetic. Dacă sub
acoperiș se amenajează o mansardă, lucrurile sunt și
mai clare: cu cât stratul de material termoizolant este
mai gros, cu atât mansarda este mai confortabilă termic. 
Vata minerală de sticlă este așadar o barieră termică între
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TERMOIzOLAțII

Felul în care sunt dispuse aceste fibre limitează
extrem de mult fenomenul de convecție naturală a
căldurii în interiorul materialului, între fibrele de sticlă
și aer, dar există o circulație minimă a aerului care
permite transferul de vapori. Această ultimă
particularitate este și ceea ce diferențiază vata minerală
de sticlă de alte materiale termoizolante de pe piață,
care sunt impermeabile la apă sau au o permeabilitate
redusă, favorizând apariția unor fenomene extrem de
ne plăcute, precum umi dita tea excesivă a aerului inte rior,
igrasia, mucegaiul, ciu percile etc., cu consecințe asupra
întregii construcții. Vata de sticlă este, de ase me nea,
incombustibilă. Nu în ultimul rând, trebuie spus că
sunetele, odată intrate în această rețea de fibre, își
atenuează energia astfel încât vata de sticlă devine un ab -
sorbant ideal pentru zgo mo tele nedorite într-o
con strucție, oricare ar fi destinația ei. 

Pentru acoperiș, vata minerală este cea mai utilizată
soluție de termoizolare, având costuri reduse și punere
în operă rapidă, folosind integral și fără adaosuri
structura clasică a unei șarpante, mai ales că greutatea
adăugată este neglijabilă. Fiind elastică și comprimabilă,
vata minerală poate fi utilizată pentru orice tip de
acoperiș, cu orice formă. Proprietățile excelente de
absorbție a undelor sonore de diferite frecvențe o fac

potrivită pentru am plasarea sub orice tip de învelitoare,
oferind confortul acustic al mansardelor.

Produsele URSA au toate toate caracteristicile
superioare ale vatei minerale de sticlă și mai mult decât
atât. Conductivitatea termică a materialului în
ansamblu este excepțională (0,032-0,040 W/mK, în
funcție de produs), și pot fi folosite diverse variante
cașerate care optimizează unele caracteristici precum
controlul umidității, portanța, ușurința punerii în operă
sau finisării. Datorită implementării celor mai noi
cercetări și tehnologii, URSA poate optimiza amprenta
verde a clădirilor termoizolate, contribuind la obținerea
unui certificat nZEB (Nearly Zero-Energy Builfing).
Produsele din gama BIOnic nu conțin substanțe ce
distrug stratul de ozon sau potențează efectul de seră al
atmosferei - cloro fluoro carburi, hidro fluorocarburi
sau hexafluorură de sulf și, astfel, pot fi considerate
perfect ecologice, fiind obținute integral din materii
prime naturale. 

Din oferta URSA Glasswool, pot fi menționate
saltelele de vată minerală de sticlă SF32, SF34 și SF38
(autoportantă). Una dintre aceste game este cu
siguranță soluția potrivită pentru a vă personaliza
proiectul și a respecta exigențele privind consumul de
energie.

URSA România SRL
Tel.: 021 269 06 63;
E-mail: assistance.romania@ursa.com 
ursa.ro
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M anifestarea, rezultat al cola bo -
rării dintre OAR București,
Biblioteca Națională a Ro -

mâniei și Primăria Sectorului 1, s-a putut
desfășura într-o zonă amplă, care
pornește din fața casei marelui om
politic, spre Biserica Amzei, cuprinde
interiorul edificiului și se continuă în
spate spre Bulevardul Dacia, cuprinzând
parcul. În parc, lângă statuia lui Ion I.C.
Brătianu, au fost expuse lucrări premiate
la ultima ediție a Anualei de Arhitectură
și o colecție de fotografii postate pe
contul de Instagram al OAR București.
„Aniversarea este un bun prilej să ne
onorăm colegii care s-au implicat și se

implică în activitățile OAR, conducerile
care au existat, dar și Bucureștiul, prin
această modalitate de a lega două spații
publice, unul ”undercover”, altul foarte
cunoscut”, a remarcat domnul Emil Ivă -
nescu, Președintele OAR București. La
manifestare au participat, printre alții,

arhitecții Cristina Gociman, Viorel Hurduc,
Georgică Mitrache (Prorector UAUIM),
Adrian Zerva (Asociația So cie tăților de
Arhitectură din România), care au evocat
istoria celor 20 de ani ai or ga nizației,
începuturile ei, colaborarea în timp a OAR
București cu celelalte organizații pro -
fesionale ale branșei și strânsele legături cu
Universitatea de Arhitectură și Urbanism
„Ion Mincu”. Doamna Dr. Arh. Cristina
Gociman a vorbit despre cei care au
organizat Conferința de Constituire din
octombrie 2001, ”personalități cu o
conștiință civică deosebită, care timp de
aproape un an de zile au muncit ca
voluntari la or ga ni zarea conferinței, la naș -
terea do  cu  men telor specifice - codul
deon  tologic, regulamentul de fun cțio nare
al ordinului, de organizare a conferinței,
funcționarea comisiei de cenzori, co misiei
de disciplină ș.a.m.d.”. Prof. Dr. Arh. Geor -
gică Mitrache a subliniat con tinuarea
acestui „parteneriat între UAUIM și OAR
Bu curești, parteneriat care facilitează
relațiile dintre tinerii arhitecți și spațiul ad -
ministrativ”.

Aniversarea OAR București 
la Așezămintele Ion I.C. Brătianu
Pe 8 octombrie 2021 s-au împlinit 20 de ani de la înființarea Filialei București a Ordinului Arhitecților din România
(OAR), prilej cu care aceasta a organizat un eveniment festiv la Așezămintele Ion I.C. Brătianu din centrul Capitalei,
lângă Biserica Amzei. La acest eveniment, desfășurat sub umbrela Anualei de Arhitectură, au participat numeroși
arhitecți, ziariști, constructori, prieteni ai domeniului, care au putut vizita în acest context și impozantul edificiu,
propus pentru restaurare în viitorul apropiat.  

ȘTIRE



ACOPERIȘuRI ISTORICE

Punctul terminus al Dunării i-a fascinat dintotdeauna pe europeni și pe riveranii Mării

Negre, care au avut de-a lungul secolelor interese economice, politice sau militare în zonă.

În prezent, pare că situația s-a schimbat; Sulina, cea mai estică localitate a României, a

devenit oarecum izolată, mai ales că singura cale de acces a rămas navigația, neexistând

niciun drum terestru până acolo. Situat între ape și smârcuri (fluviu, mare, canalele și bălțile

Deltei), micul oraș ne spune o poveste stranie, cu imagini glorioase, dar și dureroase, din

trecutul îndepărtat, cu amintiri amestecate din trecutul recent și cu o serie de tentative de

revigorare, mai mult sau mai puțin convingătoare. Problema este că, până când Sulina își va

regăsi identitatea (dacă o va face), acel trecut de referință riscă să rămână doar în cărțile de

istorie. Clădirile epocii de glorie, câte au mai rămas, se transformă treptat în ruine, cu mici

excepții, iar locuitorii își pierd acea identitate cosmopolită de care erau mândri, surprinsă în

romanul Europolis al lui Jean Bart. Aici însă putem să evocăm ceea ce a mai rămas din trecut

și să încercăm să tragem un semnal de alarmă, alături de alți actori ai societății civile, asupra

dispariției unui proiect care, pe fond, a fost al Europei.

uN PROIECT EuROPEAN

RăTăCIT îN EST
SuLINA
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Mediul umed, cu mare,
fluviu, canale și bălți, la
care se adaugă vântul
extrem de agresiv din
sezonul rece, creează

condiții nu tocmai 
favorabile pentru 

construcții, care au 
un ritm rapid de 

îmbătrânire.

M enționată de cronicarii bi zan tini pe
la anul 950, Sulina a fost străbătută
în Evul Mediu de numeroase

corăbii turcești, genoveze, grecești, românești
sau rusești, dar pe atunci nu putea fi definită
ca o localitate importantă. Bancurile de nisip
în con tinuă schimbare reprezentau un pericol
major pentru navigatori, chiar și după ce la
mijlocul secolului al XVIII-lea a fost construit
un far. Pe la 1820 pirații încă făceau legea în
zonă, profitând de dificultățile întâmpinate de
corăbii. Era mare nevoie de o regularizare a
căilor navigabile, discutată timp de decenii de
marile puteri care aveau interese aici. Dar
dezvoltarea acestui oraș își are originea, în
mod surprinzător, la cealaltă margine a Euro -
pei: la mijlocul secolului al XIX-lea, Imperiul
Britanic, lider necontestat al oceanelor și aflat
în plină expansiune, se confrunta în mod
paradoxal cu o criză ali men tară, provocată pe
de o parte de o secetă prelungită și distru -
gerea culturilor de cartofi de către gândacul
de Colorado, pe de alta de o serie de legi
protecționiste care impozitau drastic im -
porturile de alimente („Corn Law”). Nevoia
i-a determinat să lase loc liber importurilor și
să își îndrepte atenția spre provinciile
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dunărene (Țara Românească și Moldova),
care puteau furniza cantități importante de
cereale, dar erau subiect de dispută între
Imperiul Otoman și Imperiul Țarist. Printre
alte ambiții, acesta din urmă își făcuse un țel
imediat din stăpânirea gurilor Dunării, calea
de acces către mare a re surselor din întreaga
regiune. A urmat cum va logic Războiul
Crimeei, pe care rușii l-au pierdut, și ulterior
a fost pusă în practică în noiembrie 1856
ideea de a se crea o orga nizație care să pro -
tejeze comerțul pe Dunăre, pe tot parcursul
ei, inclusiv la vărsare, unde ră măsese
administrație otomană, direct sau indirect,
prin statele vasale. Așa a apărut Comisiunea
Europeană a Dunării, cu sediul la Galați și
secretariatul general (inclusiv sediul tehnic)
la Sulina, la conducere având un executiv
englez și administrată de un reprezentant al
Franței. Din organizație mai făceau parte
Imperiul Austro-Ungar, Prusia, Imperiul
Țarist, Imperiul Otoman, Regatul Sardiniei și,
după câștigarea independenței, Regatul
României. În primii ani, au fost realizate
câteva lucrări ample de transformare a
Brațului Sulina în canal navigabil pentru
vasele mari, astfel încât mica localitate de
pescari de la ieșirea în mare, care avea cam o
mie de locuitori (și aceia terorizați de tot felul
de răufăcători veniți aici să se ascundă de
lege) a început să crească, transformându-se
într-un oraș în toată regula, cu port, faruri și
o populație tot mai numeroasă. 

