
REVISTA SPECIALIȘTILOR 
ÎN SISTEME DE MANSARDE,

ACOPERIȘURI ȘI FAȚADE

www.acoperismagazin.ro

Anul V     Nr. 3 (16)  |  Iunie-August 2015

IS
SN

 2
24

7 
– 

93
09

 
900

 L
ei

Demonstrații de montaj profesionist la Construct Expo 2015 • Palatul Patriarhiei – renovarea 
acoperișului • Lucrarea ediţiei: Acoperiș cu șindrilă • Constanţa – anii de glorie prin arhitectură 
• Programul Anualei de Arhitectură 2015 • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (II)



De ce să alegeţi sika sarnafil?
Performanţa în timp e singurul test adevărat al calităţii unui sistem 
de hidroizolaţie. Sika Sarnafil hidroizolează acoperişuri verzi şi alte 
zone de arhitectură peisagistă, în Europa de peste 40 de ani, iar în 
Statele Unite de peste 25 de ani. Având aproape patru sute de milioa-
ne de metri pătraţi de acoperiş şi membrană de hidroizolaţie montate 
în întreaga lume, arhitecţi, inginer de calcul - specificicatori şi pro-
prietari de clădiri ştiu că se pot baza pe Sika Sarnafil pentru produse 
testate şi pentru performanţa sistemului.

Când specifici un Acoperiş Verde Sika Sarnafil, primeşti mai mult 
decât o hidroizolaţie sigură; ai parte de linişte sufletească ştiind că ai 
făcut alegerea corectă. Membrana Sika Sarnafil G476 este concepută 
special pentru ramblee, făcută pentru a rămâne etanşă în condiţii 
extreme, incluzând umezeala constantă, apa ce bălteşte, condiţii de 
alcalinitate ridicată şi scăzută şi expunere la rădăcinile plantelor, ciu-
perci şi organisme bacteriene. 

ReţineRea apei pluviale
În timpul ploilor torenţiale, scurgerea de pe suprafeţe cum ar fi pavajele 
şi acoperişurile, poate duce la probleme majore, ca revărsarea canalului 
colector şi poluarea apei. Acoperişurile verzi încetinesc scurgerea apei, 
reţinând 75% din apa pluvială, uşurând astfel presiunea asupra infra-
structurilor pentru apa de ploaie.

ReduceRea consumului de eneRgie
Acoperişurile verzi sunt izolatori foarte buni. Pot reduce cererea mare 
de energie scăzând costurile de răcire ale clădirii în timpul lunilor de 
vară şi costurile de încălzire în lunile de iarnă.

ReduceRea efectului de insulă teRmică uRbană
Mai multe acoperişuri verzi şi mai puţine acoperişuri în culori închise în-
seamnă un oraş mai răcoros. Acoperişurile închise reţin căldura, pe când 
plantele îşi răcesc natural mediul înconjurător prin cicluri de evaporare. 
În oraşe, unde temperatura ambientală poate fi cu 10 grade mai ridica-
tă decât în zonele învecinate, acoperişurile verzi pot ajuta la scăderea 
temperaturii generale. 

pRotecţia membRanei hidRoizolante
Un acoperiş verde protejează membrana hidroizolantă de razele UV 
dăunătoare, de ciclurile îngheţ-dezgheţ şi de traficul pietonal repetat, 
extinzându-i durata de viaţă. Unele acoperişuri verzi din Europa au re-
zistat peste 40 de ani fără a fi înlocuite.

calitate îmbunătăţită a aeRului
Acoperişurile verzi filtrează aerul, absorbând şi transformând dioxidul 
de carbon în oxigen. 

izolaRe fonică
Solul şi plantele sunt un fonoizolator eficient.

estetică
Acoperişurile verzi sunt stimulatori vizuali şi pot constitui zone minu-
nate pentru recreere şi distracţie.

valoaRe cRescută a pRopRietăţii
Montarea unui acoperiş verde poate creşte valoarea proprietăţii asigu-
rând un capital imobiliar valoros. 

Materiale testate
O membrană de calitate ridicată este esenţială oricărui proiect de 
succes pentru acoperiş sau hidroizolaţie care necesită integritatea ab-
solută a sistemului. În acest scop, procesul de fabricare al membranei 
Sika Sarnafil foloseşte doar materiale de cea mai înaltă calitate pentru 
a produce o membrană monolită, nelaminată, care oferă o rezistenţă 
excelentă la intemperii şi stabilitatea dimensională.

asistenţă De specialitate
Specialiştii noştri tehnici, calificaţi, fac ca Sika Sarnafil să se diferenţi-
eze de alţi producători. Suntem implicaţi în fiecare etapă importantă 
– oferind asistenţă în proiectare, arhitecţilor şi inginerilor de calcul/
specialiștilor dacă e nevoie, precum şi instructaj aplicatorilor autorizaţi 
în săli de clasă şi la locul de muncă.

calitatea membranei sika sarnafil înseamnă menţinerea controlului 
strict asupra procesului de montare, de la început până la sfârşit.

sika sarnafil 
performanţa - o cerinţă obligatorie

www.sika.ro

sikaplan şi sika sarnafil 
principiile sisteMelor lipite De acoperiş

Descriere 
generală

Ataşarea prin lipire a membranei expuse de 
acoperiş sikaplan® şi sarnafil® reprezintă o 
opţiune pentru aproape orice acoperiş. Aces-
te sisteme sunt potrivite pentru o gamă 
foarte largă de pante şi geometrii, precum şi 
pentru construcţii noi şi pentru proiecte de 
renovare. Prin lipirea membranei, sistemele 
lipite de acoperiş oferă multe beneficii.

•  Înaltă performanţă estetică
• Posibilităţi nelimitate de proiectare
• Fără vizibilitatea elementelor de fixare
• Fără deplasarea membranei
•  Ideale pentru forme de acoperiş de la cele 

mai simple la cele mai complexe şi cu cerin-
ţe cu nivel ridicat de complexitate

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

posibilităţi inDiviDuale 
De Design

Membranele într-un singur strat sikaplan® 
şi sarnafil® oferă oportunităţi practic nelimi-
tate pentru proiectarea acoperişurilor. Mem-
branele flexibile iau forma oricărui acoperiş - 
chiar şi formele cele mai complexe. Sistemele 
lipite de acoperiş sunt extrem de elastice şi 
sunt la fel de potrivite pentru un design con-
temporan, cât şi pentru unul tradiţional.

• Acoperişuri tradiţionale plane
•  Acoperişuri curbate
• Acoperişuri înclinate şi ascuţite

Acoperişurile lipite satisfac cele mai pretenţi-
oase cerinţe estetice şi oferă libertate maxi-
mă de proiectare. Liniile de produse Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă posibilităţi suplimentare de 
design pentru acoperişurile lipite.

•  Gamă de culori
• Profile Décor şi Batten
•  Grafică de acoperiş

principii 
De instalare 

Membranele de acoperiş într-un singur strat 
sikaplan® şi sarnafil® sunt ataşate de izo-
laţia termică sau de stratul suport  folosind 
fie adeziv lichid aplicat pe loc sau un adeziv 
prelucrat din fabrică aplicat pe spatele mem-
branelor. Metodele de aplicare sunt împărţite 
în trei grupe principale.

• Membrane lipite integral
• Membrane lipite parţial
• Membrane cu autolipire

Sistemele lipite de acoperiş Sika cu membra-
ne într-un singur strat sunt adecvate pentru 
majoritatea tipurilor de construcţie şi au mul-
te avantaje pentru aplicator şi pentru propri-
etarul clădirii.

• Nu există infiltraţii în stratul suport 
• Emisii sonore reduse în timpul instalării
• Membrană aplicată la rece - fără flacără, 

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor existen-

te din bitum 

Sarnafil Leeds Arena
United Kingdom
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Fax: +40 21 317 33 45 
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prietari de clădiri ştiu că se pot baza pe Sika Sarnafil pentru produse 
testate şi pentru performanţa sistemului.

Când specifici un Acoperiş Verde Sika Sarnafil, primeşti mai mult 
decât o hidroizolaţie sigură; ai parte de linişte sufletească ştiind că ai 
făcut alegerea corectă. Membrana Sika Sarnafil G476 este concepută 
special pentru ramblee, făcută pentru a rămâne etanşă în condiţii 
extreme, incluzând umezeala constantă, apa ce bălteşte, condiţii de 
alcalinitate ridicată şi scăzută şi expunere la rădăcinile plantelor, ciu-
perci şi organisme bacteriene. 

ReţineRea apei pluviale
În timpul ploilor torenţiale, scurgerea de pe suprafeţe cum ar fi pavajele 
şi acoperişurile, poate duce la probleme majore, ca revărsarea canalului 
colector şi poluarea apei. Acoperişurile verzi încetinesc scurgerea apei, 
reţinând 75% din apa pluvială, uşurând astfel presiunea asupra infra-
structurilor pentru apa de ploaie.

ReduceRea consumului de eneRgie
Acoperişurile verzi sunt izolatori foarte buni. Pot reduce cererea mare 
de energie scăzând costurile de răcire ale clădirii în timpul lunilor de 
vară şi costurile de încălzire în lunile de iarnă.

ReduceRea efectului de insulă teRmică uRbană
Mai multe acoperişuri verzi şi mai puţine acoperişuri în culori închise în-
seamnă un oraş mai răcoros. Acoperişurile închise reţin căldura, pe când 
plantele îşi răcesc natural mediul înconjurător prin cicluri de evaporare. 
În oraşe, unde temperatura ambientală poate fi cu 10 grade mai ridica-
tă decât în zonele învecinate, acoperişurile verzi pot ajuta la scăderea 
temperaturii generale. 

pRotecţia membRanei hidRoizolante
Un acoperiş verde protejează membrana hidroizolantă de razele UV 
dăunătoare, de ciclurile îngheţ-dezgheţ şi de traficul pietonal repetat, 
extinzându-i durata de viaţă. Unele acoperişuri verzi din Europa au re-
zistat peste 40 de ani fără a fi înlocuite.

calitate îmbunătăţită a aeRului
Acoperişurile verzi filtrează aerul, absorbând şi transformând dioxidul 
de carbon în oxigen. 

izolaRe fonică
Solul şi plantele sunt un fonoizolator eficient.

estetică
Acoperişurile verzi sunt stimulatori vizuali şi pot constitui zone minu-
nate pentru recreere şi distracţie.

valoaRe cRescută a pRopRietăţii
Montarea unui acoperiş verde poate creşte valoarea proprietăţii asigu-
rând un capital imobiliar valoros. 

Materiale testate
O membrană de calitate ridicată este esenţială oricărui proiect de 
succes pentru acoperiş sau hidroizolaţie care necesită integritatea ab-
solută a sistemului. În acest scop, procesul de fabricare al membranei 
Sika Sarnafil foloseşte doar materiale de cea mai înaltă calitate pentru 
a produce o membrană monolită, nelaminată, care oferă o rezistenţă 
excelentă la intemperii şi stabilitatea dimensională.

asistenţă De specialitate
Specialiştii noştri tehnici, calificaţi, fac ca Sika Sarnafil să se diferenţi-
eze de alţi producători. Suntem implicaţi în fiecare etapă importantă 
– oferind asistenţă în proiectare, arhitecţilor şi inginerilor de calcul/
specialiștilor dacă e nevoie, precum şi instructaj aplicatorilor autorizaţi 
în săli de clasă şi la locul de muncă.

calitatea membranei sika sarnafil înseamnă menţinerea controlului 
strict asupra procesului de montare, de la început până la sfârşit.

sika sarnafil 
performanţa - o cerinţă obligatorie

www.sika.ro

sikaplan şi sika sarnafil 
principiile sisteMelor lipite De acoperiş

Descriere 
generală

Ataşarea prin lipire a membranei expuse de 
acoperiş sikaplan® şi sarnafil® reprezintă o 
opţiune pentru aproape orice acoperiş. Aces-
te sisteme sunt potrivite pentru o gamă 
foarte largă de pante şi geometrii, precum şi 
pentru construcţii noi şi pentru proiecte de 
renovare. Prin lipirea membranei, sistemele 
lipite de acoperiş oferă multe beneficii.

•  Înaltă performanţă estetică
• Posibilităţi nelimitate de proiectare
• Fără vizibilitatea elementelor de fixare
• Fără deplasarea membranei
•  Ideale pentru forme de acoperiş de la cele 

mai simple la cele mai complexe şi cu cerin-
ţe cu nivel ridicat de complexitate

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

posibilităţi inDiviDuale 
De Design

Membranele într-un singur strat sikaplan® 
şi sarnafil® oferă oportunităţi practic nelimi-
tate pentru proiectarea acoperişurilor. Mem-
branele flexibile iau forma oricărui acoperiş - 
chiar şi formele cele mai complexe. Sistemele 
lipite de acoperiş sunt extrem de elastice şi 
sunt la fel de potrivite pentru un design con-
temporan, cât şi pentru unul tradiţional.

• Acoperişuri tradiţionale plane
•  Acoperişuri curbate
• Acoperişuri înclinate şi ascuţite

Acoperişurile lipite satisfac cele mai pretenţi-
oase cerinţe estetice şi oferă libertate maxi-
mă de proiectare. Liniile de produse Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă posibilităţi suplimentare de 
design pentru acoperişurile lipite.

•  Gamă de culori
• Profile Décor şi Batten
•  Grafică de acoperiş

principii 
De instalare 

Membranele de acoperiş într-un singur strat 
sikaplan® şi sarnafil® sunt ataşate de izo-
laţia termică sau de stratul suport  folosind 
fie adeziv lichid aplicat pe loc sau un adeziv 
prelucrat din fabrică aplicat pe spatele mem-
branelor. Metodele de aplicare sunt împărţite 
în trei grupe principale.

• Membrane lipite integral
• Membrane lipite parţial
• Membrane cu autolipire

Sistemele lipite de acoperiş Sika cu membra-
ne într-un singur strat sunt adecvate pentru 
majoritatea tipurilor de construcţie şi au mul-
te avantaje pentru aplicator şi pentru propri-
etarul clădirii.

• Nu există infiltraţii în stratul suport 
• Emisii sonore reduse în timpul instalării
• Membrană aplicată la rece - fără flacără, 

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor existen-

te din bitum 

Sarnafil Leeds Arena
United Kingdom

sika românia
Sediu Central
050562 Bucureşti,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45 

Sediu Administrativ
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
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EDITORIAL

Sumar

Suntem în plin sezon al lucră-
rilor, încercăm să valorificăm 
cât mai bine vremea frumoasă, 

fără vânt, ploaie, ger sau ninsori, dar 
ne gândim și la ceea ce se va întâmpla 
pentru branșa noastră în toamnă, la 
Romexpo, între 19 și 23 septembrie. 
După demonstrațiile de montaj 
din această primăvară, de la Con-
struct Expo (și despre care puteți 
afla detalii în paginile acestei ediții 
de revistă), facem un „upgrade“ or-
ganizând în premieră în România 
o manifestare ceva mai complexă, 
care să împlice la un nivel superior 
atât montatorii de acoperișuri, cât și 
producătorii de materiale. Un con-
curs de lucrări realizate de către 
montatori profesioniști, alături de 
o serie de demonstrații practice 
organizate în Pavilionul E2 din 
complexul Romexpo și standuri 
expoziționale ale producătorilor de 
profil, toate alăturate vor constitui 
ediția de anul acesta a manifestării 
Best Roofs & Facades.

