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AUSTROTHERM EPS® AF-PLUS 
Produse. Izolaþia perfectã pentru faþade

CASA VERDE
Ecologie. Soluþia eco pentru reducerea cheltuielilor de energie

AUSTROTHERM ÎªI PREMIAZÃ COLABORATORII
Concurs. Recompensa celor mai bune rezultate
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Credite pentru termoizolarea 
clãdirilor de locuit

Schemele de creditare propuse 
de Guvern au fost acceptate ºi 
implementate doar de cãtre trei 
bãnci: CEC, BCR ºi Raiffeisen, care 
cre diteazã momentan persoanele 

fizice (fie sub formã de proprietar individual sau asociaþie de 
proprie tari).  Un astfel de credit se acordã pe o perioadã de maxi-
mum 5 ani, iar autoritãþile administraþiei publice locale pot finanþa 
lucrãrile de reabilitare în cuantum de maximum 30% din valoarea 
prevãzutã în devizul general. 

 FINANÞE      08

Din pasiune pentru raliuri

Visele sunt motorul vieþii. 
Raliul este visul meu. Motivaþia 
din spatele fiecãrui sportiv este de 
cele mai multe ori personalã, dar 
în ceea ce mã priveºte cred cã a te 
dedica unei pasiuni, a urma un vis 

ºi a crede în forþa ºi talentul tãu sunt lucruri care fac viaþa sã merite 
a fi trãitã. Satisfacþia cea mai mare pentru un sportiv nu este doar 
succesul, rezultatele sunt direct proporþionale cu banii investiþi ºi 
cu sacrificiul fãcut. Satisfacþia cea mai mare este, cel puþin pentru 
mine, atragerea altor oameni ºi parteneri cãtre acest sport.

 RALIURI      10

Ciocârlia SRL ºi construcþia 
Seminarului Teologic de la 
Alba Iulia

Finanþat de Ministerul Educaþiei 
ºi Cercetãrii, Seminarul din muni-
cipiul Alba Iulia este construit în 
parteneriat cu Austrotherm, de 
Ciocârlia SRL, firmã înfiinþatã în 

anul 1993, cu o vastã experienþã în domeniul construcþiilor. 
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Investim în viitorul nostru
Anul care se încheie a fost un test 
pentru noi toþi. Lumea se schimbã 
rapid, se transformã, iar a þine pasul 
cu toate aceste transformãri reprezintã 
un examen care ne pune pe toþi la în-
cercare. Am învãþat cu toþii cã trebuie 
sã fim din ce în ce mai responsabili, 
atât cu planeta pe care trãim, cât ºi cu 
cei din jurul nostru. Primul pas l-am 
fãcut deja, cei mai mulþi dintre noi, 
atunci când am conºtientizat cã tre-
buie sã ieºim din epoca risipei, sã ne 
eficientizãm consumul energetic ºi sã 
preþuim resursele de care dispunem. 

