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WHAT IS BUILDING CONSTRUCT?

CE ESTE BUILDING CONSTRUCT?

"Building Construct" is a teamwork
orientated competition regarding the practical use
of building materials and it is addressed to firstyear students in Civil Engineering in Romanian,
English and German and Building Services
Engineering of the Politehnica University
Timisoara.
The main goal of the competition is the
enhancement of the participants’ knowledge
related to building materials and facilitate the
formation of a solid foundation on which new
competences can be easily accumulated in the
coming years.
Team members are expected to boost
their creativity and cooperation skills, while at the
same time gain insight at the new trends and
challenges of the building material sector.

"Building Construct" este un concurs cu
tema utilizării materialelor de construcții, adresat
studenților din anul I de la Facultatea de
Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara,
secțiile: I.C. (Inginerie Civilă în limba romană), I.I.
(Instalații pentru Construcții), I.C.G. (Inginerie
Civilă în limba germană), I.C.E. (Inginerie Civilă în
limba engleză).
Concursul a fost conceput pentru
aprofundarea practică a cunoștințelor incipiente
despre construcții și materialele de construcții și
contribuie la formarea unei baze solide în profesia
de inginer in domeniul construcțiilor.
Participanții
au
ocazia
să
își
îmbunătățească creativitatea și abilitatea de a
comunica și de a lucra în echipă, precum și de a
cunoaște trendurilor actuale în domeniul
materialelor de construcții.
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Teams of 4-to-7 students are formed on a
voluntary basis and invited to design and develop
their own products, models or new materials using
different types of building materials.
The competition is divided in 2 parts:

Studenții doritori se înscriu în competiție sub
formă de echipe de cate 4-7 membri și se
angrenează în conceperea și realizarea unor
obiecte, machete sau materiale noi, utilizând diverse
materiale de construcții
Concursul este alcătuit din două etape:

Part I – Project creation
The formed teams have 2 months to
design and develop their product, model, new
material while they are guided by Building
Materials teachers (teacher tutors), OSTL
students (student tutors) and experts in the
building materials field.

Etapa I – Realizarea proiectului
Echipele au la dispoziție 2 luni pentru a
concepe și a realiza un obiect, o machetă, un nou
material de construcții. Echipele sunt îndrumate de
către tutori - cadre didactice de la disciplina de
Materiale de Construcții și tutori - studenți din cadrul
OSTL, precum și de către specialiști în domeniu.

Part II – Project presentation
The teams present their work at the public
awards gala. The projects are assessed by a
panel of experts, teachers and students.
The most interesting and innovative
projects are awarded.

Etapa II - Prezentarea proiectului
Echipele își prezintă proiectele în cadrul
galei de jurizare și premiere și sunt evaluate de către
o comisie formată din cadre didactice, specialiști în
domeniu si reprezentanți ai studenților.
Cele mai interesante și inovative proiecte
sunt premiate.
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“It’s not the walls that make a school, but
the spirit living inside”

”Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce
domnește într-însa”

King Ferdinand I

Regele Ferdinand I

Politehnica University Timisoara, a
university of advanced research and education
was founded in 1920 and is one of the most wellknown technical universities from Central and
Eastern Europe.
The Faculty of Civil Engineering in
Timisoara was established as the third faculty of
the Polytechnic School, in 1941.
The primary mission of the faculty is the
development of higher education in the field of
Civil Engineering, Building Services Engineering
and Geodetic Engineering, as well as the
enhancement of research, design, and
technologic development in these domains.
The Faculty of Civil Engineering uses five
buildings of Politehnica University Timisoara; all of
them provided with modern resources for
education and research.
The students are accommodated in `
university hostels and have the possibility to use
the two university restaurants which works as
subsidised units for students. They have free
access to the library and to the sport facilities of
the university: fitness rooms, football, tennis and
basketball fields, running tracks and two indoor
and outdoor semi-olympic swimming pools.

Universitatea Politehnica Timișoara,
universitate de cercetare avansată și educație, a fost
înființată in 1920 și este una dintre cele renumite
universități tehnice din Europa Centrala și de Est.
Facultatea de Construcții din Timișoara a
fost înființată in anul 1941, ca a 3-a facultate din
cadrul Scolii Politehnice din Timișoara.
Misiunea de bază a facultății este
dezvoltarea învățământului superior în domeniul
ingineriei civile, al ingineriei instalațiilor in construcții
și al ingineriei geodezice, precum și aprofundarea
cercetării, proiectării și dezvoltării tehnologice în
aceste domenii.
Facultatea de Construcții își desfășoară
activitatea in cinci clădiri ale Universității Politehnica
Timișoara, toate fiind dotate cu resurse moderne de
educație și cercetare.
Studenții sunt cazați in căminele studențești
ale universității și au posibilitatea sa folosească cele
doua restaurante universitare la preturi reduse. Mai
mult, studenții au acces gratuit la biblioteca UPT, dar
si la bazele sportive UPT dotate cu săli de fitness,
terenuri de fotbal, tenis și baschet, piste de alergare
și doua bazine de înot semi-olimpice, una interioară
și una exterioară.

https://www.ct.upt.ro/
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16 student hostels
16 cămine studențești

Campus UPT www.upt.ro

`

2 sport facilities with free access
2 baze sportive cu acces gratuit

UPT library
Biblioteca UPT
2 restaurants
2 restaurante
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Facultatea de Construcții
Studii de Licență
Domeniu

INGINERIE CIVILĂ

INGINERIA INSTALAȚIILOR
INGINERIE GEODEZICA

Programe de studii
Construcții civile, industriale si agricole - CCIA
Cai ferate, drumuri si poduri – CFDP
Amenajări si construcții hidrotehnice – ACH
Inginerie sanitara si protecția mediului – ISPM
Inginerie civila in limba engleza – ICE (cu burse
speciale de studii in Marea Britanie)
o Inginerie civila in limba germana – ICG ( cu burse
speciale de studii in Germania si acord de Diploma
Dubla cu Universitatea Tehnica din Munchen)
o Instalații pentru construcții - ICT
o
o
o
o
o