Ne vom alătura astfel specialiștilor 
în industria lemnului și a mobilei 
prezenți la BIFE – SIM, dar și co-
legilor din branșa montatorilor de 
pardoseli, care vor avea o nouă ediție 
a Concursului Național al Monta-
torilor de Pardoseli. Împreună, sper 
să reușim să creăm o atmosferă pro-
pice comunicării și schimbului de 
experiență în aria mai largă a me-
seriilor specializate din construcții 
și amenajări. Aceste meserii trebu-
ie să capete respectul cuvenit, în 
mentalul colectiv, pentru dificul-
tatea lor, pentru evoluția specta-
culoasă ca tehnologie încorporată, 
pentru beneficiile pe care le aduc 
unui antreprenor sau unui benefici-

ar. Sunt chemați să participe toți cei 
care cred că au un cuvânt de spus 
în branșă, din orice perspectivă: 
profesională, organizatorică, es-
tetică. Dacă, montator fiind, sunteți 
convins că aveți un portofoliu de 
lucrări, realizate în ultimii ani, care 
merită să participe la un concurs de 
estetică și soluții tehnice deosebi-
te, contactați-ne și participați la Best 
Roofs & Facades. Puteți fi selectat 
pentru a face demonstrații în fața 
numeroșilor vizitatori care vor veni 
la Romexpo, dornici să afle unde și 
cum găsesc adevărații profesioniști. 
În plus, în noiembrie anul acesta, 
organizația internațională a roofer-
ilor IFD va premia la congresul anu-
al din Germania cele mai frumoa-
se aco pe rișuri ale anului, concurs 
la care putem participa și noi, ca 
țară membră. Depinde de dumnea-
voastră dacă doriți să vă implicați, 
noi facem tot ce putem să ajungeți 
pe podium.

Până atunci, aveți în față o ediție 
estivală a revistei, cu arhitectu-
ră de pe litoral, cu istoria unor 
acoperișuri pe care le putem numi 
„celebre“, cu noutăți descoperite 
la evenimentele primei jumătăți 
de an. Recent au apărut o serie de 
produse noi, interesante, sau ofer-
te avantajoase ale producătorilor, 
care merită să fie cunoscute și eva-
luate. Ne-am aplecat și asupra me-
seriilor tradiționale, precum cele 
legate de realizarea și montarea 
șindrilei de lemn, cărora le-am de-
dicat rubrica „Lucrarea ediției“, cu 
un studiu de caz special din multe 
puncte de vedere. Sperăm să găsiți 
aici ceea ce vă este de folos și... vă 
așteptăm în toamnă la Romexpo!   
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Vă așteptăm din nou  
în toamnă la Romexpo
Silviu DUMITRESCU – Președinte ANMAR



Demonstrații de montaj profesionist cu materiale premium
Concurs cu cele mai reușite lucrări  executate de firmele specializate

19-23 septembrie ∙ București ∙ Romexpo, Pavilionul E2

Best Roofs & Facades 2015

Organizatori:

MEMBR~ A:

Trimiteți pe redactie@acoperismagazin.ro  
imagini de la cele mai reușite lucrări 

executate de dumneavoastră!  
În urma selecției realizate  
de un juriu specializat,
puteți fi selectat pentru a face 

demonstrații în cadrul evenimentului 
Best Roofs & Facades 2015!

Sunteți montator 
profesionist 

de acoperișuri?

www.acoperismagazin.ro



RESTAURĂRI MONUMENTE ISTORICE

pentru cetatea Sighișoarei
Cel mai reprezentativ element al peisajului transilvan este relieful colinar, încununat în perioada 
de vegetație cu multiple nuanțe de verde sau arămiu, în funcție de sezon. În același timp, unul din-
tre cele mai spectaculoase elemente care denotă prezența și creativitatea omului în această zonă 
este suita de acoperișuri din țiglă, un mozaic de culori de la cărămiziu deschis la negru, prezent 
în toate localitățile, de la cel mai mic cătun până la străvechile burguri medievale. 

Acest mozaic de culori provine din compoziția chimică a ar-
gilelor folosite, din cele mai vechi timpuri, în fabricarea țiglelor. 
Prezența masivă a carbonaților, precum și procentul redus de 
fier, conduc la obținerea unor produse cu o culoare cărămizie 
pală și cu absorbții mari de apă. Tocmai această absorbție mare, 
împreună cu vegetația bogată în clorofilă, au un rol decisiv la va-
rietatea de culori întâlnită.

Cetatea medievală a Sighișoarei și cadrul natural în care 
este situată reprezintă poate unul dintre cele mai reprezentati-
ve exemple în sensul celor specificate mai sus. Construită la în-
ceputul secolului al XIII-lea de coloniștii sași, originari din zona 
central vestică a Germaniei, aceasta a făcut parte din celebra 
regiune Siebenburger (șapte cetăți); însăși denumirea inițială de 
„Castrum Sex“, transformată ulterior în „Schassburg“, se presupu-
ne că ar fi avut originea în denumirea  de „A șasea cetate“. Sașii, ca 
reprezentanți vrednici ai neamului germanic, au pus aici bazele 
unei mărețe cetăți, folosind cu măiestrie cadrul natural, pe o coli-
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nă situată în stânga râului Târnava Mare, într-o zonă înconjurată 
aproape din toate părțile de păduri. Utilizând materiale trainice 
ca piatra, cărămida și țigla, cetatea domină și în prezent peisajul 
urban dezvoltat ulterior, constituind prin vechime și prin păstra-
rea aproape intactă unul dintre cele mai importante monumen-
te din partea aceasta a Europei, fapt confirmat prin înscrierea în 
patrimoniul UNESCO.

Desigur, în timp cetatea a tre-
buit să facă față vicisitudinilor 
vremurilor (invazii, incendii, epide-
mii, perioade de sărăcie), dar sașii, 
consecvenți spiritului de gospodar, 
au reparat de fiecare dată stricăciu-
nile, utilizând inclusiv materialele 
recuperate - de aici provine și mo-
zaicul de culori de pe acoperișuri.

Siceram, ca demn urmaș al 
vechilor artizani, a avut partea 
sa de contribuție în păstrarea acestui peisaj urban unic. De la 
fondarea primei fabrici, pe actualul amplasament, la începutul 
secolului al XX-lea, în mod cert o parte din produse se regăsesc 
pe acoperișurile vechiului burg. Totuși, renovări de amploare ale 
clădirilor și, implicit, ale acoperișurilor, nu s-au efectuat decât în 
ultimii ani. Cea mai reprezentativă renovare este cea a Bisericii 
din Deal, situată pe vârful dealului unde se află cetatea – poate 
cel mai valoros monument al orașului, menționat prima dată în 
anul 1345. Biserica are câteva caracteristici inedite: navele latera-
le sunt inegale, iar vârful turnului clopotniță este ușor înclinat. 
În partea a doua a anilor 1990, cu sprijinul fundației Messer-
schmitt, a început un amplu proces de renovare – restaurare, 
concretizat și prin schimbarea integrală a țiglei. La momentul 
începerii lucrării, pe acoperișul acesteia erau 7-8 tipuri diferite 
de țiglă. S-a considerat că un anumit tip este cel mai vechi, iar  
Siceram a produs acest model de țiglă manual, respectând 
vechea tehnologie. La ora actuală, după 20 de ani, acoperișul 
Bisericii din Deal este perfect integrat în mediu, nefăcând notă 
discordantă cu celelalte acoperișuri.

La puțin timp, primăria a restaurat și Turnul Fierarilor, con-
struit în 1631 pe temeliile vechiului turn al Bărbierilor, utilizând 
același tip de țiglă. După anii 2000, odată cu explozia turismului, 
multe case au fost transformate în pensiuni și au fost supuse lu-
crărilor de renovare, iar prin utilizarea cu predilecție a țiglelor tip 
solzi, inclusiv a celor recuperate, s-a reușit păstrarea armonioasă 
a ansamblului urban.

Cel mai reprezentativ monu-
ment al orașului, Turnul cu Ceas 
(sau Vechiul Turn al Sfatului), nece-
sita o renovare, și nu doar la partea 
de acoperiș. Datând din secolul al 
XIV-lea , înalt de 64 de metri, aces-
ta domină intrarea principală în 
cetate. Acoperișul este piramidal, 
având o înălțime de 34 m, iar la 
ultima reparație de amploare din 
1894 a fost acoperit cu țiglă solzi 

glazurată, fabricata în Austria, cu mai multe culori alcătuind un 
model geometric. Reparații s-au mai făcut în timp, Siceram fur-
nizând mici cantități de țiglă de diverse culori, dar la ora actuală 
modelul geometric nu mai este vizibil în totalitate. Sperăm ca în 
viitorul apropiat să fie găsite fonduri pentru restaurarea integrală 
a cetății, iar autoritățile, locuitorii Sighișoarei, precum și ai întregii 
Transilvanii, să fie conștienți că trebuie să facă mai mult pentru 
păstrarea acestui patrimoniu arhitectonic unic în lume. Din 
fericire, în unele părți respectul față de trecut este vizibil, și trebu-
ie să recunoaștem că nu noi, românii, ca moștenitori ai întregului 
patrimoniu, am fost cei care au luat inițiativa. Străinii au fost mult 
mai implicați, și aici trebuie menționat numele Prințului Charles 
din Marea Britanie. Pe de altă parte, în multe locuri autoritățile 
închid ochii la apariția unor acoperișuri cu diferite culori și materi-
ale, care aduc un prejudiciu grav de imagine edificiilor respective 
și zonei în care se află.

Biserica din Deal Turnul Fierarilor Turnul cu Ceas

Acoperișul 
Turnului
cu Ceas

www.siceram.ro
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C hiar dacă vremea a fost ne-
favorabilă în cea mai mare 
parte a timpului alocat, 

montatorii de acoperișuri au lucrat în 
reprize pe întreaga durată a târgului 
Construct Expo, unde au fost orga-
nizate demonstrații de montaj pen-
tru diverse tipuri de învelitori și sisteme de acoperiș. Ast-
fel, vizitatorii au putut vedea cum lucrează profesioniștii 
adevărați, cu ce scule și echipamente, care sunt calitățile 
produselor folosite pentru a garanta o lucrare perfor-
mantă. De asemenea, reprezentanții asociației ANMAR, 
care a organizat aceste eveniment, au oferit informații 
despre fiecare produs utilizat, venind cu soluții pentru 
diversele probleme ridicate de participanți. Apreciem că 
vizitatorii au fost atrași de manifestare și au participat cu 
interes, în perioadele de vreme fără ploaie și chiar „prin-
tre picături“ (poate că starea vremii a convins o dată în 
plus asupra capacității de protecție și rezistenței materi-
alelor folosite).

Manifestarea a fost organizată în cadrul târgului 
internațional de tehnologii, echipamente, utilaje și ma-
teriale pentru construcții Construct Expo, pe platfor-
ma P15 din cadrul complexului expozițional Romexpo. 
Demonstrațiile au avut loc pe standuri de lucru apro-
bate în manifestările și competițiile de montaj specifi-

EVENIMENT

Producători importanți și montatori profesioniști din domeniul 
acoperișurilor s-au reunit în perioada 26 – 29 martie pentru o serie 
de demonstrații destinate vizitatorilor celei de-a 22-a ediții a târgului 
Construct Expo. Manifestarea a avut mai multe scopuri: popularizarea 
în rândul arhitecților, constructorilor și a publicului larg a materialelor 
de calitate, dar și a execuției de către montatori experimentați, 

utilizarea sculelor și echipamentelor specializate, promovarea evenimentului Best Roofs & Facades 
care va avea loc în toamna acestui an și, nu în ultimul rând, creșterea solidarității de branșă.

DEMONSTRAȚII DE 
MONTAJ PROFESIONIST  
la Construct Expo 2015

ce branșei, respectiv de Federația 
Internațională a Pieței de Acoperișuri 
(IFD). Pe o suprafață de circa 150 mp, 
au fost construite standurile de lucru, 
respectiv au fost amplasate echipa-
mentele specializate necesare în ca-
drul montajelor, care au atras în mod 

deosebit profesioniștii sosiți la eveniment – unii dintre ei 
au putut chiar să le testeze, sub supravegherea organiza-
torilor. Folosind materiale din gama premium, au fost 
realizate aplicații pentru practic toate tipurile de în-
velitori uzuale (țiglă ceramică, metal, șindrilă bitumi-
noasă), dar și hidroizolații pentru acoperișuri terasă, 
ferestre de mansardă, sisteme pluviale și ornamentică.

Acest eveniment cu un grad ridicat de interactivitate 
s-a dorit a fi o modalitate specifică branșei de a promo-
va profesionalismul în domeniu și folosirea materiale-
lor de calitate, dar și de a încuraja tinerii să se indrepte 
către meseriile respective, arătând complexitatea lor și 
oportunitatea de a deprinde mai multe meserii. În plus, 
demonstrațiile de la Romexpo au fost doar o „prefață“ 
pentru organizarea concursului și demonstrațiilor de 
la manifestarea Best Roofs & Facades 2015, care se va 
desfășura în toamna acestui an după un concept occi-
dental, tot la Romexpo, simultan cu Târgul BIFE SIM, 
între 19-24 septembrie.
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Montaj de țiglă ceramică Siceram din gama Terra Rosa  
(tip solzi, modelul Bavaria)

V izitatorii au apreciat aceste în-
velitori tradiționale produse 

la Sighișoara și au cerut informații 
despre modalitățile prin care le pot 
utiliza în cadrul proiectelor pro-
prii. Țigla a fost montată fără folie 
hidroizolantă, pe șipci din lemn, 
la distanțe de 16 cm (conform re-
comandărilor producătorului). În 
spațiul demonstrațiilor a existat și 
un expozor cu câteva sortimente de 
țiglă ceramică Siceram: Francia și 
Baltica.  

Lucrările demonstrative executate

9



EVENIMENT
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Montarea ferestrelor de mansardă Fakro, integrate în 
sistemele de acoperiș

Hidroizolare profesională cu Sikalastic 601 BC

C u această ocazie, a fost demons-
trată simplitatea și rapiditatea 

montajului ferestrei Fakro, înglobând 
toate componentele sistemului de 
acoperiș - în cazul de față folia hidro-
izolantă. De asemenea, aici au putut 
fi testate mai multe tipuri de ferestre 
de mansardă ale acestui producător, 
cu diverse sisteme de deschidere. 

M embrana lichidă poliureta-
nică monocomponentă cu 

elasticitate ridicată a fost aplicată 
la rece, înglobând o folie care să 
disipeze umiditatea din stratul su-
port (în cazul de față OSB). Produ-
sul poate fi aplicat pe toate tipurile 
de acoperișuri (normale, inversate, 
balastate) peste bitum, lemn, PVC, 
FPO sau tablă. Demonstrația a fost 
realizată de o echipă specializată a 
firmei Master Build, aplicator auto-
rizat Sika.



ARMORIUM
ACOPERIŞ PREMIUM

Ruukki Armorium este un acoperiş din ţiglă 
metalică destinat clădirilor cu suprafeţe extinse, 
precum vile, pensiuni şi hoteluri, restaurante sau 
case de vacanţă. 
Forma înaltă a profilului, de 80 mm îi asigură 
acoperişului o prestanţă aparte şi pune 
în valoare arhitectura clădirii.

Ruukki Armorium. 
Pentru cei cei îşi doresc 
întotdeauna tot ce e mai bun. 
www.ruukkiacoperis.ro

cu aspect şi design unic
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Montaj de tablă din titan-zinc, cu sistem pluvial și accesorii

Montaj de șindrilă bituminoasă IKO Cambridge, în sistem 
complet cu accesorii

P este o hidroizolație autoadezi-
vă aparținând aceluiași produ-

cător, destinată protejării asterelii, 
au fost fixate în cuie modulele de 
șindrilă bituminoasă, insistându-se 
asupra lucrărilor de detaliu și fixă-
rii profilelor metalice de margine. 
Acest tip de învelitoare premium, cu 
granule de ardezie, are o rezistență 
foarte ridicată în timp, constituind 
o variantă excelentă pentru orice 
tip de acoperiș. Vizitatorii au putut 
observa de asemenea simplitatea 
montajului, realizat cu ajutorul unui 
set de scule de mână. 