Ultima por țiune a Dunării a început să
devină atractivă pentru comercianți de
origini dintre cele mai diverse, de la englezi,
italieni și germani la greci, turci, evrei,
armeni etc. 

Pe stradă se vorbea foarte mult grecește,
iar limba oficială era franceza. Lipovenii și-
au constituit și ei comunități importante,

Tentativele de renovare
private sunt deseori
niște simple improvizații,
care mai mult distrug
ceea ce a fost valoros.

Există în Sulina și
construcții moderne,
precum Centrul de
Vizitare Turistică, dar 
este păcat ca fondurile de
dezvoltare, nu foarte
multe oricum, să fie
orientate spre construcții
noi, când cele existente se
îndreaptă spre ruină. 

ACOPERIȘuRI ISTORICE



Odú Green Roof
Târgu Mureș  B-dul 1848 nr 2, e-mail : office@odu.ro 

TEL 0744 556 594  Fax/Tel 0365 882 236      

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

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

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

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

inclusiv hidroizolația
l Oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,

pereților verzi.
l Asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru

certificarea LEED.

Membru al AAPR (ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR 
DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA)

green roof

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

l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi 
pe termen lung.

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

atrași de fluviu (ocupația originară a multora fiind
pescuitul pe Don și Nipru) și de libertatea de a-și
exercita fără restricții orto doxismul nereformat de
Petru cel Mare. Legendele locale spun că, la
începuturi, au fost aduse rusoaice din zona Odesei
pentru ca bărbații din port să își poată întemeia
familii. Românii, care încă își căutau destinul în
cadrul unui stat național pe care abia îl creau, erau
prezenți și ei, mai ales după câștigarea Războiului de
Independență și integrarea Dobrogei. Pe lângă
dragarea fluviului și asanarea zonei orașului în
dezvoltare, au fost construite străzi, cheiuri portuare
și docuri, în timp au apărut servicii de telegrafie
(1857), uzina de apă (1897), telefonie (1903), uzina
electrică (1903) datorită căreia a fost introdus
iluminatul public –a fost primul oraș din România
care a beneficiat de această facilitate. Sediul
Comisiunii avea deja de câțiva ani un generator
electric adus din SUA care deservea și portul. Sulina
a fost între 1856 și 1939, anul în care organizația și-a
pierdut prerogativele, un oraș extrem de modern
pentru vremurile pe care le traversa, chiar dacă tran -
spor tul se făcea doar pe apă. Erau aici în funcțiune un
șantier naval, nave de dragaj, de salvare, remorchere,
o casă de navigație și o activitate economică extra -
ordinară, din 1870 fiind introdus statutul de port
internațional liber (porto franco), deci exista o zonă
în care nu se plăteau taxe și impozite. 
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A fost o perioadă bună de timp unul dintre
cele mai importante porturi ale Mării Negre
de pe coasta de vest, pe când Constanța era
încă în dezvoltare. La 1900 existau 9 agenții
consulare ale unor țări europene, un cazinou,
un teatru cu 300 de locuri, un hotel elegant,
peste 150 de prăvălii, școli în mai multe limbi
și trei mori. Față de cei 3.500 de locuitori care
mai trăiesc azi aici, în perioada de glorie
populația ajunsese la circa 20.000. Între
aceștia nu era loc de conflicte interetnice,
pentru că preocuparea lor principală era să...
facă bani. Drama din ro manul Europolis al lui
Jean Bart este centrată pe relațiile dintre niște
oameni atinși mai degrabă de patima
arghirofiliei, de corupție și de niște mentalități
provinciale meschine, nicidecum de preju -
decăți națio naliste. 

Au apărut biserici pentru cele mai bine
reprezentate religii și etnii: ortodoxă română
(Catedrala Ortodoxă Sfântul Alexandru și
Sfântul Nicolae), ortodoxă de rit vechi
(Biserica Sfinții Petru și Pavel), ortodoxă
greacă (Biserica Sf. Nicolae), romano-
catolică (Biserica Sf. Nicolae). 

Cele 27 de naționalități reprezentate aici
au găsit o modalitate de a avea un cimitir
comun, în care diversele religii și naționa -

lități se învecinează fără probleme, demarcate
pe zone: creștini de diverse rituri, musulmani,
evrei. Este un obiectiv cultural deosebit, care
atrage numeroși vizitatori fascinați de
caracterul lui cosmopolit, dar și de faptul că
aici, la „capătul lumii” și-au găsit sfârșitul
cetățeni din cele mai îndepărtate zone ale
Europei, prințese valahe și lorzi englezi, pirați
și comercianți de tot felul, unii victime ale
unor tragedii (boli, înecuri, naufragii).   

Primul Război Mondial se soldează cu
distrugeri importante, dar orașul se reface
rapid datorită activității economice intense.
Al Doilea Război Mondial a reprezentat un
interval mai nefast: bombardat de sovietici, a
pierdut o parte din patrimoniul cultural,
arhitectural și economic. După acest nou șoc,
lipsită de libertatea și intensitatea comerțului,
Sulina intră în declin. Refugiații de război nu
se mai întorc. În perioada guvernării comu -
niste, un mic reviriment a venit când a fost
înființată o unitate de prelucrare și conservare
a peștelui, deservită de pescadoarele oceanice
românești; atunci s-a înregistrat o infuzie de
populație din alte zone ale țării, românii
devenind majoritari. Au fost construite și
câteva zeci de blocuri standard în bine cu -
noscutul stil, unele în locul clădirilor distruse
de bombardamente, pe faleză – o idee nu
tocmai fericită estetic. După ce și fabrica de
conserve a dat faliment, o bună parte din
populație a migrat spre alte localități din
Dobrogea sau spre locurile de origine. În
prezent, Sulina pare un oraș părăsit, cu
excepția sezonului cald, când se animă un pic
datorită celor câteva mii de turiști care vin să
vadă delta și să se bucure de plaja din
apropiere, care este în acest moment cea mai
mare plajă sălbatică a litoralului românesc. 

ACOPERIȘuRI ISTORICE

Din cauza depunerii
rapide de aluviuni, plaja
este permanent în
evoluție, de regulă
avansând spre mare. În
urmă rămâne un teren nu
tocmai potrivit
construcțiilor, ceea ce
poate salva acest loc de
agresivitatea turismului
modern. Dar niciodată să
nu subestimăm
tenacitatea unora de a
căuta îmbogățirea rapidă.
În realitate, este posibil ca
însăși lipsa drumurilor să
fie secretul faptului că
natura a rămas neafectată.
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Zestrea patrimonială a Sulinei mai păs -
trează câteva clădiri ce amintesc de orașul de
odinioară. Într-o stare destul de bună se află
Palatul Comisiei Europene a Dunării, aflat
pe faleză. Inaugurat în 1868, a fost afectat
serios în Primul Război Mondial și în 1921 a
fost trecut în proprietatea statului român,
care s-a angajat să îl refacă. Ceea ce s-a și
întâmplat: în următorii doi ani clădirea a fost
reproiectată, pe fundație de piatră și cu ziduri
de cărămidă, dându-i-se forma neo clasică pe
care o admirăm și azi. 

În prezent, aici funcționează un sediu al
Ad ministrației Fluviale a Dunării de Jos și
rămâne cea mai elegantă clădire a urbei.
Construcția pare destul de solidă și
consolidată, chiar dacă ultima văruială de pe
fațadă s-a scorojit; noul acoperiș din țiglă
ceramică arată destul de bine.

Farul Comisiei, devenit din 2003 muzeu,
este un alt simbol al orașului. Nu este singurul
far din Sulina – mai există încă Farul Vechi,
de pe malul stâng al Dunării (cel din serialul
„Toate pânzele sus!”) și Farul Nou, din 1983,
care este unul modern, de aterizare. Acesta
despre care vorbim, cu o înălțime de 17,3
metri, a fost construit în 1841 de ad mi -
nistrația rusă a momentului, apoi modernizat
de Comisia Europeană a Dunării, în 1879.
Farul respectiv se afla și se află în oraș, dar
atunci era la punctul de vărsare al fluviului în
mare, ceea ce azi nu se mai poate spune:
marea s-a „îndepărtat” cu 1,5 km, prin depu -
nerea de aluviuni. 

Administratorii comisiei au modernizat
construcția la preluare, realizându-i acele
ochiuri rotunde din cristal, înconjurându-l cu
locuințe pentru operatori și ridicând un pa -
nou mare pe care se afișa nivelul fluviului,
vizibil de pe vase. Construcţia de formă tron -
conică este din cărămidă legată cu mortar de
var. La nivelul superior s-a ame najat o
platformă de circulaţie cu balustradă, iar
cupola farului, cu diametrul de 2m, a fost
construită din bare de cupru, peste acoperișul
de olane fiind montată o giruetă. Preluată în
1991 de Ministerul Culturii, este momentan
într-un proces de restaurare. După redes -
chidere, va putea fi văzută o expoziție cu
documente şi fotografii despre istoria
oraşului, despre două personalităţi marcante

ACOPERIȘuRI ISTORICE

Farul Comisiunii va fi 
redeschis probabil anul

viitor, după finalizarea
lucrărilor de reabilitare,

realizate cu fonduri 
europene. Au fost și vor
mai fi realizate lucrări de

hidroizolație, 
termoizolație, instalații,

finisaje și restaurarea
unor piese din vechea
instalație a farului. De

asemenea, sunt refăcute
anexele din jur, clădiri
care au de asemenea,

valoare istorică.
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pentru Sulina: dirijorul George Georgescu şi comisarul
maritim Eugeniu P. Botez (Jean Bart), autorul
romanului „Europolis”. 

Fostul Hotel Camberi era etalonul rafinamentului
și luxului. Aparținând o lungă perioadă unui grec, care
îl obținuse după ce fostul proprietar împrumutase de
la el o mare sumă de bani și se făcuse nevăzut, hotelul
găzduia oaspeții mai de soi ai orașului, dar și multe
personaje exotice, precum răufăcători fugari, spioni sau
afaceriști urmăriți de creditori. Unii se opreau aici
pentru a-și planifica următoarele trasee, alții își
cheltuiau ultimii bani, după care își trăgeau un glonț în
cap sau se aruncau în Dunăre. În toate cazurile,
organizau petreceri cu caviar și delicatese, cu muzică
și cele mai bune vinuri. În timpul comunismului, devine
un hotel anost, o umbră a celui de altădată, pentru ca
în prezent, nerevendicat de urmașii cărora li s-a pierdut
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urma prin lume, să îl vedem aproape în
ruină. Balcoanele din fier forjat încă sunt
la locul lor, dar acoperișul și planșeele
sunt distruse; cu greu se poate spune
dacă această construcție mai poate fi
salvată, mai ales că interesul este destul
de redus. Lo calnicii ar prefera uneori să
fie demolate construcțiile în paragină,
pentru a fi construite altele noi, pe
fundații mai solide, lucru pe care noi nu
îl susținem sub nicio formă.

