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EDITORIAL

Neliniști de
toamnă 
Prof. Dr. Arh. Ana Maria Dabija

“S-a ivit pe culme Toamna”1… Și ce
dacă? E frumos. Ați văzut ce culori fa bu loase
are toamna? Ruginiul frun zelor de ar țar, al
boabelor de strugure, al cre pus culului…

… al acoperișurilor… Păi da, trebuia să
ajung și la subiect cumva. Dar nu de
frumusețea culorilor toamnei reflectate în
strălucirea țiglelor smălțuite ale bisericilor
seculare vreau să vă povestesc – deși…
poate ar merita cândva – ci des pre ce e
SUB ele, sub elementele de înve litoare, sub
protecția la apă și ză pa dă.

Adică - prozaic - despre termo izo lație.
Tocmai pentru că, la fel ca gre ierașul lui
Topârceanu (ce să fac, e poetul cu ale cărui
opere am crescut) “…toamnă gri / Nu
credeam c-ai să mai vii / Înainte de
Crăciun”2. Așa că ne pregătim de toamnă.

Și uneori faptul că nu plouă prin în veli -
toare nu e suficient: ar trebui să nu ne fie
nici frig în spațiile de sub învelitoare, ar
trebui să nu apară ume zea lă, mai ales pe la
tot felul de muchii, de intersecții de planuri
(la acoperișurile cu pante mul tiple).

Am fost solicitată vara asta să fac o
expertiză. Fuseseră probleme la înve -
litoare de la terminarea lucrării, dar
dez voltatorul, atenționat de cum pără tori,
le-a tot rezolvat. Cu toate acestea, ma jo ri -
tatea “victimelor” mi-au povestit va riante
ale aceleiași povești: în timpul gerului
năpraznic de astă… primăvară (prietenul
meu Topârceanu n-a trăit o lună martie cu
accente glaciare, ca noi, să o privească pe
doamna Primăvară ca pe o vrăjitoare rea
și ciufută), bieții oameni au făcut un frig
năpraznic în dormitoarele din mansarda
cu pricina, temperatura neridicându-se
peste 16°C. 

De fapt totul se lega de grosimea
termoizolației (și evident de tipul de
termoizolație). 

Există – după mine – o primă opțiune
în ceea ce privește alegerea tipurilor de
produse pentru un anumit subansamblu.
M-a întrebat cineva odată ce e mai bun:
BCA-ul sau blocurile ceramice. Și am
răspuns – și dau același răspuns tuturor,
indiferent dacă e vorba de pereți, ca în
cazul întrebării respective, sau de
acoperișuri, ca acum – că fiecare produs
e bun dacă este produs conform rețetei și
utilizat conform fișei tehnice (spe cifi -
cației). Se poate discredita un produs bun,
utilizat în mod nepotrivit și se poate
“salva” ziua, cu un produs atipic pus în
operă bine (nu generalizăm: nu poate ține
piept ploilor o foaie de carton asfaltat - de
exemplu - dar ea își poate face cu succes
datoria de protecție hidrofugă). 

Revenind “à nos moutons”: de când cu
ideea de reabilitare termică (chiar trebuie
scris un articol pe tema aceasta: ce facem
noi nu e mereu reabilitare și deseori nici
măcar termică), au fost declarate izolații
termice eficiente (dar multă lume uită de
adjec tivul “eficient”) acele produse cu
coeficient de conductivitate termică mic,
respectiv λ ≤ 0,065W/(mK). Cu alte cu -
vinte, pro du sele din categoria polimerilor
– polistiren, poliuretan, poliisocianurat,
poliester etc., sau cele din zona vatei
minerale sau de sticlă, pluta, sticla
spongioasă, produsele pe bază de cânepă,
lână, celuloză etc., aero gelul și așa mai
departe. Ce te faci însă cu gama de ma te -
riale și produse care nu știu că au fost
excluse și se comportă, ne fe ricitele, ca au -
tentice termoizolații: pro dusele pe bază de
BCA, pe bază de betoane ușoare (cu perlit,
granulit, Keramzit și similare)… Că vrem
sau nu, în alcă tuirile constructive ele tre -
buie tratate ca izolații termice, res pectiv
trebuie luate măsurile cores punzătoare să

se împiedice pătrun  derea vaporilor de apă
în masa lor. De ce? Unde intră apa, iese
aerul, iar ceea ce izolează nu este materialul
însuși, ci aerul încapsulat, stagnant.

Și care e de fapt problema? Ca să asi -
gurăm aceeași performanță de izolare
termică, putem utiliza materiale diferite
cu grosimi diferite: cu cât mai mic e λ, cu
atât mai mică e grosimea necesară a
protecției termice. Dacă λ e mare, e nevoie
de o grosime mare, ca să compenseze
proprietatea de conductivitate termică
mare a materialului. Și cu cât e mai gros,
cu atât e mai greu; și e greu-greu, câteo -
dată: BCA, produsele pe bază de betoane
ușoare, cu λ cuprins între 0,1W/(mK) și
0,2 W/(mK) au nevoie de mult mai multă
”carne” ca să atingă aceeași izolație
termică cu, să zicem, aerogelul, care are
coeficientul de conductivitate termică
între 0,014 W/mK și 0,019 W/mK  (da,
știu, am ales un caz extrem).

Dar…
Am pus 10 cm de polistiren la înve li -

toare, avem o mansardă minunată (pentru
cine s-a apucat de frunzărit revista stând
în sala de așteptare la dentist: mansarda e
un pod locuibil), nu ne ninge, nu ne plouă
dar… ne îngheață respirația în casă. De ce?
Pentru că grosimea ar trebui să fie, con -
form normelor noastre, cam de două ori
mai mare. Dacă mă întrebați pe mine, cam
de două ori și jumătate. Insuficienta
grosime a izolației face să se piardă căl -
dura din interior spre exterior (noi sim țim
că “ne trage”); vara, din aceleași con -

1 George Topârceanu – Rapsodii de toamnă;    2 George Topârceanu – Balada unui greier mic
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siderente e zăpușeală și căldură mai
mare decât în spații mai bine izolate.

Temperatura mică pe suprafața
interioară poate conduce la condens,
adică la trecerea din stare gazoasă a
vaporilor de apă din aer, în stare lichidă.
Cantitatea de vapori de apă pe care o
poate asimila aerul variază cu tem pe -
ratura: la temperaturi înalte, aerul are
capacitatea de a acumula mai mulți
vapori de apă decât la temperaturi joase
(glumind: ce, vaporii de apă or fi tâmpiți
să stea să dârdâie la -15°C ?! Stau în casă,
că-i mai cald…). Dincolo de glumă,
fenomenul fizic rămâne: în vecinătatea
unui obiect rece, aerul se răcește și el,
astfel încât nu mai poate acomoda

aceiași vapori pe care îi găzduia la o tem -
peratură mai ridicată. Surplusul de
vapori condensează, adică trec din stare
ga zoasă în stare lichidă. Se întâmplă de
câte ori scoatem o bere din frigider, vara,
la terasă: se umple de broboane de apă. 

Și iar ne întoarcem la oile noastre:
dacă e frig în cameră, în spațiile care
sunt în contact cu exteriorul este și mai
frig, iar toate intersecțiile dintre planuri
– muchii de pereți, intersecții cu tavanul
etc. – sunt și mai reci. Acolo apare
condensul.

Mai departe: dacă apa nu trece prin
învelitoare, dar poala învelitorii nu a fost
bine închisă, vântul s-ar putea să treacă
pe sub învelitoare și să accentueze sen -
zația de frig.

Ce vreau să spun cu toată această
poveste: nu e suficient să am o protecție
la apă; trebuie să am întregul ansamblu
bine gândit, proiectat, bine construit.

Urându-vă o toamnă frumoasă, ră -
mân a dumneavoastră 

Ana-Maria Dabija
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ACOPERIȘURI VERZI

Castelul Balmoral nu are nevoie de multe prezentări – presa din întreaga lume relatează în fiecare an, în
august, despre sosirea aici a familiei regale britanice pentru un concediu de câteva săptămâni. Domeniul în
sine este superb, în buna tradiție britanică, durată pe stil, etichetă și decență. De altfel, dat fiind caracterul
privat al locului, accesul vizitatorilor este permis doar în parcul exterior și în clădirile anexă; singurul spațiu
interior în care se poate intra, fără a putea fotografia însă, este sala de bal. Dar nu este o problemă, pentru
că ceea ce ne interesează este arhitectura exterioară a acestui edificiu, stilul baronial scoțian definit în
blocuri de granit extras din carierele locale, acoperișul cu învelitoare din ardezie și spectaculoase coșuri de
fum care dau construcției o dinamică aparte.

ACOPERIȘURI ISTORICE

C ASA DE VAC ANță A
MONARhILOR BRITANICI
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Un cadou regal
Castelul în forma actuală este un edificiu

im punător ridicat pe o moșie din zona
Aberdeen shire (vestul Scoției), achi zi țio -
nată de către Prințul Consort Albert din
fonduri proprii (în mai multe etape, de la
diferiți proprietari, între 1848 și 1852) și
oferită cadou soției sale, Regina Vic to -
ria. Istoria locului este însă mult mai veche.

Astfel, în perioada 1316 - 1390 reședința a fost
deținută de regele scoțian Robert al II-lea, iar
în 1390 Sir William Drummond a con struit
aici și o casă de vânătoare. În secolul al XV-lea,
moșia a fost deținută de Alexander Gordon,
Conte de Huntly, care mai ridică aici o
construcție, iar pe la 1830 Sir Robert Gor don
închiriază proprietatea de la un anume James
Duff și demarează o renovare, cu ex tensii în stil
baronial proiectate de arhitectul John Smith
din Aberdeen. În 1848, prințul Albert începe
să cumpere domeniul, care îi amintea de locul
său natal, Turingia, și începe extinderea prin
noi camere, cabane și anexe concepute cu
ajutorul proiectanților John și William Smith
(tată și fiu, arhitecți ai orașului Aberdeen). 



10

ACOPERIȘURI ISTORICE

Regina Victoria îl încurajează pe Albert să
ridice lucrările la un nou nivel, dată fiind și
creșterea numărului de membri ai familiei, așa
că în 1853 începe construirea de la zero a
castelului propriu-zis, la o sută de metri de
vechile clădiri, într-un loc cu pers pec tivă mai
bună asupra peisajului. A fost ales stilul
baronial scoțian, asemănător vechiului castel,
unii spun că într-o manieră “ger manică”, mai
ordonată, datorită implicării Prin țului Albert
în proiect. În 1855, familia regală se mutase
deja în noua locuință, când ve nea la Balmoral,
urmând ca o parte din vechile clădiri să fie
ocupate de personal; ve chiul castel a fost
demolat, pentru a nu obtura persectiva. 

Proprietate privată
Construirea acestui castel din fonduri

proprii, implicarea familiei regale și faptul că
și-a organizat aici vacanțele de vară au avut
un rol deosebit în consolidarea coroanei bri -
tanice, în strângerea relațiilor cu Scoția și o
dovadă a atașamentului Reginei Victoria față
de cultura Highland. 

În acest sens, începând cu anul 1848, când
Regina Victoria a asistat pentru prima oară la
sărbătoarea Highland Games, care celebrează
cultura scoțiană și celtică, membrii casei re gale
sunt prezenți la aceste evenimente în fiecare an
în orașul Braemar, situat la apro ximativ 11 km
de Balmoral. Cel puțin Regina Elisabeta a II-a
a participat la fiecare dintre ultimele ediții ale
acestei manfestări cu o vechime de peste două
secole (în varianta modernă, deși tradiția e
mult mai veche), care se desfășoară în prima
sâmbătă din luna septembrie.

În prezent, moșia și castelul au statut de
proprietate privată a Reginei Elisabeta a II-a și
nu face parte din domeniile coroa nei. Domeniul
acoperă o arie de circa 20.000 de hectare:
terenuri de vânătoare, grădini, parcuri, doar o
mică parte fiind deschisă pu bli cului – mai
exact, singurele zone acce sibile vizitatorilor
sunt sala de bal, muzeul și grădinile. Accesul la
castel se face pe un drum pitoresc și profund
rural, cu benzi înguste și care străbate dealuri
înalte pe care pasc oi, singurele suflete prezente
în zonă, în afară de foarte numeroșii turiști.

Castelul a rămas în conștiința supușilor
coroanei britanice, a lumii întregi, și datorită
persoanelor care i-au trecut pragul, episodic
sau cu regularitate. Astfel, în septembrie
1896, Regina Victoria l-a primit la Bal mo -
ral pe Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei și pe
Împărăteasa Alexandra, iar prințul Charles și
Prințesa Diana au petrecut aici o parte din
luna de miere (deși se pare că Dianei nu îi
plăcea foarte mult atmosfera). În 1997, Re gina
Elisabeta a II-a era la Balmoral  când a fost
anunțată   moartea Prințesei Dia na.  Prințul
William, Ducesa Catherine și Prin  țul George
au petrecut aici o săptămână în luna noiem -
brie 2014, în perioada Hallo ween-ului.  O
ilus trare a castelului a apă rut și pe spatele
bancnotei de 100 de lire.

La momentul actual, la castel sunt angajați
permanent în jur de 50 de oameni, iar vara
numărul acestora crește cu 50-70 de per -
soane, care lucrează sezonier. 

În sezonul cald, ușile proprietății se des chid
pentru oaspeți de seamă, importante fa milii
regale din întreaga lume. 