L ucrările au fost executate de 
profesioniștii de la Valcon Roofs, 

care au expus de asemenea o serie 
de modele de ornamentică ce pot 
fi realizate pentru acoperișurile cu 
învelitoare metalică și nu numai. 
Pregătirea materialelor (tăierea, în-
doirea, finisarea) a fost făcută la fața 
locului, cu ajutorul echipamentelor 
instalate chiar pe platforma P 15. 
Valcon a expus și o mare varietate de 
tipuri de materiale pentru realizarea 
acoperișurilor fălțuite, în principiu 
pe bază de titan-zinc (Rheinzink), 
cupru și oțel, cu diverse finisaje.

Asociația Națională a Montatorilor de Acoperișuri din România mulțumește și pe această cale companiilor care au făcut posibilă 
manifestarea: Siceram, Fakro, Sika, Iko, Valcon Roofs.



EVENIMENT

CONSTRUCT 
EXPO 2015 
În perioada 26 - 29 martie s-a desfășurat la Romexpo târgul 
internațional de tehnologii, echipamente, utilaje și materiale 
pentru construcții Construct Expo, în paralel desfășurându-se și 
târgurile Ambient Expo, Romtherm, Expo Flowers & Garden și 
Antique Market. Piața acoperișurilor și sistemelor pentru fațade 
a fost reprezentată de câțiva producători și furnizori importanți, 
pe care i-ați întâlnit de-a lungul timpului și în revista noastră.

Final Distribution, producător și furnizor de sisteme pen-
tru acoperișuri înclinate (Novatik – brandul propriu de țiglă 
metalică, jgheaburi și burlane; Gerard – țiglă metalică cu 
acoperire de piatră naturală; Delta – membrane de protecție 
pentru acoperiș și fundație), a evidențiat atât noutățile 
pentru fiecare brand distribuit, dar mai ales facilitățile și 
promoțiile oferite în perioada de primăvară-vară a acestui an. 

Expo Test Construct a prezentat ultimele noutăți Decra 
(Icopal), producător de învelitori metalice cu acoperire de 
piatră naturală. În promovarea acestora, au fost aduse argu-
mente practice și estetice: grosimea straturilor de protecție, 
greutatea redusă, anii de garanție, simplitatea montajului, 
formele și culorile variate ale profilelor, sistemul complet de 
accesorii. 

13
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Arcon Amvic continuă să 
promoveze pentru construc-
tori, arhitecți și beneficiari pro-
cedeele proprii de cofrare și 
termoizolare cu cofraje termo-
izolate înglobate, din polistiren 
grafitat și ignifugat Neopor, oferind soluția completă pen-
tru construcția unei clădiri pasive. Printre avantajele acestui 
sistem au fost menționate rezistența structurală, izolarea 
termică superioară, rolul de barieră de vapori al cofrajelor, 
izolarea fonică, rolul de suport pentru placări interioare și 
exterioare – practic o soluție de tip „5 în 1“. Sunt și argu-
mentele care stau la baza numeroaselor parteneriate stabi-
lite cu constructori din întreaga Europă, unde Arcon Amvic 
promovează gama ICF Marc.

Leier Rom a prezentat în stan-
dul expozițional coșul de fum 
LSK – termoizolat, pentru case 
de locuit, cu posibilitatea de a 
beneficia de un canal de venti-
lare pentru aportul de aer nece-
sar proceselor de ardere, potrivit 
mai multor tipuri de utilizări (fo-
care deschise, sobe de teracotă 
sau alt tip, șeminee, cazane de 
diverse puteri etc.). În portofoliul 
reprezentanților producătorului austriac Leier mai regăsim 
diverse tipuri de elemente pentru zidărie și cofraj, învelitori 
din beton, pavaje, panouri fonoizolante și componente 
pentru canalizare.

Stonerex a expus la Construct 
Expo cele mai noi și performan-
te soluții pentru fațade, socluri, 
pereți, balcoane și alte elemente 
de construcție, punând accent 
pe aportul de izolare termică și 
fonică, respectiv ventilație, pe care le aduc plăcile furnizate. 
Aceste aspecte vin suplimentar, odată cu protecția superi-
oară la intemperii sau foc, costurile relativ reduse și aspectul 
ireproșabil, grație unei palete variate de texturi și culori. Fiind 
deosebit de adaptabile, plăcile pentru fațade Stonerex pot 
fi montate în orice anotimp, pe structuri metalice sau din 
lemn, în cadrul unor proiecte ample, dar și pentru clădiri de 
dimensiuni reduse, construcții noi sau renovări, contribuind 
decisiv la definirea arhitecturii acelui proiect.   





Detalii: www.tigleterran.ro

Cu garanție extinsă la 50 ani 
pentru toate produsele 
din beton.

Detalii pe: www.tigleterran.ro/garantie

TERRAN lansează un model nou de ţiglă: SYNUS

ușor și rezistent!



Detalii: www.tigleterran.ro

Cu garanție extinsă la 50 ani 
pentru toate produsele 
din beton.

Detalii pe: www.tigleterran.ro/garantie

TERRAN lansează un model nou de ţiglă: SYNUS

ușor și rezistent!

NOUA ŢIGLĂ DIN BETON UȘOR ȘI REZISTENT.        

Ţiglele SYNUS Terran reprezintă cea mai bună alegere şi pentru renovarea acoperişului, 
deoarece

este o ţiglă mai ușoară

se pot cumpăra la preţ de lansare

acordăm garanţie scrisă de 50 ani

au durabilitate mărită

oferă o protecţie mărită a locuinţei

au o rezistenţă mărită la intemperii și îngheţ

produse cu o tehnologie de vârf

DATE PENTRU EXECUŢIE 

Terran Sisteme de învelitori SRL.
România, 400457 Cluj- Napoca, Str. Septimiu Albini, Nr. 81., ap. 3.
Tel.: + 40-264/462 484,   Fax: + 40-264/462 485
E-mail: info@tigleterran.ro  Internet: www.tigleterran.ro
J12/2235/2005,   cod unic RO17689997 

Dimensiunea şipcilor suport: min. 30/50 mm
Distanţa de lăţuire: max. 340 mm (în funcţie de înclinaţia 
acoperişului) 
Suprapunere laterală: 30 mm
Suprapunere longitudinală: min. 80 mm (în funcţie de 
înclinaţia acoperişului) 

Înclinaţia 
şarpantei

 Suprapunere 
minimă

Distanţa max. 
între șipci

Distanţa șipcii de 
la streașină

Distanţa şipci de 
la coamă

Necesar
de ţigle

Greutateg
(kg/m2)

16–22° 10 cm 32 cm 33 cm 5,0 cm 10,42 buc/m2 40,64

22–30° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 buc/m2 39,39

Peste 30° 8 cm 34 cm 33 cm 4,0 cm 9,80 buc/m2 38,22

Lăţimea de învelit = (nr. de rânduri X 30cm) + 7 cm

Lăţimea structurii =(nr. de rânduri X 30cm) - 1 cm

lăţimea construcţieistreaşină streaşină

ROşU MARO

nou
nou



C omplexul arhitectural de pe Dealul 
Mitropoliei din București este com‑
pus în principal din Catedrala Patriar‑

hală, cu hramul „Sfinții Împărați Constantin 
și Elena“, Reședința Patriarhală și Palatul Pa‑
triarhiei, ultimul dintre acestea construit de 
statul român la începutul secolului al XX‑lea 
pe locul fostei săli a Adunării Deputaţilor, fi‑
ind dat spre folosința Bisericii Ortodoxe Ro‑
mâne. Din componența ansamblului mai 
pot fi menționate câteva construcții impor‑
tante: turnul clopotniței, paraclisul aferent 
Reședinței Patriarhale și, la nord de catedrală, 
troița cu trei cruci de piatră amenajată în 1959, 
cruci datând din secolele XVI‑XVII. Majori‑
tatea edificiilor menționate sunt înscrise pe 
lista monumentelor istorice, fiind repere ale 
ortodoxiei și spiritualității românești.

ACOPERIȘURI ISTORICE
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Constantin Șerban Basarab 
(1654-1658), 
ctitorul  Mitropoliei

din București



Mitropolia la 1837

De la mănăstire la 
Reședință Patriarhală

Istoria locului începe să 
capete aspecte memora‑
bile la mijlocul secolului 
al XVII‑lea, când, pe acest 
deal aflat atunci la marginea 
Bucureștiului, Constantin 
Șerban Basarab, domn al 
Țării Românești între 1654 
și 1658, ctitorește o biserică 

și o mănăstire. Construită începând cu 1656, 
biserica cu hramul Sfinții Împărați Constan‑
tin și Elena a fost sfințită în 1658 de Patriar‑
hul Macarie al Antiohiei și al Întregului Ori‑
ent, alături de Mitropolitul Ștefan al Țării 
Românești și de episcopii de Râmnic și de 
Buzău. Despre eveniment amintește și se‑
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Reședința Patriarhală

Paraclisul (detaliu)

cretarul particular al Patriarhului Macarie, 
Paul de Alep, care descrie în cuvinte lauda‑
tive biserica, deși construcția ei nu fusese în 
întregime finalizată. După inaugurare, prin 
hrisovul domnesc de la 1668 al voievodului 
Radu Leon, care a contribuit de asemenea 
la înfrumusețarea lăcașului prin picturi‑
le murale comandate în 1665 (majoritatea 
îndepărtate sau acoperite până în prezent), 
biserica devine sediu al Mitropoliei Ungro‑
Vlahiei, Mitropolitul Ștefan având deja sta‑
bilită reședința aici încă din 1661. 

Lăcașul de cult capătă o importanță spo‑
rită începând cu 1925, devenind reședință 
patriarhală, după ce Biserica Ortodoxă Ro‑
mână a fost ridicată la rangul de Patriarhie. 
În toată acea perioadă se discuta intens asu‑
pra faptului că biserica era totuși prea mică 
pentru o asemenea destinație și se plănuia 
construirea unui edificiu mai mare, intenție 
care a rămas neconcretizată până azi, deși au 
fost realizate mai multe extinderi și trans‑
formări ale construcției existente.

Repere de arhitectură
Catedrala Patriarhală, așa cum o vedem 

azi, are aspectul căpătat în urma restaurărilor 
din anii 1960‑1962, când s‑a decis readucerea 
la o formă cât mai apropiată de cea inițială, 
respectiv cea inspirată de biserica Mănăsti‑
rii Curtea de Argeș: forma treflată a planului, 
cele patru turle prismatice, brâul de piatră 



median. Desigur, biserica bucureșteană are 
o suprafață mai mare, este mai puțin zveltă, 
iar ornamentația a rămas mai simplă, turlele 
nefiind spiralate și decorate ca la Curtea de 
Argeș. Acoperișul din foaie de plumb, rea‑
lizat în timpul ultimelor renovări, urmează 
fidel liniile ondulate ale șarpantei, spectacu‑
loase prin efect.

Reședința Patriarhală (denumită o bună 
bucată de timp Palatul Patriarhal, nume care 
a fost preluat recent de fosta clădire a Came‑
rei Deputaților), a fost inițial parte a mănăs‑
tirii, după care a devenit reședință mitropoli‑
tană în 1668, respectiv patriarhală din 1925. 
Aspectul actual se datorează numeroaselor 
intervenții din timpul patriarhilor Miron 
Cristea, Justinian și Teoctist. Sobrele clă‑
diri medievale, la care remarcăm foișoarele 
cu coloane din piatră, au fost înfrumusețate 
treptat cu elemente specifice bisericilor au‑
tohtone (ancadramentele ferestrelor!), și chiar 
neoromânești de dată recentă, rezultând o 
arhitectură cu puternice valențe tradiționale 
și ortodoxe. Este remarcabil acoperișul cu 
streașină dublă, pazie din lemn băițuit și în‑
velitoarea din cupru (inclusiv parazăpezile, 
jgheaburile și burlanele), lucrare coordonată 
de Patriarhul Teoctist.

Troița

Clopotnița

ACOPERIȘURI ISTORICE

Paraclisul este una dintre cele mai impor‑
tante obiective ale Ansamblului Patriarhal; 
construit încă din secolul al XVII‑lea, odată 
cu mănăstirea inițială, paraclisul a avut hra‑
mul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, apoi, 
în urma unei refaceri din vremea lui Nicolae 
Mavrocordat (1719‑1730) si a Mitropolitului 
Daniil (1719‑1731), a primit și hramul Sfân‑
tul Daniil. Este o construcție deosebit de ele‑
gantă, bine proporționată, cu catapeteasma 
din lemn perforat și poleit, fiind considerată 
„giuvaerul“ Ansamblului Patriarhal. Înveli‑
toarea este de asemenea din cupru, respec‑
tând continuitatea cu Reședința Patriarhală 
cu care se învecinează.

Ridicată de voievodul Constantin Brân‑
coveanu în 1698, clopotnița din partea de 
răsărit a fost restaurată în 1956‑1958, dân‑
du‑i‑se un nou aspect prin îndepărtarea ten‑
cuielii, astfel încât în prezent cărămida este 
aparentă. De asemenea, clopotnița a fost 
înălțată cu un etaj, iar la ultima renovare din 
2008 a fost dotată cu 4 clopote noi, turnate 
în Austria și acționate cu ajutorul unui sis‑
tem computerizat. Învelitoarea este din ta‑
blă de plumb fălțuită, ca și catedrala.

Trebuie spus că transformări, extinderi și 
reparații au fost făcute continuu, atât asupra 
bisericii, cât și asupra celorlaltor construcții: 
1792‑1799 (inițiate de mitropoliții Filaret al 
II‑lea și Dositei Filitti), 1834‑1839 (mitropo‑

Paraclisul
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Învelitoare din plumb 
(detaliu)

Icoane în mozaic, amplasate 
deasupra pridvorului bisericii

litul Grigorie al IV‑lea Dascălul), 1932‑1935 
(Patriarhul Miron Cristea), 1960‑1962 (Pa‑
triarhul Justinian Marina, care a refăcut tur‑
la de pe naosul paraclisului, căzută în urma 
unui cutremur de la mijlocul secolului al 
XIX‑lea – proiectant arh. Paul E. Miclescu), 
în anii 1989 și 2000‑2001 (Patriarhul Teoc‑
tist, care a adus îmbunătățiri reședinței și a 
reconsolidat paraclisul) și în mai‑octombrie 
2008, sub îndrumarea Preafericitului Părin‑
te Patriarh Daniel. Această ultimă renovare 
a vizat consolidarea navei și turlelor cate‑
dralei, prin montarea unor tiranți din beton 

Plumbul, material folosit de mult 
timp în construcții, mai ales pentru 
instalații (încă de pe vremea roma-
nilor și până acum circa un secol, 
când s-au semnalat pericolele pentru 
sănătate, respectiv apariția saturnis-
mului), a fost adoptat și la realizarea 
învelitorilor, având câteva caracteris-
tici inimitabile: ușurința prelucrării, 
obținerea unor acoperișuri ca pabile 
să preia orice formă, bine hidroi-
zolate – etanșeizate prin cositorire, 
culoarea uniformă, rezistența în timp 
cu totul de excepție. Greutatea mare 
a fost compensată de posibilitatea 
de a-l lamina în foi subțiri. Fiind un 
metal relativ scump, a fost utilizat 
doar pentru lucrările deosebite, ex-

clusiviste, și ceva mai des pentru dolii, 
sisteme pluviale, protejarea diverselor 
ornamente și aticuri, în combinație 
cu alte materiale pentru învelitoare, 
de regulă ardezia – pentru a asigura 
o conti nuitate cromatică. 

Arhitectura reli gi oasă, preocupa-
tă în cel mai înalt grad de forma 
acoperișului, ne oferă câteva exem-
ple de învelitori din plumb. Unul des-
tul de sugestiv este Mănăstirea... 
Plumbuita (la forma actuală din 
1647, sub Matei Basarab), despre care 
se știe că, la un moment dat, a avut 
o învelitoare realizată din acest ma-
terial. Un alt exemplu relevant este 
Moscheea de Plumb din Shkodër 
(Albania), construită în 1774.