o Măsurători terestre si cadastru - MTC

Faculty of Civil Engineering
Bachelor Study Programs
Domain

CIVIL ENGINEERING

BUILDING SERVICES
ENGINEERING
GEODETIC ENGINEERING

Study Program
Civil, Industrial and Agricultural Constructions
Railways, Roads and Bridges
Hydrotechnical Developments and Constructions
Sanitary Engineering and Environment Protection
Civil Engineering in English (benefits of specials grant
for studies in Great Britain)
o Civil Engineering in German (benefits of specials
grant for studies in Germany)
o Building Services
o
o
o
o
o

o Land Measurement and Cadastre
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In 1990, the Free Student Union of The
Faculty of Civil Engineering of Timişoara was
founded. In 2010, it changed its name to the
Student Organization “Traian Lalescu”, as it is
known today.
The activity of this organization is focused
on the student representation, mainly of the
students of The Faculty of Civil Engineering from
Politehnica University of Timisoara. This is an
apolitical and non-profit organization; whose
purpose is to defend and promote the rights and
interests of every student by any means. The
representation is being done both at the faculty
level, through the representatives of the year or
the counselor students, and at the university level,
through the senator students.
Since its establishment, this organization
has promoted the students interests by ensuring
a good fixation of the student-centered education.
Also, the Student Organization “Traian Lalescu”
offers students the opportunity to grow personally,
to develop their teamwork ability and to help each
other in this way. Moreover, the organization
facilitates the students’ possibility to meet and
detach themselves from everyday life through
various sporting, cultural and entertaining
activities.

În 1990, Sindicatul Liber Studențesc din
Facultatea de Construcții din Timișoara a fost
înființat. În 2010, acesta și-a schimbat numele în
Organizația Studențească “Traian Lalescu”, așa
cum este cunoscută în ziua de astăzi.
Activitatea acestei organizații este axată
pe reprezentarea studențească, în special a
studenților din Facultatea de Construcții din cadrul
Universității Politehnica Timișoara. Aceasta este o
organizație apolitică și non-profit, al cărei scop este
apărarea și promovarea drepturilor și intereselor
fiecărui student. Reprezentarea se face atât la
nivel de facultate, prin reprezentanții de an sau
studenții consilieri, cât și la nivel de universitate,
prin studenții senatori.
Încă de la înființarea sa, această
organizație a promovat interesele studenților,
asigurând o bună fixare a învățământului centrat
pe student. De asemenea, Organizația
Studențească “Traian Lalescu” le oferă studenților
posibilitatea de a se dezvolta pe plan personal, să
își dezvolte capacitatea de a lucra în echipă și să
se ajute reciproc în acest sens. În plus, organizația
facilitează și posibilitatea studenților de a se întâlni
și de a se detașa de viața cotidiană prin numeroase
activități sportive, culturale și distractive.
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90 Years of Developing the World
All started in 1922 during a meeting of the Swiss
Bridge and Steel Structure Contractors (TKVSB) in Zurich,
organized by Mirko Ros (secretary) and Arthur Rohn (ETH http://www.iabse.org/
Technical University - Zurich). At that meeting it was decided
to create a periodical international bridge and structures
conference that was held for the first time in 1926, at ETH.
The association was finally founded during a
meeting in Zurich, on the 7th of October 1929, in the presence
of 14 countries. Arthur Rohn was elected as the first
president of IABSE – International Association for Bridge
and Structural Engineering.
Paris hosted the first IABSE congress in 1932,
followed by Berlin in 1936, and the next one was planned for
1940, in Warsaw, but it never took place.
Finally, after the World War II, a new IABSE
Congress took place in Liege, in 1948.
Today, IABSE has 2700 members from 89
countries, being the largest professional organization in the
construction field. International conferences are held
annually in different countries. The upcoming congress will
be held in New York, in September 2019.
IABSE has a special program for young
engineers called "IABSE-s Engineers Program" where
thematic visits and annual sessions for young
engineers to presents their work are organized. The
most meritorious projects are awarded.
IABSE publications:
Structural Engineering International (SEI) is a journal for
scientific activities and outstanding structural achievements;
Structural Engineering Documents (SED) is a book for
technical documents.

by prof. dr. ing. Corneliu Bob

Totul a început în 1922, cu o întâlnire la Zurich a
antreprenorilor de poduri și structuri de oțel (TKVSB)
organizată de Mirko Ros (secretar) și Arthur Rohn
(Universitatea Tehnică Zurich), când s-a decis sa se
organizeze o conferință internațională periodică a podurilor
și structurilor, care a avut loc, pentru prima dată în 1962 la
ETH.
Asociația a fost, în final, fondată la întâlnirea din
Zurich din 07 octombrie 1929, în prezența a 14 țări, unde
Arthur Rohn a fost ales ca primul președinte al IABSE =
Asociația Internațională pentru Poduri și Structuri Inginerești
= International Association for Bridge and Structural
Engineering.
Parisul a fost gazda primului congres IABSE
în 1932, urmat de Berlin din 1936, după care a fost
planificat la Varșovia, în 1940, care, însă, nu a avut
loc.
In final, după cel de-al Doilea Război
Mondial, în 1948, s-a desfășurat un nou congres
IABSE la Liege.
Astăzi IABSE numără 2700 membri din 89
țări fiind cea mai mare organizație profesională din
domeniul construcțiilor. Anual au loc conferințe
internaționale în diferite țări, viitorul congres urmând
a se desfășura la New-York în Septembrie 2019.
IABSE are un program deosebit pentru tineri,
intitulat "IABSE-s Engineers Program" cu vizite de
studiu, colocvii și sesiuni anuale de prezentare a
lucrărilor proprii, cele mai meritorii fiind premiate.
Publicații IABSE:
Structural Engineering International (SEI) este o
revistă pentru prezentarea activităților științifice și a
realizărilor structurale deosebite;
Structural Engineering Documents (SED), cu specific
de carte pentru documente tehnice.