A nu se confunda granitul
de la Balmoral, extras din
carierele locale Invergelder,
cu granitul Balmoral
finlandez (de multe ori cu
tentă roșiatică), denumit
așa din rațiuni comerciale
pentru piața germană.

Proprietatea este deservită de
numeroase sere și grădini
unde sunt produse legumele
necesare bucătăriei regale,
respectiv flori culese personal
de regină.
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ACOPERIȘURI VERZI

Alimentele ne cesare consumului înal ți lor
oaspeți sunt pre parate în bună parte cu ingr -
ediente de pe domeniul Balmoral, vizi ta torii
putând vedea pe viu gră dinile de zar zavat și
legumele ce vor ajun ge pe masa re gală. Astfel,
salata, ver de țu rile, dar și florile ce vor înmiresma
în că  perile sunt semă nate cam cu o lună înain te
de venirea reginei, fiind culese treptat pen tru
întreg sejurul.

Stil baronial scoțian 
Este interesant de remarcat că, deși după

achiziționarea castelului de către familia
regală mulți oameni de vază din Londra au
ținut să aibă și ei o casă de vânătoare în zonă,
Castelul Balmoral a rămas o proprietate cu o
percepție estetică oarecum controversată,
fiind considerat de unii aristocrați chiar kitch
printre altele, deoarece era împodobit cu
multe țesături de tartan, specifice Scoției.
Deși este numit castel, funcția principală a
Balmoralului este aceea a unei case de va can -
ță, tipică pentru epoca victoriană. 

Specifice sunt turnul principal pe șapte
niveluri, cu ceas, turlele cu formă de con sau
de “pi per niță” (“pepper pot turrets”, în limbaj
local) și multe alte elemente distinctive. 

Anexele sunt acoperite atât
cu ardezia tradițională, dar și
cu țiglă ceramică sau tablă de
zinc - în orice caz, doar
materiale naturale,
nepoluante.

Crenelurile, aticurile în
trepte, accentuarea
heraldicii, coșurile de fum
zvelte, acoperișurile conice
- iată doar cîteva detalii
specifice romantismului
stilului baronial scoțian.

ACOPERIȘURI ISTORICE

Arhitectura baronială scoțiană este un stil
apărut în secolul al XIX-lea, avându-și ori -
ginea de fapt în secolul al XVI-lea, în pe rioa  da
medievală franceză, când se con s truiau cas -
tele și case turn la care goticul se îmbina cu
renascentismul, dar și în stilurile autoh   tone
Tudor și Iacobin. În Scoția, fenomenul a
apărut relativ târziu (scriitorul Wal ter Scott a
avut un rol covârșitor în nașterea istorismului
scoțian), în contextul romantismului neogotic
european, și a rămas popular până în timpul
Primului Război Mondial, extinzându-se atât
în Irlanda și celelalte regiuni britanice, cât și
în Canada, Noua Zeelandă și SUA. 
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Clădirile stilului pot fi recunoscute prin
turnurile împodobite cu turle mai mici,
turnurile conice, o anumită asimetrie care se
regăsește și la nivelul acoperișurilor cu di -
mensiuni inegale, delimitări ale aco peri șurilor
ce se termină în creneluri sau cu parapete în
trepte,  ferestre ornamentate de diferite di -
mensiuni, ornamentele medievale pentru
aco perișuri, foișoare surprinzătoare și ame -
najarea unor camere din care se putea admira
peisajul. Sunt prezente de asemenea pri d -
voare, portițe, porți monumentale care
des chid drumul mașinilor către curțile inte -
rioare, chiar poduri mobile peste canale
defen sive, tot ce poate evoca epoca me die -
vală, deodată cu o pasiune remarcabilă pentru
heraldică și genealogie. Stilul nu a fost folosit
decât în proiectele celor cu resurse financiare
serioase (inclusiv instituții ale statului), dar a
fost părăsit pentru că era destul de restrictiv,
dacă îl raportăm la cerințele de confort ale
anului 1900, o miză care devenea tot mai
importantă în arhitectură.

Corpul principal de la Balmoral are forme
rectangulare și este dominat de un turn cu

Turnurile au la
rândul lor tunulețe mai

mici, preluate din
arhitectura medievală

franceză (tourelles).

ceas realizat de Frederick Dent din Londra
(montat aici în 1856). Are ferestre de lemn,
cu ancadramente drepte, ogivale sau în aco -
lade mult atenuate (acoladele, sau arcele
sigmoide, în formă de S sunt specifice go -
ticului englez), un acoperiș ușor asimetric în
arhitectura căruia coșurile de fum zvelte au
un rol important. 

Învelitoarea este din ardezie scoțiană, o
rocă formată acum 500 de milioane de ani,
nu foarte simplu de prelucrat, dar deosebit de
rezistentă. Cele mai multe cariere erau în
zona Ballachulish, dar și pe Insula Easdale,
ambele din vestul Scoției. Ardezia de la
Balmoral, atât pentru castel, cât și pentru
anexe (ce-i drept, acolo mai vedem și un pic
de țiglă ceramică sau metal) provine din ca -
riera Foundland, nu departe de acestea două.   

Carierele de ardezie scoțiană erau renu -
mite în epoca victoriană, dar majoritatea au
fost închise în anii 1950, parțial din cauza
competiției cu carierele din Țara Galilor,
parțial în contextul apariției noilor tipuri de
învelitori fabricate. Plăcile, fixate în cuie,
aveau forme neregulate și erau folosite doar
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pe plan local, rareori exportate, montajul lor
fiind strâns legat de talentul rooferilor locali
care erau familiarizați cu materialul și puteau
realiza lucrări personalizate. În prezent există
o serie de proiecte de revitalizare a acestor
cariere, dar intervine permanent o problemă:
dificultatea standardizării plăcilor de ardezie,
pentru că se obține foarte greu o formă pre -
definită repetabilă,  deși materialul este de
două ori mai rezistent din punct de vedere me -
canic. Momentan, este popularizată sal va rea
acoperișurilor vechi de pe clădirile mo nument
istoric sau de arhitectură, prin relo carea
ardeziei de pe casele vechi degradate. 

Un alt aspect, caracteristic arhitecturii
baroniale scoțiene, este construcția cu piatră
ashlar – o piatră moale, de formă cubică sau
paralelipipedică, bine finisată, folosită pentru
zidărie. Practic, nu este o noutate – avem
exemple începând cu epoca lui Vitruvius (sau
de ce nu Machu Picchu), ori chiar mai
devreme, în Creta minoică. Precizia fini sa -
jului blocurilor de rocă se regăsește în
rigurozitatea zidăriei și în aspectul exterior,
deosebit de elegant; uneori, pe exterior se
realizează mici caneluri, ca și cum ai trece pe
deasupra un pieptene de metal.

Mai există un aspect tehnic important
care merită menționat, deși nu se vede cu
ochiul liber: la construcția castelului a fost
folosită o invenție revoluționară a mo men -
tului, planșeul pe grinzi metalice flexibile,
brevetat de Henry Hawes Fox și James
Barrett în 1853 (așa-numitul “Patent Fox and
Barrett”). Concepute inițial în scopul pre ve -
nirii incendiilor, aceste planșee erau realizate
din grinzi metalice și scânduri de lemn, peste
care se turna mortar și beton, contribuind
substanțial la creșterea rezistenței clădirii. De
fapt, la acel moment construcția a beneficiat
de toate facilitățile moderne pentru acea
perioadă: instalații sanitare realizate de
Blaikie and Son, băi calde și reci executate de
londonezul Thomas Cubitt ș.a.m.d. Heral di -
ca castelului include atât simboluri scoțiene,
cât și engleze, iar patronii locației sunt, con -
form basoreliefurilor, atât Sf. Andrei al
Scoției, cât și Sf. Gheorghe al Angliei sau Sf.

Acoperișurile sunt
curățate periodic, pentru

a nu dezvolta mușchi și
licheni în exces, în umeda

climă scoțiană.

Hubert, patronul vânătorilor. Ferestrele
actuale sunt cele din 1887, realizate la Royal
Stained Glass Works, din Old Windsor.

Regina Victoria considera acest domeniu
un paradis, lucru care nu este departe de
adevăr. La fel de adevărat este că a repre zen -
tat locul în care se simțea consolată după
dispariția prematură a soțului său Albert,
deci se poate vorbi de o anumită subiec -
tivitate. Fapt este că și Regina Elisabeta a II-a
este la fel de legată de Balmoral, unde se
poate relaxa, departe de agitația capitalei bri -
tanice. Alături de Prințul Philip și ceilalți
membri ai familiei, poate face lucruri care ies
puțin din eticheta regală – regina spală vase
și așează masa, iar prințul gătește.  

ACOPERIȘURI ISTORICE
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NOI MATERIALE

EGGER Roofing Board –  
placa ergonomică pentru astereală

Un prodUs inovator 
Plăcile de astereală EGGER Roofing Board sunt derivate din

placa de calitate superioară OSB/3; noutatea constă în
formatul de dimensiuni reduse şi frezarea inovatoare a
muchiilor. 

Rapiditatea execuției, ca element definitoriu al eficienței muncii, este urmărită cu atenție de către toți cei implicați în
realizarea unui proiect de acoperiș, de la arhitect și antreprenor, la montator și beneficiar. Astfel, logistica de șantier este
mult simplificată, cheltuielile sunt mai mici, proiectul avansează fără timpi morți, executanții se pot concentra mai atent
asupra calității lucrării în ansamblu; aceasta cu atât mai mult cu cât suntem condiționați să ne grăbim, din diverse motive.
Producătorii de elită își optimizează produsele cu inovații care au această țintă: o punere în operă eficientă, cu cât mai
puțin efort pentru montatorul care lucrează în condiții (meteo, de lucru la înălțime, de ergonomie) nu totdeauna favo ra -
bile. Vă prezentăm ca exemplu noua placă ergonomică pentru astereala acoperișului EGGER Roofing Board, care și-a
dovedit avantajele pe șantierele din România unde a fost introdusă ca alternativă la plăcile clasice de OSB sau la cheres tea. 

Ambele generează multiple beneficii pentru montator, arhitect
și beneficiar, care se traduc printr-o viteză sporită la montaj, pierderi
reduse de material şi, deloc neglijabil, o si gu ranţă a muncii la
punerea în operă mult îmbunătăţită faţă de celelalte produse
alternative (cherestea sau placă OSB cu cant drept).
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Formatele disponibile sunt: 2.800 x 600 x 12mm (greutate
totală 12,1 Kg/placă), 2.400 x 600 x 12mm (10,4Kg/placă) şi
2.400 x 600 x 15mm (13Kg/placă). Beneficiile greutăţii reduse
sunt reprezentate de  diminuarea semnificativă a efortului fizic
la transportul plăcilor, respectiv faptul că manipularea şi
instalarea acestora se poate face de către o singură persoană.
Mai mult, greutatea redusă a pachetelor permite depozitarea
acestora direct pe acoperiș.

Placa pentru astereală EGGER Roofing Board este un produs
unic, a cărui utilizare face posibilă obţinerea unei planeităţi
deosebite, chiar și atunci când dulgheria, șarpanta, nu a fost
executată cu o rigoare deosebită; iar când vorbim de învelitorile
din şindrilă bituminoasă, planeitatea este absolut obligatorie.

Îmbinarea în plan vertical a plăcilor EGGER Roofing se
realizează prin intermediul profilului nut-şi-feder de pe laturile
scurte, având rosturi de dilataţie de 2 mm încorporate. Pe lângă
precizie şi rigiditate sporită, acesta permite şi poziţionarea „în
câmp” (între căpriori) a îmbinării, lucru care în cazul celorlalte
tipuri de astereală nu este admis. În atare condiţii, vorbim de o
singură debitare pe capetele de rând, deci de un randament net
superior la montaj (~30% mai rapid comparativ cu OSB-ul cu
cant drept). Rigiditatea îmbinărilor este deosebită, astfel încât
greutatea montatorilor este susținută fără probleme, inclusiv pe
zona de îmbinare. Este considerată sigură în urma testării pentru
încărcări concentrate la greutatea unui om de 100 kg, plasat între
căpriori dispuși la interax de 600 mm, conform EN 12871. 

Între rânduri adiacente, plăcile se îmbină prin suprapunerea
laturilor lungi, prin intermediul profilului tip „falţ în trepte” cu
rosturi de dilataţie de 2 mm de asemenea încorporate. Această
îm  binare „deschisă” permite corectarea micilor abateri de pla nei -
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tate ale structurii, situaţie frecvent întâlnită la căpriorii proveniţi
din cherestea proaspăt debitată şi nerindeluită. Ros turile de
dilatare contribuie și ele la micile variații dimen sio nale ale șarpantei
în condiții de temperatură sau umiditate variate, în funcție de
anotimp, climat general (mai umed sau mai uscat), structura
sistemului de acoperiș - ventilarea, permeabilitatea la vapori  etc. 

Uşurinţa cu care plăcile pot culisa una în raport cu cealaltă
prin suprapunerea muchiilor lungi se datorează fineţii frezării
şi constituie un element de particularitate al produsului. Nu
trebuie neglijat nici faptul că, odată îmbinate, plăcile rămân
ferm pe poziţie până la fixarea lor definitivă pe căpriori.
Avantajul este acela că riscul alunecării, deci implicit al căderii
acestora de pe acoperiş, este complet eliminat, chiar şi în
situaţia nedorită a unei rafale de vânt apărute în timpul
montajului. Fixarea definitivă se realizează cu holzșuruburi cu
cap înecat, cuie cu striații și capse pentru pistol pneumatic, la
distanțele recomandate de producător. 