Având un foarte bun comporta-
ment la fluctuațiile mari de tempera-
tură (nu apare așa-numita „oboseală 
a metalelor”), plumbul este un ma-
terial încă solicitat, mai ales în zona 
limitrofă Atlanticului de Nord, unde 
condițiile climatice sunt mai dure. Cu 
mai bine de un secol în urmă, a fost 
inventată tabla din oțel acoperită cu 
un aliaj de staniu-plumb (cunoaștem 
tabla cositorită, produsă și în Româ-
nia, denumită în general „terne“), 
deci este bine să fim atenți, să nu de-
venim victimele unor confuzii. . . Mai 
menționăm că restricțiile referitoare 
la sănătate nu se referă la acoperișuri, 
expunerea omului la plumb în acest 
caz fiind nesemnificativă. 

armat, refacerea soclului și tencuielii exteri‑
oare cu mortar special adus din Italia, înlo‑
cuirea ferestrelor și repararea acoperișului, 
atunci fiind montată și actuala învelitoare 
din plumb. Din această perioadă datează și 
cele 26 de icoane în mozaic amplasate dea‑
supra pridvorului, ultima restaurare a pic‑
turii și a vitraliilor, înlocuirea instalațiilor și 
multe alte lucrări interioare. În ciuda tuturor 
acestor renovări și adăugiri, se poate spune 
că s‑a creat totuși o arhitectură unitară, fă‑
când abstracție de stilul neoclasic al palatu‑
lui din imediata apropiere.

PLUMBUL CA MATERIAL PENTRU ÎNVELITOARE
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ISTORIA LOCULUI
Actualul Palat al Patriarhiei, aflat în proces de renovare, se 

află în vatra fostei mănăstiri „Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena“, dar parțial şi pe locul unor vii care acopereau Dealul 
Mitropoliei, ale domnitorului şi ale călugărilor. Întrucât mitro-
politul avea un rol important în conducerea Țării Româneşti, 
conform unor cutume locale medievale (era conducătorul 
adunărilor boiereşti care dezbăteau problemele țării, al Sfatu-
lui Domnesc sau Divanului, iar ulterior preşedinte al Adunării 
Obşteşti), la un moment dat unele construcții mănăstireşti 
au fost transformate în sediu al adunării legislative, amena-

jându-se sala Adunării Deputaților. Aici a fost adoptat Regu-
lamentul Organic (1831) şi, sub prezidiul mitropolitului Nifon, 
la 24 ianuarie 1859 s-a votat alegerea lui Alexandru Ioan Cuza 
ca domn al Țării Româneşti, după ce fusese ales deja domn 
în Moldova. Dată fiind această legătură tradițională dintre 
conducerea bisericii ortodoxe şi forul legislativ al țării, tot pe 
Dealul Mitropoliei a fost construit şi noul sediu parlamentar 
în 1907-1908, pe locul vechilor clădiri devenite improprii. Clă-
direa existentă azi a funcționat ca for legislativ şi în perioada 
socialistă, când a găzduit Marea Adunare Națională, dar şi o 
perioadă după 1989, ca sediu al Camerei Deputaților. În urma 

RESTAURĂRI MONUMENTE

Obșteasca Adunare (15 iulie 1837) Deschiderea Camerei Naționale  
de către Al.I. Cuza (29 februarie 1860)

Palatul Adunării Deputaților (1921)

22

PALATUL PATRIARHIEI     – renovarea acoperișului



relocării acesteai din urmă, palatul a fost dat în folosință Patri-
arhiei Române în 1996, căpătând statut de Palat al Patriarhiei, 
în care se desfăşoară şedinţele organismelor bisericeşti, con-
ferinţe şi consfătuiri ale preoților, studenților în teologie şi nu 
numai, concerte de muzică sacră, expoziţii de artă etc., fiind 
şi sediul organizațiilor media ale Bisericii Ortodoxe Române. 
În apropiere se află de asemenea un mic parc de 3.000 mp, o 
oază de linişte în plin centrul Capitalei.

CONSTRUCȚIA ȘI RENOVAREA
Ridicarea Palatului Patriarhiei, cu o suprafață construită to-

tală de circa 7.000 mp, a beneficiat de colaborarea dintre doi 
constructori de excepție: arhitectul Dimitrie Maimarolu şi in-
ginerul George(Gogu) Constantinescu. Deşi este realizat din 
zidărie, au fost folosite din plin elemente din beton armat, in-
clusiv la nivelul şarpantei acoperişului, fiind una dintre primele 
clădiri de acest gen din România. Clădirea de factură neocla-
sică, punctată de elemente baroce (mai ales la interior), este 
spectaculoasă şi din perspectiva faptului că a fost construită 
în panta dealului, având intrări la ambele cote extreme. Astfel, 
regimul de înălțime include două subsoluri, parter şi două eta-
je, piesa centrală fiind aula deasupra căreia a fost construită o 

cupolă, conferind incintei o acustică deosebită. Cupola circu-
lară, cu ferestre rotunde din sticlă colorată şi armătură metali-
că, respectiv un lanternou masiv deasupra, este spectaculoasă 
atât din interior, cât şi din exterior, fiind asemănătoare celei de 
la Ateneul Român. În vârf, deasupra boltei lanternoului, a fost 
instalat un glob metalic pe care se înalţă o acvilă cu aripile des-
chise. Palatul a beneficiat în timp de câteva renovări, cu pre-
cădere cupola, care a fost refăcută după cutremurul din 1940.

Construcţia a fost preluată aşadar în 1996 de Adminis-
traţia Patriarhală, care s-a îngrijit să întreţină în condiţii cât 
mai bune amplasamentul, prin efectuarea de reparaţii sau 
restaurări exterioare şi interioare, prin remedieri ale instalaţi-
ilor, dotare cu mobilier nou, corespunzător noii destinații. În 
prezent se desfăşoară practic cea mai amplă acțiune de reno-
vare, derulată cu fonduri europene, care presupune inclusiv 
refacerea învelitorii acoperişului, cu repararea corespunzătoare 
a şarpantei. Astfel, în aprilie 2014 a început consolidarea te-
renului, au urmat diverse lucrări de consolidare a clădirii cu 
elemente de beton armat, ajungându-se ca în vara anului 2015 
să se desfăşoare în paralel lucrări de finisare interioară şi de 
recondiționare a acoperişului, despre care vă vom da câteva 
detalii în continuare. 
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ÎNVELITOARE DIN TITAN-ZINC
Refacerea învelitorii acoperişului, care va dura în total 6 luni, 

conform contractului, a fost atribuită firmei Valcon Roofs, 
cunoscută pentru numeroasele lucrări de acest gen, inclusiv 
pentru clădiri cu statut de monument istoric şi de arhitectură, 
ca în cazul de față. Ultimele intervenții fuseseră realizate înainte 
de 1990, materialul de învelitoare existent fiind tabla zincată, 
aflată într-o stare avansată de degradare, ca de altfel şi astereala. 
Astfel, acoperişul a fost prevăzut a se reface integral de către 
echipa Valcon Roofs (pentru învelitoare, jgheaburi, burlane, 
cornişe şi glafuri), iar profilele ornamentele în proporție de circa 
30%, de către antreprenorul general. Exigențele sunt ridicate, 
trebuind să fie respectate detaliile arhitecturale, păstrându-se 
forma şi dimensiunile tuturor elementelor cuprinse în proiect. 
Nu lipsesc lucrările de detaliu nici în zona de câmp, unde există 
o serie de luminatoare care trebuie refăcute în aceeaşi manieră.

Pentru o suprafață de circa 4.500 mp, corespunzătoare 
zonelor cu pantă redusă, a fost aleasă o învelitoare dublu 
fălțuită, din tablă de titan-zinc Rheinzink, cu grosimea de 
0,7 mm, culoare gri-albăstruie, montată pe folie cu covor de 
ventilație. Din tablă cu aceleaşi caracteristici de grosime, cu-
loare şi fabricant au fost confecționați în atelierul propriu solzii 
rectangulari care sunt montați pe o arie de circa 800 mp în 
zonele cu rupere de pantă. Montarea de cornişe şi glafuri de 
diferite dimensiuni se realizează cu fixări mecanice, pe suport 
de adeziv special Enkolit, iar jgheaburile speciale, de secțiune 
rectangulară, sunt confecționate de asemenea în atelier. Dată 
fiind aria acoperişului, sistemul de burlane este de capacitate 

mare (120 mm diametru). S-a apelat la un sistem Rheinzink cât 
mai complet (excepție făcând elementele personalizate, care 
depind de arhitectura clădirii), cu toate accesoriile de montaj, 
inclusiv clemele de fixare şi parazăpezile cu bară dublă. Orna-
mentele, realizate inițial din tablă de zinc, sunt propuse şi ele 
pentru recondiționare cu ajutorul titan-zincului, un material 
mai nou şi mai performant. Acolo unde dublul falț al învelitorii 
nu poate fi realizat, se apelează la îmbinare cu un aliaj special, 
folosind o tehnologie proprie producătorului. 

Lucrările au un înalt grad de specializare, prin urmare mon-
tajul se realizează cu o echipă de la Valcon Roofs certificată de 
firma producătoare Rheinzink, formată dintr-un colectiv de 8 
persoane (inginer, responsabil tehnic, tinichigii şi chiar alpinişti). 
După cum ne-au declarat specialiştii montatori, o dificultate 
ridicată a lucrării este aplicarea solzilor, din cauza pantei mari 
şi a rigorii cu care trebuie executate detaliile tehnice. În acest 
sens, o atenție deosebită este acordată regulilor de protecție 
a muncii, care sunt respectate întocmai de către echipa de 
montaj şi alpiniştii utilitari, sub supravegherea responsabilului 
SSM (Securitatea şi Sănătatea în Muncă). 

Lucrare: Renovarea acoperișului Palatului Patriarhiei

Materiale Rheinzink:
 · Tablă de titan-zinc, dublu fălțuită (4.500 m2) 
 · Solzi din tablă de titan-zinc (800 m2) 
 · Sistem pluvial și accesorii

Executant: VALCON ROOFS

Timp de execuție: 6 luni
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La casele nou construite, cu acoperiş fără astereală, montarea termoizolaţiei se realizează 
ca în detaliul de mai jos, urmându-se paşii descrişi. Pentru a obţine un acoperiş cu eficienţă  
energetică optimă, se recomandă utilizarea produsului URSA GLASSWOOL SF 34 atât pen-
tru stratul de termoizolaţie dintre căpriori, cât şi pentru cel de la faţa căpriorilor, spre interior.

Termoizolarea acoperişurilor  
fără astereală

Montarea termoizolaţiei la un acoperiş nou

1 – se montează folia de difuzie 
deasupra căpriorilor, prin capsare.
2 – se montează şipcile în lungul 
căpriorilor.
3 – se montează contraşipcile.
4 – se montează învelitoarea.
5 – se montează termoizolaţia 
URSA GLASSWOOL SF 34, între 
căpriori. Grosimea stratului de 
vată trebuie să fie egală cu gro-
simea căpriorilor (10 – 15 cm).
6 – se montează profilele de 
susţinere pentru gips-carton 
(interax 40 cm).
7 – se montează termoizolaţia 
URSA GLASSWOOL SF 34 între 
profilele metalice. Se recomandă 
o grosime de 10 cm.
8 – se montează folia barieră 
împotriva vaporilor.
9 – se montează gips-cartonul.

URSA 
GLASSWOOL

www.ursa.ro

În cazul acoperişurilor vechi, netermoizolate, pentru care se doreşte reabilitarea termică fără 
a înlocui şi învelitoarea, se procedează în felul următor: 

Vata minerală de sticlă URSA este ideală pentru toate cerinţele de izolare termică și fonică. 
Produsele au caracteristici tehnice certificate, sunt incombustibile (clasa de reacţie la foc A1), 
își păstrează dimensiunile și forma, nu putrezesc și nu se degradează în timp.

Reabilitarea termică a unui acoperiş existent

Produse URSA recomandate pentru acoperişuri

1 -  se montează nişte şipci 
logitudinale între căpriori, pentru 
a crea un canal de ventilaţie.
2 -  se montează folia de difuzie, 
prinsă cu şipcă de căpriori.
3 – se montează primul strat de 
URSA GLASSWOOL SF 34, între 
căpriori (grosimea termoizolaţiei 
egală cu grosimea căpriorului).
4 - se montează profilele de 
susţinere pentru placajul din 
gips-carton (interax 40 cm).
5 - se montează al doilea strat 
de URSA GLASSWOOL SF 34,   
între profile. Se recomandă o 
grosime de 10 cm.
6 -  se montează folia barieră 
împotriva vaporilor.
7 – la final, se montează placajul 
din gips-carton.

Atenţie! În ambele cazuri, folia barieră împotriva vaporilor (care oprește pătrunderea 
vaporilor de la interior în vata minerală) şi folia anticondens (care împiedică infiltrarea 
accidentală a apei printre plăcile de gips-carton) sunt OBLIGATORII!

Optim: URSA GLASSWOOL SF 34. Conductivitate termică: 0,034 W/mK
Economic: URSA GLASSWOOL SF 38. Conductivitate termică: 0,038 W/mK

Sfatul nostru: folosiţi întotdeauna produse performante, de calitate. Respectaţi grosimea 
minimă recomandată pentru straturile de izolaţie (subdimensionarea nu aduce economii)!

www.ursa.ro
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D escriem în aceste pagini o lucrare deosebit 
de interesantă din perspectiva materialelor 
de construcție folosite, a arhitecturii, struc-

turii și, în special, a soluțiilor alese pentru acoperiș: o 
învelitoare tradițională din lemn – șindrilă, realizată 
de o echipă specializată în lucrări de acest gen, pe care 
beneficiarul a identificat-o după îndelungi căutări. 
Sunt destul de greu de găsit acei meseriași care se pri-
cep să obțină echilibrul optim între vechea meserie, 
cu tehnici oarecum restrictive, și standardele moder-
ne de locuire, așa cum credem că s-a întâmplat aici. 

Proiectul a avut permanent în vedere utilizarea 
cât mai multor materiale și tehnici tradiționale, în 
condițiile obținerii unei locuințe moderne ca funcțio

na litate, utilități, întreținere și confort. Arhitectura 
este și ea una atractivă, îmbinând concepțiile actuale 
asupra utilizării spațiului și volumetriei cu elemente de 
arhitectură și decorațiuni tradiționale românești. Casa 
(încă nefinalizată la momentul realizării acestui articol) 
este construită în zona de deal a județului Prahova, într-
o localitate dintre Ploiești și Câmpina, cu o frumoasă 
perspectivă asupra colinelor din apropiere. Peste de-
misolul / beciul din beton, compartimentat parțial cu 
bolțari, a fost concepută o structură din lemn ridicată 
pe tălpi, cu închideri din cărămidă, parțial reciclată. S-a 
creat astfel o construcție în care parterul și mansarda nu 
au punți termice importante (doar buiandrugii de la 
ferestre și uși sunt realizați din beton). Arhitectura fiind 
una tradițională, rustică, pe două dintre laturi sunt pre-

LUCRAREA EDIȚIEI

ACOPERIȘ CU ȘINDRILĂ
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Vechile materiale și tehnologii 
definesc confortul și acea stare de 
bine de care ne amintim cu nostalgie. 
Ne bucurăm mult să prezentăm 
lucrarea de față și ținem să felicităm 
beneficiarul pentru decizia sa  
de a da credit unui stil de construcție 
tradițional, într-un prezent mult prea 
marcat de construcții tip, cu materiale 
low cost lipsite de personalitate.



văzute la parter pridvoare cu stâlpi din lemn încrustați, 
pe una dintre aceste laturi fiind construit chiar un cer-
dac, deasupra căruia a fost prevăzut un spațiu locuibil. 
Acoperișul cu pantă de circa 50° (minimul recomandat 
în normative) permite crearea unui spațiu sub învelitoa-
re suficient de mare pentru mansardare, la acest nivel 

• ASPECT TRADIȚIONAL
• FUNCȚIONALITĂȚI MODERNE

Un exemplu celebru de arhitectură veche românească din județul Prahova: Muzeul de Etnografie Conacul Alexandru Bellu (Urlați)

29

fiind create și 4 deschideri în acoperiș după modelul 
„ochiul podului“, care pot deveni foarte simplu lucarne. 
Structura casei a fost realizată în întregime din lemn de 
stejar vechi de cel puțin 100 ani, recuperat de la 3 case 
și o moară demolate. Aspectul rustic este accentuat de 
căpriorii noi din rășinoase,  sculptați în zonele unde de-



vin vizibili din exterior, urmând ca la finisare să capete 
culoare și un strat de protecție suplimentar.