Catedrala Ortodoxă Sfântul Alexan -
dru și Sfântul Nicolae, ctitorie a Regelui
Carol I, a fost construită anevoios, din
diverse motive. Orașul înfloritor merita
un lăcaș de cult, mai ales că monarhia
dorea să aibă aici un edificiu simbolic al
României de după Războiul de Inde -
pendență. Se găsește cu greu (în 1899) un
loc potrivit amplasării, stabil pentru
fundare și vizibil dispre Dunăre. 

Piatra de temelie se pune în 1910, în
prezența regelui, iar până în 1912 se
edificiul este ridicat la roșu, cu acoperiș
din cupru adus de la Londra, de către
frații Survanos, comercianți greci înstă -
riți. Au fost adunați bani prin subscripție
publică, terenul a fost consolidat cu
piloni de stejar donați de comisia
europeană, iar manopera și utilajele au

fost asigurate de șantierul naval local.
Lucrările s-au oprit însă în acest stadiu,
pentru a fi reluate abia în 1933. Con strucția
în stil neoromânesc, proiectată de
arhitectul-inginer Nicolae C. Mihă escu, a
fost finisată la exterior până spre 1940, dar
interiorul rămăsese neabordat. A venit
războiul, care a afectat și cate drala încă
neterminată, iar lucrările de reparații au
fost încheiate abia în 1974, pentru ca
sfințirea să se facă în 1982, după pictarea
interiorului (pictorul Gheorghe Răducanu).  

Restul caselor și clădirilor au destine
dintre cele mai diferite, în funcție de
regimul de proprietate și de evoluția
demografică a localității. Sunt în primul
rând casele vechi, din apropierea falezei,
deținute cândva de comercianți. Con -
struite din zidărie de cărămidă sau piatră,
integral sau parțial (cu etajul din lemn),
acestea erau gândite să aibă magazin la
parter și locuința deasupra. Proprietarii,
greci de regulă, nu au mai venit să își
revendice proprietățile, prin urmare
majoritatea au devenit ruine, părăsite
inclusiv de cei care au locuit în ele în
timpul comunismului. S-au păstrat cât de
cât func ționale doar câteva astfel de case
lângă Dunăre, folosite în prezent pentru
spații comerciale și nu se poate spune că
actualii locatari sunt complet conștienți
de valoarea lor: uneori le plachează cu
polistiren, le montează termopane și le
acoperă cu înveli tori de orice alt tip decât
cele originale (țigla ceramică). Încă
fascinează balcoanele lor din fier forjat,
bovindourile din lemn, stilul lor clasic,
eclectic sau balcanic inconfundabil. 

Catedrala Ortodoxă din
Sulina s-a dorit a marca
punctul terminus al Dunării,
în contextul în care și la
izvorul acestui fluviu, în
Munții Pădurea Neagră, exista
o catedrală ridicată de familia
Hohenzollern-Sigmaringen.
Stilul neoromânesc vine cu
picturi murale exterioare și
medalioane, coloane și
ancadramente din piatră
sculptată. Din păcate, pare
încă un proiect nefinalizat și
nu se întrevăd prea multe
șanse de mai bine, după mai
bine de un secol de la
așezarea pietrei de temelie. 

ACOPERIȘuRI ISTORICE
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ACOPERIȘuRI ISTORICE

Multe dintre casele vechi aparțin nume roa -
sei comunități lipovenești: din lemn, pe fundații
de piatră (adusă pe Dunăre de la ca rierele din
zonă), acoperite odinioară cu stuf, astăzi cu
tablă metalică și de prea multe ori cu plăci de
azbociment, despre care știm că este dăunător. 

A fost o „modă” nefastă în ultimele decenii
ale secolului trecut, când azbocimentul, ieftin
și simplu de montat, a fost folosit pe scară
largă la învelitori. Le vedem și în prezent,
sperând că locatarii nu sunt afectați și că le vor
demonta, când va fi cazul, cu toate măsurile
de protecție necesare. Casele lipovenești au
rămas locuite într-un procent mai mare și
acest lucru se vede, dar nu se poate spune că
au fost păstrate în forma lor originală. 

Despre casele românești nu se poate spune
decât că nu diferă prea mult de locuințele
rurale tipice zonei de sud a țării, construite pe
timpul comunismului. Cu camere mici și
joase, cu acoperișuri ieftine din tablă gal va -
nizată sau de azbociment, reflectă nivelul de
trai modest din perioada posbelică. 

Mai sunt construcțiile recente cu funcțiuni
de cazare (pensiuni) a căror arhitectură nu
prea amintește de specificul local. 

Câteva au ales totuși soluția unui acoperiș
din stuf, realizat după normativele actuale,
ceea ce este lăudabil. Materia primă este
aproape gratuită, dar din păcate se găsesc tot

Acoperișurile din
azbociment, gândite în
principiu pentru
construcții zootehnice, 
au fost adoptate cu
entuziasm de către
localnici din motive
financiare, obținând și
avantajul unei
termoizolații bune. 
Totuși, prin aceasta și-au
pus (și își pun) sănătatea
în pericol, iar tradiția
acoperișurilor din stuf sau
olane s-a pierdut brusc.
Actualele acoperișuri din
stuf sunt montate de către
firme specializate, care au
înțeles că există o
oportunitate de piață reală
și au reînvățat să le
execute, după metode
tradiționale, adaptate
normativelor în vigoare.

mai puțini meseriași care să le execute. Este
greu de presupus ce se va întâmpla cu această
localitate. Proiecte europene sunt, dar în afară
de câteva subvenții pentru localnici, totul a
rămas doar pe panouri și nu prea sunt semne
că lucrurile se vor schimba. Turismul ar
putea-o salva, dar statutul de rezervație
naturală limitează acest lucru. Un aflux mai
mare de turiști ar distruge ceea ce este aici,
încă unic în România și poate în Europa:
natura sălbatică, ce își manifestă permanent
tendința de a acapara orice proiect uman lăsat
nesupravegeat. 
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Combinând mai multe ferestre de mansardă, fie pe verticală, fie pe orizontală, relația dintre spațiul interior și
cel exterior își schimbă dinamica, adică ai o vedere extinsă mult spre afară, iar casa ta primește mai multă
lumină naturală. 

Articol realizat cu fotografii și informații de actualitate oferite de compania Velux.

Cele 5 soluții VELUX combi

5 soluții combi pentru mai multă
lumină naturală la interior

FERESTRE DE MANSARDă

Beneficiile soluțiilor combi
O suprafață vitrată mai mare îți va inunda camera de lumină

naturală. Iar lumina naturală este esențială pentru un stil de viață
sănătos, pentru că îmbunățește capacitatea de învățare și de
concentrare îți dă energie și optimism. Dar nu doar atât, cu cât ai mai
multă lumină naturală, cu atât vei consuma mai puțină lumină
artificială.

Ca regulă generală, îți recomandăm ca suprafața vitrată să
reprezinte cel puțin 10% din suprafața podelei. Important este și
modul de deschidere: pentru un parapet de până la 130 cm, alege
ferestre cu deschidere de sus, astfel vei putea să așezi și piese de
mobilier sub ele. Iar pentru un parapet de maxim 150 cm, alege
ferestre cu deschidere de jos.

n Soluția combi Duo: două ferestre de mansardă, montate pe
orizontală pentru mai multă lumină naturală la interior și pri ve liște.

n Soluția combi Bandă de lumină: ferestrele de mansardă
montate pe verticală în spații înguste precum holuri, casa scării
sau băi creează o bandă de lumină naturală.

n Soluția combi Quattro: patru ferestre de mansardă identice,
prin care lumina naturală intră din plin în toată încăperea.

n Soluția combi de coamă: o soluție inovatoare VELUX prin care
coama acoperișului devine un element spectaculos al
arhitecturii.

n Soluția combi Cabrio efect: cu ajutorul unui element
suplimentar, fix sau mobil, fereastra de mansardă se poate
extinde până la podea.
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Pe lângă cantitatea de lumină naturală, vei avea și o priveliște
extinsă spre exterior, iar casa ta va părea mai mare, mai deschisă și
mai primitoare.

Accesorii utile pentru mai mult confort în mansardă
Pentru a diminua razele puternice ale soarelui și pentru efect de

întunecare în cameră, poți accesoriza ferestrele de mansardă cu rulouri.
Sunt opțiunea ideală pentru dormitoare, pentru că asigură un somn cu
adevărat odihnitor pe timpul nopții sau un pui de somn revigorant în
timpul zilei. Noile rulouri sunt disponibile și cu șine glisante cu finisaj
alb, pe lângă cel de aluminiu periat, pentru a se potrivi perfect cu
ferestrele de mansardă albe VELUX. Finisajul alb este tratat împotriva
razelor UV și nu va fi afectat de razele soarelui. Sunt concepute special
pentru ferestrele de mansardă VELUX, deci nu este nevoie de tăieturi sau
măsurători speciale atunci când sunt alese, și se montează foarte ușor.

Pentru un control eficient al căldurii, alege rulourile exterioare
parasolare, care pot reduce temperatura din mansardă cu până la 5
grade Celsius. Iar pentru protecție totală, alege roleta exterioară.
Reduce aportul de căldură, controlează lumina, îmbunătățește izolația
termică, diminuează zgomotele și îți oferă protecție împotriva intrărilor
prin efracție. www.velux.ro

Combi Duo Combi Cabrio 

Rulou exterior
parasolar

Roletă 
exterioară

Rulou

Combi Bandă de lumină

Combi Quattro

Combi de coamă, 
foto: Brüderl Architektur GmbH
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D elegaţi din toate ţările membre se vor reuni
la cere monia de premiere org a nizată pe 15
octombrie 2021 la Mar burg. 

Juriul IFD a publicat no mi nalizarile pentru
premiile IFD 2021, alese din peste 80 de proiecte
din SUA, China, Estonia, Letonia, Polo nia, Aus tria,

Rusia, Elveţia, Ungaria şi UK. La fiecare dintre
cate goriile de concurs – faţade, acoperişuri terasă,
aco perişuri metalice respectiv ţiglă au fost alese 3
proiecte. 

