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EDITORIAL // CUPRINS // REDACÞIA

Realizarea unui termosistem de calitate trebuie luatã în calcul încã 
din faza de proiectare a locuinþei, pentru cã o lucrare bine gânditã 
ºi bine executatã va aduce cu sine avantaje considerabile. Rabatul 
de la calitate în favoarea preþului are ºi un revers al medaliei. Cu cât 
beneficiarul este mai nemulþumit pe termen lung de calitatea lucrãrii 
executate, cu atât mai ignoratã va fi cartea de vizitã a executantului. 
Practic, ce îl face pe beneficiar cu adevãrat mulþumit este un cost al 
energiei pentru încãlzire ºi climatizare cât mai scãzut, un confort ter-
mic ridicat ºi o lucrare durabilã, care sã-i asigure protecþie împotriva 
umezelii pentru locuinþa sa. Un produs de calitate va îndeplini cu 
siguranþã toate aceste criterii ºi evident va aduce o recomandare în 
plus în faþa altor beneficiari. Dezvoltarea unui termosistem eficient 
face parte din structura casei ºi trebuie sã dureze, de regulã, mai 
mult decât garanþia minimã pe care o oferã executantul. 

Reamintim faptul cã atât calitatea polistirenului ºi lungimea diblurilor, 
cât ºi grosimea stratului de adeziv sunt la fel de importante precum 
execuþia lucrãrii. De exemplu, utilizarea lui A60 înseamnã un poli-
stiren mai uºor cu 1 kg, mai exact o economie de 1 kg de materie 
primã pentru producãtor ºi automat un preþ mai mic. Însã, la o su-
prafaþã de 200-300 m2, economia beneficiarului ajunge la maximum 
60-90 de euro pentru întreg termosistemul casei, o sumã pentru 
care rabatul de la calitate nu se justificã. Un sistem termoizolant 
reprezintã o investiþie importantã, care nu trebuie periclitatã prin 
folosirea unor materiale de o calitate inferioarã sau printr-o execuþie 
defectuoasã. Din punct de vedere al parametrului g (grosime), cu cât 
placa de polistiren este mai groasã, cu atât rezistenþa termicã este 
mai mare ºi astfel mai puþinã cãldurã se va pierde prin fiecare metru 
pãtrat al termosistemului. 

Durata de viaþã, rezistenþa la compresiune ºi toleranþa scã-
zutã la transferul de vapori de apã fac ca Austrotherm XPS® sã 
fie ideal pentru termoizolarea subsolurilor, acoperiºurilor de tip 
terasã ºi a spaþiilor umede. De asemenea, polistirenul expandat 
Austrotherm EPS® se comportã extrem de bine în cazul termoizolãrii 
faþadelor ventilate, acoperiºurilor în pantã, mansardelor, planºeelor 
intermediare, teraselor circulabile ºi pardoselilor. Reþineþi cã 
Austrotherm este unul dintre cei mai importanþi producãtori de ma-
teriale termoizolante ºi una dintre preocupãrile noastre principale 
este dezvoltarea de produse noi ºi optimizarea proceselor de fa-
bricaþie. Oferim atât suport tehnic pentru calculele de fizicã a con-
strucþiilor, cât ºi consiliere tehnicã în funcþie de necesitãþile clienþilor, 
împãrtãºind cu plãcere experienþa ºi cunoºtinþele experþilor noºtri.

Redactare, layout ºi producþie:

Calitate înainte de toate!
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Austrotherm XPS®, de 66 de 
ori mai bun izolator decât 
betonul
Construcþiile de înaltã calitate 
necesitã produse de înaltã calitate. 
Polistirenul extrudat este soluþia 
cea mai potrivitã, dacã se doreºte 
o construcþie bine izolatã termic, cu 
pierderi minime de cãldurã la nive-
lul solului ºi teraselor.

XPS

Calendar inedit Austrotherm 
2011
Ne-am obiºnuit sã admirãm colecþi-
ile de modã pe catwalk, fãrã sã ne 
gândim vreodatã cã acest dome-
niu ar putea avea vreo legãturã cu 
lumea materialelor de construcþii. 
Dar, cum designerii sunt inovatori, 
totul devine posibil. 

FASHION

DIVERSITATE Distractiv, plãcut, util – 
Austrotherm la grãdiniþã
Puþini ºtiu însã cã plãcile de poli-
stiren, extrem de utile pentru con-
fortul termic al locuinþelor, pot fi 
asociate cu latura creativã, emo-
þionalã, îmbinând într-o formã  de-
osebit de artisticã utilul cu plãcutul.
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Termoizolarea acoperiºului cu 
Austrotherm EPS® 

PRODUSE

Calitãþile polistirenului 
expandat sunt puse 
în valoare atât la izo-
larea faþadelor, sub-
solurilor (pe interiorul 
clãdirii) ºi planºeelor, 
cât ºi în termoizo-
larea acoperiºurilor 
tip terasã ori tip 
ºarpantã.
Acesta este motivul 
pentru care producem 
diverse tipuri de 
polistiren expandat, 
care pot face faþã 
solicitãrilor mecanice 
pe care le presupune 
învelitoarea, indife- 
rent dacã aceasta 
este metalicã, cerami-
cã, din beton sau din 
ºindrilã bituminoasã. Pentru orice tip de 
structurã a acoperiºului sau învelitorii, vã 
recomandãm folosirea plãcilor de polistiren 
expandat ignifug Austrotherm EPS® A50, 
Austrotherm EPS® A100, Austrotherm EPS® 
A150, Austrotherm EPS® A200, atât pentru 
construcþii noi, cât ºi pentru reabilitarea con-
strucþiilor vechi. 

De calitatea materialelor ºi a lucrãrii execu-
tate depinde eficienþa unui termosistem, 
pentru cã mai mult de 25% din cãldurã 
se pierde prin acoperiºurile incorect sau 
insuficient termoizolate. În plus, este ºtiut 
faptul cã apariþia condensului sub înveli-
toare, în orice zonã a ºarpantei, este un im-
portant factor de degradare a elementelor 
de construcþie ºi de periclitare a sãnãtãþii 
locatarilor. 
Executantul termoizolaþiei trebuie sã þinã 
cont ºi de faptul cã un acoperiº are nevoie 
de ventilaþie pentru a nu atinge tempera-
turi ridicate. Un acoperiº corect termoizo-
lat ºi ventilat este cea mai bunã soluþie de 
economisire a energiei.

Austrotherm EPS® A100 se foloseºte la 
termoizolarea acoperiºurilor tip terasã 
normalã (termoizolaþia se gãseºte sub 
hidroizolaþie). La acoperiºurile tip ºarpantã, 
Austrotherm EPS® A150 ºi Austrotherm 
EPS A200 sunt potrivite montajului peste 

asterealã, fiind rezistente la compresiune ºi 
încãrcãri (trebuie protejate cu o folie care 
sã nu permitã accesul umezelii la plãcile de 
polistiren). Printr-o grosime de minim 15 cm 
ºi un strat de aer între polistiren ºi înveli-
toare, acesta face faþã celor mai dure condiþii 
atmosferice, suportând cu brio greutatea în-
velitorii ºi a tuturor elementelor care o susþin 

(ºipci longitudinale ºi 
transversale). 