Prin însuºi obiectul nostru de activitate, noi, cei de la Austrotherm, 
ne-am luat angajamentul sã pãºim pe un drum al responsabilitãþii 
ºi al respectului pentru o naturã curatã. Producem de mulþi ani 
materiale termoizolante ecologice, care ajutã la pãstrarea unui me-
diu curat. Aceasta este prima parte a contribuþiei noastre, pe care 
suntem mândri cã o putem continua cu succes. 
Schimbãrile economice din ultimii ani au arãtat, însã, cã nu e sufi-
cient sã ai doar bune intenþii, ci cã adevãrata valoare e adusã de 
efort permanent ºi de performanþã. Creºterea pe care am înregis-
trat-o în acest an plin de provocãri ne demonstreazã cã suntem pe 
drumul cel bun. ªi demonstreazã asta, mai ales, clienþilor noºtri, 
care ne-au onorat cu încrederea lor, încredere pe care ne strãduim 
sã o pãstrãm în fiecare zi. 
Grija faþã de mediu ºi diminuarea consumului de energie sunt 
obiec tive ale oamenilor responsabili. Iar partenerii noºtri dau 
dovadã de responsabilitate alegând sã investeascã în materiale de 
cea mai bunã calitate, pentru ca aceastã grijã sã fie concretizatã în 
rezultate mãsurabile. De aici începe contribuþia Austrotherm. Am 
oferit ºi vom continua sã oferim produse la cele mai înalte stan-
darde, pentru a ne ridica la înãlþimea schimbãrii din care facem cu 
toþii parte. 
O evoluþie de ansamblu de peste 25% în volume, într-un an de 
crizã, este ceea ce ne face sã prezentãm acest bilanþ cu încredere 
în viitor. Este recunoaºterea efortului nostru de a excela prin cali-
tate ºi seriozitate. Suntem, de asemenea, conºtienþi cã e doar unul 
dintre primii paºi pe care i-am fãcut, ºi cã ne aºteaptã numeroase 
alte provocãri. De aceea, în anul care urmeazã, ne propunem sã 
continuãm aceastã curbã ascendentã ºi sã o accelerãm. Nu numai 
cã nu ne vom opri, dar, împreunã cu cei care au nevoie de noi ºi 
care ne apreciazã munca, planificãm sã ne extindem activitatea 
prin deschiderea celei de-a treia fabrici Austrotherm în România, în 
momentul în care situaþia din piaþã ne va permite. Oferind o gamã 
ºi mai largã de produse pe piaþã, ne luãm angajamentul de a fi în 
continuare responsabili alãturi de cei care, prin responsabilitatea 
lor, constituie motivul activitãþii noastre.

Ing. Serghei NEGULESCU
Director Austrotherm Com SRL
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PRODUSE

Prima etapã în termoizolarea unei case 
este alegerea unor produse de calitate, 
care sã ofere în timp eficienþã energe-
ticã prin reducerea pierderilor de cãldurã 
la nivelul pereþilor ºi nu numai. Încãlzirea 
locuinþei pe timp de iarnã ºi climatizarea 
în timpul verii presupun cheltuieli ridicate, 
motiv pentru care a fost dezvoltat concep-
tul de conservare a energiei prin izolarea 
clãdirilor cu polistiren. O asemenea lucrare 
nu oferã doar un raport calitate-preþ foar-
te bun, ci reprezintã ºi o soluþie fiabilã în 
domeniul construcþiilor. Practic, rezultã o 
economie importantã de bani, având în 
vedere cã 67% din pierderile de cãldurã 
ale unei case se realizeazã prin acoperiº, 
pereþi sau subsoluri neizolate. Izolaþia cu 
Austrotherm EPS® reduce consumul de 
e nergie ºi asigurã un confort termic superior. 

Greutatea redusã transformã polistirenul în 
materialul ideal pentru termoizolarea faþa-
dei, acesta fiind uºor de aplicat pe orice tip 
de structurã, fãrã sã o afecteze. 
Austrotherm EPS® reprezintã soluþia perfectã 
pentru termoizolarea la exterior a fa þadelor, 
teraselor ºi acoperiºurilor în pantã, dar ºi 
pentru termoizolarea la interior, în cazul 
pardoselilor ºi a pereþilor despãrþitori. Vârful 
de gamã  Austrotherm EPS® AF-PLUS cores-
punde celor mai exigente cerinþe pen tru ter-
moizolaþiile de faþade, având un coeficient 
de transfer termic cu circa 20% mai mic 
(λ = 0,032 W/mK), comparativ cu cel al plãcilor 
de polistiren clasic destinat faþadelor - 
Austrotherm EPS® AF80. Este un tip de 
polistiren creat prin combinarea perlelor de 
polistiren cu praful de grafit. Prin aplica-
rea unui înveliº grafitat la nivelul perlei de 
polistiren creºte rezistenþa termicã, mãrin-
du-se substanþial ºi capacitatea de reflexie 
termicã. Cu alte cuvinte, Austrotherm EPS® 
AF-PLUS oferã termoizolaþiei un randament 
termic superior, folosind doar 80% din gro-
simea variantei clasice de polistiren. 