Le indicăm mai jos în ordine alfabetică, fără
nicio relevanţă privitor la ordinea de premiere. 

După o pauză pandemică, Asociaţia Internaţională IFD organizează
primul eveniment cu participare fizică, Congresul IFD 2021, având
drept punct culminant acordarea premiilor IFD 2021. 

Premiile IFD 2021

IFD AWARDS 2021 - 15 octombrie 2021

FAţADE

n Renovare clădire
rezidenţială - Grenadier -
gasse Graz Austria -
Spitzer GmbH  

n Centrul de sport 
pentru copii SIRIUS,
Rusia, ALTES Ltd 

n "Tőzsdetojás" – Bursa 
din Kecskemét, Ungaria - 
TETŐ-KOVÁCS Kft. 

EvENIMENT
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ACOPERIşURI 
TERASă

n Renovare Centru multi -
func ţional Letonia -
ALmONT Ltd 

n Resch & Frisch,
Gunskirchen, Austria -
Büsscher & Hoffman
GmbH 

n Clădire rezidenţială &
co mer cială Burggasse 15,
Graz, Austria -  Spitzer
GmbH 

n Palatul Károlyi-
Csekonics Budapesta -
Pilisi Pléh-Boy Kft 

n Biserica Naşterii 
Letonia - 
ABC JUmTS Ltd 

n Reconstrucţia
Pavilionului Regal
Ecvestru, Ungaria -
HOREX Ltd 

ACOPERIşURI
mETALICE
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EvENIMENT

n Bodley Court, Kings
College, SUA - Claude N
Smith Ltd 

n Biserica St. Andrew's
SUA - Durable Slate 

n ministerul economiei
Letonia - ALPI JUmTI
Ltd 

ACOPERIşURI
ţIGLă

Primul eveniment cu participare fizică în piața de
acoperișuri, după anularea mondialului de la Beijing
programat în 2020 din motive pandemice, este Congresul
IFD din această toamnă din Marburg, Germania.
Tradițional, cele două evenimente majore ale IFD -
Concursul Mondial al Montatorilor și  Premiile IFD - se
alternează, singurul organizat anual fiind Congresul. 

Și anul acesta vorbim de un eveniment complex, ce
reunește concursul de proiecte și dezbaterile la care
participă delegații din numeroase țări, inclusiv din afara
Europei, și reprezentanți la cel mai înalt nivel ai marilor
companii producătoare din lume, membre ale orga -

nizației (intrați pe site-ul IFD și veți înțelege ce
înseamnă!). Cele 4 teme de competiție sunt
următoarele: fațade, și respectiv tipuri de învelitoare -
acoperișuri înalte (învelitoare din țiglă), acoperișuri
fălțuite (învelitoare metalică) și membrane
termosudabile (bitum + PVC). 

Publicăm în paginile de față o avanpremieră a
evenimentului la care vom participa, punctând succint
toate lucrările calificate pe lista scurtă de nominalizări.
Sperăm totodată că în anii următori vom regăsi și
companii românești între concurenți și, de ce nu, între
câștigătorii premiilor IFD! 
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MATERIALE DE TOP

Sistemele de impermeabilizare aplicate în stare
lichidă câștigă teren pe piața acoperișurilor,
influențând nu doar modul în care sunt abor -
date lucrările de construcții, ci chiar arhitectura
clădirilor, deoarece proiectanții nu mai sunt
condiționați de numeroasele detalii tehnice și
logistice pe care le presupune execuția un
acoperiș clasic. De asemenea, în cazul recon di -
ționării unui acoperiș vechi, aplicarea mem -
branelor lichide vine cu numeroase avantaje,
precum rapiditatea lucrării, economisirea resur -
selor prin folosirea vechii structuri sau con ti -
nuarea fără întreruperi a activității în locația
respectivă. Dar pentru a profita de toate bene -
ficiile unui sistem de acoperiș modern, este
nevoie să ne orientăm către produsele cu
adevărat performante, care și-au dovedit
calitatea în timp și au garanția unui brand cu
notorietate. în acest sens, sistemele MasterSeal
Roof de la Master Builders Solutions,
utilizate cu succes în toată lumea de peste două
decenii și îmbunătățite permanent, pot fi con -
siderate un reper.   

MasterSeal Roof  - soluția rapidă și
eficientă de impermeabilizare a acoperișului

Î n ultimii 10 ani, au fost realizați peste 15 milioane de metri
pătrați de acoperiș MasterSeal Roof, ceea ce reflectă
succesul de care se bucură aceste sisteme. Membranele

poliuretanice și poliureice MasterSeal Roof sunt soluții rapide
de impermeabilizare care pot fi puse în operă continuu, fără
pauze, independent de celelalte lucrări de pe șantier, deoarece
membranele lichide se întăresc rapid, cu rezultate imediate.
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Acestea capătă o rezistență durabilă în mai puțin de un minut
de la aplicare, fiind proiectate să oprească apa din exterior sau
să o rețină în interiorul structurii de beton atunci când este
nevoie, eliminând-o lent datorită permeabilității la vapori.

Un mare plus al lor este și faptul că se pot aplica, prin
pulverizare sau manual, pe majoritatea tipurilor de straturi
suport: beton și mortare pe bază de ciment, oțel, lemn și
derivate din lemn, membrane bituminoase, diverse tipuri de
hidroizolații polimerice care nu își mai îndeplinesc rolul. Astfel,
pot beneficia de acoperișuri noi și performante clădiri cu
destinații diverse: rezidențiale, de birouri, industriale,
comerciale ș.am.d., având asigurată în prealabil termoizolația
calibrată corespunzător. Membranele MasterSeal, aplicate în
straturi subțiri, respectă îndeaproape forma acoperișului,
indiferent dacă este tip terasă sau înclinat, intervenind cu
noutatea cromaticii, pentru care se poate opta dintr-o gamă
largă de nuanțe personalizate. 

În principiu, sistemele sunt compuse din 3 straturi: 
n grund (primer) P cu aderență puternică la stratul

suport, având rolul de a împiedica circulația apei între straturi
și capacitatea de ”autoreparare”;

n membrana hidroizolantă M care are o elasticitate
ridicată și previne apariția oricăror fisuri în cadrul sistemului;

n stratul final TC, deosebit de rezistent la condiții meteo
extreme, inclusiv radiații UV, protejând hidroizolația și
conferind sistemului un aspect agreabil.
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MATERIALE DE TOP

Sistemele pe bază de membrane lichide din gama largă
MasterSeal au caracteristicile fizice optime pentru a face față
și mișcărilor dinamice la o gamă largă de proiecte de structuri,
date fiind variațiile de temperatură și umiditate posibile într-
un climat temperat excesiv ca al nostru. 

Combinând în mod inteligent anumite game de grunduri
speciale și straturi de acoperire, rezultă sisteme pentru diverse
aplicații cum ar fi acoperișuri, balcoane, parcări, subsoluri, chiar
tuneluri sau rezervoare, lucrări greu de abordat, de multe ori
ascunse. 

Sistemele MasterSeal Roof, concepute special pentru
acoperișuri, includ materiale poliuretanice și poliureice hibride
potrivite pentru toate condițiile climatice cu care se confruntă
o construcție, pe orice continent, de la iernile severe din
Mongolia până la atmosfera tropicală din Singapore și la
căldura uscată din Australia. Soluțiile pentru acoperiș din
gama MasterSeal Roof sunt proiectate așadar pentru a proteja
acoperișurile terasă sau înclinate din medii agresive, chiar și în
locații în care se întâlnesc variații termice extreme. Mem bra -
nele perfect continue, fixate monolitic pe substrat sunt
capabile să reziste efectelor vântului, temperaturilor ridicate,
șocului termic și se pot acomoda la mișcări structurale
rezonabile. 

Avantajele MasterSeal Roof 
n Formează sisteme complete, continue,

hidroizolante, fără a avea nevoie de suduri și îmbinări
care devin de multe ori zone vulnerabile ale unui
sistem de impermeabilizare. 

n Sistemele pot fi aplicate pe majoritatea tipu rilor
de substrat - beton, asfalt, metal, lemn etc.

n Permit aplicații simplificate pentru acoperișuri cu
zone de acumulare, străpungeri și structuri complexe.

n Potrivite atât pentru proiecte noi, cât și pentru
recondiționări.

n Deseori, acoperișurile pot fi reparate fără a
îndepărta vechiul strat de impermeabilizare, ceea ce
înseamnă economii importante de timp și costuri.

n Suprafețe acoperite pot fi nelimitate, inte grând
cu succes detaliile și diversele elemente constructive
ale sistemelor de acoperiș.

n Au durată lungă de viață, în condiții dure de
mediu - gamă largă de temperaturi, expunere directă
la uv, vânt, ploaie, gheață etc. Proprietățile speciale ale
acoperirilor permit o durată de viață de până la 25 de
ani și chiar mai mult.

n Aplicarea nu presupune un efort logistic major,
prin urmare se poate realiza fără întreruperea activității
curente în interiorul clădirii. Chiar și tubulaturile
sistemelor de aer condiționat sau insta lațiile pot
funcționa neîntrerupt în timp ce sunt acoperite cu
MasterSeal Roof.

n întărirea și crearea rapidă unor membrane
rezistente permite ca lucrarea să avanseze fără timpi
morți și fără întârzieri neprevăzute. 

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

n Greutatea redusă, de aproximativ 3 kg / m², 
nu grevează asupra structurii de rezistență a clădirii.
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Unul dintre atributele cheie ale sistemelor MasterSeal este
așadar capacitatea de a face față fisurilor dinamice care apar în
timpul sau după construcție. Un alt aspect important este
faptul că, atunci când sunt perforate accidental, nu permit ca
apa să intre pe dedesubt.

Alegerea sistemelor de membrane bicomponente aplicate
prin pulverizare reprezintă o garanție pentru toți actorii impli -
cați într-un proiect de etanșeizare a acoperișului terasă. Aceștia
au la dispoziție o soluție rapidă, estetică, verificată în timp, pusă
în operă de echipe specializate, care nu au nevoie de foarte
multe indicații tehnice. Sunt posibile abordarea suprafețelor
verticale, hidroizolarea rapidă a detaliilor, des chi derilor și
străpungerilor, cum ar fi cele pentru ventilatoare, luminatoare și
coșuri de fum. Un alt avantaj major este că acoperirea nu
prezintă suduri sau suprapuneri și este capabilă să reziste inclusiv
la rădăcini de plante, cum se întâmplă în cazul acoperișurilor
verzi sau al altor amenajări similare peste spațiile locuite.
Produsele MasterSeal pot fi utilizate astfel pentru renovarea
acoperișurilor vechi, fără necesitatea de a îndepărta membranele
existente, ci doar prin pulverizarea in-situ peste vechea
hidroizolație, oferind o soluție simplă și rapidă de mentenanță.