De asemenea, cu 2 
straturi de Austrotherm 
EPS® A50, se poate re-
aliza termoizolarea între 
cãpriori, sub asterealã, 
fãrã ca polistirenul sã 
fie supus greutãþii altor 
elemente de acoperiº. 
Ventilaþia se poate face 
prin unul sau douã stra-
turi de aer: unul obli-
gatoriu peste asterealã 
(spre exterior) ºi unul, 
opþional, sub aceasta.

Un alt aspect foarte im-
portant al termoizolãrii 

acoperiºului îl constituie legãturile dintre 
termoizolaþiile versanþilor la coamã ºi legã-
turile dintre termoizolarea acoperiºului ºi 
termoizolarea faþadei. Plãcile de polistiren 
expandat sunt disponibile pentru livrare 
la dimensiunile 500x1000 mm ºi grosimi 
care variazã între 20 ºi 200 mm, cu muchii 
drepte.

Calitatea polistirenului pe care-l producem per-
mite încã o serie de lucrãri cu totul speciale, 
în care astereala nu mai este obligatorie, ceea 
ce înseamnã o economie de material lemnos 
ºi manoperã, prin urmare ºi cheltuieli diminu-
ate. Aici vorbim despre gama de produse pen-
tru acoperiºuri farã asterealã ºi mansarde cu 
acoperiº fãrã asterealã.
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Austrotherm XPS®, de 66 de ori 
mai bun izolator decât betonul 

PRODUSE

Construcþiile de înaltã calitate necesitã pro-
duse de înaltã calitate. Polistirenul extrudat 
este soluþia cea mai potrivitã, dacã se do-
reºte o construcþie bine izolatã termic, cu 
pierderi minime de cãldurã la nivelul solu-
lui ºi teraselor. Este materialul termoizolant 
care poate face faþã cu succes unor condiþii 
extreme – apã în exces, cicluri repetate 

În multe situaþii (pereþi de subsol, terase in-
versate), rolul polistirenului extrudat este ºi 
de a proteja stratul de hidroizolaþie. 

Impermeabilitatea polistirenului extrudat 
este superioarã celei corespunzãtoare poli-
stirenului expandat, recomandându-l pentru 
termoizolãri în medii umede: fundaþii, so-

îngheþ/dezgheþ ºi încãrcãri mecanice mari. 
Nu întâmplãtor, pentru izolarea termicã 
a construcþiilor se lucreazã cu douã mari 
categorii de polistiren: expandat (EPS) ºi 
extrudat (XPS). 
Existã lucrãri de izolare în cadrul cãrora fo-
losirea polistirenului extrudat nu doar cã 
este recomandatã, ci chiar devine obliga-

cluri ºi terase inversate. Fluctuaþiile de tem-
peraturã (sub ºi peste zero grade Celsius) în 
prezenþa umiditãþii au consecinþe negative 
în cazul multor materiale pentru construcþii. 

Rezistenþa la umezealã, combinatã cu 
duritatea ºi elasticitatea, face din polis-
tirenul extrudat un produs rezistent la ciclul 

torie pentru a beneficia de avantajele unei 
termoizolaþii eficiente. 
Polistirenul Austrotherm XPS® are o rezis-
tenþã mecanicã mult mai mare decât poli-
stirenul expandat, iar celulele închise din 
compoziþia lui nu permit ascensiunea ca-
pilarã, mai exact transferul umiditãþii cãtre 
zonele protejate. 

îngheþ/dezgheþ. În plus, prin structura sa 
celularã închisã (spre deosebire de poli-
stirenul expandat), acest tip de polistiren 
nu are capacitatea de a „respira“, fapt care 
nu îl recomandã pentru termoizolarea ex-
terioarã a faþadelor, deºi conductivitatea 
termicã efectivã este mai micã decât în 
cazul polistirenului expandat.
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PRODUSE

Fiind un material cu multiple îmbunãtãþiri, polistirenul Austrotherm 
XPS® este utilizat acolo unde este necesarã o calitate superioarã 
de izolare termicã a unei construcþii. Calitãþile excelente ale poli-
stirenului extrudat îl recomandã pentru rezolvarea celor mai dificile 
probleme în construcþii:

  termoizolarea perimetralã ºi protecþia hidroizolaþiei;
  pentru elementele de construcþie aflate în contact cu solul, trans-
formã subsolurile în încãperi locuibile; tot aici se regãseºte ºi ter-
moizolarea soclurilor la clãdirile de locuit; 
  eliminã punþile termice, utilizând profile "cofraj pierdut" pentru 
grinzi, centuri ºi sâmburi din beton armat;
  termoizolarea pereþilor unei clãdiri. Utilizarea polistirenului 
Austrotherm XPS® în cadrul unui sistem de faþadã ventilatã, cu finisa-
je din piatrã naturalã prinse mecanic, conduce la realizarea unor 
clãdiri bine termoizolate, precum ºi la economii majore în exploatare, 
prin reducerea consumurilor energetice cu încãlzirea locuinþelor.

Alegerea potrivitã protejeazã casa

Un producãtor care se respectã oferã be-
neficiarului posibilitatea de a alege dintr-o 
gamã largã de produse pe bazã de poli-
stiren, fiecare produs având proprietãþi 
speciale, potrivite unei anumite zone a 
contrucþiei. Fiecare variantã în parte trebuie 
studiatã cu cea mai mare atenþie, urmând 
întocmai recomandãrile specialiºtilor. Doar 
o termoizolaþie corect executatã poate 
aduce cu sine o mulþime de avantaje privind 
protecþia construcþiei ºi costuri reduse 
pentru climatizarea din interior. De exemplu, 
o casã aºezatã direct pe pãmânt pierde prin 
placa de beton de la sol pânã la 20% din 
cãldura necesarã încãlzirii. Problema poate 
fi rezolvatã cu un produs Austrotherm, de 
66 de ori mai bun izolator decât betonul. 
Cele mai importante calitãþi ale polistirenu-
lui extrudat þin de rezistenþa mecanicã supe-
rioarã, de porozitatea închisã ºi, desigur, de 
calitãþile termoizolante. 
Pentru izolarea soclului ºi terasei, necesi-
tãþile pot fi uºor diferite, deoarece existã 
diferenþe între tipurile de terase ºi zonele 
climatice în care acestea se aflã. Pentru 
terase mai mult sau mai puþin circulate, par-
doseli industriale, spaþii frigorifice, pereþi 
de subsol sau acoperiº în pantã peste as-
terealã, produsele din gama Austrotherm 
XPS® TOP 30 sunt cele mai potrivite. De 
asemenea, pentru terasele cu trafic auto 
sau radier general, recomandãm produsele 
Austrotherm XPS® TOP 50 ºi Austrotherm 
XPS®  TOP 70, acestea având o rezistenþã la 
compresiune de 50, respectiv 70 tone/mp.