EGGER Roofing Board este din toate punctele de vedere
un produs inovator, uşor de transportat şi simplu de montat,
ale cărui beneficii se traduc în ultimă instanţă în reducerea
costului manoperei de montaj, atât în raport cu cheresteaua,
cât şi cu plăcile standard OSB. 

NOI MATERIALE

EGGER 
Str. Austriei 2, 725400
Rădăuți, Suceava

Tel.: +40 737 992 998

info-rau@egger.com

www.egger.ro

*** În cazul învelitorilor din ţiglă metalică, ceramică sau de
ciment, preluarea și transmiterea către căpriori a încărcării din
zăpadă se realizează prin intermediul structurii suplimentare
formată din şipci şi contraşipci. Prin urmare, la aceste tipuri de
învelitori, astereala nu joacă un rol structural, ci doar contribuie
la creșterea rigidității de ansamblu a structurii șarpantei, ca
element de contravântuire.

Mai multe informaţii despre produsul EGGER Roofing
Board sunt disponibile pe www.egger.com la secţiunea
”Produse pentru construcţii”. 

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele unei
construcţii: pardoseli, pereţi, tavan şi acoperiş.

rolUl asterelii egger
n suport rigid pentru învelitoare, cu rol în preluarea şi

transmiterea directă către căpriori a încărcării din zăpadă
(pentru învelitorile din șindrilă sau șindrilă bituminoasă);

n rol de contravântuire - asigură rigidizarea în plan a
struc turii de rezistenţă, în scopul disipării acţiunilor dina -
mice (vânt şi seism);

n contribuie la îmbunătăţirea izolării fonice a spaţiului
de la nivelul mansardei, prin atenuarea sunetelor de impact
(ploaie, grindină) şi a zgomotului aerian;

n contribuie la menținerea căldurii în interiorul con -
strucției, mai ales când are o îmbinare nut-feder care este
acoperită suplimentar cu bandă de etanșare;

n opţional, în funcţie de materialul utilizat, reprezintă o
protecţie suplimentară la infiltraţii de umiditate (condens,
ploaie, zăpadă) în interiorul şarpantei;

n reprezintă o barieră contra pătrunderii insectelor și
rozătoarelor prin acoperiș.

aplicații
n Construcția de șarpante termoizolate permeabile la

vapori, cu învelitoare ventilată din membrană bituminoasă
montată pe astereală din placă EGGER Roofing Board;

n Construcția de șarpante termoizolate nepermeabile la
vapori cu învelitoare ventilată din țiglă metalică.
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Gala Premiilor Anualei de
Arhitectură București 2018

EVENIMENT

A nuala de Arhitectură Bu cu -
rești se desfășoară anul acesta

în două etape: în prima etapă, pe
timpul verii, au avut loc concursul
de arhitectură și o serie de con fe -
rințe, iar începând cu 6 octombrie
până spre finalul anului vor fi or ga -
nizate expoziții și alte evenimente
satelit, cu itinerarea Anua lei prin
cartierele bucu reștene. 

Pe 5 iulie 2018, am fost prezenți la
gala de decernare a premiilor din
cadrul celei de-a XVI-a ediții a
Anualei de Arhitectură, organizată
de Filiala Teritorială București a
Ordinului Arhitecților din România.
Evenimentul, desfășurat pe terasa
Teatrului Național București (rea -
menajată de curând, în contextul
renovării și reconfigurării întregii
clădiri), s-a bucurat de o prezență
numeroasă – circa 600 de arhitecți,
specialiști din domeniul construc -
țiilor, autorități publice, producători
de materiale, presă. La locul eve ni -
mentului au fost expuse cele peste
230 de proiecte înscrise în concurs,
care au fost mutate ulterior în
grădina urbană Mercato Comunale
de pe Str. Ion Câmpineanu, până
pe 31 iulie 2018. 
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Tematica manifestării, ”de utili -
tate publică”, se concentrează pe
dez baterea diverselor situații întâl -
nite în practica profesională a
arhitectului bucureștean, pe relațiile
cu administrația, cu mediul de con -
struc ții și are ca punct central
ima   ginea orașului ca loc al ne -
gocierii. Intenția este de a identifica
coe fi cientul de plus-va loare pe care
arhitectul și arhitectura le aduc vieții
urbane contemporane. O serie largă
de conferințe, dezbateri, evenimente
și workshop-uri se orientează în
această direcție de analiză. ”Această
ediţie a Anualei îndeamnă la con -
ştientizare şi responsabilitate în ceea
ce priveşte calitatea spaţiului con -
struit din Capitală. Este mo mentul
ca toţi partenerii de afaceri activi din
mediul de construcţii să se aşeze la
aceeaşi masă cu arhitecţii, urbaniştii

şi autorităţile locale şi să lucreze
împreună pentru calitatea locuirii şi
a traiului în Bucureşti. Filiala
Bucureşti a OAR îşi va asuma cu
responsabilitate rolul de liant între
autorităţile locale - arhitect - dez -
voltator pentru binele comun al
socie tăţii”, a explicat arh. Emil Ivă -
nescu, noul preşedinte al OAR
Bucureşti.

Înainte de gala propriu-zisă din
seara zilei de 5 iulie, i-am putut

vedea pe copiii și adolescenții par -
tici panți la atelierul de desen “De-a
arhi tec tura”, dedicat micilor aspiranți
din școli primare, gimnaziale și licee
ale Bucureștiului. Pe pardoselile aco -
perișului terasă a Teatrului Național,
aceștia și-au demonstrat creati -
vitatea pornind de la lucrările expuse
de arhitecții cu diplomă, la final fiind
premiați pe categorii de vârstă.  

Premiile concursului de proiec -
te au fost acordate pe următoarele
secțiuni: Arhitectura locuinței;
Arhitec tură civică și corporate; Arhi -
tectură, conversie și restaurare;
Arhi tectură, intervenții și spațiul pu -
blic; Amenajări de interior; Design
de obiect; Carte de arhi tectură;
Diplomă de arhitectură; Proiecte de
arhitectură; Premiul Președintelui;
Beneficiarul de arhitectură. 
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În evaluarea proiectelor premiate
pe 5 iulie, s-a ținut cont de urmă -
toarele criterii: creativitate, ino  vație,
înscriere în context și sus tena -
blitate, concurența fiind destul de
strânsă, dat fiind numărul mare de
lucrări înscrise în concurs.

Vă prezentăm în continuare pre -
miile pe secțiuni, cu câteva detalii
despre acoperișurile proiectelor
câști gătoare.

Premiul secțiunii “Arhitectura
locuinței” a fost acordat unei lo -
cuințe de vacanță proiectate de
arhitecții Raluca Vișinescu și Irina
Wrenn, construite la Moeciu – Bra -
șov. Au fost folosite cu precădere
materiale locale, în special lemn,
urmărind deschiderea spațiului in -
terior către peisaj. 

Învelitoarea de șiță, pe o struc -
tură de lemn tratat, aduce această
tehnică veche de acoperiș către
modernitatea unei cabane cu toate
facilitățile și cu vitraje generoase.
Premiul secțiunii a fost acordat de
asemenea unui an samblu de locuințe
de pe Str. Occidentului 40 din
București, proiectat de arhitecții
Adrian Un taru, Andrei Șerbescu,
Bogdan Bră  dățeanu, Valentina Țigâră
și Pavel Albu. Volumul general se des -
face prin avansări și retrageri, creând
o serie de secvențe care intră în rela -
ție cu construcțiile învecinate,
com puse fragmentar. Acoperișul este
tip terasă, iar balcoanele și terasele
tra ficabile sunt protejate cu plăci mi -
nerale compozite. Fațadele au vitraje
largi care reflectă viața interioară a
clădirii, în cele 20 de apartamente și

un spațiu comercial la parter. La
secțiunea “Arhitectură civică și
corporate” a fost premiată gră dinița
Școlii Americane din București,
concepută de arhitecții Adrian
Spirescu, Marina Raicopol, Lucica
Mîț, Ruxandra Iordan, Cosmin Popa,
Cristian Prisecaru, Daniela Cehan și
SC Carpați Proiect. Acoperișurile au
un rol special în volumetriile
ansamblului – forme geometrice
riguros definite, adaptate și clădirilor
existente din apropiere. Specta culo -
zitatea este dată și de pasajele dintre
diferitele corpuri, cu acoperișuri în
zig-zag, cu forme nu neapărat re -
gulate. De remarcat sunt și spațiile
interioare mari cu deschidere direct
spre șarpantă, iluminate din abun -
dență cu ajutorul unor ferestre de
mansardă largi.

Juriul internațional s-a
prezentat arhitecților români
în cadrul unor întlniri care au
avut loc în zilele de 2,3 și 4 iulie
la Cinema Elvira Popescu, 
din cadrul Institutului Francez.
Iată componența juriilor, pe
secțiuni:

Juriul secțiunilor de arhitectură
construită
n arh. Juan trias de Bes (spania)

- președintele juriului
n arh. Yoshihide Kobanawa

( Japonia)
n arh. Jean-paul viguier (Franța)
n arh. Marc Jay (danemarca)
n dr. arh. Marian Moiceanu

(românia)

Juriul secțiunilor 
”Cercetări prin arhitectură”
n dr. arh. Françoise pamfil -

președintele juriului
n arh. dan clinci
n scriitor Marius chivu
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Premiul secțiunii “Arhitectură,
conversie și restaurare” a revenit
unei clădiri din Str. Lascăr Catargiu
46 din Capitală (construită în 1911,
arh. Toma Dobrescu), renovate după
ideile arhitecților Răzvan Florian
Bârsan, Duca Alexandru și Monica
Crețu. S-a pus accent pe evi den -
țierea detaliilor de arhitectură de
început de secol XX, cu păstrarea
srtucturii originale a acoperișului.
Au fost refăcute lucarnele și înve -
litoarea (tablă metalică pre fălțuită,
de culoarea zincului), ornamentele
de la nivelul acoperișului și fațadei,
iar tâmplăria a fost înlocuită cu una
ter moi zo lantă. Podul vechi a fost
convertit într-un spațiu multi func -
țional, iluminat cu ajutorul unor
ferestre de masardă.

Premiul secțiunii “Amenajări de
interior” a revenit restaurantului
Edo Garden (București) - arh. Dan
Enache, Călin Radu și Anca Ene.
Este o amenajare austeră, de inspi -
rație orientală, în care lemnul este
om niprezent (în varianta “afumat”

sau natur), inclusiv pentru aco pe -
rișurile spațiilor exterioare adia  cente.
Conform autorilor, s-a dorit atât o
compatibilitate cu profilul restau ran -
tului, cât și o adu cere în actualitate a
clădirii, con struită în perioada
interbelică. 

Alte premii:
n Premiul secțiunii “Design de

obiect”: (RE)ST - arh. Justin Baron -
cea și (ex aequo) Folding Chair - arh.
Dragoș Motica;

n Premiul secțiunii “Carte de
arhi tectură”: MARGINALIA. Limits
within the Urban Realm - arh. Ana
Maria Zahariade;

n Premiul secțiunii “Diplome de
arhitectură”: (Re)generare urbană
Filaret2 - arh. Iulian Bădără și (ex
aequo) Centru de cultură și meș te -
șug - Ana Ștefănescu

n Premiul secțiunii “Proiecte de
arhitectură”: House 4 2 - arh. Cos -
min Anghelache, arh. Cassandra Pop
și arh. Astrid Rottman

n Premiul Președintelui Filia -
lei București: Ioana Grigorescu –
ca lea sincerităţii (carte de arhi tec -
tură) - autori arh. Alexandru Nicolae
Panaitescu, arh. Rodica Elvira Pa -
naitescu și  arh. Ioana Alexe; Lucrări
de consolidare și mo der ni zare la
Teatrul Național “I.L. Caragiale” din
București, echipa con dusă de acad.
prof. arh. Romeo Belea.

Ca notă generală, se poate re mar -
ca atenția acordată tuturor tipurilor
de învelitoare și sistemelor de aco -
periș, atât ca materiale (putem vedea
o preocupare pentru adap ta rea la
destinația construcției și, în cazul
renovărilor, la “datarea” aces teia), cât
și din perspectiva re zis  tenței în timp,
cu accent pe branduri care reflectă
calitatea. În cazul renovărilor, în
general clădiri din a doua parte a
secolului al XIX-lea și prima ju mă -
tate a secolului trecut, se face tot
posibilul să fie păstrate volumetriile
originale, cu integrarea unor facilități
specifice acestor decenii: mai multă
lumină prin amplasarea de ferestre
de man sardă, sisteme pluviale per -
for  mante, refacerea integrală a
ornamenticii originale. La clădirile
noi, zonele exte rioare adiacente (te -
rase, bal coa ne) sunt tot mai largi și
mai bine inte grate în spațiul con -
struit, abor date în sistem complet și
pregătite cât mai atent pentru a de -
veni spații utilizabile. 

Ca participanți la acest eve ni -
ment, am remarcat interesul crescut
al arhitecților pentru acest tip de
manifestare, pentru proiectele și
ideile expuse, în contextul intrării în
acti vitate a noii echipe a OAR Bu cur -
ești, condusă de arh. Emil Ivă nescu,
noul președinte al orga ni zației. 