Despre Master Builders Solutions
Sub marca umbrelă globală Master Builders Solutions®,

oferim soluții chimice avansate pentru construcția, între ținerea,
repararea și renovarea structurilor. Marca se bazează pe o
experiență de peste 100 de ani în industria construcțiilor.
Portofoliul nostru cuprinde amestecuri de beton, aditivi de
ciment, soluții chimice pentru construcții subterane, sisteme
de impermeabilizare, etanșanți, sisteme de reparații și protecție
a betonului, chituri de performanță și sisteme de pardoseală
performante, precum și soluții pentru energia eoliană off-off și
offshore. Pentru a rezolva provocările specifice de con struc ție
ale clienților noștri de la concepție până la finalizarea unui
proiect, ne bazăm pe cunoștințele noastre de specialitate,
expertiza regională și experiența acumulată în nenumărate
proiecte de construcții din întreaga lume. Folosim tehnologiile
globale și cunoștințele noastre aprofundate despre clădirile
locale, pentru a dezvolta inovații care să ajute clienții noștri să
aibă mai mult succes și să dețină construcții durabile. Operăm
site-uri de producție și birouri de vânzări în peste 60 de țări.

Despre MBCC Group
Grupul MBCC este unul dintre cei mai importanți furnizori

de produse chimice și soluții pentru construcții la nivel mondial
și a rezultat din Divizia pentru Produse Chimice pentru
Construcții a Grupului BASF. Oferim produse și soluții
inovatoare și durabile pentru industria construcțiilor din diferite
sectoare, cum ar fi clădiri, structuri, construcții sub terane și
construcții noi, precum și pentru renovare. Mărcile noastre
puternice Master Builders Solutions®, PCI®, Thermo tek®,
Wolman®, Colorbiotics® și Watson Bowman Acme® sunt bine
stabilite pe piață. Cu inovațiile noastre, abordăm pro vocările
de durabilitate din industrie. Grupul MBCC este format din
aproximativ 70 de persoane juridice la nivel mondial și
găzduiește aproximativ 7.500 de experți în construcții în peste
60 de țări.

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

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

Pentru mai multe informații, accesați: 
www.mbcc-group.com
Construim performanțe durabile!
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Anuala de Arhitectură
București 2021

Așa cum ne comunică echipa de
organizare, Anuala de Arhi tec tură
București 2021, ediția a XIX-a, pre -

supune o serie de eve ni mente, dezbateri,
workshopuri, con cursuri, apeluri de idei,

podcasturi și ateliere publice având ca
temă calitatea în arhitectură, urbanism,
construcții, plecând de la o optică diferită,
după cum reiese și din logo-ul
evenimentului: 7111 COD CAEN. 

Prin aceasta, ni se sem nalează faptul că un
procent impresionant de construcții din
Ro mânia nu sunt realizate prin decizia
finală a profesionistului arhitect și pro -
iectant.

Anuala de Arhitectură organizată de OAR București a fost una dintre puținele manifestări de anvergură din
domeniul construcțiilor desfășurate în această perioadă a pandemiei, străduindu-se să semnaleze și să
dezbată temele importante ale momentului. Ediția 2020 a avut loc în plină pandemie, cu adaptarea necesară
(parțial online), iar ediția de anul acesta a început deja printr-o serie de manifestări, pentru ca în noiembrie
să fie momentul culminant, Gala de premiere. Manifestarea de anul acesta este una jubiliară, deoarece în
această vară s-au împlinit 20 de ani de la înființarea Ordinului Arhitecților din România. Revista noastră
este și anul acesta prezentă la evenimentele Anualei de Arhitectură București, în calitate de partener media,
așa cum o face de aproape un deceniu, în ideea că multe dintre preocupările și lucrările înscrise în concurs
sunt de interes și pentru acest domeniu. 
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Iată în continuare și argumentația orga ni -
zatorilor: ”În contextul în care, în Uniunea
Europeană, există un trend puternic de
dereglementare a profesiilor liberale,
efectele neputinței apărării acestor
profesii, în unele țări europene este
devastator pentru calitatea con strui tului
și calitatea vieții în general. Prin Anuala de
Arhitectură București 2021, chestionăm
cum și dacă piața de construcții și proiec -
tare, direcțiile antreprenoriale, inițiativele
de stat și particulare pot regla singure
calitatea arhitecturii și a construcțiilor sau
mai este nevoie de altceva, acel altceva
care să ofere o anumită stabilitate și
echilibru. Dacă în unele țări europene,
profesia de arhitect este protejată ca

profesie liberală, în alte țări, ea pare a fi la
îndemână oricui. Cazul României este
paradigmatic.

Arhitect sau non-arhitect, pro fesionist
sau ne-profesionist, toți pot avea codul
CAEN 7111 pentru propria firmă, codul
specific activității de arhitectură. Pe de
altă parte, ne displac orașele autohtone,
dar ele sunt definite, în final, prin
negocierea unor părți în care, de multe
ori, profesioniștii nu au decizia finală. În
România, proiectarea construcțiilor pare
realizată de spe cialiști, dar, în practică, ea
se subor donează unui demers total diferit:
profesionistul, arhitectul, proiectantul
devin uneori o entitate fără drept de
decizie finală într-o firmă. 

Și atunci cum se construiește Orașul?
Cum obținem calitatea în arhitectură, în
urbanism și construcții? Complexitatea și
impli cațiile proiectării clădirilor au făcut
ca societatea să legifereze faptul că
soluțiile de arhitectură pot fi livrate doar
de echipe specializate de arhitecți, in -
gineri, profesioniști în arhitectură,
ur banism, design și construcții. Reali tatea
ne arată, însă, că lucrurile sunt departe de
a se desfășura astfel. Specialistul în
proiectare pierde teren în fața unor abor -
dări empirice, al căror efect, din păcate, îl
resimțim cu toții.”

Anuala de Arhitectură București 2021,
ediția a XIX-a, trage astfel un semnal de
alarmă asupra condiției de decizie a pro -
fesio nistului român, con diție ce deter mină
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calitatea con   strucțiilor în me diul autohton.
Trebuie să repunem în discuție rolul arhi -
tectului, al specialistului în construcții și
valoarea unui mediu de calitate. In con -
gruențele legislative, eta pele de avizare,
glosarul de termeni în arhitectură și
construcții, îm bu nătățirea legii 184, codul
construcțiilor, legea 50, legea 10, legea 350,
cercetarea și inovarea tehnologică, am -
prenta de carbon, toate acestea devin teme
de dezbateri publice în actuala ediție a
Anualei de Arhitectură București, o dez -
batere și un think tank la nivel na țional, dar
și internațional, despre rolul arhi tectului și al
profesionistului în societatea de astăzi.

Ca și la edițiile precedente, concursul
va avea patru categorii mari:

n arhitectura construită (cu cate -
go riile Arhitectura locuinței individuale,
Arhitectura locuinței colective, Arhitec -
tură publică, Arhitectură și patrimoniu,
Arhitectură, spațiu public și peisaj);

n arhitectura amenajărilor inte -
rioare (Amenajări rezidențiale, Amenajări
HoReCa, Amenajări corporate și retail,
Expoziții, standuri și scenografie, Design
de obiect);

n arhitectură și cercetare (Carte de
arhi tectură, Arhitectură și experiment,
Diplo me de arhitectură);

n arhitectură de portofoliu (Arhi -
tectura locuinței, Arhitectură publică,
Amenajări de interior.

În cadrul categoriei ”Arhitectură
construită” sunt incluse proiectele înscrise
în concurs care au ca destinație domeniul
corespunzător (categoria). Proiectele
trebuie să fie realizate în București sau în
țară de către arhitecți OAR București,
precum și de către arhitecții OAR din țară
care au construit în București. 

Arhitecții români stabiliți în străinătate
pot participa cu proiecte care se înca -
drează în prezenta secțiune, indiferent
dacă sunt membri OAR sau nu.  Proiectele
trebuie să fie finali zate în ultimii 4 ani și să
nu mai fi par  ticipat la alte ediții ale Anualei
bu cu reștene. 

Programul competiției de proiecte al
AAB 2021, ediția a XIX-a 
n 8 octombrie 2021: eveniment aniver -

sar - 20 ani de OAR București (pe 8
octom brie 2001 s-a înființat filiala OAR
București)

n 27 și 28 octombrie 2021: Think Tank
AAB2021 

n 1 noiembrie 2021: deadline predare
online proiecte pentru concurs

n 2 - 3 noiembrie 2021: verificarea teh nică
n 4 - 8 noiembrie 2021: preselecție
n 9 - 10 noiembrie 2021: jurizare
n 11 - 12 și 15 - 16 noiembrie 2021:

Public Pitch Day
n 25 noiembrie 2021: Gala AAB 2021

Cu două decenii în urmă, la teatrul
Național din București circa 900 de
arhitecți din întreaga țară participau la
Conferința Națională de constituire a
OAR. Pe 8 octombrie același an, în Sala
frescelor din cadrul UAUIM, se puneau
bazele Filialei Teritoriale București a
ordinului. 

Pentru a fi la curent cu noutățile și 
urmă toarele evenimente, puteți accesa:
www.anuala.ro
www.oar-bucuresti.ro
Facebook: anuala.arhitectura
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Încălzirea globală nu mai este
de mult o teorie, ci o realitate care
are consecințe imediate asupra
vieții oamenilor și stabilității eco -
sistemelor, prin dereglarea finelor
echilibre care există în natură. În
ultimii 200 de ani, începând cu
revoluția industrială, ritmul de
consum al resurselor planetei a
crescut exponențial, în ton și cu
deșeurile inevitabile ale producției,
distribuției și folosirii a cantități din
ce în ce mai mari de bunuri de larg
consum.  

Printre cele mai dăunătoare
efecte secundare ale arderii
combustibililor fosili în procesele de
producție, este eliberarea de CO2
în atmosferă, un gaz cu efect de

seră ce determină creșterea
temperaturilor la nivel global. 

Uniunea Europeană a adoptat în
acest an planul privind Legea
europeană a climei cu obiectivul de
a reduce emisiile gazelor cu efect
de seră cu 55% până în 2030, parte
a Pactului verde european semnat
la Paris, prin care UE dorește să
atingă neutralitatea climatică până
în 2050. 