Calitãþi excepþionale

Polistirenul extrudat este uºor de ma-
nevrat ºi disponibil la dimensiuni stan-
dardizate, cu rezistenþe mecanice diferite. 
Este important de reþinut cã 
Austrotherm XPS®, prin comparaþie cu poli-
stirenul expandat, prezintã ºi o rezistenþã 
mai mare la agenþi chimici precum: acizi, 
baze, alcool ºi vopsele bazate pe alcool, apã 
sãratã, ciment, asfalt etc. Totuºi, produsele 
ce au în compoziþie petrol îl pot deteriora. 
O placã de polistiren extrudat expusã la 
soare, chiar dacã îºi schimbã culoarea, de-
venind „palã ºi prãfuitã“, nu-ºi va schimba 
simþitor valorile termoizolante. Noþiunea de 
a „termoizola o casã“ implicã nu doar izo-
larea unui element, ci un cumul de mãsuri. 
Practic, cele douã tipuri de polistiren nu se 
exclud, ci devin complementare. Polistirenul 
Austrotherm XPS® are dimensiunile în plan 
60 x 125 cm ºi grosimi ce variazã de la 2 
la 16 cm, în funcþie de tipul, densitatea ºi 
forma muchiei plãcilor, precum ºi în funcþie 
de aspectul exterior, rugos sau striat.
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CONSULTANÞÃ

Produsul potrivit la 
locul potrivit

Absolvent al facultãþii de management ºi licenþiat la ASE Bucureºti, Vlad Ghilaº lucreazã 
din anul 2000 în cadrul companiei Austrotherm. Mai întâi a fãcut parte din departamentul 
de producþie, iar din 2006 se ocupã de calitatea produselor fabricate de Austrotherm, în  
cadrul departamentului tehnic. 
Specializarea de laborant ºi specializarea în tehnicile de testare a polistirenului le-a fãcut 
în 2006, în oraºul Ulm – Germania ºi în anul 2007 la sediul firmei Zwick Roell, lider pe piaþa 
de profil din Europa ºi furnizorul de aparaturã de laborator pentru Austrotherm România.

V. Ghilaº: Pentru ca polistirenul sã fie cu 
adevãrat o barierã termicã (iarna sã þinã 
frigul ºi umezeala la distanþã de casele 
noastre, iar vara sã menþinã rãcoarea în 
spaþiul în care locuim sau ne desfãºurãm 

AUSTROtimes: Ce caracteristici trebuie sã 
îndeplineascã polistirenul de bunã calitate 
folosit pentru construcþii? 

V. Ghilaº: Înainte de a rãspunde la aceastã în-
trebare, doresc  ca, la rândul meu, sã subliniez 
faptul cã cei interesaþi de achiziþionarea 
unui polistiren de calitate nu trebuie sã mai 
clasifice polistirenul din punct de vedere al 
densitãþii acestuia.  Niciun constructor, 
când doreºte sã ridice o 
construcþie solidã, nu îl 
întreabã pe producãtorul 
de cãrãmidã ce densi-
tate are aceasta.
Aºa se întâmplã ºi 
cu polistirenul ºi 
de aceea am do-
rit sã fac aceastã 
importantã pre-
cizare, pentru cã 
din pãcate, încã 
existã multã lume 
care continuã sã-ºi 
aleagã polistirenul de care 
crede cã are nevoie în funcþie de 
densitate, ceea ce este total GREªIT.

Pentru a fi un polistiren de calitate, acesta 
trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii, ºi 
anume: rezistenþa la compresiune, rezistenþa 
la încovoiere, rezistenþa la tracþiune, 
o conductivitate termicã  cât mai scazutã ºi 

o absorbþie de apã cât mai micã. Bineînþe-
les cã toate aceste caracteristici au valori 
diferite în funcþie de tipul de polistiren.

AUSTROtimes: Cât de mult conteazã proce-
sul de fabricaþie al polistirenului pentru a fi 
cu adevãrat o barierã termicã?

activitatea), sunt importante trei elemente: 
procesul tehnologic, factorul uman ºi ma-
teria primã. 

AUSTROtimes: Pentru cã economisirea 
energiei este un concept de protecþie a me-
diului ºi pentru cã mediul ne intereseazã 
pe toþi, cât de Eco-Friendly  sunt produsele 
Austrotherm?

V. Ghilaº: În urma producþiei 
polistirenului Austrotherm, 

nu rezultã deºeuri  în 
adevãratul sens al cu-

vântului,  deoarece  
toatã cantitatea 
de material re-
zultatã de-a lun-
gul procesului 
de obþinere a 
produsului finit 

este recupe ratã ºi 
refolositã. La noi nu 

existã deºeuri în proce-
sul de fabricaþie - totul se 

recupereazã!

Prin  folosirea produselor Austrotherm, 
fiecare dintre noi devine Eco-Friendly,
deoarece aºa vom folosi pentru încãlzire 
mai puþine resurse naturale, care, prin 
ardere, eliminã în aer gaze cu efect de 
serã.

Interviu cu Vlad Ghilaº, laborant Austrotherm România
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CONSULTANÞÃ

Testul de tracþiune

Cilindrul din imagine este o piesã 
componentã a maºinii de testare. 
Cu  ajutorul acesteia se face testul 
de tracþiune (rezistenþa la smulgere).

AUSTROtimes: Care sunt greºelile pe 
care antreprenorii le fac frecvent în aplica-
rea termosistemului?

V. Ghilaº: Din pãcate, existã antreprenori 
care încã se ghideazã dupã principiul “lasã, 
mã, cã merge ºi aºa” sau “de unde nu a 
avut pânã acum polistiren, sã zicã mersi“.
O gravã greºealã este aceea de a nu folosi 
produsul potrivit la locul potrivit. Termo-
sistemul este cu adevãrat eficient doar atunci 
când materialele sunt alese în cunoºtinþã de 
cauzã  ºi când acestea  sunt  corect montate.    
De exemplu, dacã la faþada unei clãdiri vom 
utiliza polistirenul expandat de interior în 
locul polistirenului expandat de faþadã, 
putem sã avem surpriza ca, în câþiva ani, 
din cauza ciclului de îngheþ/dezgheþ, ten-
cuiala peste sistem sã crape, din cauzã cã 
rezistenþele mecanice ale polistirenului de 
interior sunt mult mai scãzute. 

AUSTROtimes: Ce sfaturi oferiþi celor care 
vor sã investeascã într-un termosistem 
durabil, prin urmare unul de calitate? 