Pentru obținerea unui acoperiș cu șindrilă se muncește 
mult și minuțios. După spusele montatorilor, pentru 
un metru pătrat de învelitoare se folosesc 150-160 de 
bucăți, cu variații în funcție de lățimea șindrilei; la o mie 
de șindrile se utilizează 1,5-1,7 kg de cuie (câte 3-4 cuie 
pe șindrilă, după caz, mai multe atunci când sunt am-
plasate pe margini sau colțuri, unde acestea sunt expuse 
mai mult la intemperii). Șindrila este bătută pe scândura 
care constituie astereala acoperișului – esența acesteia 
nu contează, singura condiție este să asigure o oarecare 
planeitate. În trecut, suportul era asigurat de lați ciopliți 
cu toporul doar pe două părți, nu foarte groși („ca pe 
mână“). În cazul nostru, scândurile au fost plasate la 
distanțe de 10 cm, iar dedesubt nu a fost aplicată folie 

LUCRAREA EDIȚIEI
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hidroizolantă sau anticondens, dintr-un motiv simplu, 
dezvăluit de Neculai Ceapă, decanul de vârstă al echipei 
de montatori, care face această meserie, moștenită de 
la părinți, de aproape 50 de ani: șindrila trebuie să aibă 



aer, să se ventileze cât mai natural, pentru că altfel, sub 
acțiunea factorilor naturali, „se coace“ sau mucegăiește, 
în funcție de anotimp și de zona climatică, ceea ce îi 
scurtează mult durata de viață. 

Panta nefiind foarte mare, șindrila a fost montată 
pe 3 rânduri, astfel încât oriunde am face secțiune prin 
învelitoare, avem permanent 3 șindrile suprapuse, iar 
protecția este maximă. Acoperișul poate avea și pantă 
mai mică, dar în acest caz numărul de șindrile suprapuse 
crește, fiind decalate la 6-8 cm. La streașină, unde solici-
tările sunt frecvente și intense, șindrilele sunt mai mici 
și montate mai des, cu distanță mai mică între rânduri 
(în secțiune se pot vedea 4 straturi). Aici astereala per-
mite, deoarece este continuă, din motive estetice și de 
protecție specifice paziei. Zonele de dolie dintre versanți 
au fost realizate cu tablă de zinc, o acoperire continuă 

• Șindrila din esență de fag 
este realizată manual, 
cu ajutorul unor unelte 
specifice. Butucul, a cărui 
lungime dă lungimea 
șindrilei, este spart cu 
toporașul și cu ciocanul de 
lemn, obținându-se astfel o 
secțiune ușor trapezoidală.

• Lățimea șindrilei depinde 
de conformația lemnului, 
dar este limitată undeva 
la circa 13-14 cm, pentru 
că altfel montajul devine 
dificil. În același timp, 
această lățime trebuie să fie 
relativ constantă, pentru a 
păstra cadența rosturilor. 

• Marginii inferioare a 
șindrilei i se taie o pantă 
ușoară, pentru a permite 
eliminarea mai rapidă a 
apei, dar și pentru a căpăta 
o formă aerodinamică, 
aspect important în cazul 
vânturilor puternice, care 
pot smulge șindrila. 

• Trebuie spus că șindrila 
nu se debitează cu 
unelte gen ferăstrău sau 
circular și nu se șlefuiește, 
pentru că de fapt nu se 
dorește obținerea unei 
suprafețe perfect plane; 
neuniformitățile rezultate 
prin spargerea de-a lungul 
fibrei ajută la îndepărtarea 
mai rapidă a apei, cu atât 
mai mult cu cât nu avem 
o pantă foarte abruptă a 
acoperișului. 

• Cu ajutorul cuțitoaielor 
se obține forma finală a 
plăcuței de lemn, care 
poate fi diferită, în funcție 
de modelul ales și de 
locul în care este utilizată 
șindrila – de exemplu la 
streașină partea inferioară 
este în unghi, pentru a 
prelua rolul de picurător.

MANUFACTURAREA 
ȘINDRILEI

31

Neculai Ceapă, șindrilar din 
Prahova



cu șindrilă fiind dificilă tehnic și, din experiență, cu un 
ritm de degradare mai ridicat. La coame, șindrila orienta-
tă către vânturile dominante depășește nivelul coamei cu 
circa 5 cm, iar zona este protejată suplimentar prin dubla-
rea ultimului strat de șindrilă.

Interesante ni s-au părut de asemenea echipamentele 
celor care montează efectiv – acele suporturi pentru ma-
teriale (șindrile și cuie), respectiv cele pe care stau mon-
tatorii, pentru a avea o poziție mai confortabilă. Ele sunt 
ancorate de astereală prin cârlige metalice, care le conferă 
siguranța necesară lucrului la înălțime. 

Durata de viață a unei asemenea învelitori este estima-
tă la minimum 30 de ani, cu atât mai mult cu cât este 
tratată mai des – de regulă o dată la doi ani. Există nume-
roase acoperișuri cu șindrilă de brad care au depășit cen-
tenarul cu ajutorul produselor tradiționale sau moderne 

de tratament, având rol de impermeabilizare, ignifugare 
și inhibare a dezvoltării mușchiului, lichenilor, insectelor 
sau chiar plantelor. Aceste substanțe sunt îndepărtate de 
ploaie, zăpadă sau vânt, astfel încât stratul protector tre-
buie refăcut periodic. 

În încheiere, am vrea să menționăm că lucrarea este 
foarte apropiată de tehnicile tradiționale. Este și dificil ca, 
la un asemenea grad de personalizare, să încerci o standar-
dizare: dimensiunile șindrilelor, distanțele între rânduri, 
tipul de rost (după cum s-a observat, nu s-a mers pe sis-
temul lambă-uluc, recomandat în cadrul reglementărilor 
recente) etc. Se poate spune că multe aspecte au fost re-
zolvate intuitiv, dar și pe baza experinței echipei de lucru, 
care a demonstrat practic fiabilitatea acestui tip de înve-
litoare. Ceea ce este suficient pentru o locuință modernă, 
care poate fi casă de vacanță sau reședință permanentă.

LUCRAREA EDIȚIEI

32



33



CONSTANȚA –
anii de glorie prin arhitectură

ACOPERIȘURI ISTORICE

P ovestea Constanței este deosebită da-
torită amalgamului de etnii care au co-
existat aici de-a lungul vremii: români, 

autohtoni sau veniţi din celelalte provincii ro-
mâneşti, aromâni, turci, tătari, germani, lipo-
veni, bulgari, greci, evrei, italieni etc. Motivele 
pentru care aceștia au ajuns la Constanța au 
fost de asemenea diverse: comerțul datorat 
portului, imigrarea din motive economice, 
persecuțiile religioase sau etnice din alte zone 
ale Europei de Est (aici au găsit o atmosferă de 
toleranță), schimbările la nivel administrativ. 
Caracterul multicultural al urbei se păstrea-
ză și azi, desigur mult atenuat în urma venirii 
masive a românilor, după alipirea Dobrogei 
la Regatul României și după industrializarea 
intensă din perioada comunismului. Arhitec-
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tura orașului respiră influențele tuturor celor 
care au trăit și au trecut, dar reperele impor-
tante ni se par cele din jurul anului 1900, când 
climatul economic a favorizat înființarea de 
filiale ale marilor companii de comerț din Eu-
ropa, iar administrația românească a investit 
consistent și rapid în infrastructură. O altă 
etapă importantă este apariția stațiunii Ma-
maia în nordul orașului; cu precădere de aces-
te două perioade ne vom ocupa în continuare.  

Constanța a fost fondată, sub numele de 
Tomis, în urma colonizării grecești a bazinu-
lui Mării Negre de către milezieni în secole-
le VII-V î.Hr, care au găsit pe aceste locuri o 
așezare getică. Tomis a devenit parte a Im-
periului Roman în anul 46 și a fost redenu-
mit Constantiana în vremea și după numele 

împăratului Constantin cel Mare. În urma 
invaziilor gotice, scitice, hunice sau slave din 
primul mileniu al erei noastre, care i-au în-
trerupt dezvoltarea, în timpul Evului Mediu 
Constanța a fost una dintre piețele comerțului 
genovez în bazinul Mării Negre, negustorii și 
armatorii stabilindu-se în această peninsulă. 
Orașul a reintrat într-un con de umbră înce-
pând cu secolul al XV-lea, când Dobrogea a fost 
cucerită de Imperiul Otoman, iar importanța 
localității a scăzut din cauza ruperii relațiilor 
comerciale cu republicile maritime din Pe-
ninsula Italică. În 1855, când flota anglo-fran-
ceză, pornită spre Crimeea împotriva Rusiei, 
poposește aici pentru a se aproviziona cu apă 
și hrană, Constanța se înfățișa ca o așezare mi-
noră, ocupând doar peninsula, înconjurată de 

Glykon – zeitate cu înfățișare 
de șarpe din mitologia 
romană (sec. II î.Hr.); statuetă 
descoperită pe teritoriul 
orașului Constanţa
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stâne, mori, pășuni, vii și așezări pescărești. O 
cale ferată construită în 1865 de britanici între 
Cernavodă și Constanța, pentru exportul grâ-
nelor din Țările Române, a revitalizat un pic 
zona, dar evoluția spectaculoasă începe după 
Războiul Ruso-Turc din 1877-1878 și alipirea 
Dobrogei la România. Dacă la jumătatea se-
colului al XIX-lea tătarii și grecii formau două 
treimi din populație, la 1900 românii deveni-
seră deja majoritari și impuseseră un alt ritm 
de dezvoltare. Orașul, numit de regele Carol  I 
„plămânul României“, a devenit principalul 
port al țării, mai ales după ce Anghel Saligny 
a construit Podul de la Cernavodă (1895). Por-
tul a fost modernizat și extins între anii 1895 
și 1909; sub conducerea inginerului Laurențiu 
Erbiceanu au fost construite drumuri și căi 
ferate adiționale care au legat Constanța de 
Capitală și de restul țării. Din aceeași epocă 
datează majoritatea construcțiilor memorabi-
le ale Constanței, realizate în stilurile epocii: 
Art Nouveau, Art Deco, neoclasic, eclectic, 
modernist și, desigur, neoromânesc, regăsit în 
numeroase clădiri administrative și chiar civi-
le (dovadă de identitate culturală). Printre ca-
sele cu aspect rural din paiantă, lemn sau cel 
mult piatră, își fac loc construcțiile masive din 
cărămidă, similare ca mod de construcție ori-
cărui oraș european, ba chiar experimentând 
materiale noi la acea dată, precum betonul. 

Acoperișurile din trestie și paie, clădite sau le-
gate cu nuiele, ori din șindrilă, dispar treptat, 
pentru a fi adoptat oțelul zincat și alte aliaje 
metalice, alături de tradiționalul olan turcesc, 
compatibil în continuare cu unele construcții 
noi. O perioadă nefastă a fost cea a Primului 
Război Mondial, când multe clădiri cu valoare 
istorică au fost distruse de armatele germane 
și bulgare, dar orașul și-a revenit, astfel încât în 
perioada interbelică 70% din traficul maritim 
românesc s-a concentrat în portul de aici. Sub 
regimul comunist, Constanța și-a menținut 
statutul și s-a extins în continuare, atât ca 
port, cât și ca industrie, cu un aport mare de 
populație venit din celelalte regiuni ale țării. 

Cu toate schimbările petrecute în ultimii 
150 de ani, în Constanța mai întâlnim totuși 
case cu origine balcanică sau otomană, aco-
perite cu olane, ori lipovenească (cu fronton 
decorat cu motive traforate). Majoritatea au 
suferit însă modificări cu materiale moderne, 

Podul Regele Carol I (1895), 
ulterior redenumit după 
numele constructorului său, 
inginerul Anghel Saligny
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(Foto sus și jos:)  
Cazinoul din Constanța. 
Detaliu

(Foto stânga și jos:)
Marea Moschee din 
Constanța. Interiorul cupolei

restaurarea ornamentelor, lucrare de o com-
plexitate destul de mare, mai ales că edificiul 
este considerat monument istoric. 

Inaugurată în 1913, după 3 ani de lucrări, 
Marea Moschee din Constanța este un re-
per pentru constructori datorită cupolei și mi-
naretului realizate din beton armat, fiind unul 
dintre primele edificii din România la care s-a 
folosit acest material. La începutul secolului 
trecut, betonul armat era încă o noutate, care 
nu trezise prea multă încredere în Europa din 
cauza unor eșecuri – cel mai răsunător fusese 
cel de la Expoziția Universală de la Paris din 
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care le-au șters identitatea etnică și cultura-
lă. Mai trebuie spus că scopul acestui articol 
este nu doar de a scoate în evidență anumite 
clădiri și stiluri arhitecturale, ci și de a atra-
ge atenția asupra pericolului ce le pândește 
(pe ele sau pe celelalte de valoare), Constanța 
trecând recent printr-o serie de transformări 
ale căror victime sunt chiar aceste clădiri. 
Sunt lăsate în ruină imobile cu valoare isto-
rică și de arhitectură, iar în paralel ni se pro-
pun prea multe construcții funcționale, dar 
fără identitate.   

Cazinoul din Constanța, simbol inconfun-
dabil al orașului, a fost construit în perioada 
1904-1909 pe locul unei foste clădiri din lemn 
și paiantă care atrăgea turiștii cu spectacole 
de teatru, baluri și alte evenimente mondene; 
municipalitatea a decis la sfârșitul secolului 
al XIX-lea demolarea ei, deoarece trebuia re-
parată după fiecare furtună mai serioasă. Po-
vestea magnificei clădiri din prezent nu este 
lipsită de aventuri: începută sub proiectul lui 
Petre Antonescu, arhitect care îi prevăzu-
se un stil neoromânesc, promovat intens de 
el, a fost continuată din 1908 în manieră Art 
Nouveau, ca multe dintre clădirile de gen ale 
epocii, sub îndrumarea arhitectului româno-
elvețian Daniel Renard (cel care a semnat și 
prima variantă, din 1912, a hotelului Athénée 
Palace, sau proiectul unui alt hotel important 
din Constanța – Pallas, în prezent Palace). 
Deși pare ornamentat excesiv, cazinoul a fost 
conceput astfel încât să cuprindă cât mai mul-
te funcționalități (sală de teatru, restaurant cu 
bucătărie, terasă, sală de bal etc.), în special 
datorită recomandărilor unor profesioniști 
cu influență în epocă: Ion Mincu, Dimitrie 
Maimarolu, Elie Radu. Întrucât renovările au 
fost puține (una în 1937 și alta în 1987), anii 
au lăsat urme destul de neplăcute asupra edi-
ficiului. Din fericire, se pare că lucrurile se vor 
schimba cu ajutorul fondurilor europene, iar 
până în 2017 Cazinoul va fi salvat. Acoperișul 
existent din tablă de zinc și oțel zincat și-a fă-
cut datoria cu brio, dar va trebui refăcut, fiind 
prevăzută înlocuirea învelitorii cu titan zinc și 



1900, când pasarela din beton armat a Glo-
bului Celest, amplasat lângă Turnul Eiffel, a 
cedat făcând numeroase victime, între care 5 
morți... Totuși, inginerul român Gogu Con-
stantinescu era un susținător al materialului 
și l-a folosit aici, în ciuda îndoielilor multora, 
chiar a marelui său profesor Anghel Saligny. 
Arhitect a fost Victor Ștefănescu, un alt nume 
remarcabil, de care se leagă edificii ca Arcul 
de Triumf din București, Cazinoul din Ma-
maia, Muzeul Național de Geologie, Palatul 
Cercului Militar din București și multe altele. 