Marile companii trebuie
să acționeze

Cel mai mare producător de oțel
din lume, ArcelorMittal, unul din
furnizorii de materie primă de

calitate pentru produsele
RUFSTER, are de ase menea
inițiative ambițioase în vederea
reducerilor emisiilor de CO2 în
procesele de producție.  

Gigantul multinațional a lansat
brandul XCarb®, cu tehnologii
revoluționare de ultimă generație
pentru producerea oțelului în
condiții de neutralitate a carbonului
țintind să reducă emisiile de CO2 în
Europa cu 25% și să atingă
neutralitate climatică până în 2050. 

Bazat pe investiții concrete în
proiecte pentru reducerea emisiilor
de CO2, ArcelorMittal generează
economii la emisii care sunt mai
apoi convertite într-un volum
echivalent de oțel realizat în mod

RUFSTER - Primul producător de țiglă
metalică din România care folosește materie primă
cu certificat verde XCarb® de la ArcelorMittal
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ecologic, acestea fiind consolidate
la nivel AM Flat EU și vândut ca
„Certificate verzi XCarb®”.  

Facem parte
din mișcare

Suntem mândri să anunțăm că
RUFSTER este primul producător
de învelitori metalice din România
care va folosi materia primă cu
certificat verde XCarb® de la
ArcelorMittal!

Începând din luna August am
primit o comandă de rulouri pe
materie primă MPR Premium pe
nuanțele Maro RAL8017, Maro-
grafit RAL8019, Negru RAL9005 și
Gri-antracit RAL7016 din care se

pot realiza cele mai apreciate
produse din portofoliul Rufster
inclusiv țiglă metalică Celesta sau
Aqua, tablă click Aeris sau ștacheți
metalici. 

Vezi oferta completă de produse
pe www.rufster.ro

Iată și partea „verde”:
Materia primă pe care o folosim din
August însumează 195 tone de oțel
prevopsit. 

Aceste 195 de tone, înmulțit cu
2,112 tone media de emisii, ar fi
rezultat circa 411,84 tone de
emisii CO2 în at mos feră, pe
care RUFSTER le-a evitat!

Suntem pe drumul cel bun :)
Dacă și tu îți dorești să participi
activ la reducerea emisiilor de CO2,
comandă produsele RUFSTER pe
materie primă XCarb®.
Odată cu comanda ta, îți vom
elibera special un „Certificat oțel
verde” care va atesta faptul că ai
ales să vezi dincolo de ziua de azi
și să ai grijă de un viitor mai bun. 

Produsele Rufster sunt co mer -
cializate prin intermediul dis tri buitorilor
de încredere din țară.
Lista acestora se găsește pe
www.rufster.ro la secțiunea Contact
> Distribuitori.
Pentru mai multe informații și
prețuri, apelează Infoline
0756.90.90.90
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în procesul de mansardare, fie că este vorba despre o construcție nouă, dar
mai ales în cazul amenajării unui pod de imobil existent, avem o serie de
reguli generale care trebuie cunoscute - și acestea sunt cunoscute de către
specialiști, dar mai puțin de către viitorii beneficiari, care pot lua decizii pripite,
nebazându-se pe ceea ce se poate realiza efectiv, în condițiile date, ci pe
considerente de altă natură (financiare, estetice, legate de nevoile locative
stringente). Orice asemenea spațiu are limitele lui, date de structura întregii
construcții, de zonele de acces, situația acoperișului, a planșeului ș.a.m.d. Prin
urmare să vedem ce este o mansardă, ce se poate și ce nu în acest spațiu,
cum îl putem folosi mai eficient fără a ne pune în pericol siguranța, confortul,
sănătatea, respectiv bugetul. Acesta cu ajutorul câtorva spicuiri din normativul
NP-64-02, pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit, și a unor
observații asupra practicilor generale și particulare întâlnite.

Amenajarea mansardei este con di -
țio nată așadar de spațiul
dis ponibil, pornind de la o struc -

tură care este integrată în cea a întregului
imobil. Prin transformarea în spațiu
locuibil, venim cu un supliment de greu -
tate, de sarcini statice și dinamice, cu
transformări asupra termoizolării și
hidroizolării acoperișului. Acest spațiu va
fi încălzit altfel, va avea o umiditate
diferită, iar în caz de seism elementele de
construcție vor fi supuse unor solicitări
sporite; lucru valabil mai ales în cazul
construcțiilor cu regim mare de înălțime,
la cutremur, vârful structurii de rezistență,
deci la nivelul mansardei, va avea o
deplasare mai mare în momentul elastic
și postelastic (când clădirea se „îndoaie”),
fapt care se va suprapune peste mișcarea
de torsiune generală. Iată, deci o condiție
de bază: fixarea temeinică a tuturor

elementelor structurale la acest nivel și
evitarea încărcărilor excesive care nu doar
grevează asupra structurii generale, ci și
conferă o inerție mare în caz de seism. Iar
pentru a porni la drum pe această cale a
construcției mansardei, este nevoie de
aportul specialiștilor, pe toate domeniile
de specialitate (structură, arhitectură,
instalații). Este nevoie de certificat de
urbanism, pentru că se schimbă des -
tinația din acoperiș tip șarpantă în
mansardă; este nevoie de expertiză
tehnică pentru avedea dacă imobilul
necesită reparații sau consolidări; este, pe
cale de consecință, nevoie de un proiect
pentru obținerea autorizației de con -
strucție. Altfel este riscant să locuiești
într-o casă modificată astfel și, la vânzare,
este posibil să existe dificultăți atunci
când pe acte va scrie cu totul altceva
decât realitatea din teren.

REGULI DE CONSTRUIRE
A MANSARDEI 



45

Mansarda – un nou etaj
Mansarda este definită ca spațiu

funcțional cuprins între învelitoare şi
ultimul nivel al unei clădiri, care asigură
respectarea cerinţelor de siguranţă,
protecţie şi confort corespunzătoare
locuirii, incluzându-se în numărul de
niveluri supraterane. Podul este doar
spațiul dintre învelitoare și ultimul
planșeu, circulabil sau necirculabil, și fără
încălzire. Se poate vorbi de un acoperiș
mansardat doar dacă este un acoperiș
cu pantă, pantă care nu contează atâta
timp cât este în regulă înălțimea liberă,
zona în care se poate circula și activa
fără să dăm cu capul de tavan; poate
exista un singur versant sau doi, cu
pante drepte sau frânte (acestea din
urmă permit o suprafață utilă mai
mare). Mansardele pot lua ființă în
poduri circulabile existente, ori la clădiri
existente cărora li se modifică parțial sau
total acoperișul (indiferent că este cu
șarpantă sau tip terasă). Mai există și
varianta construcției unei mansarde la o
clădire nouă, unde totul se proiectează și
se execută deodată, integrat. Este o
practică întâlnită tot mai des în ultimii
ani, deoarece se reduce substanțial costul
de construcție, beneficiind de avantajele
materialelor moderne de ter moizolare și
hidroizolare, materiale care nu existau în
perioada inventări man sardei, acum
câteva secole. Pentru a fi definită ca atare
și a putea fi autorizată, mansarda trebuie
să asigure condiții de funcționalitate și
siguranță în exploatare, rezistență și
stabilitate a acoperișului, protecție la foc,
un mediu interior igienic, cu iluminare și
ventilare naturală eficiente, izolare
termică și hidrofugă corespunzătoare,
protecție optimă împotriva zgomotului.
Aici am putea menționa faptul că
suntem condiționați și de materialul
învelitorii – unele acoperișuri sunt mai
afectate acustic în caz de ploaie, grindină,
vânt puternic, păsări etc.  

În mansardă se pot adopta diverse
soluții de com partimentare sau distribuire
a spațiilor: apartamente independente pe
un nivel, pe un nivel cu supantă, sau pe
două niveluri, în funcție de spațiul
disponibil, optând pentru căile de acces
posibile, separate de apartamentele de
dedesubt. Mansardarea poate fi de ase -
menea o soluție de extindere pe verticală
a ultimului nivel, accesul făcându-se prin
intermediul unei scări interioare, din
cadrul spaţiului de la ultimul nivel existent,
astfel încât mansarda să devină un
apartament tip duplex sau triplex îm -
preună cu acel ultim nivel. 

Geometria determină 
siguranța și confortul

Mansardele pot avea forme dintre
cele mai diverse, în funcție de pantele
învelitorii, dar câteva condiții trebuie să
existe din perspective înălțimii utile.
Astfel, în zona cu înălțime maximă,
înălțimea utilă trebuie să fie de:

n minim 2,55 m pentru încăperile de
locuit și bucătării

n minim 2,30 m pentru dega ja -
mente, debarale și băi 

De asemenea, trebuie asigurată, cel
puțin parțial, o înălțime liberă de
circulație de minim 1,90 m, spațiul care
îndeplinește această condiție fiind
considerată zona activă a mansardei.

Această zonă activă definește și confortul
de care locatarii se pot bucura, fără să
aibă grijă permanent la poziția capului,
cum își mișcă mânile sau cum se scoală
de pe fotoliu. Restul spațiului poate fi
inclus (și delimitat cu pereți) în zona utilă
a mansardei, după reguli care depind de
panta acoperișului. 

Cu cât panta este mai mare, cu atât
putem face peretele respectiv mai mic,
mărind suprafața utilă; astfel, peretele
care limitează mansarda în zona joasă
poate avea cel puțin:

n 1,50 m dacă acoperișul are panta
mai mică de 20º

n 1,20 m dacă acoperișul are panta
cuprinsă între 20º și 45º

n 1,00 m dacă acoperișul are panta
de peste 45º

Tot ce nu îndeplinește aceste condiții
este de preferat să nu fie inclus în spațiul
util al mansardei, decât dacă poate fi
ocupat cu zone de depozitare, pentru
integrarea unor soluții de climatizare sau
diverse instalații care să nu trebuiască
accesate decât în cazuri excepționale. 

Geometria spațiilor unei mansarde
are caracteristici particulare față de o
cameră obișnuită care poate fi pris ma -
tică, cilindrică etc.; problema este, desigur,
tavanul înclinat, care poate pune
probleme amenajării, dotării cu obiecte
sanitare sau echipamente de băcătărie și
mobilării. 
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De exemplu, se recomandă ca,
atunci când patul este amplasat sub
tavanul înclinat (ceea ce poate fi o
metodă de utilizare eficientă a spațiului),
la 70 cm de peretele scund să fie
asigurată o înălțime de 1,90 m. De ase -
menea, tot pentru economia de spațiu,
lângă peretele scund pot fi amplasate
obiecte de mobilier de înălțime redusă
(biblioteci joase, bufete, scrinuri etc.).
Condiția necesară pentru a nu fi
deranjați de aceste soluții este ca relația

dintre panta acoperișului și peretele
scund să fie cea recomandată anterior.
Totuși, acolo unde se desfășoară o
activitate specifică ce necesită poziția
verticală a persoanelor, mobilarea se va
face astfel încât înălțimea liberă să fie de
minimum 1,90 m. 