V. Ghilaº: "A sfãtui" este un cuvânt cu o 
încãrcãturã prea mare, aºa cã pentru cei 
care s-au hotãrât sã investeascã, spre binele 
lor, într-un termosistem de calitate ºi dura-
bil în timp, am câteva recomandãri:

  Înainte de a trece la execuþia unui ter-
mosistem, se va consulta un specialist 
care va recomanda materialele care se pre-
teazã la lucrarea ce urmeazã a fi executatã.
În acest sens, firma Austrotherm stã la 
dispoziþia oricui doreºte consultanþã, prin 
departamentul sãu tehnic.
 Folosiþi întotdeauna produsul potrivit
la locul potrivit.
  Gândiþi-vã la faptul cã o izolare termicã, 
dacã este bine executatã, o plãtiþi o singurã 
datã, pe când factura la cãldurã o plãtiþi în 
fiecare an, din toamnã ºi pânã-n primavarã.
  Nu faceþi rabat la calitate ºi folosiþi doar 
materialele fãcute de profesioniºti.

AUSTROtimes: Cât de importantã este gro-
simea polistirenului, pentru a pierde cât mai 
puþinã cãldurã pe metrul pãtrat? 

V. Ghilaº: Þinând cont de procesul de 
încãlzire globalã, care nu ocoleºte nici þara 
noastrã,  grosimea materialului termoizolant 
este extrem de importantã. Acum 10 ani, 
specialiºtii recomandau cel puþin 5 cm la 
izolarea termicã a unei clãdiri, în urmã cu 
câþiva ani se recomandau 7 cm de poli-
stiren, iar în prezent, grosimea minimã
recomandatã, ºi subliniez minimã, este de 
10 cm. În concluzie, cu cât placa de poli-
stiren este mai groasã, cu atât mai bine.

AUSTROtimes: Recomandarea unui anumit 
termosistem trebuie sã þinã cont de con-
strucþie − materialele din care a fost rea-
lizatã aceasta, vechimea, arhitectura etc.? 

V. Ghilaº: Termosistemul, în ansamblul sãu, 
este universal valabil atât la reabilitarea ter-
micã a clãdirilor vechi, cât ºi la termoizo-
larea clãdirilor noi. 

Termosistemul se adreseazã tuturor tipurilor 
de construcþii, indiferent de vechimea ºi 
structura acestora, cu un singur amenda-
ment, ºi anume acela cã elementul care se 
schimbã în funcþie de materialul din care 
este alcãtuitã construcþia este adezivul cu 
care se lipeºte polistirenul de perete: la 
construcþiile din zidãrie se va folosi un anu-
mit adeziv, la construcþiile din lemn se va 
utiliza alt adeziv º.a.m.d.

Revenind la tipurile de construcþii (noi sau 
vechi),  vreau  sã adaug faptul cã firma 
Austrotherm pune la dispoziþia clienþilor
care doresc sã reabiliteze o clãdire cu
arhitecturã veche ºi specialã o gamã 
foarte variatã de profile pentru faþade,  
care, pe lângã faptul cã ajutã la pãstrarea  
sau recuperarea  imaginii de arhitecturã  
veche,  adaugã un plus de termoizolaþie în 
locurile în care sunt montate. 
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Strategia salveazã 
construcþiile

AUSTROtimes: Pânã în 2012, România trebuie 
sã adopte actele normative necesare pentru 
a se conforma prevederilor normei europene 
privind consumul de energie. Cât de repede 
poate fi implementatã o asemenea lege 
ºi care sunt principalele impedimente?

Claudiu Georgescu: Experienþa aplicãrii unor 
directive anterioare ne aratã cã o lege de 
o asemenea complexitate nu poate fi imple-
mentatã peste noapte. Mai mult, obiectivele 
stabilite pe termen mediu ºi lung de cãtre 
directivã presupun  elaborarea ºi implemen-
tarea unei strategii naþionale cel puþin pe 
termen mediu. Dincolo de suportul legis-
lativ, care ar presupune, pe lângã legea 
eficienþei energetice a clãdirilor, ºi schim-
barea normativelor de construcþii, pregnant 
apare problema finanþãrii unui asemenea 
program. Din estimãrile noastre, programul 
de reabilitare termicã a unitãþilor locative 
din România ar presupune un efort de cel 

puþin 20 miliarde de euro, iar cel al clãdirilor 
aparþinând statului ºi autoritãþilor locale 
cam tot atât.

AUSTROtimes: Locuinþele românilor sunt 
încadrate în clasa energeticã E. Care ar fi 
soluþia pentru un consum redus de energie?

Claudiu Georgescu: În afara soluþiei 
moºtenite de la regimul comunist, de a pune 
un pulover în plus, reabilitarea termicã a 
locuinþelor ºi contorizarea, precum ºi e-
nergiile regenerabile sunt soluþiile cele mai 
eficiente în acest moment, sau construcþiile 
noi cu parametri ridicaþi de eficienþã ener-
geticã, definiþi în Directiva 31 “near zero 
energy”.

AUSTROtimes: Care este situaþia reabi-
litãrilor în prezent? Sunt aceste lucrãri de 
calitate?

Claudiu Georgescu este 
preºedintele APMCR din 
anul 2007. Este absolvent 
al TCM, secþia mecanicã, din 
cadrul Institutului Politehnic 
Bucureºti.

INTERVIU

Analizã

Evoluþia pieþei materialelor 
de construcþii 

În ansamblu, piaþa construcþiilor cuprinde 
trei segmente: constructorii de infrastruc-
turã, constructorii de clãdiri ºi producãtorii 
de materiale de construcþii. În 2010, piaþa 
materialelor de construcþii a fost susþinutã 
de renovãri, în special în regie proprie, 
întrucât construcþiile noi ºi investiþiile în 
infrastructurã au fost reduse semnificativ.
În acest domeniu, în 2009 ºi 2010 a existat 
pe piaþã un rãzboi acerb din punct de ve-
dere al preþurilor ºi al calitãþii. Dacã în 
2009, piaþa materialelor de construcþii a 
înregistrat un declin de 28% faþã de anul 
2008, evoluþia nu este tocmai favorabilã, 
având în vedere cã estimãrile pentru 2010 
aratã o scãdere de 15% faþã de 2009. Lip-
sa proiectelor mari de infrastructurã ori 
a investiþiilor private ar putea duce ºi în 
2011 la o scãdere de 1,5% pânã la 2,5% a 
pieþei materialelor de construcþii, faþã de 
cei 15% din 2009. În primele 6 luni ale 
anului 2010, au fost finalizate 18.674 
de locuinþe, cu 4.827 de locuinþe mai 
puþin decât în acelaºi interval din 2009.
ªi numãrul autorizaþiilor de construcþie 
pentru locuinþe acordate în primele nouã 
luni ale anului 2010 a scãzut cu peste 
15%, pânã la 43.262 de unitãþi. Pen-
tru întregul an, numãrul acestora se va 
ridica la 55.100, faþã de 65.930 de au-
torizaþii de construcþii eliberate în 2009 
ºi 119.273 - în anul 2008. Printre facto-
rii care au influenþat negativ evoluþia 
pieþei se numãrã criza economicã, lipsa 
investiþiilor private sau din partea statu-
lui, dar ºi disfuncþionalitãþile legislative.
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Claudiu Georgescu: Conform datelor 
furnizate de autoritãþi, la modul cum a de-
curs procesul de reabilitare termicã pentru 
blocurile de locuinþe, am avea nevoie de 
150 de ani sã finalizãm. Dacã mai luãm în 
calcul ºi locuinþele individuale ºi clãdirile 
administrative, este de lucru cam tot mileniul 
III. În privinþa calitãþii lucrãrilor executate, mai 
este puþin pânã expirã perioada de garanþie 
prevãzutã prin lege a primelor blocuri reabili-
tate termic ºi apoi ne putem forma o opinie.