Zidăria moscheii a fost realizată din cără-
midă și piatră, iar pentru anumite elemente 
(coloane) s-a folosit marmura de Câmpulung. 
Cupola din beton armat servește ca acoperiș 
peste sala de rugăciuni. La interior aceas-
ta este decorată cu motive florale și astrale, 
conform uzanțelor (simboluri legate de Pa-
radis și de cerul înstelat), iar la exterior este 
parțial acoperită cu tablă și ornamente din 
cupru. Minaretul maur de 47 de metri, în 
care se poate urca pe o scară cu 140 de trep-
te, este acoperit cu o învelitoare tradițională 
din olane (peste locul muezinului, sub formă 
de foișor), iar în punctul cel mai înalt are un 
acoperiș de beton, pur și simplu. Lăcașul de 
cult a fost inaugurat în prezența familiei rega-
le, fiind chiar denumit inițial Moscheea Carol 
I; o dovadă a respectului față de primul rege al 
României este și faptul că moscheea încă este 
identificată azi ca Geamia Regelui, deși oficial 
poartă numele sultanului otoman Mahmud 
al II-lea. 

Casa cu lei, despre care unii specialiști 
susțin că a fost proiectată de alt arhitect cele-
bru, Ion Berindei (lucrări de referință: Palatul 
Cantacuzino din București, Palatul Culturii 
din Iași etc.), a aparținut unui armean bogat, 
care a dat-o spre închiriere pentru a deve-
ni galerie de artă, bancă sau locuință pentru 
diverși chiriași. Naționalizată de comuniști, 
construcția în stil neorenascentist a fost reno-
vată, pentru a se amenaja aici în anii 1970 un 
restaurant care a devenit celebru. Imobilul este 
interesant și din perspectiva mansardei cu lu-
carne bogat ornamentate, mai ales că la acest 
nivel se află, de fapt, leii din piatră care i-au dat 
numele. Este una dintre clădirile de referință 
ale Constanței, a cărei salvare de la ruină ar 
fi de dorit pentru recâștigarea identității aces-
tei zone a orașului, destul de agresate și prea 
puțin valorizate în ultimele decenii. 

Biserica „Sfântul Anton de Padova“ poa-
te părea stranie în Constanța zilelor noastre, 
dar ea a fost construită în 1935 -1936 pentru o 
comunitate romano-catolică destul de nume-
roasă, formată în principiu din germani și ita-
lieni; oricum, fiind vorba de un port, cu tranzit 
permanent, era o necesitate acest tip de lăcaș 
de cult, la această dimensiune. Ctitorul, paro-
hul Emnoil Kreis, era etnic german. Schițele 
construcției au fost întocmite de arhitectul 
Romano de Simon din București, care a con-
ceput o biserică masivă, de inspirație roma-
nică, placată integral cu cărămidă aparentă, 
apropiată ca aspect de lăcașurile de cult din 

Biserica Sfântul Anton de Padova

(Foto sus și jos:) 
Casa cu lei. Detaliu

Globul Celest – atracția 
Târgului Universal de la 

Paris, în anul 1900. Pasarela 
de beton care permitea 

vizitatorilor accesul în 
Globul Celest avea să 

cedeze, ridicând semne de 
întrebare asupra siguranței 

construcțiilor din beton.  
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inițial ca biserică parohială, apoi din 1925 
drept biserică episcopală (cu dificultăți din 
cauza distrugerilor importante suferite la un 
bombardament sovietic în 1941, urmate de o 
reabilitare). Turlele se ridică până la 35 de me-
tri în cel mai înalt punct, învelitorile de origi-
ne recentă fiind din solzi de tablă de cupru, cu 
jgheaburi din același material și burlane din 
zinc. În apropiere se află Palatul Arhiepiscopi-
ei Tomisului, construit în perioada 1928-1932, 
de asemenea în stil neobizantin. 

Muzeu de Istorie Națională 
și Arheologie din Constanța
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Catedrala Episcopală  
a Tomisului

nordul Italiei, dar și cu Biserica Italiană din 
București. Învelitorile navei, cupolei hexago-
nale (cu interior circular, de diametru 7 m) și 
campanilei, care se ridică la 32 m înălțime, au 
fost inițial din olane turcești, iar acum sunt 
din țiglă, după o refacere din 2012. Tot atunci 
se înlocuiește crucea din vârful campanilei și 
se instalează un paratrăsnet. Pot fi observate 
și alte elemente de arhitectură specifice: roza-
sa (5 m diametru), ferestrele mici, cu partea 
superioară în arc de cerc. Distrugerile suferite 
de biserică în timpul Celui de-al Doilea Raz-
boi Mondial, când a fost folosită de trupele 
de ocupație sovietice ca depozit de muniție, 
cu turnul ca punct de observație, au fost cu 
greu remediate, comunitatea germană fiind 
repatriată sau trimisă în lagăre de muncă. Dat 
fiind și faptul că slujbele au fost interzise în 
anumite perioade ale regimului comunist, 
numărul credincioșilor romano-catolici a 
scăzut dramatic. 

Actualul Muzeu de Istorie Națională și 
Arheologie are drept sediu o clădire mo-
numentală în stil neoromânesc a cărui 
piatră de temelie a fost așezată în 1912 de 
către moștenitorul tronului, Principele Fer-
dinand. Cu întreruperi din cauza războiului, 
construcția este finalizată în 1921, sub îndru-
marea arhitectului Victor Ștefănescu, deve-
nind Palatul Comunal. Spectaculozitatea 
clădirii este dată nu doar de aspectul masiv, ci 
și de loggia cu coloane bogat decorate și arca-
de semicirculare, benzile decorative și anca-
dramentele din piatră, brâul masiv de piatră 
brută și, nu în ultimul rând de un acoperiș 
complex cu învelitoare din țiglă, peste nivelul 
căruia se ridică un turn poligonal cu foișor. 
Clădirea funcționează ca muzeu din 1957.

Catedrala Episcopală a Tomisului este 
primul lăcaș de cult ortodox românesc ridi-
cat aici după independența față de Imperiul 
Otoman, fiind închinată Sfinților Apostoli 
Petru și Pavel. Construită în stil neobizantin 
între 1883 și 1895 de către statul român, după 
planurile arhitectului Ion Mincu, a funcționat 



Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România (AMPR), cu sprijinul EUFA P+F (Professional
Training in Parquet Laying and Flooring Technology Europe e.V. – Asociaţia Europeană pentru
Promovarea Pregătirii Profesionale a Montatorilor de Parchet și a Montatorilor de Pardoseli), 

vă invită să participaţi la expoziţia specializată ART FLOORS 20 15 și la 
Concursul Naţional al Montatorilor de Pardoseli din România.

19 -23 septembrie  20 15 
București 

  

www.ampr.org.ro

ART FLOORS 20 15 

Centrul Expoziţional Romexpo
Organizat în paralel cu BIFE SIM 20 15 



ARHITECTURĂ ISTORICĂ

42

Mamaia este un caz particular al 
Constanței, deși ele sunt practic le-
gate fizic, administrativ și urbanistic. 

Cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați 
cu arhitectura stațiunii, care a evoluat în mai 
multe etape distincte, oarecum în mod si-
milar cu alte locații de pe litoralul românesc 
aflate în proximitatea unui oraș (Mangalia, 
Eforie). Avem, în primul rând, epoca de di-
nainte de naționalizarea comunistă. De la in-
augurarea din 1906 a câtorva construcții din 
lemn, nu foarte elaborate, la Mamaia au fost 
construite până în 1947 o serie de vile, hote-
luri și restaurante, cele mai importante fiind 
cazinoul (1935) și hotelul Rex (1936). Grindul 
litoral de 8 km dintre mare și Lacul Siutghiol a 
început a fi însă asanat și sistematizat abia din 
1959, când s-a pus la punct un adevărat plan 
de „terra formare“, concretizat inițial în zona 
de sud a fâșiei de nisip care nu depășea 300 
de metri.

Istoria arhitecturii stațiunii Mamaia
Istoria dezvoltării din perioada comunistă 

nu poate fi scrisă fără a menționa numele lui 
Cezar Lăzărescu, arhitect și urbanist postbe-
lic modernist cu o operă impresionantă – um-
brită și de controverse, așa cum era firesc, dată 
fiind epoca în care a trebuit să proiecteze. A 

MAMAIA
STAȚIUNEA

(Foto jos:)  
Stațiunea Mamaia după  
Al II-lea război Mondial

(Foto stânga:)  
Mamaia antebelică –  
Palatul Regal

fost autorul a numeroase clădiri de referință, 
precum Aeroportul Otopeni, Sala Polivalentă, 
Turnul Televiziunii sau Ambasada Chinei din 
București (dar și a blamatei fațade a Teatrului 
Național din Capitală, acum readusă la forma 
inițială). Planuri de dezvoltare a unor stațiuni 
care să deservească „în proporție de masă“ 
clasa muncitoare fuseseră concepute încă 
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din 1954, și au fost abordate întâi zonele Nă-
vodari, Eforie Sud (pe atunci Vasile Roaită) și 
Mangalia, pentru ca din 1959 să vină și rândul 
stațiunii din nordul Constanței. Din fericire, 
după moartea lui Stalin din 1953, realismul 
socialist de tip sovietic devenise la noi mai 
permisiv cu anumite influențe occidentale, 
ceea ce facilita apariția unor construcții care 
puteau apărea la fel de bine oriunde, și în afara 
Cortinei de Fier. Cezar Lăzărescu a proiectat 
la mijlocul anilor 1950 un complex hotelier în 
Eforie care nu respecta deloc clasicismul re-
alismului socialist. Dat fiind bugetul redus și 
termenul strâns de execuție, dar și concepțiile 
proprii ale arhitectului, au apărut niște clădiri 
moderne, cu structuri ample de beton, spații 
mari vitrate și deosebit de funcționale (Re-
staurantul Perla din Eforie Nord a devenit un 
reper în epocă). După unele mărturii, Cezar 
Lăzărescu nu numai că nu a fost pedepsit pen-
tru abatere de la linia partidului, așa cum se 
aștepta (se demarase deja o anchetă), ci chiar a 
fost felicitat de Gheorghe Gheorghiu-Dej per-
sonal. Acesta a fost „certificatul de naștere“ 
și pentru dezvoltarea din anii 1959-1965 a 
stațiunii Mamaia, când o echipă de arhitecți 
în frunte cu Cezar Lăzărescu au proiectat pri-
ma serie de hoteluri. S-au organizat concur-
suri de arhitectură, solicitându-se ”construcţii 

economice din materiale rezistente climatului 
marin, concepute în mod realist într-o arhi-
tectură socialistă şi vor fi în armonie cu me-
diul înconjurător (marea, plaja, lacul, planta-
ţiile) şi cu destinaţia funcţională a clădirilor”.  
Ceea ce s-a și realizat, după cum vedem încă 
la Mamaia, fără a se considera că arhitectura 
modernă pe atunci, aproape minimalistă, cu 
unghiuri drepte și suprafețe plane (uneori pre-
zente excesiv), ar intra în conflict cu ideologia 
momentului, ba din contră. Deoarece hotelu-
rile se încadrau în buget, având finisaje simple, 
și nu depășeau 5 nivele, pentru a nu fi nevoie 
de ascensoare, se considera că linia partidului 
a fost respectată. Eficiența spațiului era maxi-
mă, camerele fiind mici, iar vitrajele mari, care 
acopereau cel puțin două laturi ale imobilelor, 
permiteau iluminarea naturală. În plus, clădi-
rile pentru restaurante, magazine sau alte ser-
vicii erau funcționale pe o perioadă de câteva 
luni de sezon estival. Desigur, cei care aveau o 
cameră la ultimul etaj, sub acoperișul-terasă, 
simțeau din plin căldura verii, nefiind prevă-
zute sisteme de climatizare sau termoizolare 
elaborate (și nici cele hidroizolante nu erau 
prea performante). În orice caz, sub coordo-
narea lui Cezar Lăzărescu au apărut la Mama-
ia în timpul lui Gheorghiu-Dej nu mai puțin 
de 21 de hoteluri și 8 restaurante, considerate 

Hotel Parc – 1963

Hotel Albastros – 1962

Hotelul Iaki (construit în 1956 
și denumit inițial Yalta, apoi 

București) este o construcție 
cu o arhitectură aparte  

în imaginea de ansamblu  
a stațiunii Mamaia, potrivită 

segmentului high-end  
căruia îi este destinat.
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foarte moderne ca arhitectură și care s-au do-
vedit un patrimoniu important pentru turis-
mul românesc. În timp, întrucât autoritățile 
au realizat că litoralul românesc devenise un 
adevărat „aspirator de valută“, inclusiv de la 
turiștii din țările capitaliste, a urmat o nouă 
etapă de dezvoltare, între anii 1982-1985, când 
au fost construite cu precădere hotelurile din 
partea de nord a stațiunii, de data aceasta 
încercându-se totuși mai multă varietate cu 
ajutorul liniilor curbe. Cele mai multe au be-
neficiat de investiții și după 1990, mai mici 
sau mai mari, oricum mai consistente decât 
în alte stațiuni de pe litoral. Unele au fost nu 
doar refinisate sau modernizate, ci și redi-
mensionate sau extinse. Odată cu apariția de 
noi hoteluri, despre care nu se poate spune că 
au fost construite în armonie cu ceea ce exis-
ta deja, stațiunea a intrat într-o ultimă etapă a 
dezvoltării, la care asistăm în prezent. 

Hotelul Iaki
În centru stațiunii, apărea în 1957, după 

circa doi ani de lucrări, primul hotel din 
Mamaia construit la inițiativa autorităților 
comuniste. Acesta trebuia să rivalizeze cu 
„monarhicul“ Hotel Rex, în care își petre-
cuse vacanțele Regele Carol al II-lea, și care 
fusese dedicat clasei muncitoare și țăranilor 
cooperativizați. Denumit inițial Yalta (după 
faimoasa stațiune din Crimeea, pe atunci so-
vietică), și ulterior București, noul hotel a fost 
conceput mai degrabă pentru conducătorii 
politici decât pentru turismul de masă. Are 

o alură singulară, proiectată înainte de con-
turarea planului de sistematizare a stațiunii, 
ceea ce se poate observa prin comparație 
cu ce s-a construit ulterior. În consecință, 
spațiile sunt destul de generoase la interior, 
iar fațadele dinspre lacul Siutghiol și strada 
de acces, respectiv dinspre plajă, sunt puse 
în valoare datorită perspectivelor largi, ne-
fiind obturate de nicio altă construcție. Se 
poate remarca echilibrul acestor fațade, 
obținut cu ajutorul succesiunii de arce și for-
me dreptunghiulare ale logiilor și ferestrelor, 
a teraselor, coloanelor și cornișelor nu lipsite 
de monumentalitate. Este o construcție care 
continuă de fapt tradiția interbelică, fără o 
conexiune directă cu ideologia momentului.    

Până în 1989, Hotelul București a rămas o 
locație exclusivistă, iar situația s-a păstrat și 
după 1999, când a fost cumpărat de celebrul 
fotbalist Gheorghe Hagi și supus unui am-
plu proces de renovare, preluând denumirea 
Iaki. Astfel, în 2001 hotelul a fost redeschis 
cu noi facilități și finisaje, iar în 2009 se în-
cheiau alte lucrări de extindere şi moderni-
zare, în urma cărora s-a mărit capacitatea de 
cazare. Din motive de protecție și de confort 
termic, peste terasa de deasupra ultimului 
etaj a fost construit parțial un acoperiș cu 
șarpantă, de pantă mică, nefiind vizibil de 
la nivelul solului. Actualul Hotel Iaki rămâ-
ne o construcție cu o arhitectură aparte în 
imaginea de ansamblu a stațiunii, potrivită 
segmentului high-end căruia îi este destinat.