Plãcile de polistiren grafitat pot fi utilizate 
ºi în cazul suprafeþelor înguste, cum ar fi 
sub glafurile de fereastrã. Se pot obþine re-
zultate foarte bune chiar dacã spaþiul des-
tinat izolaþiei termice este mic. Altfel spus, 
grosimea de 8 cm a termoizolaþiei realizate 

Austrotherm EPS® AF-PLUS – 
izolaþia perfectã pentru faþade

cu Austrotherm EPS® AF-PLUS echivaleazã 
cu 10 cm, în cazul utilizãrii plãcilor clasice 
de polistiren Austrotherm AF80. Produsul 
Austrotherm EPS® AF-PLUS prezintã poro-
zitate deschisã, elasticitate ºi absorbþie fo-
nicã superioarã, muchii drepte pentru con-
tururile laterale, dimensiuni utile de 1.000 
x 5.00 mm ºi suprafaþã utilã de 0,5 m2. În 
plus, produsul este reciclabil.

Domenii de utilizare:
   faþade tencuite - termosistem;
   faþade ventilate;
   faþade - pereþi exteriori pe structuri
   uºoare;
   faþade - pereþi bistrat cu sau fãrã spaþiu    
   de ventilare.

Date tehnice:
   porozitate deschisã;
   forma contururilor laterale: muchii
   drepte;
   dimesiuni placã: 1000 x 500 mm;
   suprafaþã placã: 0,5 m2;
   conductivitate termicã de calcul: 
   λc = 0,032 W/mK;
   conductivitate termicã efectivã: 
   λef = 0,032 W/mK;
   rezistenþã la încovoiere: 
   BS125 ≥ 125 kPa (12,5 t/m2);
   rezistenþã la tracþiune: 
   TR150 ≥ 150 kPa (15 t/m2).

Austrotherm EPS® AF-PLUS

Plãcile de polistiren Austrotherm EPS® 
AF-PLUS au o dungã roºie pe laterala 
pache tului, cu scopul de a fi mai uºor de 
identificat la raft.
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Ce înseamnã o „casã verde”?
Sunt multe metode de a construi o casã, 
dar cum tendinþa ºi directivele la nivel in-

ternaþional tind cãtre un consum redus de 
energie ºi costuri cât mai mici de întreþi-
nere, este recomandat sã se construiascã 
inteligent. Încãlzirea standard, cu gaze, este 
cel mai des întâlnit sistem de încãlzire în 
România, dar ºi cel mai mare consumator 
de energie. 
Conceptul de „casã verde” sau „casã eco-
logicã”, aduce un plus procesului de efici-
entizare energeticã a clãdirilor caracterizat 
în primul rând prin faptul cã utilizeazã surse 
de energie nepoluante ºi materiale de con-
strucþii eco. Supranumitã ºi casa viitorului, 
deoarece energia pe care o consumã  presu-
pune cheltuieli foarte mici, o casã ecolo gicã 

utilizeazã surse regenerabile de energie, 
mai exact instalaþii solare, fotovoltaice, cen-
trale eoliene sau pompe de cãldurã. O casã 

ecologicã nu înseamnã doar o construcþie 
din lemn ºi alte materiale 100% naturale aºa 
cum o definesc ecologiºtii, aºa cum proba-
bil am avea tendinþa sã credem.
Deºi definiþiile sunt asemãnãtoare, dife-
renþele au fost deja dovedite în timp. În 
primul rând, o casã ecologicã este o casã 
inteligentã, care nu pre zintã niciun fel de 
pierderi energetice, deoarece este foarte 
bine termoizolatã ºi materialele utilizate 
sunt reciclabile. 
În al doilea rând, costurile pentru întreþi-
nerea unei case ecologice se diminueazã 
semnificativ, dacã este asociatã cu o casã 
pasivã. Pe lângã panourile solare ºi materia-

lele de construcþie eco, aplicarea unei izo-
laþii termice bine executate creºte eficienþa 
din punct de vedere energetic a unei clãdiri. 
Proprietarii pot beneficia astfel de o con-
strucþie de înaltã calitate, o locuinþã cãldu-
roasã ºi protejatã de zgomot, dar care oferã 
ºi un mediu sãnãtos la interior. 
Panourile solare, izolaþia termicã, vopselele 
bio, podelele din bambus ºi geamurile cu 
protecþie solarã, eventual ºi un acoperiº 
învelit cu gazon ºi arbuºti, sunt toate atri-
butele unei case ecologice.