AUSTROtimes: Care sunt proprietãþile unei 
termoizolãri de calitate, de care trebuie 
sã þinã cont atât producãtorul, cât ºi 
antreprenorul?

Claudiu Georgescu: Fãrã a avea pretenþia cã 
descoperim America, putem spune cã pro-
ducãtorul ºi antreprenorul trebuie sã rea-
lizeze o termoizolaþie care sã se încadreze 
cel puþin în standardele de calitate solici-
tate de proiectant ºi verificate de auditor. 
Trebuie þinut seama ºi de faptul cã “orice 
calitate are un preþ”. Mai bun înseamnã sigur 
mai scump ºi opþiunea fiecãruia în funcþie 
de resursele disponibile trebuie sã aibã 
în vedere situarea într-o clasã superioarã 
minimului.

AUSTROtimes: Cum privesc producãtorii 
materialelor de construcþii derularea 
programului naþional de reabilitare? Ce îi 
nemulþumeºte?

Claudiu Georgescu: Derularea acestui pro-
gram a însemnat “o gurã de aer” pentru 
producãtori, în contextul economic dificil 
pe care îl traversãm, dar unele omisi uni 
din OUG/18 þin aceastã ordonanþã în 
Parlament de peste un an ºi jumãtate. Acest 

aspect aratã cã opiniile producãtorilor nu au 
fost ascultate când trebuia ºi asistãm la o 
creºtere a numãrului de contestaþii a licitaþi-
ilor "cu dedicaþie".

AUSTROtimes: Care sunt cele mai afectate 
segmente ale industriei materialelor de con-
strucþii ºi care au fost cauzele pierderilor pe 
care le-au înregistrat? 

Claudiu Georgescu: Segmentele cele mai 
afectate au fost cele ale betoanelor, cor-
purilor de zidãrie ºi geamurilor termoizolan-
te. Cauzele sunt simple - scãderea numãru-
lui de locuinþe noi construite ºi lipsa unor 
proiecte de infrastructurã de anvergurã.

AUSTROtimes: Majorarea cotei TVA la 24% 
afecteazã major activitatea producãtorilor 
de materiale de construcþii? În ce fel? 

Claudiu Georgescu: Normal, deoarece cresc 
preþurile en-detail ºi scãderea puterii de 
cumpãrare, împreunã cu inflaþia, micºoreazã 
bugetul celor dispuºi sã investeascã în 
construcþii noi. De alfel domeniul care a 
fost peste “cota zero“ în 2010 a fost cel al 
reparaþiilor curente ºi capitale.

AUSTROtimes: Existã ºanse ca piaþa mate-
rialelor de construcþii sã îºi revinã în 2011? 
Cum ar putea fi posibil acest lucru, este 
necesarã o strategie pe termen lung?

Claudiu Georgescu: Poate spre sfârºitul 
anului 2011, dacã vom avea un an agricol 
bun ºi dacã populaþia îºi va recãpãta în-
crederea în potenþialul României. La factori 
externi aº enumera o mai rapidã absorbþie 

a fondurilor europene dedicate acestui do-
meniu ºi o atragere mai pronunþatã a in-
vestitorilor strãini prin condiþii favorabile ºi 
predictibile pe termen mediu.

AUSTROtimes: Care a fost evoluþia pieþei 
materialelor de construcþie din România în 
anul 2010?

Claudiu Georgescu: Pânã la aceastã orã 
(noiembrie 2010), se poate prognoza o scã-
dere  de 16-18 % în raport cu anul 2009, atât 
la produsele autohtone, cât ºi la importuri.

AUSTROtimes: Care a fost valoarea totalã
a acestei pieþe ºi cum se împarte ea între 
importatori ºi producãtorii autohtoni?

Claudiu Georgescu: Dacã avem în vedere 
toate produsele de construcþii, aºa cum 
sunt ele stipulate în directiva 89/106/CEE,
valoarea pieþei ar fi undeva la 3,5 - 3,7 mi-
liarde de euro. Deºi cota de importuri nu 
reprezintã mai mult de 35%, acestea sunt 
produsele cu valoare adãugatã mare.

AUSTROtimes: Ce perspective ale pieþei 
construcþiilor întrevedeþi pentru anul 2011?

Claudiu Georgescu: Dacã facem o corelare 
între diversele prognoze ale organismelor 
internaþionale  ºi cele naþionale, cu tot op-
timismul, vãd o scãdere de 1-1,5%, fiindcã 
piaþa construcþiilor este aproape blocatã. 
Farã investiþii masive, nu vãd o relansare 
ºi în absenþa unor politici pe termen mediu, 
vom continua sã trimitem constructorii pes-
te hotare, iar producãtorii vor  aºtepta sã 
li se plãteascã datoriile de cãtre stat, pânã 
vor închide porþile fabricilor.

INTERVIU
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Ne-am obiºnuit sã admirãm colecþiile de 
modã pe catwalk, fãrã sã ne gândim vreo-
datã cã acest domeniu ar putea avea vreo 
legãturã cu lumea materialelor de con-
strucþii. Dar, cum designerii sunt inovatori, 
totul devine posibil.

O colecþie ineditã, “Austrotherm haute cou-
ture”, a fost creatã de o echipã de tineri 
artiºti deosebit de talentaþi ºi entuziaºti. 
Totul a pornit de la ideea cã polistirenul 
poate îmbrãca o casã, într-o manierã sim-
plã ºi elegantã, cu o hainã de calitate care 
o protejeazã de intemperii ºi o face mai 
confortabilã pentru noi, oamenii.

Astfel a fost creatã aceastã colecþie unicã 
de rochii speciale pentru calendarul 
Austrotherm 2011, materialele utilizate fiind 
chiar plãcile de EPS ºi XPS. Piesele au fost 
tãiate la fabrica din Bucureºti ºi în final ex-
puse la sediul central Austrotherm. Le puteþi 
admira pe tot parcursul anului 2011, odatã cu 
utilizarea calendarului, atât de util în 
programarea lucrãrilor de construcþii.