http://www.iabse.org/

1922 TKVSB conference, Zurich
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I. CINE SUNTEM?
INCD URBAN INCERC este un institut naţional de cercetare-dezvoltare, aflat în coordonarea
Ministerului Cercetării și Inovării cu activități în domeniul construcţiilor, urbanismului, dezvoltării
teritoriale durabile şi locuirii.
II. OFERTA NOASTRĂ
1. Cercetare aplicativă pentru firme, în vederea rezolvării unor probleme curente, tehnice și de proiectare.
2. Certificare de produse pentru construcții (suntem acreditați RENAR și notificați) inclusiv materiale,
finisaje, elemente de arhitectură, izolații, echipamente utilizate în clădiri și construcții.
3. Evaluare tehnică europeană pentru aria produselor utilizate în construcții, instalații, elemente de fixare,
aparate și echipamente.
4. Cercetare și încercări specializate în domeniul:
4.1. acustic (materiale, izolația acustică inclusiv soluții tehnice ți agremente tehnice);
4.2. tehnologia și durabilitatea betoanelor și mortarelor, materialelor și elementelor de geotehnică și
fundații inclusiv agremente tehnice;
4.3. încercări și securitate la foc și agremente tehnice necesare;
4.4. instalații și echipamente aferente, protecție termică și economia în energie inclusiv soluții tehnice
de proiectare și agremente tehnice;
4.5. încercări și agremente pentru produse polimerice, finisaje, protecție la coroziune și degradare
biochimică/hidrofugă și învelitori la clădiri civile și industriale;
4.6. încercări, evaluare și soluții a riscului seismic pentru construcții și clădiri inclusiv agremente
tehnice necesare;
4.7. încercări higrotermice și climatice, mecanice și seismice.
5. Studii de cercetare în domeniul locuirii, urbanismului și dezvoltării durabile a teritoriului - strategii de
dezvoltare locală.
6. Activități de reglementare, informare, diseminare.
7. Programe de educație și formare profesională inclusiv științifică și posibilității de practică.
III. CONTACTARE ȘI CONTRACTARE
Contractele noastre respectă legislația națională și avem cele mai mici prețuri din aceste domenii
practicate la nivel național.
Persoane de contact:
Vasile MEIŢĂ - Director General
Tel: 0744.438.008
Mihaela SANDU - Director Economic
Telefon:075.505.64.44
Telefon secretariat: 021.627.27.40
Fax: 021.255.18.52
E-mail: urban-incerc@incd.ro
Vă invităm și pe site-ul nostru www.incd.ro.
Director General
Vasile MEIȚĂ

14

BUILDING CONSTRUCT - 22 MAY 2019

INTEGRATED URBAN
STRUCTURE
TEAM: 111 A-1
Berariu Raluca, Boba Bianca, Brașoveanu Dan,
Chicheș Gabriel, Cuzuioc Roman
Key words: eco-friendly, solar energy, wood, train

ABSTRACT
The main goal of the project was to
integrate functionality and comfort along with
energy efficiency and low environmental impact.
The integrated urban structure has a
recreational space with a fountain, illuminated by
means of lanterns with solar panels.
The inhabitants will have a "floating"
subway on the base of magnets. The 5-storey
block of apartments with flat roof is the main
element of the project and is made mainly of wood,
an eco-friendly material with low thermal
conductivity, which makes it a good thermal
insulation material. The building is equipped with
an electrical equipment also based on solar
energy, so the lighting system is self-sufficient.

REZUMAT
În realizarea proiectului s-a urmărit
integrarea următoarelor aspecte: funcționalitate
confort, eficienta energetica si impact scăzut
asupra mediului.
Structura urbană integrată dispune de un
spațiu de agrement cu o fântâna arteziană,
iluminată prin intermediul unor felinare solare.
Locatarii vor avea la dispoziție ca mijloc
de transport un "metrou plutitor" pe baza de
magneți. Blocul format din parter, 4 etaje si o
terasă circulabilă este elementul principal din
proiect si este realizat preponderent din lemn; un
material prietenos cu omul, dar si cu mediul si
care dispune de o conductivitate termică scăzută,
ceea ce îl face un bun izolator termic.
Blocul este dotat cu o instalație electrică
bazată pe energie solară, astfel ca iluminatul este
autonom.
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ENERGY EFFICIENT
HOUSE ON CLT
STRUCTURE
TEAM: 111 A-2
Dumangiu Răzvan- Claudiu, Bretean Eduard,
Banda Mihai, Bălan Neemia Daniel
Key words: CLT, wood, energy, material, resistance

ABSTRACT

REZUMAT

This project highlights an innovative
material for buildings with wooden structure, that is
CLT – Cross Laminated Timber prefabricated
panels. Although barely known in Romania, CLT is
used on a large scale in other European countries,
particularly in multi-storey residential buildings.
Due to its superior thermal insulation
characteristics, CLT panels fit perfectly on the
rigorous energy performance requirements of the
passive house concept.
To demonstrate the qualities and the
applicability of the material, the team designed and
developed a model of a CLT building. It has been
demonstrated that such construction can meet
safety, security and comfort criteria.

Proiectul aduce in prim-plan, in cazul
locuințelor pe structură din lemn, o inovație, și
anume, panourile prefabricate din lemn CLT Cross Laminated Timber. Deși este puțin
răspândit in România, materialul este binecunoscut în alte țări Europene fiind utilizat,
îndeosebi, la construirea locuințelor multietajate.
Datorită proprietăților superioare de
termoizolare, panourile CLT se mulează perfect
pe cerințele exigente de performanță energetică
ale conceptului de casă pasivă.
Pentru a demonstra calitățile și
aplicabilitatea materialului, echipa a realizat o
machetă utilizând CLT si a fost dovedit ca o
construcție de acest tip poate să îndeplinească
criterii de rezistență, siguranță, dar si de confort.
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STEPS TO BUILD
A HOUSE
TEAM: 111 A-3
Dubic Vinicius, Berzava Johnatan, Dinca Denis
Sebastian, Bozeșan Rareș Mădălin
Key words: construction phase, structure, masonry, reinforced

ABSTRACT

REZUMAT

The project outlines the construction
stages of a single-family house.
The model presents the main structural
elements of the building during the execution
phase. The building materials and technology are
highlighted.
The foundations are made of reinforced
concrete spread footings. The vertical structure is
made of lightweight foam concrete blocks
masonry confined with reinforced concrete
columns and belts. As the construction process is
in progress, the slab above the ground floor and
the roof are not represented.
The team emphasizes the need to pay
attention to the details and the importance of using
materials of a good quality so as to build a durable
construction.