Eficienþa energeticã cu termoizolaþii 
de calitate
Pentru a economisi energie este recoman-
datã izolarea locuinþei cu polistiren. Existã 
o tendinþã de dezvoltare rapidã a caselor 
pasive, pentru care guvernele unor þãri 
europene oferã sprijin financiar tuturor 
acelora care construiesc inteligent, în spe-
cial locuinþe eficiente energetic, ecologice  
ºi care nu dãuneazã sãnãtãþii celor care 
locuiesc în acestea. În acest sens, Uniunea 
Europeanã a elaborat câteva directive, 

Casa Verde: soluþia eco pentru 
reducerea cheltuielilor de energie

Specialiºtii au demonstrat cã o casã ecologicã reduce la 
jumãtate cheltuielile, iar prin asocierea cu o casã pasivã, 
acestea pot ajunge pânã la un sfert din totalul unei facturi 
la energie pentru o casã tradiþionalã încãlzitã cu gaze.

ECOLOGIE
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printre care ºi „The Energy Performance 
Directive” (Directiva Performanþei Energe-
tice), care obligã inclusiv România ca stat 
membru sã termoizoleze clãdirile vechi 
ºi noi, astfel încât sã scadã consumul de 
e nergie. Acesta este motivul care a deter-
minat ºi constructorii români sã adopte 
tehnologii noi ºi construirea de case pasive, 
în locul construcþiilor clasice.  
Concluzia specialiºtilor germani ºi austrieci 
este cã, pentru o casã pasivã, nu este ne-
voie de instalaþie de încãlzire, ci doar de o 
foarte bunã termoizolare ºi un sistem efi-
cient de ventilaþie cu schimbãtor de cãldurã. 
Conform studiilor efectuate de Passivhaus 
Institut, o casã pasivã, dupã modelul celor 

construite în Germania sau Austria, are ne-
voie de doar 10-15 kWh/m2 pe an, în com-
paraþie cu o locuinþã standard unde cifrele 
sunt de cel puþin opt ori mai mari. 
O casã ecologicã presupune costuri supli-
mentare în timpul lucrãrilor de construcþie, 
începând cu realizarea unui termosistem 
de calitate, cu rame termoizolate pentru fe-
restre ºi geam triplu stratificat, cu un sistem 
special de ventilaþie ºi finalizând cu imple-
mentarea etanºãrii perfecte a anvelopei lo-
cuinþei. Toate aceste costuri se amortizeazã 
în timp datoritã economiilor obþinute prin 
eliminarea sistemului clasic de încãlzire ºi 
reducerea transferului termic dinspre in-
terior cãtre exterior ºi invers. Cu sau fãrã 

sistem clasic de încãlzire, termoizolaþia îºi 
spune pe deplin cuvântul, iar Austrotherm 
recomandã izolarea gânditã ca o anvelopã 
termicã de la subsol, pânã la acoperiº, re-
alizatã prin alegerea polistirenului potrivit 
ºi folosirea lui la locul potrivit: Austrotherm 
XPS® ºi Austrotherm EPS®. 

Programul „CASA VERDE”
„Casa Verde” este doar un program care 
do reºte sã dea un impuls pentru a alege 
energii curate, dar nu subvenþioneazã inte-
gral o casã ecologicã. De altfel, acesta este 
ºi obiectivul acestui program - finanþarea 
de la Fondul pentru Mediu a proiectelor de 
înlocuire sau completare a sistemelor cla-
sice de încãlzire, cu sisteme care utilizeazã 
e nergie solarã, e nergie geotermalã ºi ener-
gie eolianã sau alte sisteme care conduc la 
îmbunãtãþirea calitãþii aerului, apei ºi solu-
lui. Administraþia Fondului pentru Mediu 
(AFM) acordã pânã la 6.000 de lei/be neficiar 
pentru instalarea de panouri solare ºi pânã 
la 8.000 de lei/beneficiar pentru pompele 
de cãldurã. 
Pentru cei care doresc instalarea unor sis-
teme de producere a energiei termice pe 
bazã de peleþi, brichete, tocãturã lemnoa-
sã sau orice alt tip de reziduuri ºi deºeuri 
ve getale, agricole, forestiere sau silvice, 
Fondul de Mediu acordã pânã la 6.000 de 
lei. Nu sunt acceptate în program aparta-
mentele de bloc. Din categoria persoane 
fizice, numai proprietarii de locuinþe unifa-
miliale ºi cei ai caselor duplex pot accesa 
aceste fonduri. În plus, solicitantul trebuie 
sã aibã domiciliul pe teritoriul României, 
sã fie proprietar sau coproprietar al imobi-
lului unde se implementeazã proiectul, iar 
clãdirea respectivã sã nu facã obiectul unui 
litigiu în curs de soluþionare la instanþele 
judecãtoreºti, al vreunei revendicãri sau 
proceduri de expropriere pentru cauza de 
utilitate publicã. 