Calendar 
inedit  
Austrotherm 
2011

FASHION
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FASHION
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Austrotherm GmbH a investit 7,7 milioane de euro în fabricile din Austria. Investiþiile concernului austriac 
au fost orientate anul acesta spre fabricile din þara natalã, în primele 6 luni ale anului fiind viratã o sumã de 
aproximativ 3,2 milioane de euro pentru optimizarea producþiei de polistiren expandat de la Pinkafeld. 

Austrotherm – pregãtit pentru 
redresarea economicã

INVESTIÞII
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Proiectele de investiþie au continuat, 
spre sfârºitul lunii august finalizându-se
ºi proiectul de investiþie în fabrica de 
XPS de la Purbach, însumând 4,5 milioane 
de euro. Investind în calitatea produselor, 
Austrotherm ºi-a asigurat un loc impor-
tant în topul producãtorilor de termoizo-
laþii. Calitatea polistirenului Austrotherm 
deschide astfel noi canale de utilizare, axate 
pe confortul utilizatorului final.
„Dispunând de aceste dispozitive tehnologice 
de ultimã generaþie, suntem în mãsurã sã 
oferim un mix de produse complex, extrem 
de competitiv din punct de vedere calita-
tiv. Aparatura este conform ultimelor norme 
ecologice, iar plãcile de polistiren rezultate 
oferã o rezistenþã extrem de mare la com-
presiune” a declarat Peter Schmid, director 
general Austrotherm GmbH. Aceastã nouã 
linie de producþie livreazã, începând cu 
luna august 2010, câteva produse a cãror 
solicitare cunoaºte un trend ascendent: 
Austrotherm XPS® TOP 70 – aeroporturi, 
ºi TOP 50 – drumuri, cãi ferate, punþi 
de parcare ºi fundaþii pentru locuinþe. 

Centrul de inovaþie tehnologicã al concer-
nului este reprezentat de Burgenland. Încã 
de la înfiinþare, din anul 1953, Austrotherm 
ºi-a urmat cu rigurozitate politica de calitate 
ºi inovaþie. În acest centru, activeazã aproxi-
mativ 200 de angajaþi, al cãror obiectiv stra-
tegic îl reprezintã asigurarea unui nivel optim 
în ceea ce priveºte calitatea polistirenului 
Austrotherm. Cea mai mare fabricã de poli -
stiren extrudat din Austria este cea din 
Purbach, care a devenit, odatã cu deschiderea 
sa în 1991, centrul tehnologiei în industria 
producãtoare de XPS. Din 2005, furnizeazã 
"know-how" celor douã fabrici - „fiice” ale 
concernului, din România ºi din Serbia. 
„Odatã cu investiþiile realizate în centrul 
nostru de cercetare din Burgland am inves-
tit nu doar în know-how , în inovaþie, ci ºi 
în nevoile consumatorului final, pentru a fi 
mai aproape de clienþii noºtri”, a adãugat 
Peter Schmid. În afara celor douã fabrici din 
Purbach ºi Pinkafeld, concernul Austrotherm 
înseamnã 17 fabrici de producþie pentru poli-
stirenul expandat ºi extrudat în 11 þãri, 840 de 
angajaþi ºi o cifrã de afaceri de 170 milioane 
de euro.

INVESTIÞII

Peter Schmid, director general Austrotherm GmbH
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Izolarea unei locuinþe trebuie gânditã ca o 
anvelopã termicã, de la fundaþie pânã la 
acoperiº. Austrotherm, unul dintre producã-
torii de materiale termoizolante consacraþi 
atât pe piaþa europeanã, cât ºi în România, 
recomandã folosirea produselor adecvate 
fiecãrei izolãri termice în parte. 
Pentru cã odatã cu venirea lui 2011 cer-
tificatele de performanþã energeticã devin 
obligatorii, proprietarii locuinþelor unifami-
liale ºi ai apartamentelor din blocuri sunt 
nevoiþi sã punã documentul la dispoziþia 
potenþialilor cumpãratori sau chiriaºi. Con-
form legii, locuinþele vor fi clasificate dupã 
standardele europene, clasa A demonstrând 
cã izolaþia termicã a casei este foarte bunã, 

Certificatul energetic, 
obligatoriu din ianuarie 2011

ACTUALITATE

cu pierderi de cãldurã minime. Poziþionarea 
locuinþei într-o clasã inferioarã, de tipul C 
sau D, va îngreuna vânzarea sau închirierea 
unei proprietãþi. Prin urmare, termoizolarea 
locuinþelor ºi certificatul energetic devin fac-
tori importanþi de decizie ºi selecþie pentru 
cumpãrãtori sau chiriaºi. Un bilanþ al cos-
turilor de întreþinere pentru o casã unifami-
lialã, reabilitatã termic cu sistem termoizo-
lant de 5 cm, aratã cã pentru sezonul rece, 
acestea sunt cu 44% mai mici decât în cazul 
unei locuinþe neizolate. Dacã izolaþia ter-
micã este de 10 cm, costurile de întreþinere 
vor fi reduse cu 68%. 
Austrotherm recomandã pentru zona de 
fundaþie, subsol ºi soclu, folosirea plãcilor 

de polistiren extrudat, respectiv Austrotherm 
XPS® TOP 30 sau Austrotherm XPS® 
TOP P. Pentru izolarea termicã a 
pereþilor exteriori, polistirenul expan-
dat este cel mai potrivit, respectiv 
Austrotherm EPS® AF 70, Austrotherm EPS® 
AF 80 sau Austrotherm EPS® AF-PLUS. 
Izolarea acoperiºurilor sau teraselor se 
poate realiza atât cu EPS, cât ºi cu XPS, 
în funcþie de sistemul ales. Prin aceste îm-
bunãtãþiri aduse locuinþei, se obþine o clasã 
energeticã favorabilã. 
Certificatul energetic este necesar nu doar 
în cazul în care intenþionaþi sã vindeþi sau 
sã închiriaþi, ci ºi în cazul succesiunii sau 
asigurãrii locuinþei. 
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Distractiv, plãcut, util – alte 
faþete ale polistirenului de la 
Austrotherm!