Este o cifră decentă, aleasă după sta -
tistici ce țin de media dimen siunii
verticale a oamenilor, dar care nu poate
asigura confortul persoanelor mai înalte.
În camera de baie, lavoarul se poate

amplasa în spaţiul cu înălţime liberă de
minim 1,90 m, iar vasul WC şi bideul se
pot amplasa în spaţiul cu tavan înclinat,
cu condiţia asigurării, la 70 cm de la
perete, a înălţimii libere de circulaţie
minime (1,90 m). Recomandarea aceasta
poate fi respectată la mansardele cu
panta acoperişului > 20° şi înălţimea
peretelui delimitator al mansardei de
minimum 1,20 m. Pentru pante mai mici,
se recomandă fie dispunerea obiectelor
sanitare pe pereţii cu înălţime mare, fie
deplasarea peretelui delimitator al man -
sardei până la o cotă convenabilă; altfel
este dificil și inestetic să aducem instalațiile
de la perete până la obiectele sanitare.

Cum ajungem, cum circulăm
Accesul spre spațiile mansardate și

circulaţia în interiorul acestora se poate
asigura prin scări interioare sau exterioare
şi lifturi, în funcţie de tipul clădirii, tipul
apartamentelor mansardate, precum şi
de posibilităţile concrete de rezolvare a
acestora. Aici am vrea să specificăm
faptul că scările, oricât ar fi de „înghe -
suite”, adaptate, contorsionate, trebuie să
îndeplinească niște condiții minime de
siguranță, conform nor mativelor în
vigoare. Ne referim la pante, raport treap -
tă/contratreaptă, balustradă, aderență
etc. Fiind vorba despre un spațiu locuit,
nu putem face abstracție de aceste
aspecte, inclusiv din pers pectiva eva -
cuării în caz de incendiu. Căci, după cum
se știe, cele mai multe incendii apar la
acest nivel. Realitatea este că se pot
întâlni multe asemenea soluții ale căror
standarde au fost cu mult sub dimen -
sionate, folosindu-se doar spațiul interior
disponibil, care s-a dovedit insuficient. 

Așadar, la apartamentele indepen -
dente, accesul se poate face prin
pre  lungirea scării comune interioare cu
încă un nivel (cazul clădirilor cu mai mult
de un nivel, ce au scară comună ex te -
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rioară apartamentelor), sau pe o scară
exterioară clădirii (de regulă în cazul
clădirilor individuale cu un nivel, dar
posibil şi la P+1). Aceasta din urmă
poate fi închisă sau deschisă, dar
acoperită (de preferat) și concepută
astfel  încât să confere condiţii de sigu -
ranţă utili zatorilor, inclusiv în situații
atmos ferice nefavorabile. Din ex pe rien -
ță, există într-adevăr și scări ex te  rioare
(unele prefabricate, mo dulare) care sunt
lăsate însă fără niciun pic de protecție,
ceea ce nu este bine nici din perspectiva
siguranței, nici a confortului. Nu este în
regulă să fie folosite pentru acces în
mansarde scări rudimentare care sunt
folosite de regulă ca scări de incendiu
sau de acces pe acoperiș și doar atât.

În cazul clădirilor existente, cu P+3
sau P+4 niveluri, care nu au ascensor, se
recomandă prevederea unui ascensor
exterior, sau interior (dacă este posibil).
În cazul apartamentelor mansardate
etajate (duplex) sau cu supantă, circu -
lația se face prin intermediul unor scări
interioare uşoare, dimensionate mi -
nimal. La spaţii mansardate ce constituie
extinderi ale apartamentelor de la
ultimul nivel, accesul se va face prin scări

interioare apartamentelor, rezolvate prin
decuparea planşeului de la ultimul nivel,
dimensionate minimal, dar conformate
corespunzător asigurării condiţiilor de
siguranţă. În cazul clădirilor noi, accesul la
spaţiul mansardat se asigură printr-o
proiectare iniţială corespunzătoare, în
funcţie de solicitarea beneficiarului şi
conform reglementărilor specifice. 

Mai trebuie specificat faptul că, în
cazul clădirilor de locuit colective exis -
tente, este necesar să se asigure
po si bilitatea accesului, din spaţiile co -
mune, spre învelitoarea mansardei, pentru
lucrări de întreţinere, reparaţii etc. Este o
problemă mai degrabă juridică, cu care se
confruntă mulți locatari,  și este bine ca
acest aspect să fie rezolvat amiabil, even -
tual prin montarea unei scări cu protecție
pe exteriorul clădirii.

Lumină și aer în mansardă
Relaţia mansardelor cu exteriorul,

respectiv asigurarea unei iluminări şi
ventilări eficiente, precum şi a unui
confort vizual corespunzător, se face prin
prevederea unor deschideri mai mari sau
mai mici, în funcţie de posibilităţile
concrete, în versanţii acoperişurilor man -

sardelor (prin ferestre de mansardă,
lucarne, uşi sau ferestre) și la nivelul
timpanelor prin uși sau ferestre.

Ferestrele de mansardă, montate
înclinat, în planul acoperișului, bine an -
corate în structura acestora, au o serie de
avantaje incontestabile:

n având aceeaşi pantă cu cea a
învelitorii, pot fi utilizate la mansardarea
podurilor existente, fără a produce mo -
dificări majore în structura acoperi şului şi
fără a schimba aspectul general al acestuia

n prin inserarea lor în planul aco -
perişurilor, se simplifică finisarea interioară
a tavanului mansardei.

Însorirea şi încălzirea atmosferei inte -
rioare a încăperilor pe timp de vară poate
fi rezolvată prin parasolare, rulouri sau alte
metode de acoperire exterioară sau in -
terioară. De asemenea, atunci când
mane vrarea ferestrelor este îngreunată de
poziţia acestora, în special la cele am -
plasate peste înălţimea de 2,00 m, există
modalități tehnice prevăzute de pro -
ducători, în prezent fiind elaborate
ac  țio nări de la distanță, inclusiv în variantă
auto mată sau prin aplicații de pe telefonul
mobil. 

Se afirmă că posibilitatea de întreţinere
a acestora este mai dificilă, dar rezolvarea
depinde de conformația lor, de inven -
tivitatea producătorilor; la acest nivel, orice
operațiune de între ținere poate fi dificilă,
dacă nu ai acces dinpre exterior. 

Dacă poziționarea în plan încinat face
manevrarea mai dificilă, dată fiind și
suprafața relativ redusă, este posibil ca
ventilarea să devină o problemă, iar în
acest sens, normativul recomandă reali -
zarea unei ferestre clasice supli men tare în
peretele care susține acoperișul sau
adăugarea a încă unei ferestre de man -
sardă, la o înăl țime de maximum 2 m,
care să poată fi manevrată optim. 

De asemenea, pentru a preveni
înghețul la nivelul ferestrei de mansardă,
se pot adopta soluții de degivrare. 
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NORMATIvE

Optimizarea aportului de lumină și a
circulației aerului în zona ferestrei de
mansardă se face și prin execuția
corespunzătoare a căptușelii pe interior:
marginea inferioară (glaful) se realizează în
plan vertical, iar marginea superioară în
plan orizontal. Astfel, aerul are o circulație
care încălzește sticla ferestrei, prevenind
înghețul, iar mansarda bene ficiază mai
bine de razele soarelui.

Lucarnele sunt o altă soluție de
iluminare și ventilare a mansardei. Dacă
fereastra de mansardă se poate po zițio na

oriunde în versantul acoperișului, lucarna
se va construi doar la nivelul zonei active,
oferind și posibilitatea de a avea o
perspectivă mai bună asupra exteriorului
locuinței. Condiția este ca marginea
inferioară a ferestrei să nu depășească 1,20
m, conform reco man dărilor. În so rirea şi
încălzirea atmos ferei interioare a încăperilor
sunt mai puțin evidente, manevrabilitatea
canaturilor mobile poate fi mai facilă, dar
și ilu minarea mai scăzută. Soluția
constructivă aleasă trebuie să țină cont de
acest aspect: sunt situații în care lucarna,

de di men siuni reduse și greu accesibilă, nu
oferă posibilitatea deschiderii ferestrei cu
ușurință. Mai pot exista probleme, de ase -
menea, în zona de racordare a ver sanților
cu lucarna (dolia de la nivelul învelitorii). În
cazul în care volumetria şi conformarea
spaţiului interior permit, se pot realiza
balcoane și chiar terase prin retragerea pere -
ţilor perimetrali, ob ţi nânduse astfel vitraje
de dimensiuni mai mari (glasswand, uşă-
ferestră) care au avantajul că pot asigura, pe
lângă o ilu minare şi o ventilare eficientă, o
deschidere generoasă spre exterior. 
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AşA Nu!

Anii 1990 au rămas în conștiința colectivă printr-o serie de
transformări sociale, economice, și de asemenea printr-o frenezie a
construcțiilor scăpate oarecum de sub control. Aproape în orice oraș
al țării, de multe ori în zone centrale, întâlnim încă mărturii sugestive
ale acelor vremuri: clădiri placate cu o ceramică de tip gresie sau
faianță, în planul parterului sau chiar pe întreaga fațadă. unele au avut
șansa de a scăpa de acele finisaje, altele încă ne însoțesc în periplul
nostru, uneori amenințător, deoarece parcă stau gata să se desprindă.
în spiritul nostalgiei după acei ani, poate e momentul să ne reamintim
cum au apărut și... să ne întrebăm de ce încă există, în contextul în
care avem la dispoziție în prezent multe alte materiale mai practice
și cu o estetică acceptabilă.

Back in the 90’s 

De ce au apărut? O explicație poate fi dată
gândindu-ne la tarele anilor 1980, când plăcile
ceramice erau aproape de negăsit. În „Epoca de
aur”, majoritatea celor care aveau nevoie de așa
ceva erau fericiți să prinda o șarjă de gresie -
/faianță refuzată la export, de regulă cu relații și
intervenții serioase, la un preț exorbitant, bine -
înțeles „la negru”. Erau plăci cu câteva defecte, nu
neaparat majore, dar care nu contau atunci. Mai
exista și un sortiment de faianță albă, care
devenise un fel de standard, neavând nicio altă
posibilitate de a-ți personaliza locuința. 