Proiectul conturează etapele execuției
unei clădiri cu destinația de locuință unifamilială.
Macheta realizată prezintă elementele
structurale principale ale construcției in faza de
execuție, materialele folosite si tehnologia de
realizare fiind evidențiate.
Fundațiile sunt de tip fundații din beton
armat
continue
sub
pereții
portanți.
Suprastructura verticală de rezistență este din
zidărie de BCA cu stâlpișori si centuri din beton
armat. Procesul de execuție fiind in desfășurare,
planșeul peste parter si șarpantă nu sunt
reprezentate.
Echipa subliniază necesitatea acordării
unei atenții sporite detaliilor precum și importanța
utilizării materialelor de calitate pentru a obține o
construcție trainică.
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GREEN HOUSE
TEAM: 111 B-1
Cristea Alina- Lăcrimioara, Chiticariu PaulaCosmina, Crișan Monica- Iulia, David Andrada
Mirabela
Key words: green, energy, house, wind

ABSTRACT

REZUMAT

The "Green House" project is a building
concept based on the need for comfort, safety and
functionality in which renewable energy was
integrated through windmills and solar panels.
The model created has modern
architecture. The shape of the building is
octagonal, compact, implying good behaviour in
wind loads and good thermal performance. The
walls of the building are made of Cross Laminated
Timber panels (CLT). The floor is made of ceramic
elements and wooden beams. The roof covering
is made of wooden tiles.
In order to comply with the fire safety
standards, all the wooden elements of the
construction were fireproofed ensuring a proper
fire behaviour of the building.

Proiectul „Green House" reprezintă o
construcție realizată din dorința de confort,
siguranță și funcționalitate, în care au fost
integrate energia vântului prin morile de vânt si
energia solară prin panourile solare termice.
Macheta realizată prezintă o arhitectură
modernă. Forma clădirii este octogonală,
compactă, ceea ce îi conferă o comportare bună
la acțiunea vântului si o performanță termică
ridicată. Pereții construcției sunt din panouri CLT
(Cross Laminated Timber) iar planșeul este din
elemente ceramice si grinzi din lemn. Învelitoarea
acoperișului este din țigle din lemn.
Pentru a asigura rezistența la foc a
construcției, toate elemente din lemn utilizate au
fost ignifugate.
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A NEW CONCEPT
OF A GREEN HOUSE
TEAM: 111 B-2
Ciobanu Andrei Dumitru, Ciobanu Ovidiu
Ştefan, Carare Zosim Cosmin, Deatcu
Constantin Mădălin
Key words: eco-friendly, house, green energy

ABSTRACT

REZUMAT

The project deals with a building design
concept based on low-impact building materials
and the use of renewable energies such as solar
energy.
The model represents a residential
building with a regular architecture which
integrates various materials and equipment to
increase the energy performance: anti-pollution
bricks, photovoltaic panel and solar collectors to
provide lighting and domestic hot water,
respectively using solar energy
The team highlights that it is possible to
build using new materials instead of traditional
materials without compromising the structural
strength and architecture of the building.

Proiectul aduce in prim-plan un concept
de proiectare a clădirilor bazat pe materiale de
construcție cu impact redus asupra mediului dar și
pe utilizarea energiilor regenerabile.
Macheta reprezintă o clădire de locuit cu
o arhitectură simplă dar care îmbina diferite
materiale și instalații pentru creșterea
performanței energetice: cărămidă anti-poluare
"smog brick", panou solar fotovoltaic și tuburi
solare vidate pentru asigurarea iluminatului,
respectiv a necesarului de apă caldă de consum
utilizând energia solară.
Echipa subliniază faptul că se poate
construi utilizând alte materiale decât cele
convenționale fără a compromite rezistența
structurală si arhitectura clădirii.
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ONE-STOREY BCA
DWELLING
TEAM: 112 A-2
Ladunca Eduard, Lazea Alexandru, Havram Iosif,
Lopotenco Emil, Hegely Janos
Key words: technological stages, one level house, site

ABSTRACT

REZUMAT

The purpose of this project is to build the
superstructure model of a one level house,
following the technological stages and using the
materials found on the real site.
The following materials were used for the
work: cement, steel, wood, plasterboard and
finishing materials.
The structural walls were made of BCA
masonry confined with pillars and belts, finishing
with polystyrene adhesive. Partition walls were
made of plasterboard.
The roof is of the wood type with a
bituminous shingle cover.

Scopul acestui proiect este de a construi
macheta suprastructurii unei case cu regimul de
înălțime parter, urmărind etapele tehnologice și
folosind materialele ce se regăsesc într-un
șantier.
Pentru realizarea lucrarii s-au folosit
următoarele materiale: ciment, oțel, lemn, gipscarton si elemente pentru finisaje.
Pereții structurali au fost realizați din
zidărie de BCA confinată cu stâlpișori și centuri,
finisarea acestora realizându-se cu adeziv de
polistiren. Pereții de compartimentare au fost
realizați din gips-carton.
Acoperișul este de tip șarpantă din lemn
cu învelitoare din șindrilă bituminoasă.
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WOODEN
AND GLASS HOUSE
TEAM: 112 A-3
Herlinschi Fabian, Hutopila Anemona, Ipate
Florin, Irimia Petru-Bogdan, Macariu Adrian,
Merticariu Emanuel
Key words: wooden house, quality control, efficiency

ABSTRACT

REZUMAT

Within the project was made a model of a
single-family residential building with height
regime P + E, with the structural walls of framing
wooden panels and wooden beamed boards.
The glazed surfaces are large, ensuring
efficient natural lighting.
This style has been chosen because of
the thermal comfort offered by wooden houses,
environmental considerations and efficiency in
execution.
The manufacture of framing woods is
done in the workshop, providing better quality
control, which are later transported and
assembled on site.

În cadrul proiectului s-a realizat macheta
unei clădiri de locuit tip unifamilial cu regimul de
înălțime P+E, având pereții structurali din panouri
din lemn tip framing și planșeele din grinzi de
lemn.
Suprafețele vitrate sunt mari, asigurânduse astfel un iluminat natural eficient.
S-a ales acest stil datorită confortului
termic oferit de casele din lemn, din raționamente
de protecție a mediului precum și a eficienței în
execuție.
Fabricarea pereților din lemn tip framing
se realizează în atelier, oferindu-se un mai bun
control al calității, aceștia fiind transportați ulterior
și montați în șantier.
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TREE HOUSE
COMPLEX
TEAM: 112 B-1
Bilanin Gabriela, Moldovan Mădălina,
Novăcescu Nicolae, Nistor Tiberiu, Muja
Dragoș, Muja Alexandru, Nută Kasian
Key words: nature, house, tree, wood

ABSTRACT

REZUMAT

The idea of the project is a tree house
complex, which, through its uniqueness, is meant
to attract the people from the urban
agglomerations in the middle of the nature,
returning to the origins. Therefore, the spaces
within the complex are eco-friendly and are
designed in such a way that they contribute to the
disconnection from the daily life and to the
person’s relaxation in a never-seen before way.
The model developed represent a dwelling
built in a tree. The structure of the building is made
of wood, including the stairway system. In order to
get as much natural light as possible and also to
take advantage of the building's location, the
building was equipped with roof windows.