O altã condiþie esenþialã este de a nu avea 
restanþe la bugetul local sau la cel de stat.

Sistemul de izolare termicã propus de Austrotherm, specialistul numarul 1 în termoizolaþii, 
vã asi gurã numeroase avantaje:

ECOLOGIE

confort maxim, în condiþii de temperaturã la nivelul suprafeþelor interioare de minimum 
20°, ceea ce înseamnã un perete cald. 
economii uriaºe la facturile pentru consumul de energie necesar încãlzirii locuinþei, prin   
utilizarea plãcilor de faþadã Austrotherm EPS® AF-PLUS.
opþiuni multiple pentru termoizolare: puteþi opta pentru grosimi ale stratului termoizo-
lant cuprinse între 6 ºi 50 cm. Sistemul exterior de izolare termicã previne variaþiile de 
temperaturã ºi de tensiune la nivelul peretelui.



AUSTROtimes Nr. 5 / decembrie 20116

Perla Atlanticului de Nord
În 2012, Austrotherm Com SRL va trimite 
un grup de 22 de persoane într-o escapadã 
de vis în mijlocul izvoarelor geotermale din 
Islanda. 

Radisson Blu Saga – Reykjavík - 1 noapte
Blue Lagoon – Grindavík - 1 noapte
Partener cãlãtorie - Lufthansa

Ziua 1 
Reykjavík, Islanda - 1 noapte

Reykjavík este denumit cu afecþiune “Cel 
mai mare Oraº Mic din Lume”. 

Turul organizat al oraºului Reykjavík este 
o introducere detaliatã ºi completã asupra 
trecutului ºi prezentului capitalei islandeze. 
Pe parcursul acestui tur veþi vizita princi-
palele atracþii ale oraºului, atât în prome-
nadã, cât ºi cu autocarul.
Douã din cele mai importante obiective ce 
vor fi vizitate pe parcursul acestui tur sunt:

Perla (Perlan)
Perla este situatã pe dealul Öskjuhlíõ. A fost 
construitã deasupra a 6 rezervoare imense
care stocheazã apa termalã. Capacitatea 
fiecãruia din aceste rezervoare este de 
4.000.000 litri de apã, având o temperaturã 
medie de 85°C. Perla a fost construitã în 

CONCURS

Austrotherm îºi premiazã 
colaboratorii cu o escapadã de vis
Concursul distribuitorilor Austrotherm Com SRL

1988, proiectantul fiind Ingimundur Svein-
sson. O cupolã din sticlã a fost constru-
itã deasupra rezervoarelor gigantice. Sub
aceastã cupolã se regãseºte un restaurant 

Din dorinþa de a fi mai aproape de partenerii noºtri fideli, am decis ca, începând cu acest an, sã oferim 
câte o excursie ca recompensã pentru cele mai bune rezultate. Anul acesta, zece dintre dumneavoastrã 
vor fi invitaþi sã cãlãtoreascã alãturi de Austrotherm spre o destinaþie specialã, þara de gheaþã ºi foc, 
Islanda. Acest eveniment va fi primul dintr-un lung ºir de frumoase activitãþi pe care le vom organiza 
împreunã cu cei care au ales sã lucreze cu noi.
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Islandei înainte de plecarea cãtre Bucureºti. 
Autocarul vã va conduce cãtre un restaurant 
cu specific local, unde veþi putea lua masa 
de searã. La finalul serii se va face transferul 
cu autocarul cãtre Aeroportul Internaþional 
Keflavík.