ARHITECTURĂ ISTORICĂ

Hotel Iaki – interior;  
imagine din prezent,  
după ultimele renovări

Hotel dintr-o serie cu un 
regim de înălțime mai mare 
(12-14 niveluri), inaugurat  
în 1967

Hotelul Rex, a cărui piatră de 
temelie a fost pusă de regele 

Carol al II-lea în anul 1930. 
Astăzi, hotelul se numește 

Grand Hotel Rex.



MULTI-BRAND WORKSHOP despre execuția 
corectă a construcțiilor pe structură de lemn

EVENIMENT

Colaborarea multi-brand dintre companiile EGGER, Knauf 
Gips, Alsafix, Knauf Insulation (firme reprezentative pentru 
industria de profil) și platforma Home Point s-a născut din 
necesitatea de a reuni sub o singură umbrelă specialiștii din 
industria construcțiilor pe structură de lemn. În același timp, 
a constituit o primă etapă în abordarea pieței aflate în căutare 
de informații corecte, însoțite de soluții și produse certificate 
care să corespundă calitativ și conceptual oricăror exigențe 
de proiectare și comportament al respectivelor construcții.

Prezentările susținute de reprezentanții tehnici ai compa-
niilor organizatoare au acoperit o gamă variată de aspecte 
importante, determinante pentru corecta proiectare și 
funcționare a oricărei construcții din lemn: comportamen-
tul la umiditate, protecția la foc, izolarea termică sau fonică. 
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EGGER 
Str. Austriei 2, 725400 
Rădăuți, Suceava 

Tel.: +40 372 438-215

www.egger.ro

Divizia de produse pentru construcții din lemn 
a companiei EGGER, împreună cu partenerii 
de eveniment Knauf Gips, Alsafix, Knauf 
Insulation și Home Point, au organizat vineri, 
27 martie un seminar dedicat tehnologiilor 
de execuție corectă a construcțiilor pe 
structură de lemn. Evenimentul, desfășurat la 
fabrica EGGER Rădăuți în prezența a peste 
60 de invitați (arhitecți, ingineri proiectanți, 
profesori universitari, producători de case 
și distribuitori), s-a axat pe expunerea 
argumentată a soluțiilor și materialelor 
recomandate de către cele patru companii.

Invitaților le-au fost prezentate diferite alcătuiri constructi-
ve menite a satisface aceste exigențe, s-au adus argumente 
pentru utilizarea fiecăruia dintre produsele prezentate pe 
baza fișelor tehnice complete ale acestora și s-au organi-
zat demonstrații concrete, edificatoare pentru punerea lor 
în practică. Scopul acestor aplicații a fost evidențierea prin 
machete la scară reală a configurațiilor corecte ale pereților 
exteriori cu fațada ventilată sau tencuită, respectiv a șapelor 
uscate aplicate peste planșee din OSB.



P entru această ediție a fost lansată 
tema „Construind comunitatea”, 

O.A.R. Bucureşti dorind să devină 
partener al comunităților care se 
preocupă activ de mediul urban și 
acționează pentru creșterea calității 
arhitecturii, locuirii, mediului și pe-
isajului cultural. Arhitectul este un 
facilitator al locuirii și arhitecturii, la 
care comunitățile vor fi încurajate să 
apeleze pentru a modela împreună 
spațiul urban în care ne desfășurăm 
activitatea. Arhitectura, ca loc de în-
tâlnire, în egală măsură a naturii şi a 
oamenilor, modelează comunitățile 
şi dă viață cartierelor.

Pe lângă expoziția de arhitectură, 
au fost selectate 18 proiecte culturale 
care se înscriu în tema Anualei. Pro-
iectele selectate în urma unui apel 
către bucureşteni încearcă să arate 
cum pot contribui cetățenii la creş-
terea calității vieții, cum pot folosi 
ei oraşul prin învecinare, implicare, 
comunicare, respect, colaborare.

Programul detaliat al Anualei este 
afișat pe site-ul www.anuala.ro și 
anunțat pentru fiecare lună în parte, 
fiind posibile modificări ale datelor și 
apariția altor evenimente și proiecte.

MAI

23 mai: 116 ani de la nașterea arhitectului 
G.M. Cantacuzino;

Mai-iulie: Încotroceni – Oameni, Idei, 
Povești, proiect al cartierului Cotroceni;

IUNIE

6 - 21 iunie: Tei în acțiune, proiect derulat 
de studioBasar împreună cu asociația 
Komunitas;

10 - 24 iunie: Locuirea în Bucureștii Noi, 
proiect realizat de studenți arhitecți la Uni-
versitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu“, asociat cu proiectul „La pas prin 
Bucureștii Noi“, realizat de Asociația Româ-
nă pentru Cultură, Educație și Normalitate;

12 - 14 iunie: Street Delivery, ediția a 
X-a, organizată în parteneriat cu Ordinul 
Arhitecților din România și Fundația 
Cărturești; la această ediție, Ordinul 
Arhitecților va pune în discuție calitatea 
spațiului public al zonei Grădina Icoanei - 
Bd. Magheru, transformările lui din ultimii 
10 ani și cerințele cetățenilor;

17 - 19 iunie: Timpuri Noi în acțiune, 
proiect derulat de studioBasar împreună cu 
Asociația Komunitas;

19 iunie: Curs structuri de lemn pentru 
arhitecți, parte din programul de pregătire 
profesională continuă;

20 iunie: Participarea O.A.R. la Târgul 
de Inovație Civică organizat de Centrul de 
Resurse pentru participare publică;

EVENIMENT

Programul ANUALEI DE ARHITECTURĂ
București, 23 mai - 3 decembrie 2015

25 - 28 iunie: Deschiderea expoziției de pro-
iecte în Grădina Universitarilor, Str. Dionisie 
Lupu nr. 46, jurizarea proiectelor cu vizitarea 
proiectelor nominalizate de către juriu;

29-30 iunie: Prezentarea proiectelor no-
minalizate în fața juriului și a publicului;

IULIE

1 iulie: Festivitatea de premiere a Anualei 
2015;

2 - 7 iulie: Proiecții de film Dance film 
platform;

6 - 12 iulie: Grădina de vară Favorit. 
Împreună în Drumul Taberei - proiect 
propus de Universitatea „Spiru Haret“, Fa-
cultatea de Arhitectură, Centrul de Resurse 
pentru Participare Publică, Inițiativa Favorit 
și Odaia Creativă;

10 iulie: Curs despre învelitori din șindrilă 
de lemn pentru arhitecți, parte din progra-
mul de pregătire profesională continuă;

14 - 15 iulie: Proiecții de film Urban Eye;

17 iulie: Curs despre tehnici de realizare a 
pardoselii de mozaic și a tratamentelor 
pentru beton aparent pentru arhitecți, 
parte din programul de pregătire profesio-
nală continuă; 

20 iulie: Deschiderea expoziției itinerante 
„Premiile și Nominalizările Anualei de 
Arhitectură 2015 pe strada Lipscani“;

30 iulie - 23 noiembrie: Itinerarea 
expoziției Premiile și Nominalizările 
Anualei de Arhitectură 2015 prin diferite 

Anuala de Arhitectură a Filialei București a Ordinului Arhitecților din România este un eveniment 
profesional dedicat culturii mediului construit, care se desfășoară în fiecare an, având drept componentă 
generativă expoziția de arhitectură la care participă arhitecții membri ai O.A.R. București. 
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cartiere și spații publice din București;

31 iulie - 7 august: Vecini de bloc în grădi-
nă - discuții despre probleme de vecinătate 
ale unui ansamblu de locuit din Şoseaua 
Giurgiului;

Iulie: Ateliere pentru copii realizate de 
echipa „De-a arhitectura“;

AUGUST

6 - 8 august: Festivalul solidarității 
Intercomunitare-Pakivalo, organizat de 
Asociația Romano ButiQ și K Consulting 
Management and Coordination; Filiala 
București a OAR va fi partener la discuțiile 
despre problemele comunității din Giulești 
privind mediul construit și calitatea vieții;

SEPTEMBRIE

1 septembrie - 15 octombrie: Fațadele sunt 
ale comunității, proiect pentru revitalizarea 
casei Costa-Foru din Dealul Mitropoliei;

13 - 15 septembrie: București, al meu, al 
lui, al cui - proiecții de filme pe tema-
tici urbane, proiect propus de Asociația 
Komunitas;

18 septembrie: Curs despre conformarea 
energetică a clădirilor pentru arhitecți, 
parte din programul de pregătire profesio-
nală continuă;

19 - 5 octombrie: Vrem un parc în Pre-
lungirea Ghencea. Ce-i de făcut?, proiect 
derulat de „Grupul de Inițiativă Prelungirea 
Ghencea”;

OCTOMBRIE

3 octombrie: Construind comunicare - Joc 
de rol, parte a proiectului URBOTECA, reali-
zat de Asociația pentru Tranziție Urbană;

3 - 25 octombrie: SenseAbility™ despre 
integrarea în spațiul public a persoanelor 
nevăzătoare, proiect derulat de Asociația 
Metodelor Alternative de Integrare Socială;

23 - 24 octombrie: Curs despre tehnici de 

marketing pentru arhitecți, parte din pro-
gramul de pregătire profesională continuă;

14 - 29 octombrie: Expoziții la Sala Dalles 
- anualele de arhitectură ale altor filiale 
OAR; expoziția cu proiecte ale studenților 
de la UAUIM, cu tema ”Locuințe colective”; 
expoziții ale grupurilor de lucru ale OAR;

NOIEMBRIE

6 noiembrie: Curs despre arhitectura 
interesului public pentru arhitecți, parte din 
programul de pregătire profesională continuă;

DECEMBRIE

3 decembrie: Lansarea Raportului pentru 
București, documentul final al Anualei de 
Arhitectură București 2015; acesta va fi 
trimis autorităților și comunicat public pen-
tru a atrage atenția asupra necesității unor 
politici publice orientate către comunități.

În închiderea Anualei, va fi organizată 
Seara de Jazz pentru Arhitecți.
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EVENIMENT

L a 25.06.2015 RRS TRANSIL-
VANIA S.R.L. inaugurează în 

unitatea de producţie şi distribuţie 
din Căpuşu Mare, jud. Cluj, noua 
linie de producţie pentru înveli-
tori de acoperiş tip „ţiglă metali-
că“ sub brandul „QUALES roof by 
RAIKO“.  Sucursală a firmei mamă 
RRS Sp. z o.o. S.K.A din Polonia, 
compania RRS TRANSILVANIA 
S.R.L. deserveşte încă de anul tre-

Ş i anul acesta, Ruukki şi-a ad-
judecat Trofeul Euro-Con-

strucţii, în cadrul Conferinţei In-
ternaţionale despre Construcţii 
Sustenabile şi Eficienţă Energetică 
EURO-Construcţii 2015, organi-
zată la Bucuresti, în 25 mai 2015.

Ruukki România a primit Pre-
miul de Excelenţă şi Trofeul Eu-
ro-Construcţii 2015 la categoria 

Nouă fabrică Raiko la Căpuşu Mare

Performanţele RUUKKI au ecou!

cut piaţa din România pentru pro-
dusele de tip sisteme de scurgere 
(jgheaburi şi burlane) prin mărci-
le proprii PremiumRAIKO, Eco-
Rainline şi PlatinumRAIKO, iar 
de anul acesta se adresează şi altor 
ţări, precum Republica Moldova şi 
Ucraina.

Parteneriatul în desfăşurare cu 
compania SSAB-Suedia a dus la 
introducerea în portofoliul com-

paniei a noului tip de produs 
amintit mai sus (ţiglă metalică), 
produs conceput din cel mai re-
cent tip de material premium ofe-
rit de SSAB şi anume Green Coat 
Mica – MAT – 0,5 mm grosime, 
minim 275 grame zinc/mp.

Inovaţii şi Tehnologii, pentru dez-
voltarea şi promovarea de soluţii 
inovatoare în domeniul construc-
ţiilor sustenabile şi eficiente ener-
getic. Cel mai recent exemplu în 
acest sens îl reprezintă lansarea 
noului model de ţiglă metalică – 
Ruukki Armorium – profil cu cea 
mai înaltă cută din piaţă, unic prin 
formă şi design, ce conferă acope-

rişurilor un aspect aparte şi o pres-
tanţă de neegalat.

Ruukki Armorium se adresează 
cu precădere segmentului de cli-
enţi premium, fiind alegerea cea 
mai potrivită în cazul acoperişu-
rilor clădirilor cu suprafeţe mai 
mari, precum vile, pensiuni, resta-
urante sau case de vacanţă.  



S ăptâmâna belgiană organiza-
tă la Bucureşti de ambasada 

acestui stat a culminat prin con-
ferinţa din 21.04.2015, pe tema 
dezvoltării sustenabile şi con-
strucţiilor verzi.

La hotelul Crowne Plaza din ca-
pitală şi-au dat întâlnire lideri de 
opinie din mediul privat, guverna-
mental şi non-guvernamental pen-
tru a-şi împărtăşi expertiza, ideile 
şi proiectele pe tema sectorului 
imobiliar modern, caselor pasive şi 
dezvoltării sustenabile.

Ne-am bucurat să regăsim la eve-
niment mulţi jucători importanţi 
din piaţa acoperişurilor, precum 
Coilprofil (unul dintre sponso-
rii evenimentului), Fakro, Valcon 
Roofs, Romgroup, ANMAR, pre-
zenţa prin reprezentanţi din top 
management fiind un indicator al 
interesului pe care-l suscită noi-
le tehnologii şi abordări în rândul 
firmelor reper din piaţă.

De un real interes s-a bucurat 
expunerea susţinută de domnul 
Liviu Mistodinis, directorul firmei 

Coilprofil, în secţiunea dedicată 
tehnologiilor şi materialelor sus-
tenabile pentru clădiri neutre din 
perspectivă energetică. Prezenta-
rea a fost susţinută împreună cu 
promoterul EFdeN, reprezentanţii 
României la Solar Decathlon, fiind 
axată pe soluţiile verzi aplicabile 
construcţiilor moderne. Alături 
de reprezentantul pieţei de acope-
rişuri, în cadrul secţiunii amintite 
au luat cuvântul şi speakeri din 
domeniul clădirilor rezidenţiale, 
industriale şi de birouri.

Coilprofil la „Săptămâna belgiană“

✂
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Termoizolarea  
acoperişurilor terasă 

Majoritatea blocurilor de locuinţe 
existente, construite până în anii 1990, 
au acoperişul de tip terasă necirculabi-
lă, cu acces ocazional pentru interven-
ţii, cu următoarea alcătuire:
• structură din beton armat;
• termoizolaţie existentă din diverse 

produse (plăci de BCA, zgură sau 
cenuşă etc.), acoperită cu o şapă de 
egalizare şi protecţie care constituie 
suportul pentru stratul de hidroizola-
ţie bituminoasă.