Ideea proiectului este un complex de case
în copac, care prin unicitatea sa, dorește să
atragă individul din aglomerările urbane în mijlocul
naturii, revenind la origini. Astfel, spațiile create in
cadrul complexului sunt prietenoase cu mediul și
sunt concepute în așa fel încât să contribuie la
deconectarea de cotidian și la relaxarea
individului într-un mod nemaiîntâlnit.
Macheta realizată reprezintă o astfel de
locuință construită intr-un copac. Structura clădirii
este realizată din lemn, inclusiv scara de acces.
Pentru a beneficia de cât mai multă lumină
naturală, dar și pentru a profita vizual de
amplasamentul locuinței, au fost amplasate
suprafețe vitrate în planul acoperișului.
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THE WALL
TEAM: 112 B-2
Miel Daniel, Mihăilescu Roberto, Modoran
Cosmin, Micula Răzvan, Nagy Norbert
Key words: structure, wall, foundation, details

ABSTRACT

REZUMAT

"The Wall" project is focused on the
construction details of a structural masonry wall.
The model represents the construction
phases of the wall: the foundation pit, placing the
reinforcement bars, the masonry construction, the
thermal insulation application as well as the interior
finishing layer of the wall.
The model was carefully created so that all
the construction phases mentioned are evident
and detailed.
Materials used: soil, wood, cement,
natural aggregates, reinforcement steel bars,
polystyrene, grass, etc.

Proiectul "The Wall" prezintă în detaliu
execuția unui perete structural din zidărie
confinată cu stâlpișori si centuri din beton armat.
Elementele și etapele execuției peretelui
reprezentat: groapa de fundare, poziționarea
barelor de armatura, zidirea peretelui, precum și
termoizolarea și aplicarea finisajelor interioare ale
peretelui.
Macheta a fost realizată astfel încât toate
aceste etape sunt vizibile si reprezentate in
detaliu.
Materiale utilizate: pământ, lemn, ciment,
agregate naturale, armatură, polistiren, iarba, etc.
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SHOWROOM
TEAM: 113 A-1
Pauseniuc Darius Iulius, Radu Marian Alexandru,
Rusu Ioan Răzvan, Pantiru Sergiu, Pernes
Adriana, Roşu Daiana Elisabeta, Sofian Iulian
Key words: steel structure, long span trusses

ABSTRACT

REZUMAT

The "Showroom" project represents a
hall-type construction made of steel elements.
The construction will be used as a showroom. The
#
floor area will be approximately 250 m2.
The model developed in this competition
represents the steel structure of the building made
of steel truss elements. The steel truss assembly
was chosen in order to provide long spans, up to
12 m, and therefore large open areas inside the
building required for the proper functionality.
Regarding the envelope of the
construction, large glazing areas are anticipated,
in order to have luminous indoor spaces and
pleasant architecture.

Proiectul „Showroom" reprezintă o
construcție de tip hală realizată din elemente
metalice. Destinația construcției este spațiu de
prezentare, iar suprafață utilă va fi de aproximativ
250 m2.
Macheta realizată reprezintă structura de
rezistență a showroom-ului si este alcătuita din
elemente metalice: grinzi si stâlpi cu zăbrele. S-a
optat pentru acest tip de elemente pentru a putea
asigura deschideri mari, de până la 12 m si implicit
spații utile mari în interiorul construcției, necesare
funcționalității.
Pentru închiderea construcției se va opta
pentru suprafețe vitrate mari pentru a asigura
spații cât mai luminate natural si totodată, un
aspect arhitectural plăcut.

24

BUILDING CONSTRUCT - 22 MAY 2019

THE WOODEN
COTTAGE
TEAM: 113 A-2
Stoian Alexandru, Pican Bogdan Alexandru,
Popovici Rafael, Popescu Laurențiu, Păsărică
Marian
Key words: house, wood logs, traditional materials

ABSTRACT

REZUMAT

The project presents a forest cottage
constructed with natural, local materials such as
wood.
The developed model represents a 2storey building, located in the forest and built on
tree log structure. To represent the appearance of
the logs, thin elements such as wooden sticks
glued together, were used.
The double pitched roof is made of
wooden elements, including the roof covering.
For the exterior finish of the cottage, the
team opted for brown wood paint to preserve the
natural appearance of the wood.

Proiectul prezintă un concept de casă de
vacanță amplasată in pădure si construită cu
materiale naturale, locale, cum ar fi lemnul.
Macheta realizată reprezintă o astfel de
clădire, în regim de înălțime P+E, amplasată în
pădure si construită pe structură din bușteni de
copaci. Pentru a imita aspectul buștenilor, au fost
utilizate elemente subțiri din lemn, bețe de frigărui,
alăturate prin lipire.
Acoperișul este în două ape și este
realizat din elemente de lemn, inclusiv
învelitoarea.
Ca și finisaj exterior al căsuței, s-a optat
pentru vopsea de lemn în nuanțe de maro pentru
a păstra aspectul natural al lemnului.
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NEARLY ZERO
ENERGY BUILDING
TEAM: 113 B-1
Văduva Delian- Fabian, Vlădoiu Vlad, Chiș Mihai,
Tautu Tudor
Key words: nearly zero energy building, renewable energy

ABSTRACT

REZUMAT

The project is focused on a nearly zero
energy building (nZEB) representing a building for
which the energy needed to provide the indoor
comfort (electricity, thermal energy) is produce
onsite from renewable sources (solar energy).
The model developed represents a 2storey dwelling made on wooden structure. The
roof is a regular double pitched roof.
The renewable energy is integrated
through photovoltaic panels installed on the roof,
used to produce electricity and through solar
collectors, also located on the roof, used to
produce hot water.