În cadrul Anualei de Arhitectură
au avut loc și serile de film de
arhitectură UrbanEye, desfășurate în
grădina Casei Universitarilor din
Capitală, urmând ca din toamna
aceasta să participam și la alte eve ni -
mente organizate în cadrul Anualei
de Arhitectură.

aINFORMAȚII ACTUALIZATE PE: 
www.anuala.ro
www.facebook.com/anuala.arhitectura
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Londra este un oraș imens, cu aproape nouă milioane de
locuitori, iar zona centrală, City of London, este unul
dintre cele mai importante centre financiare și de afaceri
din lume, având servicii bancare, de asigurări și din
sectorul maritim de nivel mondial, susținute de servicii
juridice, financiare și profesionale de cel mai înalt nivel.
Aceste activități atrag zilnic, numai în zona menționată,
peste 400.000 de oameni, care lucrează în cele 9 milioane
de metri pătrați de birouri construite pe doar puțin peste
o milă pătrată arie la sol. Este un loc în care terenul poate
valora mai mult decât clădirea care se ridică deasupra,
iar aerul, soarele, vegetația sunt considerate mai valo roa -
se ca orice proiect imobiliar. Este locul în care aco -
perișurile verzi, ca soluții de dezvoltare urbană durabilă,
sunt apreciate și promovate, în cele mai performante
variante. Bauder, lider european în producția de sisteme
pentru acoperișuri înverzite, tip terasă sau în pantă, este
unul dintre brandurile cele mai căutate de către cei care
investesc în dezvoltarea de noi proiecte imobiliare. 

Grădinile cerului în 
city of london

Gândind tridimensional 
În City of London au rămas puține arii deschise, de regulă

în jurul bisericilor istorice sau în zonele rămase libere (și
păstrate așa, conform unei planificări atente) după
bombardamentele din cel de al Doilea Război Mondial, restul
spațiului construit fiind valorificat la maximum. 

Există circa 25 de hectare de spații pentru agrement la
nivelul solului, dar se pare că nu este suficient. Autoritățile
locale fac eforturi continue pentru fiecare metru pătrat de
spațiu verde, controlând riguros fiecare proiect imobiliar; în
mod firesc, o readucere a vegetației în City of London nu mai
poate veni decât gândind tridimensional, printr-o dez voltare
pe verticală. De fapt, echilibrul zonei este păstrat prin
interacțiunea justă dintre cele patru elemente esențiale în
acest “dans” al urbanismului: administrația locală, piața imo -
 biliară, educația responsabilă a utilizatorilor și apariția noilor
soluții pentru o dezvoltare durabilă, între care men ționăm
la loc de frunte acoperișurile verzi pro fe sionale. Realizarea
de cât mai multe acoperișuri verzi este in clusă în strategia de
dezvoltare durabilă a Londrei, în special în această zonă
supraaglomerată. Cei care se ocupă de planificarea orașului
au atribuții de negociere cu dez voltatorii imobiliari și
proprietarii de imobile, astfel încât acoperișurile verzi,
panourile solare și generatoarele eoliene, pentru clădirile noi
sau pentru reamenajări ale terasei de peste ultimul etaj, să
fie luate în calcul atunci când se evaluează un proiect nou,
când se permite o intervenție asupra construcției. Spațiul
verde sacrificat la nivelul solului prin ridicarea unei clădiri
este “transplantat” desupra con strucției, contribuind la
ecologizarea orașului, la ridicarea va lorii proprietății și oferind
o oază de relaxare. Inițial, s-a re comandat o negociere
flexibilă între urbaniști și dez voltatori, dar piața liberă și-a
spus cuvântul: concurența a fost atât de acerbă, încât practic
nu se mai poate construi nimic nou fără un acoperiș sau
perete vertical verde. 
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Rata de recuperare a investiției este atât de mare aici,
încât un acoperiș verde este o cheltuială aproape nesem -
nificativă. Uneori, când structura a permis, s-a putut ridica
regi mul de înălțime al clădirii cu un nivel, executând
deasupra un aco periș verde. Renumitul zgârie-nori de pe
Febchurch Street, numit popular “Walkie-Talkie”, are la bază
un perete verde, iar la ultimul etaj (acoperit, ce-i drept) o
grădină spec ta culoasă considerată cea mai înaltă zonă de
recreere din Londra – Sky Garden.

Datorită acoperișurilor verzi, această zonă, care nu mai
are de mult valențe naturale, poate fi recuperată în folosul
comunităților, al celor ce își desfășoară activitatea aici și au
nevoie de un spațiu în care să vadă cerul, să se poată destinde
pentru câteva zeci de minute altfel decât în fața unui ecran.
Faptul că acest spațiu verde este amplasat la zeci de metri
deasupra nivelului străzii nu poate decât să potențeze efectul
peisajului asupra privitorului.
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Planificare, parteneriate, calitate
Criza de spațiu și sufocarea urbană s-a făcut simțită în

Londra cu multe decenii în urmă; primul acoperiș verde
remarcabil a fost realizat la Barbican Centre, în anii 1970, apoi
au fost valorificate diverse platforme ale stațiilor de metrou,
pentru ca în anii 1990 să devină deja un fenomen, în special
datorită restaurantelor amenajate pe clădiri, cu terase
generoase de pe care se putea admira orașul. Erau în general
acoperișuri verzi intensive, cu plante de talie mare, cu un
efect ornamental deosebit. Până în 2000 se realizaseră peste
15.000 mp de acoperiș verde, dar lucrurile încă nu fuseseră
reglementate din mai multe puncte de vedere: planificarea
urbană, parteneriatele cu autoritățile și calitatea materialelor.
De atunci însă, în special începând cu 2005, implicarea
autorităților a creat mediul optim pentru o dezvoltare la un
nivel superior de calitate; un rol major l-au avut campaniile
de popularizare, consilierea ecologică, promovarea bunelor
practici în execuția de acoperișuri verzi. La sumele care se
vehiculează aici, au fost alese desigur cele mai performante
sisteme, deci bunele practici sunt de la sine înțelese.

Până în 2016 apăruseră încă 50.000 mp de acoperiș verde,
intensiv sau extensiv, ba chiar s-a constatat apariția unei mici
faune urbane, cu insecte și păsări, în acest peri metru
considerat până nu demult irecuperabil. Efectele pozitive nu
au întârziat să apară, de la calitatea aerului la managementul
riscului de inundație, astfel că noua strategie de dezvoltare a
centrului Londrei se face din oficiu pornind de la dez vol tarea
durabilă și țintind biodiversitatea spațiilor verzi deja existente. 

Din vârful
“Monumentului”

La intersecția dintre
străzile  Monument Street și
Fish Hill Street din centrul
Londrei (chiar în “City”, zona
exclu si vistă, de business a
ora șului actual), a fost con -
struită între 1671 și 1677 o
coloană de 61 de metri înăl -
țime, în stil doric, pentru a
comemora victimele ma re lui
incendiu din sep tem brie 1666. Înălțimea este aceeași cu
distanța până la brutăria din Pudding Lane, locul în care
a izbucnit incendiul. Cunoscută în limbajul urban cu
numele simplu “The Monument”, columna a fost con ce -
pută și ca un simbol al renașterii Londrei după catastrofa
în care au dispărut peste 13.000 de clădiri din acea zonă.
Ridicarea columnei s-a datorat cunoscutului arhitect
Christopher Wren, arhitect printre altele și al Catedralei
St. Paul din apropiere, una dintre puținele clădiri care au
rezistat marelui foc. În vârful monumentului, unde se
înalță o urnă de cupru din care ies flăcări, a fost prevăzută
și o platformă de pe care se pot observa împrejurimile,
înălțimea fiind considerabilă – pentru acea perioadă, ce-i
drept. Regimul de înălțime al clădirilor din jur este
comparabil cu cel al coloanei, datorită regulilor locale.
Aici poate fi menționată o reglementare urbanistică din
anii 1930, prin care nicio clădire din zonă nu are voie să
depășească înălțimea catedralei St. Paul de111 m, pentru
a nu obtura perspectiva (documentul se numește chiar
“St. Paul’s Heights”). Este o reglementare de care se ține
cont încă, excepțiile făcute în ultimele decenii fiind intens
negociate cu autoritățile și făcute doar pentru anumite
poziții pe harta zonei. 

Cine vrea așadar să vadă Londra la 360° chiar din
centrul ei, poate urca cele 311 trepte până în vârful
columnei lui Wren. O primă observație ar fi că multe
dintre clădirile  din jur, cu un regim de înălțime sub cel al
columnei, așa cum am spus, au acoperișuri verzi. În
general, sunt clădirile noi, construite după anul 2000. Aici,
cei care lucrează în birouri pot ieși uneori pentru a lucra
într-un mediu ntural, pentru recreere sau chiar pentru
fitness. Viața în centrul Londrei poate fi și altfel, așa cum
se demonstrează deja de ani buni. 



De mai mult de 10 de ani împreună... 
... peste 10 milioane de m2 de hidroizolaƫii
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n Reducerea efectului de ”Insulă de căldură urbană”,
fenomen tot mai accentuat în marile orașe, care se manifestă
printr-o temperatură mai ridicată cu cel puțin 4°C în zonele
construite decât în cele înconjurătoare, deoarece clădirile
înmagazinează progresiv căldură în timpul zilelor toride,
căldură pe care o degajă apoi mai încet în timpul nopților;
la nivel general, se creează un microclimat specific zonelor
urbane, cu o pătură atmosferică densă, nebulozitate
crescută și chiar devieri de la condițiile climatice obișnuite
pentru zona respectivă; prin construirea de acoperișuri verzi,
datorită fenomenului de evaporare și umbrire cu plante,
zona superioară a clădirii ajunge la temperaturi cu până la
4-5°C mai mici decât cele înregistrate la un acoperiș obișnuit
(rareori un acoperiș verde întreținut depășește la nivelul
solului 25°C);

n Izolarea termică și fonică a clădirilor – alături de
stratul termoizolant inclus în sistem, plantele și solul, cu o

porozitate ridicată, înmagazinează spații cu aer, reducând
considerabil schimbul de căldură la nivelul planșeului, în
ambele sensuri (iarna reține căldura în clădire, vara o
împiedică să intre); trebuie spus că densitatea materialelor
folosite pentru substraturi este de regulă mai mică – de pildă
varietățile de sol de la Bauder au densitatea de circa 950 g/mc
în stare umedă, pe când pământul și pietrișul natural au
peste 1.800 g/mc, lucru îmbucurător pentru că nu solicită
foarte mult structura de rezistență a construcției; studii
recente au arătat că un acoperiș verde este și un bun
protector contra radiațiilor electromagnetice produse de
stațiile de telecomunicații, subiectul unor îndelungi discuții
și controverse;

n Îmbunătățirea hidroizolației și drenajului general,
scăzând riscul suprasaturării canalizărilor orașelor în tipul
ploilor abundente – aceasta deoarece sistemele specifice
performante, precum cele de la Bauder, drenează surplusul

avantajele sistemelor de acoperiș verde Bauder
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de apă din precipitații (care este și filtrată cu această ocazie,
fiind reținute metalele grele și azotații), iar solul și plantele
rețin o cantitate considerabilă de umiditate, pe care o
eliberează treptat în atmosferă;

n Protecția straturilor hidroizolante și a clădirii -
plantele înverzite și solul sunt mai rezistente decât orice material
clasic utilizat pentru acoperișuri, stând în calea radiațiilor UV, a
vântului, a incendiilor, a diferențelor de temperatură care
provoacă degradarea materialelor convenționale la variații
dimensionale; hidroizolația, cea mai fra gilă componentă a unui
sistem de terasă, este și ea protejată, stând într-un mediu stabil,
protejată cu ajutorul unei membrane antirădăcină. 

n Îmbunătățirea calității aerului și a mediului în zona
unde sunt realizate, datorită capacității plantelor de a reține
praful și pulberile în suspensie, de a înmagazina dioxidul de
carbon din atmosferă, precum și de a degaja oxigen; micro -
particulele din aer  reprezintă unul dintre pericolele majore
pentru sănătatea oamenilor, provocând boli cardiace și
pulmonare; de asemenea, se poate crea un mediu propice
biodiversității, conservării florei și speciilor de insecte sau

păsări locale, precum și aclimatizării de noi plante mai
exotice, în condiții controlate;   

n Îmbunătățirea imaginii generale a orașului prin
factorul estetic al amenajărilor, având drept consecință creș -
terea valorii imobiliare a unor construcții mult mai bine
pro tejate, cu o mai bună anduranță în timp și un factor de
inedit ce este întotdeauna atractiv pe piață; nu în ultimul
rând, periodic sunt alocate fonduri guvernamentale pentru
con strucții “verzi”, ceea ce poate constitui o oportunitate
pentru a reduce investiția inițială, care, de altfel, poate fi
recu perată în timp relativ scurt prin economiile realizate.

BAUDER ROMANIA

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

Fax: +40 264-20 66 39 www.bauder.ro

Cluj: 0745 326 690; 0748 227 767 
Timișoara: 0744 393 113 | Moldova: 0744 790 987
București: 0746 030 335; 0744 790 987
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Uniunea Arhitecților din România organizează anul acesta cea de-a XIII-a ediție a prestigioasei  expoziții-
concurs desfășurate sub însemnele Bienalei Naționale de Arhitectură 2018, a cărei temă este “100 de ani
de arhitectură în România”.  Ediția din acest an a bienalei are, față de edițiile anterioare, un număr sporit
de secțiuni, tocmai pentru a cuprinde mai eficient diversitatea fenomenului arhitectural din ultimii ani. 