Reabilitarea acoperişurilor tip 
terasă se concepe pentru întreaga 
alcătuire termo-hidroizolantă, 

conform reglementărilor tehnice, 
luând în considerare următoarele 
aspecte:
• deoarece durata de exploatare a 

hidroizolaţiei este, în general, mai 
redusă decât a termoizolaţiei, soluţi-
ile propuse trebuie să fie structurate 
astfel încât efectuarea ulterioară a 
intervenţiilor la hidroizolaţie să nu 
afecteze termoizolaţia;

• având în vedere spaţiul cu acces 
nerestricţionat al teraselor şi condi-
ţiile climatice ale amplasamentului, 
varianta de aplicare a termoizolaţiei 
inversate trebuie condiţionată de:

• măsuri de realizare a planeităţii 
suportului şi de protecţie contra 
efracţiei;

• calcularea greutăţii stratului de 

REABILITAREA 
TERMICĂ

În ediția trecută am început un serial 
dedicat reabilitării termice, cu accent 
pe blocurile de locuințe, subiect pe 
care îl continuăm cu prezentarea se-
lectată a prevederilor „Ghidului pri-
vind proiectarea și executarea lucrări-
lor de reabilitare termică a blocurilor 
de locuințe”, aprobat printr-un ordin 
al ministrului de resort în 2013. Acest 
document aduce o serie de lămuriri 
privind modul în care trebuie abor-
date lucrările și alese materialele pen-
tru acoperișul terasă sau cu șarpantă, 

evidențiind principiile care trebuie să 
stea la bază. În același timp, remar-
căm că sunt incluse o serie de reco-
mandări privind noile sisteme apăru-
te pe piață în paralel cu necesitatea 
economisirii resurselor, cu tendințele 
Eco și cu apariția de materiale cu 
proprietăți fizice superioare (ne refe-
rim la terasele grădină, granulele care 
absorb dioxidul de carbon din aer, 
membranele cu lipire la rece, termo-
izolarea peste căpriori, spumă poliu-
retanică aplicată in situ etc.).  

a blocurilor de locuințe (II)
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lestare în funcţie de caracteristicile 
produselor termoizolante (grosime, 
densitate) pentru evitarea deplasării 
plăcilor termoizolante sub acţiunea 
apei sau a vântului;

• întocmirea instrucţiunilor pentru 
efectuarea verificărilor periodice 
privind comportarea termoizolaţiei 
în timp şi după fiecare fenomen me-
teorologic deosebit (furtună, ploaie 
torenţială etc.);

• în vederea reducerii solicitărilor asu-
pra construcţiilor existente, alcătuirile 
termo-hidroizolante prevăzute în 
cadrul reabilitărilor trebuie să cuprin-
dă, după caz:

• produse cu greutăţi specifice reduse 
(plăci EPS, PUR, PIR sau similare în 
loc de produse vrac sau din plăci de 
BCA care necesită şapă);

• straturi drenante din materiale 
sintetice în loc de pietriş sau alte 
agregate;

» Pregătirea straturilor 
suport ale acoperişurilor 
tip terasă
În funcţie de varianta de soluţie 
adoptată pentru refacerea termo-
hidroizolaţiei acoperișurilor, stratul 
suport poate fi:
• planșeul de beton armat de peste 
ultimul nivel al blocului de locuinţe, 
în varianta în care se desface întreaga 
structură termo-hidroizolantă 
existentă;
• șapa de protecţie a termoizolaţiei 
în varianta în care se desfac numai 
straturile hidroizolaţiei;
• hidroizolaţia existentă (în varianta 
în care aceasta se consideră că 
poate deveni suport pentru noua 
hidroizolaţie).
Operaţiunile de pregătire proprii 
fiecărui tip de suport sunt 
indicate în reglementările tehnice 
specifice privind proiectarea și 
execuţia lucrărilor de remediere 
a hidroizolaţiilor bituminoase la 
acoperișuri de beton. 

• soluții care presupun reducerea utili-
zării procedeelor „umede” (şape);

• pentru protejarea mediului, este 
de preferat să se înlocuiască lipirea 
cu bitum topit cu alte variante: 
tehnologiile de sudare (la cald) a 
membranelor cu bitum preaplicat, 
ori a membranelor termoadezive, 
sau cu lipirea cu adezivi (la rece) ori 
cu membrane autoadezive;

• pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
mediu, se recomandă de asemenea 
să se prevadă, în toate cazurile posi-
bile, în limita rezervei de capacitate 
portantă a planşeului suport, ca 
terasele protejate cu dale sau pietriş 
să se refacă în sistem de terase gră-
dină (verzi);

• în acelaşi scop, se pot înlocui mem-
branele cu autoprotecţie din paiete 
de ardezie cu membrane autoprote-
jate cu granule din compuşi chimici 
absorbanţi de dioxid de carbon.
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Termoizolarea  
acoperişurilor  
cu şarpantă

Proiectantul va concepe detaliile 
de execuţie pentru termoizolarea 
acoperișurilor în conformitate cu do-
cumentaţia tehnică a producătoru-
lui, respectând prevederile reglemen-
tărilor tehnice privind proiectarea 
mansardelor la clădiri de locuit. Ter-
moizolaţia amplasată în pod pe plan-
șeul de peste ultimul nivel, cu grosi-
mea determinată pe baza calculelor 
termotehnice, va fi prevăzută din 
spumă poliuretanică rigidă aplicată 
prin pulverizare in situ sau din plăci 
din produse organice sau anorganice 
rezistente la compresiune, protejate 
cu o șapă din mortar de ciment ar-
mată cu plasă metalică dimensionată 
adecvat încărcărilor.
• La locuinţele unifamiliale se acceptă 

ca termoizolaţia să se execute din 
saltele sau produse vrac fără rezisten-
ţă la compresiune, acoperite cu folie 
antipraf şi de pardoseala podului 
realizată din duşumea din produse 
de lemn (scânduri, dulapi, plăci OSB) 
fixată pe grinzişoare (cuşaci) din 
lemn.

Acoperişurile înclinate pot avea 
termoizolaţia amplasată în două 
moduri:
• Pe intradosul şi între căpriorii şar-

pantei (la interior):
• această alcătuire împreună cu mate-

rialul termoizolant trebuie să asigure, 
prin straturile de aer create, ventila-
rea naturală a elementelor din lemn 
ale şarpantei;

• straturile termoizolante vor fi dispuse 
astfel încât permeabilitatea acestora 
să crească de la interior spre exterior, 
pentru evitarea acumulării umidităţii 
în termoizolaţie;

• termoizolaţia va fi protejată pe faţa 
superioară împotriva pătrunderii 
apei din exterior, a curenţilor de aer 
şi atacurilor biologice (rozătoare, 
insecte etc); 

• termoizolaţiile din produse sub for-
mă de plăci sau saltele, fără condiţii 
de rezistenţă la compresiune, vor fi 
protejate la interior de folii cu rol de 
barieră contra vaporilor de apă şi cu 
lambriuri sau plăci de gips carton 
în structura indicată în detaliul de 
şarpantă;

• produsele vrac se vor utiliza în struc-
tura de la punctul anterior numai 
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ambalate în saci din materiale per-
meabile la vaporii de apă, dar im-
penetrabile pentru microparticulele 
anorganice desprinse;

• în situaţia utilizării plăcilor din polis-
tiren, se vor prevedea, dacă este ca-
zul, straturi de separare pentru a se 
evita contactul acestora cu produse 
pe bază de solvenţi sau conservanţi 
ai lemnului care ar putea provoca di-
zolvarea sau umflarea polistirenului.

» Pregătirea straturilor 
suport la acoperişurile 
cu şarpantă
• La acoperișurile cu pod nelocuibil, 
suportul termoizolaţiei îl constituie 
planșeul din beton armat de peste 
ultimul nivel, planșeu care se va 
curăţa în vederea aplicării stratului 
termoizolant, așa cum este prevăzut 
în reglementările tehnice specifice, 
referitoare la amenajarea podurilor 
neîncălzite sau mansardate, și/sau  
la proiectarea și execuţia lucrărilor 
de remediere a hidroizolaţiilor 
bituminoase la acoperișuri de beton.
• În cazul amplasării termoizolaţiei pe 
intradosul șarpantei, termoizolaţia se 
va realiza după terminarea lucrărilor 
specifice, precum cele la structura 
șarpantei, a asterealei, a etanșeităţii 
învelitorii existente sau înlocuirea 
acesteia și a protecţiei fungicide a 
elementelor din lemn, așa cum este 
prevăzut în reglementările tehnice 
specifice referitoare la amenajarea 
podurilor neîncălzite sau mansardate.

Peste astereala acoperişului:
• acest sistem impune utilizarea de 

panouri termoizolante rezistente la 
compresiune, cu stabilitate dimensio-
nală la temperaturile extreme la care 
este supusă uneori o învelitoare (sub 
-25˚C sau peste +60˚C);

• executarea sistemelor constructive 
(opritoarelor) necesare pentru îm-
piedicarea alunecării sau smulgerii 
ansamblului alcătuit din învelitoare 
şi suportul din şipci al acesteia;

• în cazul unei reparații, sistemul 
necesită următoarele operaţiuni: 
desfacerea învelitorii existente, re-
pararea asterelei, aplicarea barierei 
contra vaporilor, a termoizolaţiei 
şi a foliei anticondens, executarea 
caroiajului de şipci şi asamblarea 
învelitorii.

Aplicarea termoizolaţiei la planşee-
le peste spaţii neîncălzite

Stratul termoizolant se va aplica pe 
intradosul planșeului, pe grinzile afe-
rente și pe pereţii adiacenţi conform 
uneia din următoarele soluţii și tehno-
logii de executare indicate în proiect: 
• termosistem compact prin lipirea cu 

adeziv, fixarea plăcilor termoizolante 
cu dibluri şi protejarea cu tencuială 
armată cu plasă din fire de sticlă 
conform structurii ETICS executate 
la faţade;

• spumă poliuretanică aplicată in situ 
cu instalaţie pneumatică de ameste-
care a componentelor şi pulverizare;

• fixarea mecanică, pe un schelet de 
susţinere, a termoizolaţiei şi a unui 
strat de protecţie şi finisaj din plăci 
de gips carton;

54

TERMOIZOLARE



• plăci din vată minerală, caşerate cu 
un strat de finisaj, montate cu dibluri.
La executarea găurilor în planșe-

ele din beton armat, pentru fixările 
mecanice, se vor localiza traseele 
instalaţiei electrice pentru evitarea 
secţionării acestora. Operaţiunile de 
aplicare a alcătuirilor stabilite în do-
cumentaţia de execuţie se vor începe 
după încheierea lucrărilor de instala-
ţii, a eventualelor lucrări de eliminare 
a infiltraţiilor și a urmărilor acestora 
și a pregătirii suprafeţei suport (cură-
ţare, rectificare, verificare coeziune).

La executarea sistemului termoizo-
lant protejat cu plăci de gips carton, 
scheletul de susţinere se va realiza 
din profilele indicate de producător 
fixate la distanţa de 60 cm modula-
tă la lăţimea plăcilor de gips-carton. 
Înainte de fixarea profilelor, se va 
aplica pe toată suprafaţa suportului 
stratul cu rol de barieră contra vapo-
rilor; în spaţiul dintre plafon și plăcile 
de gips-carton se va introduce ter-
moizolaţia din diverse produse (sal-
tele sau plăci de vată minerală MW 
sau GW, etc.) realizându-se un strat 
continuu, fără întreruperi.

Aplicarea termoizolaţiei 
la acoperişuri

Aplicarea termoizolaţiei se diferen-
ţiază în funcţie de tipul acoperișuri-
lor și poziţia în cadrul acestora, astfel:
• La acoperişurile tip terasă, termo-

izolaţia se execută într-o structură 
complexă termohidroizolantă, cu 
personal de specialitate pentru exe-
cutarea lucrărilor de hidroizolaţii 
şi termoizolaţii, care utilizează teh-
nologii curente şi mijloacele tehnice 
proprii realizării acestor lucrări, în 
conformitate cu prevederile din pro-
iectul de execuţie, din documentaţia 
producătorului şi din reglementările 
tehnice în vigoare; 

• La acoperişurile cu şarpantă, ter-
moizolaţia se aplică:
1. sub pardoseala podului realizată 

dintr-o şapă armată;
2. sub astereala şi învelitoarea acope-

rişului mansardei şi va fi protejată 
de panouri de gips carton sau 
conform detaliilor din proiectul de 
execuţie şi recomandărilor produ-
cătorului.

(Va urma)
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Expoconferința GIS 2015

EVENIMENT
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S tructura evenimentului a inclus 
conferințe (în plen sau în sesiuni 
tematice mai restrânse), o zonă 

expozițională pentru companii din dome-
niul construcțiilor, precum și spații pentru 
networking. Chairman al conferinței GIS 
a fost, ca de obicei, Președintele Ordinu-
lui Arhitecților din România, arh. Șerban 
Țigănaș, care a punctat temele importan-
te relevate aici: implicarea tehnologiei în 
procesele proiectării, dar și importanța 
decisivă a esteticii, apropierea oamenilor 
de patrimoniu, interacțiunea arhitectului 
cu societatea și comunitățile, compatibi-
litatea dintre patrimoniu și arhitectura 
contemporană, planul integrat de dezvol-
tare urbană a centrului Bucureștiului și 
multe altele. Speacker-ii au dat detalii des-
pre proiectele importante în care au fost 
implicați sau au oferit informații despre 

produse noi, inovatoare, aplicabile pentru 
amenajările interioare din clădiri publice, 
de birouri, rezidențiale, hoteluri, restau-
rante, centre de sport și wellness. 

O prezență notabilă la conferință a fost 
cea a arhitectului Hagy Belzberg din SUA, 
invitat special, al cărui ultim premiu im-
portant, dintr-o lungă serie, este Premiul 
de Onoare acordat în 2014 de American 
Institute of Architects pentru Muzeul Ho-
locaustului din Los Angeles. Este vorba de 
o structură deosebită, „îngropată“, la care 
acoperișul verde continuă direct spațiul 
vegetal al parcului din apropiere, proiect 
marcat de efortul arhitecților și al antre-
prenorilor de a reduce amprenta de carbon 
asupra mediului – ca o consecință a primit 
și certificarea „LEED Gold certification 
from the US Green Building Council“. 

În zilele de 7 și 8 aprilie 
a avut loc o nouă ediție 

a expoconferinței de 
arhitectură și design de 
interior GIS 2015, care 

s-a desfășurat împreună 
cu expoconferința 

proiectanților și 
antreprenorilor de instalații 

Contractor 2015. 

La manifestarea organizată 
în centrul de evenimente al 
hotelului Radisson BLU din 

Capitală au fost prezenți, 
alături de participanți din 

România, arhitecți din alte 
10 țări, laureați ai ultimelor 

ediții ale competițiilor 
internaționale. Muzeul Holocaustului – Los Angeles
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Fabryo Corporation, cel mai mare producă-
tor autohton de lacuri și vopsele decorative, a 
evidențiat în cadrul unui spațiu expozițional 
produsele folosite pentru amenajări interi-
oare, dar a fost o ocazie pentru participanții 
la eveniment să solicite informații și despre 
alte produse din portofoliu, de la cele pentru 
acoperirea lemnului sau vopsele de exteri-
or, până la adezivi pentru diferite materiale, 
hidroizolații sau sisteme complete de reabili-
tare termică și estetică a fațadei.

Saint Gobain, partener oficial al manifestă-
rii, a susținut o prezentare a soluțiilor Rigips 
Activ’Air®, panouri de gips-carton aditivat 
care contribuie la purificarea aerului inte-
rior al locuinței prin absorbirea compușilor 
organici volatili. O altă conferință a in-
clus prezentarea celor 350 de ani de istorie 
ai companiei. În standul expozițional au 
fost prezentate și sistemele Isover, centra-
te pe reducerea consumului energetic și 
protecția mediului înconjurător cu ajutorul 
termoizolațiilor pe bază de vată minerală.Domnul Gabriel Bănică, reprezentantul 

Skylux, sponsor al manifestării, a susținut o 
conferință pe tema „Eficiență și design supe-
rior“, aducând arhitecților și antreprenorilor 
prezenți argumente despre avantajele pe 
care le presupune, din perspectiva eficienței 
energetice și designului, instalarea unor lumi-
natoare Lamilux, sisteme potrivite oricăruit 
tip de construcție. Sistemele de iluminat na-
tural, trapele de fum și echipamentele de co-
mandă și control ale acestui producător au 
fost optimizate continuu în cele peste șase 
decenii de dezvoltare. Brandul Rehau Polymer a fost prezent la 

eveniment prin două conferințe, dintre care 
una susținută de Dr. Ing. Dumitru Enache, la 
Contractor, pe tema „Scurtă istorie a încăl-
zirii radiante“; cealaltă a fost o prezentare a 
noilor profile pentru ferestre Synego, cu un 
coeficient de transfer termic de numai 0,66 
W/m²K și cu proprietăți fonoizolante superi-
oare. Importantă este și gama largă de culori 
propuse pentru acest profil, de la alb strălu-
citor la diferite esențe de lemn obținute cu 
ajutorul foliilor decorative.
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