Proiectul reprezintă o clădire cu consum
de energie aproape zero, adică energia necesară
pentru asigurarea confortului ocupanților (energie
electrica, energie termica) este produsă la fața
locului, din surse regenerabile (energie solara).
Macheta reprezintă o astfel de clădire cu
destinația de locuință, in regim de înălțime P+E
realizată pe structură de lemn. Acoperișul este
unul clasic în două ape.
Energia regenerabilă este integrată prin
intermediul panourilor fotovoltaice folosite pentru
a produce energie electrică și prin intermediul
panourilor solare termice, folosite pentru a
produce apă caldă, toate fiind amplasate pe
acoperiș.
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ECOLOGICAL
PAVILION
TEAM: 113 B-2
Bors Silvia, Stoian Armando, Vesa Răzvan,
Zamosteanu Ioana Andreea
Key words: pavilion, wood, green roof, ecological

ABSTRACT

REZUMAT

The "Ecological Pavilion" project presents
an innovative and ecological concept for opensided pavilions made of environmentallyfriendly materials.
The open-sided pavilion is made of wood
and the roof is completely covered in grass. The
roof is provided with an irrigation system to provide
the water need during the dry period.
The team emphasizes the positive
influence on people’s physical and mental health
of such constructions designed for relaxation and
made of ecological materials.

Proiectul "Ecological Pavilion" prezintă un
concept inovativ, ecologic de realizare a unui
foișor pentru relaxare din materiale naturale.
Foișorul este semi-deschis. Structura
foișorului este realizată din lemn iar acoperișul
este integral acoperit cu iarbă naturală. Acoperișul
este prevăzut cu un sistem de irigații pentru
asigurarea necesarului de apă in perioada
secetoasă.
Echipa subliniază influența benefică
asupra sănătății si bunei dispoziții a oamenilor a
acestor construcții concepute pentru relaxare și
realizate din materiale naturale.
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WATER SUPPLY
TO DRY AREAS
TEAM: Instalații A-1
Avram Mălina, Bobic Daiana, Dobrescu
Constantin, Iovanovici Simona, Miculaș Raul,
Mircea Florin
Key words: water, aqueduct, drought areas, artificial channel

ABSTRACT

REZUMAT

One of the greatest needs of mankind is
water. To compensate for its lack of drought areas
or areas where water is not found, engineers have
designed and built aqueducts.
An aqueduct is an artificial channel that
transports water from one place to another.
The project aims to achieve the water
supply of an area where it is not found by
transporting it from a mountain spring. In the
mountain area, a pool was built to collect the water
from the source, which was transported to the
deficient area using the aqueduct.
The following materials were used to
create this model: OSB plywood, sand, PVC tube,
iron, cement, tuna leaves.

Una dintre cele mai mari nevoi ale
omenirii este apa. Pentru a compensa lipsa
acesteia din zonele afectate de seceta sau în
zonele unde nu se găseşte apa, inginerii au
proiectat şi construit apeductele.
Un apeduct este un canal artificial care
transportă apa dintr-un loc în altul.
Proiectul îşi propune realizarea
alimentării cu apă a unei zone în care acesta nu
se găseşte, prin transportul acesteia dintr-un izvor
montan. În zona montană s-a construit un bazin
de acumalare pentru a colecta apa de la sursă,
aceasta fiind transportată până la zona cu
deficient prin intermediul apeductului.
La confectionarea aceastei machete s-au
folosit urmatoarele materiale: placaj OSB, nisip,
tub pvc, fier, ciment, frunze de tuia.
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MODULAR
ECO-HOUSE
TEAM: Instalații A-2
Marica Ştefania Adelina, Milin Maria Nicoleta
Adelina, Bosica Alexandru Sebastian, Floarea
Alexandru Fabian, Drăghici Marian, Negrea Florin
Key words: modular, affordable price, rapid execution

ABSTRACT

REZUMAT

The project features a modular
construction with P + E height regime, landscaping
around it, a swimming pool and a volleyball court.
The roof is a green flat roof, so besides the
protection of the waterproofing against the action
of the UV radiation, it will also be avoided the
overheating during the summer.
To create the a 1:50 scaled model,
materials such as wood, extruded polystyrene,
perspex and aggregates were used.
The team highlighted the advantages of
modular construction: affordable price (compared
to the price of a typical home), architectural variety,
rapid execution and high resistance to
earthquakes and floods.

Proiectul prezintă o construcție modulară
cu regimul de înălțime P+E, amenajarea terenului
din jurul acesteia, o piscină și un teren de volei.
Acoperișul este de tip terasă verde, astfel
pe lângă protecția hidroizolației la acțiunea
radiațiilor UV se va evita și supraîncălzirea
acesteia pe timpul verii.
Pentru realizarea machetei, scara 1:50, sau fost folosite materiale precum lemnul,
polistirenul extrudat, plexiglasul și agregate; atât
naturale cât și de concasaj.
Echipa a pus in evidenta avantajele oferite
de construcțiile modulare: prețul accesibil
(comparativ cu o pretul unei locuinte obisnuite),
varietate arhitecturală, finisare rapidă și rezistență
ridicată la cutremure si inundații.
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THE REUSE
OF RAINWATER
TEAM: Instalatii B-1
Nalbaru Dumitru-Costel, Găitoane Răzvan- Alin,
Prigoreanu Miodrag, Dragomir Valerian, Băltărețu
Andrei
Key words: rainwater, borders, green, irrigation

ABSTRACT

REZUMAT

The project presents an irrigation system
which uses rainwater to irrigate the green spaces
with the help of the road curbs.
The model replicates such system. The
curbs are perforated in the lower side for an easy
drain of the water. Underneath each curb, a gully
was placed to direct the water to a specially
designed tank fitted with a hydrocarbon separator.
The collected water is not potable but can
be used for irrigation. The assembly has a water
pump that distributes water to the hydrants placed
on the green space. Therefore, the problem
related to water puddles on the road and also the
irrigation need of the green space are treated.

Proiectul prezintă un sistem de instalații
care refolosește apa de ploaie pentru irigarea
spațiilor verzi, cu ajutorul bordurilor aflate la
marginea drumului.
Macheta reprezintă un astfel de sistem.
Bordurile sunt perforate la partea laterală
inferioară pentru o scurgere cât mai ușoară a apei.
Sub fiecare bordură este amplasată o rigolă care
direcționează apa spre un rezervor special
amenajat, dotat cu un separator de hidrocarburi.
Apa colectată nu este potabilă, dar poate
fi folosită pentru irigare. Ansamblul este dotat cu
o pompă de apă care va distribui apa la hidranții
care se află pe spațiul verde. Astfel, se rezolvă
atât problema fenomenului de băltire de pe
carosabil, cât și cea a irigării spațiului verde.