B ienala Națională de Arhitectură – România 2018
(BNA) este unul dintre cele mai importante eve -

nimente profesionale ale breslei arhitecților, organizat
constant din anul 1994. Reprezentarea teritorială tot mai
extinsă de la un an la altul a determinat Uniunea Arhi -
tecților din România, titularul mărcii, să o denumească
“Bie nala Națională de Arhitectură”. Bienala are un con -
cept bine definit pentru fiecare ediție, propus de con -
ducerea Uniunii Arhitecților din România și de echipa
cura to rială. Conceptul este structurat ca un program
cultural, având un conținut complex și de maxim
interes, atât pentru participanți, cât și pentru publicul
interesat. Tema ediției din acest an a Bienalei este dedi -
cată unei aniversări cu profundă rezonanță nu numai
pentru arhitectură și profesioniștii acesteia, ci și pentru
cultura și istoria națională: „100 de ani de Arhitectură
în Ro mânia”.

Ediția din acest an aproape dublează numărul de
secțiuni, față de ediția anterioară, pentru a cuprinde mai
bine complexitatea manifestărilor și a expresiilor con -
tem porane ale arhitecturii, introduce generația

arhi tecților tineri în competiția națională și se desfă -
șoară, concomitent, în mai multe orașe în strânsă
legătură cu evoluția fenomenului arhitectural. Ediția
2018 multiplică evenimentele ce însoțesc secțiunile
Expoziției-Concurs prin conferințe, dezbateri, expoziții
și lansări de carte.

EVENIMENT
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Calendarul Galelor de Premiere
01.10.2018 - Gala de  Lansare a BNA, ediția a XIII-a și
premierea proiectelor câști gă toare de la secțiunile Arhitectura
rezi den țială, Arhitectura construcțiilor publice, Design
interior - Teatrul Național București - BUCUREȘTI
08.10.2018 - Gala secțiunii Arhitectura verde și energii
alternative - Teatrul “Maria Filotti” - BRĂILA
13.10.2018 - Gala secțiunii Rural - Muzeului Etnografic al
Transilvaniei – CLUJ-NAPOCA
17.10.2018 - Gala secțiunii Restaurare. Consolidare. Clădiri
restituite comu ni tăților - Sinagoga Neologă SION - Str. Inde -
pendenței - Oradea
17.10.2018 - Gala secțiunii Spațiul public incluziv - Muzeul
Orașului Oradea - Complex cultural (Cetatea) - ORADEA
20.10.2018 - Gala secțiunii Publicații de arhitectură -
Biblioteca Universității Teh nice - IAȘI
21.10.2018 - Gala secțiunii Diplome. Arhi tecți în afirmare -
foaierul și curtea interioară ale Primăriei Sibiu - SIBIU
22.10.2018 - Gala secțiunilor Fotografia de arhitectură și
Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă - Cetatea
Medievală - TÂRGU MUREȘ

Calendarul Expozițiilor Publice 
01-15.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunile
Arhitectură rezidențială, Arhi tec tura Construcțiilor Civile și
Design interior  - Teatrul Național București - BUCUREȘTI 
08-22.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunea Arhi tec -
tură verde și energii alter native - Teatrul “Maria Filotti” - BRĂI LA
13-25.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunea
Arhitectură rurală - foaierul Facultății de Arhitectură - CLUJ
17-29.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunile
Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților și
Spațiul public incluziv - Cetatea Oradea și Centrul Comercial
Lotus - ORADEA
18-20.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunea
Publicații de arhitectură - Biblioteca Sala pașilor pierduți,
Univer sitatea “Gh. Asachi” - IAȘI
21-30.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunea
Diplome. Arhitecți în afirmare - foaierul și curte interioară
ale Primăriei Sibiu - SIBIU
22-28.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunile
Fotografia de arhitectură și Evenimentul de arhitectură și
strada ca o scenă - Cetate Medievală - TÂRGU MUREȘ

La predarea materialelor tipărite pentru concurs, orga-
nizatorii au declarat: “A fost o atmosferă extraordinară
la Uniunea Arhitecților din România, unde sute de tineri
arhitecți, alături de arhitecți consacrați, au predat pro-
iectele. Oameni optimiști, oameni talentați, oameni în-
crezători și cu toții învingători, pentru că ei au finalizat
cu succes obiecte de arhitectură în România, iar acum,
ca o responsabilitate socială, simt nevoia să ni se alăture
în efortul comun de a arăta o altă față a României. O
Bienală strânge aceste proiecte și le arată publicului larg”.

Accesarea link-ului www.uar-bna.ro permite celor inte-
resați să aibă acces la toate informațiile legate de Regula-
mentul bienalei, membrii juriului și curatorul fie cărei
secțiuni. De asemenea, se pot solicita in for ma ții suplimen-
tare la adresa de e-mail uarbna2018@gmail.com.

Cele 11 secțiuni
l Arhitectura construcțiilor publice
l Restaurare/Consolidare/ Clădiri

restituite comunităților
l Design interior
l Spațiul public incluziv
l Rural
l Arhitectură verde și energii

alternative
l Publicații de arhitectură
l Fotografia de arhitectură
l Evenimentul de arhitectură 

și strada ca o scenă
l Diplome – arhitecți în devenire
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MATERIALE DE TOP

We create chemistry

Învelitoarea unui acoperiș terasă, fie că este vorba despre o construcție nouă sau de refacerea unui
acoperiș vechi, se poate realiza mai rapid și mai eficient utilizând sistemele moderne cu aplicare lichidă,
care se bucură de o popularitate tot mai mare și la noi. O aplicare lichidă are multiple avantaje particulare,
printre care: lucrarea se desfășoară fără prea mult zgomot, fără transportarea unor greutăți mari, nu sunt
necesare structuri suplimentare, personal numeros, devieri ale instalațiilor etc. Odată stabilit acest lucru,
vom alege în mod firesc un sistem profesional, verificat de-a lungul mai multor decenii de experiență
practică, la mii de șantiere pe toate meridianele lumii, indiferent de climă, sistem constructiv sau destinația
clădirii. Opțiunea firească este un sistem BASF, iar în acest context vă propunem MasterSeal Roof 2111,
un sistem lichid pe bază de poliuree cu care se pot aborda lucrări diverse. Fără rosturi și îmbinări, cu
posibilitatea de acoperire a tuturor detaliilor unei suprafețe (inclusiv verticale), a elementelor de
arhitectură sau de instalație, membrana cu calități hidroizolatoare deosebite este continuă, fixată monolitic
pe suport. Sistemul poate fi aplicat inclusiv peste alte sisteme de acoperiș, cu calități termoizolante. 

Atunci când privim construcția ca pe o investiție pentru viitor,
vom fi atenți atât la calitatea lucrării, la rezistența ei în timp, cât
și la termenul de execuție sau organizarea de șantier, care nu tre-
buie să treneze inutil. Nu vrem să ne irosim o parte din acest viitor
așteptând finalizarea lucrării sau perturbându-ne toată activita-
tea. Este firesc să ne dorim o punere în operă cât mai rapidă, fără
prea multă bătaie de cap și... uitând toate experințele neplăcute
din trecut. O lucrare de hidroizolare a acoperișului eșuată, cu ala-
iul de probleme pe care le aduce (finisaje distruse, activitate în-
treruptă, reparații improvizate etc.) ne afectează încrederea, dar
ne și îndreaptă către adevărații profesioniști. 

BASF: sisteme lichide pe bază de poliuree
MasterSeal Roof 2111
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Mizele sunt cu atât mai mari cu cât proiectul este mai
amplu și termenul de finalizare mai aproape. Arhitectul, bene-
ficiarul, antreprenorul și toți ceilalți implicați în proiect au ne-
voie de o confirmare a faptului că a fost aleasă cea mai bună
soluție și că totul se va întâmpla în marja de timp stabilită. Cu
ajutorul sistemului MasterSeal Roof 2111 propus de BASF,
proiectantul poate să propună diverse soluții tehnice pentru
acoperiș, amplasarea aici a numeroase facilități ale construcției,
cu garanția că membrana lichidă va acoperi tot ce este necesar
pentru a obține o hidroizolație fără probleme. 

Sistemul pe bază de poliuree MasterSeal Roof 2111 pro-
pus de BASF se identifică clar prin multitudinea de avantaje:
elasticitate și rezistență ridicată la rupere, timp de uscare rapid,
aplicație continuă și fără îmbinări, fixare monolitică pe stratul
suport și, nu în ultimul rând, calitatea certificată și garanția unui
brand recunoscut la nivel global.

MasterSeal Roof 2111 este un sistem de protecție hidroi-
zolant pentru acoperiș, ignifug, care se aplică prin pulverizare, cu
elasticitate ridicată și întărire ultrarapidă, pentru preluarea optimă
a variațiilor de temperatură. Componenta principală este poliu-
reea cu întărire rapidă MasterSeal M 811 (sau MasterSeal M
800), care permite impermeabilizarea indiferent de tipul de substrat
existent (beton, metal, bitum, PVC, lemn, ceramică etc.), având
o excelentă aderență și o capacitate superioară de acoperire.
Poate integra de asemenea membrane geotextile sau alte soluții
de armare în zonele de detaliu, unde solicitările pot fi mai intense.
Este remarcabil comportamentul produsului la condiții de mediu
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excesive: nu se înmoaie la temperaturi ridicate și își păstrează
elasticitatea inclusiv la - 45°C. Produsul este bicomponent, fără
solvenți, ceea ce este în avantajul sănătății aplicatorilor. Cât des-
pre rezistența la umiditate, această membrană este rezistentă la
apă stătătoare, fiind folosită deseori pur și simplu pentru imper-
meabilizări. Bineînțeles, în cazul unui acoperiș terasă este nece-
sară o pantă corespunzătoare a sistemului, pentru a permite
scurgerea apelor meteorice către sistemul pluvial.   

Membrana lichidă se pulverizează cu ajutorul unor utilaje spe-
ciale, iar timpul de uscare este de ordinul secundelor, ceea ce re-
duce semnificativ riscurile asociate factorilor meteorologici
neprevăzuți din timpul aplicării. După întărire, materialul rămâne
elastic (485%) și are o rezistență ridicată la întindere și rupere. 

Sistemul lichid se poate aplica fără probleme peste alte sis-
teme, vechi sau noi, inclusiv peste sisteme termoizolante pe care
le protejează cu succes. Atunci când panourile termoizolante
sunt cașerate cu o folie de aluminiu, înainte de aplicarea poliu-
reei este pulverizată o amorsă pentru suporturi metalice nefe-
roase MasterSeal P 684. Practic, toate componentele sis te mului
de impermeabilizare sunt aplicate prin pulverizare, timpii de aș-
teptare între straturi fiind extrem de reduși. După o oră de la
aplicarea amorsei se pulverzează membrana și, ulterior (este po-
sibil chiar la câteva minute), straturile finale, în două aplicări. 

Straturile finale sunt MasterSeal TC 269 (un poliuretan
pigmentat, bicomponent, elastic, lucios, stabil la ultraviolete și
factori meteo excesivi), respectiv MasterSeal TC 258 (de ase-
menea un poliuretan pigmentat, monocomponent, pe bază
de solvent, elastic, stabil la UV și factori meteo excesivi, care
prin armare cu un agregat mineral conferă suprafeței o exce-
lentă rezistență la alunecare). 

Se poate aplica în strat mai gros, fără să prezinte fenomenul
de spumare. Straturile finale, cu rol de protecție împotriva ul-
travioletelor și a supraîncălzirii, fac posibilă scăderea tempera-
turii acoperișului cu aproximativ 6°C, față de valoarea inițială -
în acest fel, costurile cu răcirea pe timp de vară sunt reduse
semnificativ. Stratul final pigmentat poate avea una dintre cu-
lorile standard, de preferat o nuanță deschisă, care respinge
mai bine razele de soare și dă un aspect îngrijit acoperirii.  

Prin divizia sa specializată, BASF este cel mai mare furnizor
mondial de produse chimice pentru construcții, reparații și
renovări. Pe lângă dobândirea expertizei în urma a numeroase
proiecte realizate în întreaga lume, BASF investește continuu în
cercetare, în dezvoltarea de sisteme noi și îmbunătățirea celor
existente. În parteneriatele desfășurate, abordarea este atât cea de
furnizor de produse, cât și de personalizare a sistemelor și serviciilor,
în cadrul unui concept holistic asupra construcției. 

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com

MATERIALE DE TOP
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Acoperișul și zgomotele lui
Acustica este o parte a fizicii care se ocupă cu studiul fenomenelor de producere, propagare, recepție
a sunetelor, precum și cu efectele acestora. Pentru om, domeniul audibil este, ca frecvențe, între 16
și 16.000 hz, iar ca nivel sonor, între 0 dB ( natură statică, fără vânt) și 120 dB (avion cu reacție).
Conversația normală poate avea circa 50 – 60 dB, în timp ce nivelul sonor din discoteci poate ajunge
la 100 – 110 dB. Într-o clădire, sunetele pe care le percepem ca zgomote pot crea neplăceri majore;
toate elementele de construcție au un rol în asigurarea confortului acustic, dar acoperișul are câteva
particularități care merită luate în calcul.   