După Revoluție, importurile și diversificarea
producției unor fabrici autohtone au permis mai
multă creativitate în folosirea plăcilor ceramice.
Față de produsele anoste oferite de industria
comunistă de profil, plăcile ceramice democra -
tizate erau un adevărat răsfăț cromatic, de
di men siuni mari și, aspect foarte apreciat,
lucioase. Dar creativitatea s-a manifestat nu doar
în băi, bucătării, spații medicale sau de producție
alimentară, așa cum era firesc, ci peste tot unde
se găsea un pic de zidărie: în scări de blocuri,

interioare de magazine, școli, instituții și, apo -
teotic, pe fațadele clădirilor noi sau vechi (unele
monumente istorice sau în zone protejate). Moda
s-a îndreptat chiar spre cavouri, și nu în culori prea
discrete – le puteți observa încă la mare cinste.
Antreprenorii de atunci au găsit de bonton să
folosească aceste plăci în amenajarea spațiilor în
care își dezvoltau afacerile, pe par doseli, dar și pe
pereți interiori sau exteriori, pe numeroasele
construcții mai mult sau mai puțin legale numite
atunci fastuos „buticuri”. Iar unii arhitecți nu au
ezitat să le accepte în proiectele lor de fațade,
unele destinate chiar instituțiilor statului. Acestea
din urmă au rămas în bună parte exact cum au
fost; de fapt, sunt mai rău, pentru că între timp
plăcile au început să cadă. Așa cum se întâmplă
în instituții, lucrurile se mișcă mai greu în plan
decizional, iar aspectul clădirii în care se activează
nu e o prioritate. Se continuă așa, pentru că nu
există nici buget, și nici inițiative. Nu aceeași
situație a fost în zona privată; chiar dacă în anii
aceia majoritatea băncilor, de exemplu, aveau
atare fațade, între timp lucrurile s-au corectat.

FAȚADE DE FAIANȚĂ 
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A nu se înțelege faptul că ceramica nu poate
fi folosită pentru placarea fațadei. Problema este
de sortiment și aspect, așa cum am spus,
deoarece în vremurile de care am vorbit se
foloseau variante care ar fi fost mai potrivite
pentru băi și bucătării. Există o tradiție a ceramicii
pentru exterior, pe care o întâlnim din Portugalia,
cu minunatele „ajulejos”, până în Europa Cen -
trală, cu acele ornamente de fațadă și cornișe în
relief (preluate uneori și de stilul neoromânesc),
până în Orient, unde există de asemenea o serie
de repere. Pe piața materialelor de construcții
există azi oferte de placări ceramice relativ

decente, cu aspect de piatră sau cărămidă; se pune
totuși problema dacă este potrivit să acoperim o
fațadă cu un asemenea material impermeabil,
împiedicând transferul de vapori între locuință și
exterior, nemaisocotind lipsa oricărei preocupări
pentru termoizolație. În pre zent, sunt recunoscute
avantajele sistemelor de fațade ventilate, care au

Ceramica de fațadă poate fi și de bun-gust, așa cum vedem în
arhitectura tradițională portugheză, sau pe clădirile proiectate de 

Antoni Gaudi la Barcelona.

AşA Nu!
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Problema fațadelor este
cronică și răspânită în
toate orașele noastre,
mai ales la imobilele
care au un statut incert
al proprietății, dar și
atunci când apar
inițiative individuale
care nu se supun
niciunei autorizări din
partea instituțiilor
abilitate. Și nu este
vorba doar de finisaje
sau elemente de
construcție vechi, ci și
de unele noi, sau
instalații (aparatele de
aer condiționat sunt un
bun exemplu).

Este doar unul dintre motivele pentru care aceste
placări s-au degradat în timp; pe lângă crăpături, s-au
produs desprinderi, modificări de culoare, un
comportament necontrolat al umi dității construcției.
Un alt motiv este faptul că adezivii speciali pentru
ceramică au apărut în România relativ târziu, în primii
ani de după revoluție fiind folosite mortare simple
de ciment. Unele mortare își făceau oarecum datoria,
deveneau extrem de dure (dezafectarea unei lucrări
executate atunci se face și azi destul de dificil), dar nu
aveau niciun pic de flexibilitate; în caz de îngheț-
dezgheț, o asemenea placare nu rezistă prea mult
timp. Rezultatul este că fațadele realizate cu acele
metode pierd din ce în ce mai mult din finisaje,
punându-i în pericol pe cei care trec pe lângă ele. 

Situația fațadelor neîntreținute cores pun zător,
de pe care cad plăci, bucăți de tencuială, or namente,
elemente de streașină (inclusiv țurțuri de gheață) etc.
este destul de frecventă în orașele noastre, având în
vedere clădiri vechi, dar și noi. Accidentele nu sunt
rare și unii proprietari aleg să pună anunțuri de
atenționare; acestea sunt bine-venite și arată buna
intenție, dar nu sunt suficiente pentru a scăpa de
consecințele legii. Persoana care suferă o vătămare
este și ea parțial responsabilă că nu a ținut cont de
avertizare sau a neglijat-o, dar nu în totalitate. Cel
care nu a înlăturat pericolul, deși era obligat prin
lege sau reglementări ale autorităților locale, va
suporta doar parțial despăgubirile către victimă,
dacă este vorba de o accidentare ușoară sau o
pagubă materială. În cazuri mai grave, însă, anunțul
de avertizare nu este luat în considerare. 

rezolvat toate aceste neajunsuri constatate în
timp.  O altă problemă ar fi de tipul materialului;
uneori pe fațade se folosea gresie, alteori faianță, iar
aceste două variante de plăci ceramice sunt diferite
ca mod de fabricare și comportament la mediul
exterior. Gresia este mai dură, mai grea, rezistă mai
bine la compresie și are un finisaj special pentru a
face față abraziunii. Faianța este mai poroasă, mai
ușoară, și are un finisaj care nu rezistă la trafic și nici
la exterior, deoarece se îmbibă cu apă și, la îngheț,
crapă (ceea ce s-a întâmplat în multe situații pre -
cum cele despre care am amintit).
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EvENIMENT

BIFE-SIM 2021 - eveniment în
condiții de maximă siguranță sanitară

O rganizat în parteneriat cu Ca -
mera de Comerț și Industrie
din România și Asociația

Producătorilor de Mobilă din România,
evenimentul s-a desfășurat în confor -
mitate cu actualele standarde sanitare,
permițând accesul doar celor care, ca
expozanți și vizitatori, au prezentat
dovezi de vaccinare contra COVID-19
(certificat verde cu verificarea codului
QR) sau au prezentat un test negativ, la
intrarea de la Poarta B fiind amplasat și
un punct de verificare și testare rapidă
antigen. Astfel, târgul s-a putut desfășura
în cele mai bune condiții, participanții
purtând măști de protecție respi ra -
torie și respectând regulile de distanțare
socială. 

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 72 de companii ro -
mânești și străine, care și-au promovat
produsele practicând reduceri între 10 și
20% pe perioada târgului. La eveniment
au participat peste 4.500 de vizitatori,
specialiști, achizitori și public larg, care au
putut discuta direct cu producătorii și
furnizorii despre viitoare colaborări,
proiecte comune, necesități ale pieței de
profil care trece în acest moment printr-

În perioada 23 – 26 septembrie am participat la o nouă ediție a târgului internațional de mobilă, echipamente și ac-
cesorii BIFE-SIM 2021, prima care a avut loc fizic de la apariția pandemiei COVID-19. Acesta a fost organizată, ca de
fiecare dată, în cadrul complexului expozițional Romexpo, Pavilionul B2, fiind asigurate condiții de maximă siguranță
sanitară, cu un comportament responsabil din partea majorității participanților. Ne bucurăm că am putut relua le-
gătura cu cititorii noștri și pe această cale, evenimentele de profil fiind pentru noi unul dintre canalele importante de
a lua pulsul pieței și a înțelege care sunt nevoile clienților finali. A fost, de asemenea, o ocazie să ne întâlnim cu spe-
cialiștii din domeniu, expozanți sau vizitatori, veniți aici în număr surprinzător de mare, date fiind condițiile generale.

o perioadă complexă din perspectiva
livrărilor și materiilor prime. 

BIFE-SIM și-a putut relua astfel rolul
de platformă de lansare a noilor colecții
de mobilă, concepute de companii în stil
clasic sau modern, din materiale sus -
tenabile, lemn masiv, decorate manual,
cu aspect vintage, rustic sau integrând
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 arhitecturale vir -
tuale, o practică tot mai des întâlnită în
acest domeniu. Nu au lipsit nici echi -
pamentele și utilajele care eficien tizează

fluxul de producție din industria lem -
nului, asigurând operațiuni de tratare,
debitare, șlefuire, finisare ș.am.d. Vizita -
torii clienți finali sau arhitecți au fost
interesați nu doar de zona de mobilier și
decorațiuni, ci și de soluții pentru
construcția, renovarea sau amenajarea
întregii locuințe, în speță montajul
acoperișului sau amenajarea mansardei.
Am constatat un interes deosebit pentru
soluțiile de acoperiș terasă, cu accent pe
materialele de bună calitate care să
asigure izolarea termică și imper mea -
bilitatea. În acest context, se caută
modalități de extindere a spațiului util
prin valorificarea oricărei posibilități,
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inclusiv a acoperișurilor terasă care pot fi
transformate în locuri de relaxare sau
socializare. De asemenea, se menține
interesul pentru renovări ale aco peri -
șurilor cu noi materiale, mai moderne,
mai ecologice și, în anumite situații,
realizate cu metode tradiționale. Pentru
amenajarea mansardelor, se caută
soluții care să utilizeze podul cât mai
eficient, eventual prin achiziționarea de

mobilier modular, multifuncțional ori
retractabil. Mansardele construcțiilor
vechi sunt convertite deseori în zone
multi func ționale, chiar camere de zi, în
dorința de a obține mai mult spațiu,
lumină și aer curat. 

Spre bucuria noastră, am distribuit un
număr mare de reviste din ultimele ediții,
pe care le-am oferit gratuit celor care au
pășit în standul nostru. 

„Mulțumim tuturor participanților
care au ținut cont de recomandările
noastre sanitare pe toată durata vizitei.
Sperăm că au găsit la târg oferta per fectă
de mobilă, accesorii, decorațiuni in te -
rioare și echipamente. De asemenea, le
suntem recunoscători companiilor care
au expus la BIFE-SIM pentru că au înțeles
că evenimentul se desfășoară în condiții
speciale și s-au adaptat noilor reguli. Fără
implicarea și susținerea lor nu am fi reușit
să organizăm această mani festare.”

Mihai Costriș, Director Executiv
ROMEXPO