30

BUILDING CONSTRUCT - 22 MAY 2019

GREEN ENERGY
TEAM: Instalatii B-2
Bonculescu Alexandru Florin, Cîrstenoiu Valentin
Daniel, Gabor Ionuț-Robert, Govorenu Cătălin
Andrei, Haida Costin Mircea
Key words: green energy, road, turbine, wind

ABSTRACT

REZUMAT

"Green Energy" is a renewable energy
project. It consists of a wind turbine and a solar
panel placed above it.
The construction is used on highways,
roads and high traffic roads. It generates energy
using machine wind, natural wind and photovoltaic
panel. The produced energy is stored in batteries
and used later on for various purposes / activities.
The model represents such construction
and is made of several building materials,
photovoltaic panels, batteries, bulbs, cables and a
dynamo, all connected together.

"Green Energy" este un proiect dedicat
energiei regenerabile si reprezentă un ansamblu
format dintr-o turbină de vânt și un panou solar
amplasat deasupra.
Ansamblul este folosit pe autostrăzi,
drumuri și șosele intens circulate. Acesta
generează energie atât folosind vântul creat de
către mașini, vântul natural, cât și de panoul
fotovoltaic. Energia este stocată în baterii și
folosită mai târziu în diverse scopuri/activități.
Macheta reprezintă o astfel de construcție
si este confecționată din mai multe materiale de
construcții, panouri fotovoltaice, baterii, becuri,
cabluri si un dinam, toate legate între ele.
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TINY SHIPPING
CONTAINER HOUSE
TEAM: ICE-1
Helean Sebastian, Gherasim Kinga, Slusarciuc
Miruna,Tóth István
Key words: shipping container, mobility, environmentally friendly

ABSTRACT

REZUMAT

The main objective of the project is to
turn a banal container into a functional,
sustainable, adaptable home in any corner of the
world.
The team involved in this project has
studied both the advantages and disadvantages
of this type of construction.
Mobility was desired from the point of
view of the internal partitioning, as well as an
environmentally friendly architectural approach,
the material used for facades being wood.
The thickness of the thermal insulation
layer placed under the wooden plywood will
depend on the climatic zone in which the
construction will be located.

Obiectivul principal al proiectului este de
a transforma un banal container într-o locuință
funcțională, sustenabilă, adaptabilă în orice colț al
lumii.
Echipa angrenată în acest proiect a
studiat atât avantajele, cât și dezavantajele
acestui tip de construcție.
S-a dorit o mobilitate din punct de vedere
al compartimentării interioare, precum și o
abordare arhitecturală prietenoasă cu mediul
înconjurător, materialul folosit la placarea
fațadelor fiind lemnul.
Grosimea stratului de termoizolație
dispusă sub placajul din lemn va rezulta în funcție
de zona climatică în care va fi amplasată
construcția.
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GREEN HOUSE
TEAM: ICE -2
Roman Ştefan, Calusariu Ana-Maria

Key words: eco -friendly, solar energy, green house

ABSTRACT

REZUMAT

The project presents an ecological,
"green" house.
The model represents a one-storey
dwelling made of masonry. Other materials used:
concrete, wood, plastic, silicone stick, chalk.
The roof is made of 2 distinct parts: one is
designed as a single-sloped roof where solar
panels were installed and another part is designed
as a flat terrace with grass.
The team highlights the advantages of
such buildings, modelled on renewable energy and
natural materials: it preserves conventional energy
and it produces its own energy using mostly solar
energy, therefore "there is no waste because the
resource flow is circular".

Proiectul "Green House" prezinta o
clădire de locuit construita in conceptul de casa
verde.
Macheta reprezintă o locuință parter cu
structura din zidărie de cărămidă. Alte materiale
utilizate: beton, lemn, plastic, silicon, var.
Acoperișul este alcătuit in 2 moduri
distincte: o parte, șarpantă într-o apa, pe are au
fost instalate panouri solare, iar o parte este de tip
terasa circulabila înierbată.
Echipa subliniază beneficiile unei astfel
de locuințe, modelata după resursele
regenerabile si materialele naturale: conserva
energia convențională si își produce energie
utilizând energia solara, astfel ca, nu exista
pierderi, ciclul resurselor fiind circular.
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LIVING
IN THE WOODS - 1900
TEAM: ICG-1
Angel Alex, Botos Alexandru, Cociș Adrian,
Petrea Eduard
Key words: old dwelling, traditional wooden structure

ABSTRACT

REZUMAT

The project presents the way people use
to build their dwellings many years ago in less
developed areas such as forests and jungles.
Naturally, in these areas, the main
materials used in construction were the local,
natural ones such as wood, stone, reed, felt.
Moreover, the houses located near rivers were
placed on wooden posts, fact that demonstrates
people's attempt to anticipate a flooding situation.
The model represents a mini-complex of
such dwellings. The main material is wood, used
in proportion of 80-90%, but some other materials
of vegetal origin were integrated as well.

Proiectul aduce în prim-plan modul în care
oamenii își construiau locuințele cu mulți ani în
urma, în zone mai puțin dezvoltate, cum ar fi
pădurile si junglele.
Bineînțeles, in aceste zone, materialele
principale, utilizate la construcții erau cele locale,
naturale, cum ar fi: lemnul, piatra, trestia, stuful,
pâsla. Totodată, casele situate in apropierea
râurilor erau amplasate pe postamente de lemn,
fapt care sugerează încercarea oamenilor de a
preveni inundarea lor.
Macheta realizată reproduce un mini
complex de astfel de construcții. Materialul
principal este lemnul, folosit in proporție de 8090%, dar și alte materiale de origine vegetală au
fost integrate.
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THE TUNNEL
TEAM: ICG-2
Rautu Andreea- Mihaela, Torok Rareş, Moaca
Dragoş, Covaci Raul Florin, Wendel Fidel Junior,
Aron Wiliam
Key words: underground tunnel, construction, passageway

ABSTRACT

REZUMAT

The project presents a tunnel
construction, the central element of an
underground passageway.
The model reproduces an underground
tunnel. To imitate the circular shape of tunnels, the
team used a PVC tube on top of which a layer of
gypsum was added. Afterwards, the tunnel was
placed on a concrete base in a glass aquarium.
Finally, sand, gravel and soil were added on top of
the tunnel to reproduce the earth layers.