Conf. Univ. Dr. Ing. Mariana
Cristina Stan,
membru al Comisiei de
Acustică a Academiei Române

»Niveluri de intensitate a sunetelor – 
câteva repere

l Natură liberă, fără acțiunea vântului:  0 - 20 dB
l Încăpere foarte liniștită: 20 – 30 dB
l Zgomot de fond obișnuit în casă: 30 – 40 dB
l Conversație normală: 40 – 50 dB
l Aparatura electronică din încăperi: 50 – 60 dB
l Tastatură: 60 – 70 dB
l Mașină în trafic: 70 – 80 dB
l Camion în trafic: 80 – 90 dB
l Ciocan cu aer comprimat: 90 – 100 dB
l Concert pop: 100 – 110 dB
l Avion cu reacție în decolare de probă: 110 – 120 dB
l Avion cu reacție la start: 120 – 130 dB

Acustica arhitecturală are două obiective: crearea confor -
tului acustic și izolarea împotriva zgomotului aerian sau
struc tural. Un prim principiu este că, atunci când sursa sonoră
S acţionează în acelaşi spaţiu cu receptorul R, se poate realiza,
pentru protecţia receptorului, fonoabsorbţie – cu ajutorul trata -
mentelor fono ab s or bante aplicate pe elementele delimi tatoare,
obţinându-se astfel diminuarea nivelului de zgomot. În cazul în
care sursa S şi receptorul R se află în două spaţii adiacente (pe
orizontală sau pe verticală) se poate face protecţia receptorului
R prin fonoizolare (izolare acustică), realizată prin creşterea
calităţilor fonoizolatoare ale elementului despărţitor.

Aparatul de măsură a nivelului de intensitate sonoră se numește
analizor de sunet sau sonometru și este calibrat în decibeli. 
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DOMENIUL AUDIBIL*
Pentru om, domeniul audibil este , ca frecvențe, între 16 Şi 16000
Hz, iar ca nivel sonor, între 0 dB (natura statică, fără vânt ), Şi 120
dB (avion cu reacție).   
Conversația normală poate avea circa 50 – 60 dB, în timp ce
nivelul sonor din discoteci poate ajunge  la 100 – 110 dB. 
* Walter Bläsi – Fisica applicata all’edificio”, Gruppo Editoriale
Esselibri – Simone, Italia, 2008 

Zgomotul ploii
La acoperiș, putem vorbi despre zgomotul aerian, care

depinde în primul rând de amplasamentul casei (poți avea
zgomotul de pe stradă, cel de la avioane etc.). De asemenea
putem vorbi despre zgomotul ploii, care este zgomot de
impact și pentru care există standarde, inclusiv în România.
Zgomotul de impact face parte din așa-numitele “zgomote
structurale”. Atunci când se produce un astfel de zgomot de
impact, el se transmite prin toată structura, ajungând mai ales
la cei din mansarde și la ultimul etaj. 

Determinarea în laborator a zgomotului produs de ploaie
pe un anumit tip de acoperiș este reglementată în standardul
ISO 10140-1:2010, Amendamentul 2:2014. Pentru îmbunătățirea
izolării fonice a structurilor de acoperiș, față de zgomotul ploii,
se pot adopta mai multe categorii de măsuri: 

Spre exterior 
l Înlocuirea panourilor de tablă ale acoperișului cu

panouri sandwich cu grad ridicat de izolare fonică (două
fețe din plăci metalice, avânt între ele plăci din vată
minerală, sau polistiren, sau poliuretan etc.

Spre interior
l Creșterea izolării fonice, pe partea interioară, prin

realizarea unui tavan suplimentar dintr-o placă de gips-
carton cu proprietăți acustice speciale, având la intrados
plăci din vată minerală.

cerințe de izolare (la Un zgoMot aerian 
din exteriorUl clădirii de 80 dB):

Spațiul protejat
Cerința de izolare

R’w (dB)

Camera din apartament (35 dB) 51
Sala de clasă (35 dB) 51
Salon de bolnavi (30 dB) 56
Sală de spectacol, studio de înregistrări (30 dB) 56
Birou (40 dB) 46
Spațiu comercial (45 dB) 41

SFATUL SPECIALISTULUI
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Particularități ale diferitelor materiale
Izolarea fonică depinde așadar de învelitoare, respectiv de

întregul sistem de acoperiș folosit. Dacă avem la exterior un
panou sandwich de tablă cu poliuretan la mijloc, acesta
poate izola la zgomotul aerian cu aproximativ 30 dB. Se pune
pro ble ma dacă rămân doar cu acesta – depinde și de func -
ționalitatea spa țiilor de dedesubt. 

Dacă sunt birouri, de exemplu, iar panoul sandwich își înde -
pli nește rolul, este posibil să nu mai fie nevoie de nicio inter venție.
La un zgomot de 75 - 80 dB în exteriorul clădirii, cu acest panou
sandwich și eventual un tavan casetat pentru ame najarea
spațiilor, se ajunge la 40 – 45 dB în interior, ceea ce este în regulă. 

Ceramica și betonul pentru învelitoare sunt excelente,
pentru că au densitate mare, iar la izolare funcționează așa-nu -
mita “lege a masei” – un element este cu atât mai bun izo lator
cu cât este mai greu.

Lemnul, ca material pentru șarpantă, este și el un material
avantajos. Dacă îmbinările sunt bine realizate, acesta poate
asigura o izolare la fel de bună ca un panou sandwich. 

Sub un acoperiș cu învelitoare metalică, cel mai bine este să
construiești un tavan izolator, cu plăci de gips-carton (să zicem două
plăci obișnuite, de 1,25cm), cu o vată minerală de 5 cm grosime, care
nu e nevoie să fie foarte densă, pentru absorbție la intrados.
Cel mai utilizat material de compartimentare și amenajare
pentru mansarde este gips-cartonul. Legea masei se aplică în
cazul materialelor omogene (cărămidă sau beton). La placa de
gips-carton se iau în calcul alte aspecte, din cauza aerului care
este prins în structura plăcii. Astfel, gips-cartonul este foarte bun
izolator, raportat la densitatea sa. Atunci când se reali zează un
sistem complex din gips-carton, cu două plăci și vată minerală
la mijloc (material absorbant), acesta poate fi la fel de bun ca
un perete gros de cărămidă.   

Acustica, bugetele și profesionalismul
În prezent, preocuparea pentru protecția acustică a unei clădiri

depinde atât de bugetele alocate de dezvoltator, dar și de
profesionalismul celor care proiectează. Prevezi anumite materiale
dacă ai auzit că există și știi ce să faci cu ele. Ar fi normal ca și
arhitectul, și inginerul să indice ce trebuie făcut pentru a obține o
izolare fonică bună și pe verticală, și pe orizontală. Din păcate, la
noi cursurilor de acustică li se acordă o atenție tot mai mică în
universitățile de profil. 

S-ar putea spune deci că nu totdeauna este vorba de bani. Sunt
cazuri de ansambluri rezidențiale de lux, în cele mai selecte cartiere
ale Bucureștiului, ridicate cu bugete mai mult decât generoase, dar
la care grija pentru acustică este neglijată – atât pentru locatari, cât

și pentru vecini. De exemplu, am întâlnit un ansamblu de locuințe
la care pe acoperiș erau montate niște chillere mari, extrem de
zgomotoase, prinse direct în structură, care scot împreună vreo 80
dB. Cred că nu exagerez dacă mă întreb: cine și-a pus semnătura
pe un asemenea proiect? Într-un alt caz, am fost solicitată pentru
un hotel a cărui sală de evenimente era la ultimul etaj, ceea ce
deranja desigur pe cei de la etajele superioare. Nu știu de ce nu au
optat pentru o soluție de izolare pentru zgomot structural (era
destul de simplu, se intervenea doar la pardoseală), cert e că au ales
să reamplaseze sala de evenimente la parter; bineînțeles, i-au
“sacrificat” pe cei de la etajele inferioare... greu de spus uneori care
este logica investitorului. 

În cazul hotelurilor, restaurantelor, cluburilor etc., sunt
importante nu doar zgomotele de impact, ci și sunetele din boxele
audio, mai ales cele cu frecvențe joase, numite subwoofere.
Acestea se așază direct pe pardoseală, pentru a spori vibrațiile (atât
de apreciate de tineri !), dar pentru a reduce zgomotul structural
trebuie puse pe niște covoare elastice sau pe niște amortizoare
speciale. Problema este acută la cluburi precum cele din Centrul
Vechi al Capitalei, unde lângă asemenea spații extrem de
zgomotoase (am măsurat personal 107 dB în exterior!) se află de
pildă un hotel. Este o problemă cum pot fi gestionate situații de
acest gen, atât vreme cât autorizații se tot emit...
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ŞTIRI

COILPROFIL a preluat denumirea celui mai
puternic brand din portofoliu: METIGLA

Compania belgiană Coilprofil și-a
schimbat din această vară denumirea și
logo-ul, devenind METIGLA. Sub slo -
ganul “smart covering. simply passion”,
rebranding-ul vizează o comu ni care și o
imagine clară către clienți și angajați, prin
întărirea promisiunii și a sistemului de
valori față de aceștia - calitate, dezvoltare
continuă și pasiune, la cele mai înalte
standarde. Înfiinţată în 1984 în apropiere
de Anvers, specializată în producția de
învelitori și sisteme metalice, Colprofil
este prezentă și în România de 18 ani, cu
o fabrică la Ceptura, județul Prahova.

Cu acest prilej, compania a anunțat
lansarea a două noi profile de țiglă me ta lică,
integrarea unor sisteme in for  matice
performante, investiții de șa se milioane euro
pentru următorii doi ani,  precum și afaceri
în creștere cu 20% com parativ cu anul
trecut. Trendul ascendent va fi susținut de
toate diviziile de produse, în special de
producția de panouri termo izolante cu
vată minerală și de profile zincate.   

„Procesul de rebranding a venit na tural,
din dorința de a simplifica, de a fi mai clari
și mai transparenți, atât față de noi, intern,
cât și față de partenerii noștri. Astăzi, suntem
într-o nouă etapă, care ne găsește mai
puternici, mai fresh și cu planuri ambițioase
de a ne extinde la nivel internațional. De
aceea, am decis să preluăm denumirea celui
mai puternic și de notorietate brand din
portofoliul nostru – METIGLA, care și-a
dovedit forța și impactul de-a lungul anilor,
fiind asociat atât produselor noastre, cât și
companiei. Noua identitate, deși nu aduce
schimbări majore în gama de produse sau
în sistemul organizatoric al com pa niei, vine
în schimb cu întărirea misiunii și a sistemului
nostru de valori, repre zentând cu succes
pasiunea și ambițiile noastre ca echipă”,
declară domnul Liviu Mistodinis, Director
General METIGLA.

Rebranding-ul include schimbarea
numelui companiei la Registrul Comer -
țului și dezvoltarea unui nou website,
www.metigla.ro. 

În cei 18 ani de activitate pe piața
locală, compania și-a dovedit stabi lita -
tea, prin crearea unei echipe omogene,
de 100 de angajați, capacitatea de diver -
sificare, printr-o gamă variată de produse
pentru segmentele industrial și rezi den -
țial (inclusiv sisteme pluviale), precum şi
prin capacitatea de producție, care a
ajuns la aproximativ 30.000 de tone
anual, incluzând spații de producție și
depozitare de peste 10.000 mp.

“Activitatea noastră este concentrată
în prezent pe dezvoltarea continuă de
produse competitive și economice. În luna
iulie am lansat un model nou de țiglă
metalică, Teck, un profil modular care
imită acoperişul din şindrilă. Începând cu
luna septembrie, va fi disponibil încă un
profil, Mira, model destinat caselor cu
arhitectură inspirată din zona medi te -
raneeană. Ne dorim parteneriate pe
termen lung, de aceea aducem în atenţie
puterea de a ne reinventa, tehnologii noi,
materie primă de calitate, precum și
servicii adia cente produselor: consiliere
tehnică și transport, astfel încât să
eficientizăm și să fluidizăm activitatea
clienţilor noştri”, adaugă Liviu Mistodinis.  

Până în anul 2020, METIGLA intră
într-o etapă de investiții care presupune
extinderea spațiilor de producție și de po -
zitare, instalarea unor linii noi de
producție și modernizarea celor exis tente,
precum și dezvoltarea cu noș  tințelor
profesionale ale an ga jaților, în special în
cadrul echipei co merciale, de calitate,
producție și logistică. Mai mult decât atât,
extinderea serviciilor de consultanță și
consiliere tehnică de produs va atrage
dezvoltarea departamentului tehnic-
comercial.
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acoperișurile verzi în pantă

Acoperişurile verzi nu sunt alcătuiri specifice doar pen -
tru învelitorile plate (oricum, ele au nevoie de o pantă
minimă de 2%, pentru asigurarea scurgerii apei), ci și

pentru anumite înclinări ale învelitorii. La acoperişul verde cu
panta mai mare de 10° (18%), trebuie luate măsuri de stabilizare
a straturilor componente (împotriva alunecării și ero ziunii). Cu
cât este panta mai mare, cu atât pericolul de ero ziune a
substratului creşte şi trebuie asigurată protecţia acestuia. Oricare
ar fi tipul de învelitoare a versanţilor adiacenţi, este obligatoriu
ca versantul / versanţii pe care se proiectează / rea lizează
acoperişuri verzi în pantă să fie prevăzuți cu o hidro izo laţie
performantă bituminoasă sau polimerică (ter mo plastice sau
elastice), iar aceasta nu numai în partea de ver sant pe care se
realizează acoperişul verde, ci și în zonele adia cente.

Primul strat hidroizolant trebuie nu doar lipit pe suport, ci
şi fixat mecanic, la pas de 5 – 10 cm. Pentru hidroizolaţiile
montate pe suport din lemn, este necesară prevederea unui
strat de separare între suportul din lemn (astereală) şi
hidroizolaţie. Acest strat poate fi realizat din ţesătură de fibră
de sticlă sau împâslitură din fibre poliesterice.