Calitate, rezistenþã la infiltraþiile de apã,
eficienþã sporitã în termoizolare - sunt doar 
câteva dintre caracteristicile pe care clienþii 
noºtri le asociazã cu produsele Austrotherm.
Sunt puþini cei care ºtiu cã plãcilor de 
polistiren li se poate asocia o laturã 
umanã, emoþionalã. Cu ajutorul poli-
stirenului, putem îmbina într-o formã 
deosebit de artisticã utilul cu plãcutul,
am ajuns la aceastã concluzie dupã o scurtã, 
dar fascinantã vizitã la Grãdiniþa nr. 188 din 
sectorul 2, Bucureºti. Aici, prin devotamen-
tul ºi talentul artistic al doamnei educatoare 
Nicoleta Gheorghe, plãcile de polistiren au 
cãpãtat noi valenþe. A fost un cadou fãcut 
din suflet pentru copii, un minunat decor de 
toamnã, realizat cu multã rãbdare, migalã, 
dar mai ales pasiune. Albã ca Zãpada ºi cei 
ºapte pitici, Scufiþa Roºie, Capra cu trei iezi, 
diverse machete tematice, întreg universul 
copilãriei a prins contur din plãcile de poli-
stiren în mâna doamnei educatoare. Mo-
tivele? Este uºor, simplu de mânuit, se poate 
tãia fãrã probleme ºi este ieftin. Fascinant, 
nu-i aºa? Imaginaþia a dat naºtere unor uti-
lizãri atât de sensibile ale unui produs des-
tinat în special domeniului construcþiilor.
Trebuie sã recunoaºtem cã am fost foarte 
plãcut surprinºi de utilitatea gãsitã pro-
duselor noastre. ªi ce sentiment frumos 
am trãit atunci când am gãsit copiii care se 
jucau „gãrduþuri”, înfigând niºte beþiºoare 
colorate în mici bucãþi de polistiren! Într-un 
zumzet amestecat între „Doamnã, Doamnã, 
vreau ºi eu!” ºi „Gãrduþul meu este cel mai 
frumos!”, copiii îºi urmau imaginaþia, lucrãrile 
fiind prezentate dupã program pãrinþilor.
Nu ne rãmâne decât sã mulþumim doamnei 
educatoare pentru ingeniozitatea cu care a 
gãsit astfel de utilizãri polistirenului, pentru 
zâmbetul pe care ni l-a adus pe buze, ºi 
sã-i urãm mult succes în cariera pedagogicã!
Felicitãri, doamnã!

DIVERSITATE
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Istoric:

Conacul Capra a fost naþionalizat în peri-
oada comunistã ºi aici a funcþionat pentru 
o vreme sediul unui C.A.P. Abia în luna mai 
1994, aceastã construcþie a intrat în admi-
nistrarea Muzeului Judeþean de Etnografie ºi 
al Regimentului de Graniþã, instituþie care, în 
ciuda repetatelor demersuri întreprinse, nu a 
beneficiat de susþinere financiarã pentru lu-
crãrile de expertizare, conservare, restaura-
re ºi amenajare a obiectivului. În noiembrie 
2002, clãdirea, parcul dendrologic ºi terenul 
aferent au trecut în administrarea Primãriei 
Caransebeº. Ajunsã într-o stare avansatã de 
degradare, singura soluþie de a mai salva 
ceva a fost vânzarea acestei proprietãþi cãtre 
un om cu suflet ºi pasiune pentru istorie. 
Conacul Capra ºi terenul aferent au fost 

atribuite societãþii Gurgu ProdCom SRL, 
noul proprietar fiind obligat sã refacã clã-
direa, respectând procedura de restaurare a 
imobilelor cu valoare istoricã. “Prin strânsa 
legãturã cu clienþii noºtri ºi cu piaþa con-
strucþiilor, încercãm sã clãdim astãzi ceea 
ce clienþii de case din lemn vor dori sã con-
struiascã mâine. Continuãm sã ne dezvoltãm 
ideile, din dorinþa de a veni în întâmpinarea 
clienþilor cu proiecte ce reprezintã mai mult 
decât o simplã casã de locuit. Nu suntem 
niciodatã mulþumiþi ºi continuãm sã îm-
bunãtãþim ºi sã dezvoltãm calitatea lu-
crãrilor noastre” – precizeazã Mihai Gurgu, 
managerul societãþii Gurgu ProdCom SRL.
Austrotherm a devenit un partener de în-
credere în realizarea acestei lucrãri de res-

taurare, furnizând pentru Conacul Capra 
polistiren expandat, polistiren extrudat, 
profile ºi ornamente pentru faþadã. Aus-
trotherm este compania care oferã soluþii 
tehnice inovatoare pentru termoizolarea 
faþadelor, atât arhitecþilor, constructorilor ºi 
distribuitorilor de materiale de construcþii, 
cât ºi celor care construiesc în regim privat. 
Arhitectura cu aer aristocratic a Conacului 
Capra începe acum sã prindã contur ºi iese 
la luminã o clãdire istoricã pe care mulþi o 
credeau pierdutã, poate pentru totdeauna. 

Conacul Capra din localitatea Jupa, municipiul Caransebeº, a fost construit în 1795 ºi era 
cândva o clãdire impunãtoare. A fost nevoie doar de un impuls ºi de o investiþie con-
sistentã pentru a ridica din ruinã acest conac cu valoare istoricã. Austrotherm participã 
la lucrarea de restaurare prin asigurarea unor materiale termoizolante de cea mai bunã 
calitate.

Conacul Capra, ridicat din ruinã

   1795 - sunt finalizate lucrãrile la    
Conacul Capra
   În perioada comunistã, devine sediu  
C.A.P.
   Luna mai 1994  - intrã în adminis-
trarea Muzeului Judeþean de Etnografie 
ºi al Regimentului de Graniþã
   În noiembrie 2002, clãdirea, parcul 
dendrologic ºi terenul aferent au trecut 
în administrarea Primãriei Caransebeº
   2009 - este atribuit societãþii Gurgu 
ProdCom SRL, noul proprietar fiind 
obligat sã refacã clãdirea, respectând 
procedura de restaurare a imobilelor cu 
valoare istoricã.

LUCRÃRI DE REFERINÞÃ
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“Sã execuþi case din lemn ºi sã devii un 
constructor de succes nu se întâmplã peste 
noapte. Acest lucru are loc doar printr-o 
acumulare de viziuni, sprijinitã de o echipã 
puternicã ºi o strânsã legãturã cu vânzãto-
rii ºi subcontractorii. Reputaþia se câºtigã 
ºi se clãdeºte în timp prin sinceritate, spirit 
artistic, corectitudine, creativitate ºi cel mai 
important este sã te dedici ºi sã ai o pasi-
une pentru construirea de case din lemn. 
Aceastã reputaþie nu vine de la sine, ci se 
câºtigã cu fiecare casã pe care o construim. 
Am ales produsele Austrotherm deoarece 
sunt de calitate superioarã, faþã de alte 
produse care se gãsesc în comerþ. În plus, 
am beneficiat ºi de consultanþã tehnicã, iar 
sfaturile primite din partea specialiºtilor 
Austrotherm au fost foarte utile”, mai spune 
domnul Mihai Gurgu.