Proiectul prezintă o construcție de tip
tunel, elementul central al căilor de comunicație
subterane.
Macheta reprezintă un tunel subteran.
Pentru a reproduce forma circulară a tunelurilor,
echipa a folosi un tub din PVC peste care au turnat
un strat de ipsos. Tunelul astfel format a fost
așezat pe un postament din beton, într-un acvariu
de sticlă. La final au fost adăugate straturi de
nisip, pietriș și pământ pentru a reprezenta
straturile de pământ.
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GREEN HOME

TEAM: ICG-3
Juravle Andreia, Manea Eduard, Floroni Isabella,
Canacheu Cristian, Stina Mădălina
Key words: green home, ecological, eco-friendly

ABSTRACT

REZUMAT

The "Green Home" project presents an
eco-friendly residential building constructed using
ecological materials.
The model is made of natural and
ecological materials, such as wood, clay, wool and
straw used to create the structure and the
envelope of the building. Certain areas of the walls
are covered in plexiglass to allow the execution
process of the walls to be observable.
The roof is also designed according to
green-house concept, being covered in grass.
The building foundation is a regular one,
made of reinforced concrete.

Proiectul "Green Home" prezintă o clădire
de locuit prietenoasă cu mediul si cu oamenii și
pune în valoare utilizarea materialelor ecologice.
Macheta este construită din materiale
naturale si ecologice, precum lemnul, argila, lâna
și paiele folosite atât la structură, cât și la
închiderile clădirii. Anumite zone ale pereților sunt
acoperite cu plexiglas pentru a permite
vizualizarea procesului creării structurii de
rezistență.
Acoperișul este, de asemenea, conceput
conform conceptului de casa verde, astfel, acesta
este acoperit cu iarbă.
Fundația casei este una clasică, din beton
armat.
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SPONSORI

37

38

BUILDING CONSTRUCT - 22 MAY 2019

Master Builders Solutions de la BASF
pentru Industria de Beton
Construim în parteneriat. Brandul Master Builders Solutions reunește întreaga expertiză
BASF pentru a crea soluții pentru construcții noi, întreținerea, repararea și renovarea structurilor
existente. Brandul Master Builders Solutions este construit pe baza experienței dobândite în
decursul a peste un secol în industria construcțiilor.
Portofoliul complex Master Builders Solutions cuprinde aditivi pentru
beton, aditivi pentru ciment, soluţii chimice pentru construcţii
subterane, soluţii de impermeabilizare, materiale de etanşare, soluţii
de protecţie şi reparare a betonului, mortare de performanţă, sisteme
performante de pardoseli.
MasterAir
Aditivi pentru beton
cu aer antrenat

MasterFiber
Soluții pentru beton
armat cu fibre

MasterLife
Beton cu
durabilitate
ridicată

MasterRheobuild
Aditivi pentru beton
reoplastic

MasterCast
Aditivi pentru beton
vibropresat şi AAC

MasterGlenium
SKY
Aditivi pentru beton
de înaltă
performanță

MasterMatrix
Controlul
reologiei betonului

MasterSet
Soluții pentru
controlul
prizei betonului

MasterEase
Vâscozitate redusă
în beton de înaltă
performanță

MasterGlenium
ACE
Aditivi pentru beton
prefabricat

MasterPel
Soluții pentru beton
rezistent la apă şi
controlul
eflorescenței

MasterSuna
Soluții pentru
utilizarea nisipurilor
problematice

MasterEmaco
Mortare pentru
repararea şi
finisarea betonului

MasterInject
Soluții pentru
injectarea betonului

MasterPozzolith
Aditivi pentru beton
de clasă uzuală

MasterSure
Soluții de
menținere
a lucrabilității
betonului

MasterFinish
Imbunatatirea
suprafetei betonului

MasterKure
Soluții pentru
tratarea betonului
după turnare

MasterProtect
Soluții pentru
protejarea betonului

Master X-Seed
Accelerare a
întăririi betonului

BENEFICII MASURABILE ALE SUSTENABILITATII PRIN SOLUTII CHIMICE
AVANSATE DE LA MASTER BUILDERS SOLUTIONS
Lăsam numerele să vorbească: Prezentăm câteva dintre soluțiile noastre de produse
eco-eficiente pentru producția de beton și prefabricate, construcții și pardoseli.

sustainability.master-builders-solutions.basf.com
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SEDIUL CENTRAL
Sos. Vitan Bârzești nr. 11A,Sector 4, București,
Romania
Tel: 021.3320901; 021.3320902, Fax: 21.3320904

office@romstal.ro

Reprezentant Filiala
Timișoara
Pădureanu Andrei
Tel: 0731818029

ROMSTAL IMEX S.R.L.
O companie dinamică, specializată în
comercializarea echipamentelor de instalații
pentru construcții, ce activează de peste 24 ani,
fiind lider pe piața de profil din Sud-Est-ul
Europei: România, Moldova, Ucraina, Serbia
și Bulgaria. Portofoliul Romstal este grupat în
5 categorii de interes, gestionate de divizii
specializate: Termice, Hidraulice, Sanitare,
Electrice și Climatizare.
Oferta companiei include peste 50.000
de produse caracterizate de o calitate
recunoscuta mondial, branduri celebre ale unor
producatori de marca.

Romstal asigură consultanță tehnică în
configurarea sistemelor şi în alegerea
produselor, un nivel de stoc livrabil imediat, in
orice punct din tara, suficient pentru proiecte
de mari dimensiuni, livrare promptã la
domiciliul clizentului, la baza cãreia stau
reţeaua extinsã de depozite regionale si parcul
auto important, punere in functiune si
autorizari conforme cu cerintele legale in
vigoare, service si piese de schimb in perioada
de garanție și post-garanție.
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ZERO ENERGY PROJECT S.R.L.
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Timișoara, str. Timiș, nr. 8
e-mail: zenergyproject@yahoo.ro
tel: +40723260021

Proiectare structurală
Consultanță tehnică
Expertizare tehnică
Certificare energetică
Expertizare energetică
Securitate la incendiu
În domeniul construcțiilor
civile, industriale și agricole
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Tel: +40 728 915 467
+40 721 654 083
danprofidemo@gmail.com
remus.chendes@gmail.com
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