Suprapunerea marginilor membranelor hidroizolante
depinde de modul de lipire a acestora pe suport şi între ele:

l membranele care se lipesc la cald trebuie să aibă
marginile suprapuse cu 4 – 5 cm;

l membranele care se lipesc cu adezivi de contact trebuie
să aibă marginile suprapuse cu cel puţin 5 cm;

l membranele bituminoase se suprapun cu cel puţin 10 cm.

NORMATIVE

Cel puțin la fel de spectaculose precum cele plane
orizontale, acoperișurile verzi în pantă se bucură
de interes printre beneficiarii, arhitecții și
constructorii atrași de curentul Eco. Din păcate,
acestea nu pot fi amenajate ca terase circulabile,
sau măcar “vizi ta bile”.  Lucrările de întreținere, ca și
orice intervenție, au nevoie de o atenție specială
din perspectiva siguranței, din motive lesne de
bănuit. Dar ele au aceeași valoare pentru arhi -
tectura sustenabilă, cu respect față de mediu,
oferind aceleași avantaje pentru aerul, economia
de energie și confortul unei clădiri. Ghidul privind
proiectarea și execuția acoperișurilor verzi, re -
dactat de UAUIM București, aprobat și publicat în
Monitorul Oficial în 2014, are prevederi speciale
și pentru acest tip de acoperiș verde, ceea ce ar
trebui să ne responsabilizeze în lucrările de
execuție. Este adevărat că altfel nici nu se poate,
pentru că orice eroare se observă în casă, sub
formă de infiltrații. Să vedem așadar care sunt
aceste prevederi.



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

tel 0744 556 594  Fax/tel 0365 882 236      

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

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

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

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

inclusiv hidroizolația
l oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,

pereților verzi.
l asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru

certificarea leed.

Membru al aapr (asociația antreprenorilor 
de peisagistică din roMÂnia)

green roof

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

l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi 
pe termen lung.

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

Se recomandă ca bariera contra rădăcinilor să fie
prevăzută numai dacă panta învelitorii este sub 10° (17,6%),
iar distanţa între burlane să nu depăşească 15 m, pentru a se
asigura scurgerea eficientă a apelor de ploaie din stratul
drenant.

Agregatele
l dacă panta învelitorii este mai mică de 5° (8,8%), se pot

utiliza oricare produse;
l dacă panta învelitorii este cuprinsă între 5° şi 15° (8,8% -

26,8%), se vor prevedea straturi drenante realizate din
agregate sparte;

l dacă panta învelitorii este mai mare de 15° (26,8%), se
vor utiliza traverse sau grile care să asigure stabilitatea
straturilor care formează alcătuirea verde (strat drenant,
substrat, strat de vegetaţie).

Pentru împiedicarea eventualei perforări a stratului
hidroizolant cauzate de agregatele mai ascuţite (pietriş spart),
este necesară prevederea unui strat de protecţie mecanică a
hidroizolaţiei.

»Materialele din care se realizează 
stratul drenant al acoperişurilor verzi 
în pantă sunt aceleaşi cu cele utilizate
pentru acoperişurile plate.
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Membranele pentru drenare
l trebuie montate numai pe acoperişuri cu panta mai mică

sau egală cu 20° (36,4%);
l membranele din mase plastice expandate se montează cu

rosturi strânse şi se lipesc cu bandă adezivă;
l împâsliturile şi împletiturile se montează cu rosturi strânse

şi prinderi mecanice pe suport sau cu marginile petrecute
şi solidarizate pe suport prin mijloace mecanice.

Plăci
l se pot monta şi pe pante mai mari de 20° (36,4%), cu

rosturi strânse şi opritori la poală.

Stratul filtrant 
l este un strat realizat din împâslituri care se suprapun la

mar gini pe 10 cm și se rabatează pe verticală, până la limita
su perioară a substratului, acesta din urmă asigurând
stratului filtrant o protecţie împotriva agenţilor de mediu
şi a radiaţiilor UV;

l jgheaburile trebuie protejate în astfel de straturi pentru
evitarea colmatării cu material granular mărunt.

Substratul
l poate fi realizat din materiale neconsolidate, foi sau îm pâslituri;
l ma terialele neconsolidate se montează în stare umedă şi se

menţin în această stare până la plantarea stratului ve getal;
l stabilitatea amestecurilor de materiale neconsolidate

poate fi asigurată dacă proporţia de substanţe organice nu
depăşeşte 30% din volumul total al substratului;

l la pante peste 20° (36,4%) este necesară stabilizarea sub stra -
tului cu opritori la poală (ca şi în cazul straturilor dre nante);

l substratul în foi este utilizat ca prim strat, peste care se
aplică substratul din materiale neconsolidate;

l împâsliturile se utilizează de asemenea ca strat suport sau
strat intermediar pentru substratul din materiale ne con -
solidate; este necesar mai ales în cazul substraturilor subţiri;

l pentru a stabiliza versanţii până la consolidarea acestora
cu rădăcinile plantelor, este recomandată prevederea unor
plase sau ţesături care închid între ochiuri elemente ale
sub stratului;

l în zonele supuse acţiunii vântului (zona marginală, la
colţuri) se recomandă prevederea de elemente de lestare
(dale, pietriş spălat etc.).

Vegetaţia
l în cazul acoperişurilor verzi în pantă se pune problema

tipului de vegetaţie şi a modului de însămânţare a ver san -
ţilor acoperiţi; tipul de acoperiş este întotdeauna extensiv;

l plantele se pot însămânţa direct, pot fi plantaţi lăstari sau
se pot prevedea covoare vegetale;

l pentru a nu fi luate de vânt, seminţele se amestecă cu nisip
sau rumeguş şi pot fi pulverizate pe acoperiş, apoi trebuie
acoperite cu cel puţin 5 cm de substrat; se recomandă
rolarea suprafeţei;

l substratul trebuie menţinut în permanenţă umed în
perioada de germinare şi creştere iniţială a plantelor;

l o altă tehnică de depunere a seminţelor pe suprafaţa
versanţilor este aceea de amestecare a seminţelor cu apă,
fertilizant, mulci şi lianţi; acest amestec se pulverizează pe
suprafaţa substratului într-o operaţiune unică, iar rolarea
suprafeţelor nu este necesară;

l la plantarea manuală sau mecanică de răsaduri, aceste
ierburi au înălţimea cuprinsă între 10 şi 40 mm, iar
plantarea lor se poate face înaintea operaţiei de depunere
lichidă a seminţelor sau după depunerea prin pulverizare
a seminţelor; plantarea mecanică se face utilizând tot o
metodă udă de pulverizare a unui amestec de plante şi apă
(ulterior acestei operaţiuni se prevede o acoperire cu strat
subţire de mulci sau rumeguş, ori se realizează o opera -
ţiune de rolare);

l covoarele vegetale precultivate sunt derulate pe suprafeţe
nivelate şi sunt pozate cu rosturi strânse, pe un suport
semi-umed; straturile suport sau straturi intermediare
textile se montează cu petrecerea rosturilor pe circa 10 cm
- ele pot fi stabilizate împotriva eroziunii şi împrăştierii din
vânt fie prin prevederea de elemente de lestare, fie prin
acoperire cu reţele metalice; covoarele se transportă şi se
depozitează în spaţii umbroase, nu mai mult de 3 zile până
la punerea lor în operă; semănarea, plantarea sau montarea
covoarelor vegetale se recomandă a se face primăvara.
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Durata de exploatare a acoperişului verde este perioada în
cursul căreia performanţele acestuia sunt menţinute la un nivel
compatibil cu satisfacerea cerinţelor din tema de proiectare.
Stabilirea duratei de exploatare, raţională din punct de vedere
economic, se obţine prin luarea în considerare a tuturor cos -
tu rilor probabile pe întrega durată de viaţă (de exploatare)
proiectată (Life Cycle Cost):
l costurile proiectării, execuţiei şi exploatării;
l costurile rezultate din situaţiile de imposibilitate de utili zare;
l riscurile şi consecinţele unei diminuări a performanţelor

construcţiei în timpul duratei de exploatare şi costul
asigurării corespunzătoare acestor riscuri;

l costurile renovărilor parţiale;
l costul inspecţiilor, întreţinerii şi reparaţiilor;
l costul dezafectării (demolare, reciclarea materialelor);
l costul măsurilor de protecţie a mediului.

l local, cu pane sau profilaţii singulare;
l unidirecţional, transversal pe pantă, cu şipci sau

elemente care să asigure geometria necesară
măririi suprafeţei de contact între substrat şi
suportul acestuia;

l uniform pe suprafaţă, prin utilizarea de ma -
teriale profilate, covoare vegetale stabilizate,
împâslituri textile, textile pentru stabilizarea
pantelor, reţele tip fagure sau reţele de şipci.

Costurile unui acoperiş verde, fie că este plan sau
în pantă, sunt mai mari decât cele ale acoperişului
normal datorită costurilor suplimentare generate
de materialele folosite şi de manopera specializată.
Datele existente în literatura de specialitate (cores -
pun zătoare experienţei din Canada) arată urmă -
toarea structură a costurilor pentru realizarea
acoperişurilor verzi:

l Proiectare şi urmărirea execuţiei: 10%
l Costul membranei rezistente la 

pătrunderea rădăcinilor: 40%
l Materialele acoperişului verde (stratul de

drenare, straturile de cultură, straturile de
protecţie etc.): 20%

l Vegetaţia: 5%
l Manopera de execuţie: 15%
l Sistemul de irigare: 10%

»Prevenirea alunecării straturilor 
poate fi făcută:

Pentru asigurarea stabilităţii versanţilor plantaţi
este de avut în vedere următoarea schemă

Panta 
versantului Măsuri pentru stabilizarea substratului

≥ 10° • hidroizolaţie şi barieră contra rădăcinilor
• jgheaburi de poală ranforsate

≥ 15° • utilizarea de ţesături de asigurarea a stabilităţii 
substratului

≥ 20°

Prevederea de elemente de asigurare a stabilităţii
- unidirecţional
- bidirecţional
- rasteruri din mase plastice

≥ 30° • utilizarea covoarelor vegetale precultivate

»Costuri și durată de exploatare pentru 
un acoperiș verde

Durata de exploatare a acoperişurilor verzi
(apre ciată la circa 35 - 40 de ani) este mai
mare decât cea a acoperişurilor normale
(apre ciată la circa 15 - 20 de ani), deoarece
straturile de termo-hidroizolaţii sunt pro te jate
prin materialul de cultură şi de vegetaţie.
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F orma Cetăţii Făgăraş este aproximativ
una de trapez, cu partea de nord-est mai
alungită, în capătul estic existând cel mai

înalt turn al cetăţii, Turnul Temniţei, de unde
cei care stăteau de strajă vedeau când se
apropie invadatorii. Chiar dacă cetatea a fost
asediată de 26 de ori, ea nu a fost niciodată
cucerită, neputându-se străpunge zidurile
exterioare. Asediatorii erau turci sau tătari,
ro mâni din cele două state medievale Țara
Românească și Moldova, diverși nobili ma -
ghiari ori aventurieri care ținteau puterea în
Principatul Transilvaniei. Situată aproape de
granița Regatului Ungariei, apoi a Imperiului
Habsurgic, cu Țara Românească și ulterior
Imperiul Otoman, importanța sa strategică și

Cetatea Făgăraş este considerată al doilea cel
mai frumos castel din lume, potrivit unui
clasament realizat de Hopper, un site de dicat
planificării călătoriilor, şi prezentat de
Huffington Post. “Este printre cele mai mari
şi mai bine conservate cetăţi feudale din
Europa de Est”, detaliază celebrul site de știri
american, și a fost clasat între Castelul
Neuschwanstein din Germania (locul I, dar
un castel totuși “nou”, romantic, de secol
XIX) și Durham Castle din Anglia, care are,
ce-i drept o vechime considerabilă (secolul
al XI-lea). Construită începând cu 1310 de
un anume voievod Ladislau Apo, pe locul
unei vechi fortificații de pământ, Cetatea
Făgărașului este un edificiu istoric autentic,
cu o poveste care merită spusă și o arhi tec -
tură care are un rol important în această po -
veste. Anul trecut au vizitat-o peste 125.000
de turiști dornici să vadă și să asculte povești,
iar trendul este unul ascendent an de an.

ACOPERIȘURI ISTORICE

după șapte secole 
CETATEA FăGăRAȘ

Cetatea Făgărașului mai este
numită și ”Cetatea
Principeselor, deoarece
foarte multe intervenții
interioare, altele decât cele
de natură militară, erau
coordonate de soțiile
voievozilor și principilor
Transilvaniei, resonsabile de
binele comunității.
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Conceptele noi de
arhitectură militară
sau civilă, inspirate

din Occident și puse
în practică de

meșteri de diverse
origini din principat,

erau susținute prin
munca brută a

numeroși iobagi de
pe moșiile adiacente

- ”munca la cetate”
reprezenta o

săptămână pe an
pentru fiecare țăran,

de regulă român.

militară s-a vădit prin interesul special acor -
dat de diverșii vectori de putere care au
stăpânit-o sau au dorit-o de-a lungul a peste
700 de ani de existență.

Proiect de graniță
După ce vechea cetate din lemn și pământ

a ars în secolul al XIII-lea (fapt care se vede
și din studiile arheologice), construcția din
pia tră și cărămidă a început la sfârșitul se co -
lului al XIV-lea și a continuat, prin adaugări
suc cesive, până la mijlocul secolului al XVII-
lea; apoi, sub dominația austriacă, cetatea
Făgărașului a devenit o simplă gar nizoană de
graniță, care nu mai merita investiții, îm -
potriva unui Imperiu Otoman tot mai slab. 