LUCRÃRI DE REFERINÞÃ

Conacul Capra în timpul lucrãrilor de reconstrucþie
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Implicare extremã

Puternic mediatizatã la nivel naþional ºi 
beneficiind de o audienþã cu mult peste aº-
teptãrile organizatorilor, Cupa Austrotherm 
a inaugurat cu succes seria parteneriate-
lor cu unul dintre cele mai apreciate ºi 
iubite sporturi. Pe data de 10 iulie 2010, 
în apropierea circuitului de motocros 
din Zãrneºti, Mani Gyenes, Alex Gârba-
cea ºi Ervin Kovacs au fost declaraþi marii 
câºtigãtori ai Cupei Austrotherm, eveniment 
care a înglobat cea de-a patra etapã din 
actualul sezon al Campionatului Est Euro-
pean de Enduro ºi prima etapã din Cam-
pionatul Naþional de Enduro. Austrotherm 
a fost sponsor principal al evenimentului, 
care a beneficiat ºi de pe urma unei pre-
zenþe numeroase din partea concurenþilor. 
Astfel, s-au înscris 77 de concurenþi din 
Olanda, Elveþia, Ungaria ºi România. Cupa 
Austrotherm a însemnat douã zile ex-
traordinare de Enduro clasic, pe un tra-
seu extrem de solicitant, în special din 
cauza ploii care a precedat evenimentul. 
Traseul de 40 de kilometri nu a fost unul 
uºor, pentru concurenþii înscriºi la clasa A 

(avansaþi), dar mai ales pentru cei de la 
clasa B (începãtori). Pentru clasa A, vic-
toria pe echipe a revenit teamului Vectra 
Racing, trei din cei patru piloþi - Mani Gyenes, 
Marcel Butuzã ºi Alex Gârbacea - concurând 
ºi în competiþia individualã. Colegii lor, pi-
loþii din cadrul Moto Club Vectra Zãrneºti, 
au reuºit sã câºtige competiþia pe echipe 
la clasa B, ceea ce a fãcut ca ambele vic-
torii sã rãmânã la Zãrneºti. La clasa B, 
Gheorghe Barbos de la Moto Club Vectra 
Zãrneºti, câºtigãtorul acestei etape, a profitat 
de faptul cã principalii sãi rivali au primit pe-
nalizãri, mai exact Lucian Neaga (câºtigãtor 
al Red Bull Romaniacs 2010 clasa hobby) ºi 
Krisztian Nagy. Pentru clasa C (hobby) s-a 
impus Nicolae Jaja, sportiv legitimat tot la 
Moto Club Vectra Zãrneºti, în timp ce, la ca-
tegoria „Fete” s-a impus Sorina Sandu de la 
Comexim Lupeni. Urmãtoarea ediþie a Cupei 
Austrotherm va avea loc cel mai probabil 
tot în luna iulie 2011, transformând astfel 
asocierea cu cel mai important eveniment 
de Enduro clasic într-o tradiþie localã.

CONCURS

Cupa Austrotherm - Enduro
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ECHIPA

Prezentarea echipei 

Maria Zarafin

CV pe scurt: A absolvit în 1995 colegiul de Administraþie ºi Biroticã din cadrul Facultãþii de Litere, Universi-
tatea Bucureºti, în prezent fiind studentã în anul I la Facultatea de Management din cadrul URA. Dupã termi-
narea colegiului, în perioada 1997 - 2004, a lucrat în departamentul facturare, apoi ca asistent administrator 
sucursalã ºi asistent departament resurse umane în cadrul Paneuro Trading. Din 2004, ocupã funcþia de 
operator facturare Austrotherm, în prezent fiind credit controller în cadrul departamentului contabilitate al 
aceleiaºi companii. 

Activitate: Legãturã permanentã cu clienþii ºi colegii din cadrul departamentului vânzãri; monitorizarea comenzilor ºi a încasãrilor zilnice; 
verificarea bonitãþii clienþilor actuali, precum ºi a clienþilor noi; urmãrirea derulãrii contractelor ºi respectarea termenelor de platã, inclusiv 
a limitei de credit; întocmirea rapoartelor de debit pentru fiecare manager de zonã; întocmirea notificãrilor ºi înºtiinþãrilor de platã cãtre 
clienþi ºi în cazuri extreme externalizarea clienþilor cu debite foarte întârziate cãtre departamentul juridic.
Hobby: Timpul liber îl aloc familiei, îmi place natura ºi sunt pasionatã de tot ce înseamnã stil de viaþã sãnãtos (uneori spre disperarea 
colegilor de birou).
Motto: “Promisiunea fãcutã este datorie curatã”, cu trimitere, evident, la promisiunile legate de plata restanþelor. 

“Obiectivul meu este acela de a reduce la minimum riscul de neplatã ºi de a mã asigura permanent de bonitatea partenerilor noºtri 
actuali ºi potenþiali. Munca mea presupune o comunicare permanentã, iar acest lucru mã defineºte. Fiecare persoanã cu care interacþionez 
presupune o abordare diferitã, pentru fiecare colaborator mi-am structurat o anumitã strategie de lucru, iar asta face munca mea mai 
interesantã ºi, de ce nu, mai palpitantã”.

Nina Vlaºca

CV pe scurt: 
Absolventã a Institutului Politehnic Bucureºti, inginer în cadrul fostului Institut de Cercetãri Metalurgice 
Bucureºti (ICEM), apoi în cadrul departamentului de contabilitate al Paneuro Trading. Din 2007, devine mem-
bru al echipei Austrotherm ca funcþionar în activitãþi comerciale, administrativ ºi preþuri. În toamna anului 
2009, a preluat activitatea de logisticã a firmei. 

Activitate: Preluarea ºi procesarea comenzilor primite de la client; planificarea ºi coordonarea procesului de distribuþie; organizarea 
activitãþii de expediere cãtre clienþii interni ºi externi; verificarea kilometrilor tarifari ºi a facturilor de transport. 
Hobby: Îmi place sã-mi petrec timpul liber în drumeþii montane sau în grãdinã, unde plantez flori ºi le urmãresc cum se dezvoltã. 
Motto: Distribuþia trebuie sã asigure marfa portivitã, cantitãþile potrivite, în timpul potrivit, la locul potrivit.

“Desfãºor în cadrul Austrotherm o activitate dinamicã, ce necesitã multã atenþie pentru a evita incidentele nedorite precum interpretarea 
greºitã a unei comenzi, erorile cantitative sau nerespectarea termenelor de livrare. Satisfacþia clientului este obiectivul meu permanent”.
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Dintre toate lucrurile care ne înconjoarã, locuinþele noastre sunt întotdeauna cele mai 
importante. Pentru cã ele ne fac sã ne simþim protejaþi, pentru cã întreþinerea lor ne 
costã mai mult sau mai puþin, pentru cã ele dureazã o viaþã sau se dãrâmã la cea mai 
micã atingere.

Orice construcþie durabilã are un secret. Orice construcþie durabilã conþine materiale de 
calitate superioarã, motiv pentru care vã recomandãm gama de polistiren extrudat 
Austrotherm XPS® TOP.