Existența unei cetăți în această zonă este
consecința (și dovada) unei organizări po liti -
ce feudale autohtone, de tip voievodal, cu
rădăcini pierdute în negura vremurilor, care
se afla în diverse relații de vasalitate cu Re -
gatul Ungariei, cu Țara Românească, cu
ce  tățile săsești din sudul Transilvaniei, pre -
cum Brașovul. Țara Făgărașului a apar ți nut
din 1368 până în 1464 domnilor munteni, de
la un moment ca semn al vasalității față de
coroana maghiară (dar și de protecție oferite
de aceasta); apoi însă, Matei Corvin decide să
includă acest teritoriu definitiv sub stăpânirea
și administrarea maghiară, ca zonă de graniță,
cu o poziție strategică deosebită și pentru

protejarea drumului comercial dintre Brașov
și Sibiu, orașe mari locuite de sași. În secolul
al XV-lea, cetatea avea o incintă patrulateră,
cu patru turnuri bastioane la colțuri și un turn
de avanpost tip baricadă pe latura de est. O
dezvoltare radicală s-a petrecut și în perioada
1520 - 1541, când nobilul autohton (boier
român ortodox trecut la catolicism) Ștefan
Mailat depune mari eforturi pentru consoli -
darea și înălțarea fortificațiilor. Într-o epocă
tulbure, în care Ferdinand de Habsburg și
Ioan Zapolya au stârnit un război civil pentru
tronul Ungariei, în timp ce otomanii se
extindeau spre Budapesta, Mailat își dorea
titlul de principe al Transilvaniei sub suze ra -
nitate otomană. Maghiarii au suferit între tip
înfrângerea de la Mohács în 1526, ceea ce avea
să însemne practic pierderea inde pen denței
co  roanei lor pentru următoarele se cole. Pen -
tru a avea succes în această aven tură pe
muchie de cuțit, care i-a reușit parțial (Mailat
a fost voievod al Ardealului între 1534 și 1541,
dar în condiții foarte tulburi, de con flict con -
tinuu, cu trădări și alianțe im  pre vizibile), boierul
român avea nevoie de o cetate a lui, unde să își
stabilească ad minis trația, sediul militar și locul
de refugiu în caz de pericol. Zi durile de apărare
au fost dublate în grosime pornind din
interior, au fost amenajate spații de locuire
per manentă, cu încăperi și săli boltite. În
1541, Regatul Ma ghiar se scinda, iar Tran sil -
vania devenea Principat autonom sub
suze ranitate otomană; în același an, turcii
conduși de Mustafa Pașa au atacat fortăreața,
cu ajutorul lui Petru Rareș, domnitorul Mol -
do  vei. Deși nu au reușit să cucerească
Fă gă rașul, Mailat a fost totuși prins într-o
cursă și trimis la Istambul, unde a murit ca
prizonier 10 ani mai târziu. De atunci, cetatea
de la poalele Carpaților a rămas proprietatea
principilor Transil vaniei, care nu au neglijat-
o, ba din contră, au contribuit la bunăstarea
ei și a zonei înconjurătoare. 

Epoca de glorie
În timpul domniei lui Baltazar Bathory, au

apărut logiile renascentiste (1594) și noi
renovări, semn că locul avea potențial. 
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Acoperișurile au fost
construite de sute de ani pe

structură de lemn, cu
învelitoare de lemn sau
ceramică. Acestea erau

funcționale doar pe timp de
pace, pentru că la fiecare

asediu ardeau sau erau
distruse de ghiulele. Dar erau

refăcute de fiecare dată,
pentru a proteja structura
construcției și materialele
care erau depozitate aici. 

Turnurile de tip bastion sunt
prevăzute cu numeroase

barbacane, mici deschizături
în zid prin care erau țintiți

asediatorii (cu arcul, cu
diverse proiectile etc).

Mihai Viteazul, domn al Țării Românești
între 1593 și 1601, devenit pentru o scurtă
perioadă și Voievod al Ardealului, se declară
“Herțeg al Făgărașului”, dar evocând vechiul
drept voievodal al valahilor. În momentul
când intră în Ardeal cu armata (1599), ia în
posesie Făgărașul, apreciindu-i poziția stra te -
gică, și îl dăruiește soției sale, Doamna Stanca,
de ve nind astfel loc de adăpost pentru familia
și averea lui. În 1600 îl transformă în loc de
adu nare a oștilor înainte de campania din
Mol   dova, sau de loc de regrupare după in suc -
cese precum bătălia de la Mirăslău îm po triva
aus triecilor, sprijiniți de nobili maghiari și de
sași. Au rămas informații și despre balurile
organizate de Mihai Viteazul și soția sa pentru
nobilii maghiari, care par tici pau în număr
destul de mare și cu mult entuziasm...

Cetatea a mai fost modernizată în 1617,
sub guvernarea principelui transilvan Ga -
briel Bethlen, 1613 – 1629, care s-a ocupat
și de alte fortificații similare (Alba Iulia,
Hune  doa ra, Vințu de Jos, Bran, Blaj, Oradea,
Gherla etc.) pe care dorea să le aducă la nivel
euro pean, după modelul Țărilor de Jos.
Cetățile trebuiau să devină complexe multi -
funcțio nale, care să aibă nu doar rol defensiv
tem  porar împotriva invaziilor; ele trebuiau
să fie de asemenea noduri de comunicație

secu rizate, sedii militare ale principelui, loc
pentru tezaur, depozit de arme și muniție etc.
În fond, Gabriel Bethlen avea planuri destul de
mari – printre ele, cucerirea tu turor teritoriilor
locuite de “valahi” și înfiin țarea unei Dacii
mari, bineînțeles sub do minația nobilimii
maghiare. Nu era un proiect imposibil,
deoarece principele tran sil van avea o armată
permanentă de circa 25.000 de ostași, ceea ce
la acel mo ment era destul de mult (Franța avea
cam 36.000), ca să nu mai punem la socoteală
infra structura pe care o crease. 

Așadar, în 1617 au fost înălțate la Făgăraș
cele două niveluri suplimentare (sunt cinci
în total) ale turnului de sud-vest, cunoscut
ca Turnul Roșu, au fost construite cele patru
bastioane cazemată în stil italian (trei “cu
urechi” și unul în formă de “pană”). Șanțul de
apărare era pavat cu piatră, iar cetatea în
ansamblul ei a devenit o fortificație de nivel
european. Drept urmare, Făgărașul a de venit
un loc preferat de voievozii ce i-au succedat
lui Bethlen pentru a-și organiza întâlnirile
importante, în condiții de maxi mă siguranță.
Inclusiv Dieta Transilvaniei și-a ținut aici
mai multe întâlniri (de 11 ori), ceea ce a adus
cu sine renovări și mo der nizări permanente,
transformând cetatea în adevărat centru
politico-administrativ, cu circa 85 de încă -

ACOPERIȘURI ISTORICE
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peri, având funcționalități din ce în ce mai
variate. În timp ce zidurile erau din zidărie
ma sivă, cu piatră și cărămidă, comparti men -
tările pe camere erau din lemn. În timpul
Principelul Gheorghe Rackozi I (1631-1648)
au fost dublate, prin interior, zidurile exte -
rioare de pe latura de nord și de sud, iar
spațiile create au fost umplute cu pământ,
ajungându-se la ziduri de 8 metri grosime.
Totodată, construiește pe jumă ta tea nordică
a laturii de est clădirea corpului de gardă, iar
în 1630 șanțul de apărare din jurul cetății
este lărgit, adâncit și umplut cu apă din Olt
printr-un canal mascat. Se formează astfel
un mic lac în jurul cetății, accesul făcându-
se doar pe un pod rabatabil. Atunci au mai
fost amenajate temnițe pentru iobagii care se
revoltau, dar și (ceva mai târziu, în 1657,
după moartea lui Rackozi I) spații pentru o
școală de nivel mediu cu predare în limba ro -
mână (!) patro nată de Zsuzsanna Lorántffy,
văduva acestuia. Soții Rackozi, influențați de
uma nis mul occi den tal și de ideile pro tes -
tantismului, au sprijinit destul de consistent
comunitățile de români ardeleni, prin înfiin -
țarea de școli, tipărirea Noului Testament în
limba română la Alba Iulia și multe altele. 

În general, principii Ardealului în cre din -
țau amenajările soțiilor lor, care se ocu pau

îndeaproape să facă acest loc cât mai “do mes -
tic”. Puteau fi văzute, pe lângă de po zite de
arme, și cuptoare de pâine, bucătării, un atelier
de fierărie, grajduri pentru cai, cămări, de po -
zite pentru lemne, tot ce era necesar unei
co  munități. Aco pe rișul era la mijlocul se co -
lului al XVII-lea din țiglă ceramică, și parțial
(aripa de sud) din șin drilă. Dacă ne gândim că
atunci țigla ceramică era un lux, regula fiind
șin  drila, putem trage concluzia că cetatea se
bu cura de ceva considerație și avea destui bani.
Fața dele interioare erau pictate – de aici și de -
numirile Turnul Roșu, Turnul Pestriț, Turnul
Negru, Depozitul Auriu.

Cazarmă, închisoare și muzeu
În 1696, Transilvania intră sub do mi nație

habsburgică, după mai bine de 150 de ani de
suzeranitate otomană, iar Cetatea Făgă ra -
șului este transformată de austrieci în 1699
în cazarmă, respectiv închisoare militară.
Începând cu 1697, tot mai mulți români
ardeleni trec la greco-catolicism, iar Făgă ra -
șul devine în 1721 centrul noilor con  vertiți,
întrucât episcopia de la Alba Iulia nu mai
puteau exista – nu puteau ră mâ ne doi epis -
copi închinați Romei în același oraș. Astfel
lua ființă Episcopia Ro mână Unită cu Roma
de la Făgăraș, re  șe dința episcopului fiind la
eta jul întâi al ari pii de sud a castelului.
Totuși, Inocențiu Micu-Klein a mutat reșe -
din ța episcopală la Blaj, mai în centrul
Transilvaniei (Făgărașul era totuși într-o zonă
de graniță), construind acolo Catedrala
Sfânta Treime începând cu 1741. 

Cu toate acareturile puse la
punct, cetatea putea rezista
unui asediu timp
îndelungat. Iar atunci când
s-a dezvoltat ca centru
administrativ și loc de
întâlnire al Dietei
Transilvane, nobilii veniți
puteau fi serviți cu tot ce
trebuie. Din nefericire, toate
aceste funcțiuni au fost
distruse, în special când aici
a funcționat penitenciarul
comunist.
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La un moment dat a apărut pe Turnul
Roșu un orologiu, cu un glob de aramă aurită
și un cocoș giruetă. 

După acea perioadă însă, cetatea pare
neglijată de autoritățile austriece - a început
să se degradeze, mobilierul a fost înstrăinat
iar locul a devenit din ce în ce mai părăsit.
Totuși, un desen din 1856 ne-o arată încă
zveltă, întreagă și nevătămată, cu aco -
perișurile având toate țiglele la locul lor. În
timpul unei vizite peste Carpați din 1903, Ni -
colae Iorga o descrie ca pe o ruină, deși
fun cțio  na ca sediu al unei garnizoane ma -
ghiare. Probabil era un motiv pentru a
de  plânge trecutul ei glorios. Nici după 1918 nu
a avut parte de o intrare în “civilie”, deve nind
gar nizoană a armatei române... 

Iar în timpul comunismului, din 1948 în
1964, a fost utilizată ca închisoare pentru
oponenții sis te mului (au trecut pe aici circa
1.000 de deținuți, unii în drum spre locurile de
veci, despre care nu se știe unde se află), deci
mo nu mentul istoric nu pare să fi beneficiat de
un tratament mai reverențios. Abia în 1968
lucrurile încep să se schimbe, după înfiin țarea
aici a unei secții muzeale a cetății, care se
dezvoltă după fuziunea cu Muzeul Țării Făgă -
rașului, mutat aici. În paralel, au fost înlăturate
urmele existenței închisorii și au fost demarate
lucrări de reabilitare și restau rare, dar într-o
măsură încă insu fi cien tă; ten dința este de a
evoca, prin reabilitări, pe rioada secolului al
XVII-lea, deși ferestrele în arcadă au fost re -
constituite ca pătrate, ceea ce se pare că nu este
tocmai varianta ori gi nală. Anul acesta ar fi
trebuit să fie demarate noi lucrări de reabilitare
cu bani europeni (vreo 5 milioane de euro),
ceea ce se va întâm pla probabil, dar la mo men -
tul obținerii tuturor aprobărilor și în ritmul deja
con sa crat. Acoperișurile au fost refăcute par -
țial, acolo unde intemperiile riscau să distrugă
edificiul; unele țigle sunt extrem de vechi, poate
chiar din perioada austro-ungară, ceea ce nu
este neapărat rău, dar o reabilitare a unei
învelitori de acest tip este dificilă și costisitoare.

Suferind numeroase
schimbări de destinație, acest
ansamblu arhitectural încă își
caută o identitate. Stadiul din
secolul al XVII-lea, din
perioada de glorie, poate fi
un reper în noile lucrări de
reabilitare. 

Unele amenajări interioare se
apropie de ceea ce ar trebui
să fie, dar este încă mult de
lucru până a ajunge la ceea ce
merită această cetate unică în
estul Europei.
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l dotări pentru hoteluri și centre 
spa-wellness-balneare

l noi materiale, soluții de construcție 
și amenajare

l consultanță de specialitate

l repere de succes în domeniu
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