Ziua 4

Zbor cu compania Lufthansa: Keflavík – 
Düsseldorf – Bucureºti.

Pentru regulament ºi mai multe informaþii, 
accesaþi www.austrotherm.com

CONCURS

rotativ de 5 stele, ce oferã o priveliºte de
360° asupra oraºului Reykjavík ºi a 
împrejurimilor sale.

Hallgrímskirkja 
(Cea mai mare bisericã din Islanda)
Biserica a fost proiectatã de arhitectul Guøjón 
Samúelsson. A fost proiectatã având la bazã 
formaþiunile de rocã vulcanicã ce se regãsesc 
pe tot teritoriul Islandei. Biserica a fost con-
struitã în peste 40 ani ºi inauguratã în 1986.
Hallgrímskirkja are 74,5 m înãlþime, este cea 
mai mare bisericã din Islanda ºi principalul
punct de atracþie din Reykjavík – întrucât 
turnurile ei pot fi vãzute din orice colþ al
oraºului.

Ziua 2
Blue Lagoon – Grindavík, Islanda - 1 noapte

Blue Lagoon este o companie inovatoare 
ce activeazã în domeniile de sãnãtate, well-
ness ºi produse de îngrijire a pielii ºi este 
susþinutã integral de energia geotermalã 
a Islandei. Localizatã în mijlocul Parcului 
Svartsengi, Blue Lagoon este un simbol al 
importanþei energiei geotermale. 
Blue Lagoon este atracþia turisticã cea mai 
popularã a Islandei. Turiºtii au privilegiul 
de a se relaxa în apa de mare geotermalã 
a lagunei, ale cãrei efecte pozitive pentru 
piele sunt recunoscute. O vizitã la spa pro-
moveazã armonia dintre corp, minte ºi spirit 
ºi ajutã pe oricine sã dea la o parte stre-
sul omniprezent în viaþa modernã. Clienþii 
spa-ului reînnoadã relaþia cu natura, se lasã 
cuprinºi de frumuseþea unicã a peisajului ºi 
respirã aerul curat ºi proaspãt.
Restaurantul LAVA din cadrul Blue Lagoon 
oferã o experienþã culinarã unicã. Este con-
struit în piatrã, astfel încât unul din pereþii 
sãi este alcãtuit din lavã solidificatã. 
Vederea primordialã este asupra lagunei, 
restaurantul fiind o construcþie unicã în 
lume. Bucãtarii folosesc ingrediente islan-
deze proaspete, iar în meniu veþi gãsi o 
varietate de preparate, de la antreuri pânã 
la delicatese. Vã recomandãm captura zilei 
– cel mai proaspãt peºte pescuit din satul 
pescãresc alãturat, Grindavík. Dupã caza-
rea la Blue Lagoon veþi avea posibilitatea 
de a petrece timpul liber la Spa, în apele 
geotermale sau beneficiind de un tratament 
personalizat.  

 

 
 

Ziua 3
South Shore Adventure

Acest tur organizat este ideal pentru iubi-
tori ai naturii. Veþi avea oportunitatea de 
a pãtrunde în spatele nãvalnicei cascade 
Seljalandsfoss, sã faceþi o plimbare pânã 
la cascada Skógafoss ºi sã admiraþi deose-
bitele forme de relief. Vom cãlãtori de-a 
lungul coastei sudice a Islandei, pânã la 
Vík í Mõrdal – un sat fermecãtor, înconju-
rat de culmi superbe. Cele mai importante 
priveliºti ce vor putea fi admirate sunt 
gheþarii, coastele acoperite cu nisip vulcanic 
negru ºi formaþiuni vulcanice impresionante. 
Turul include ºi intrarea la Muzeul Skógar. 
Grupul va fi însoþit de un ghid vorbitor de 
limba englezã. La sfârºitul zilei veþi avea 
ocazia de a lua un ultim contact cu capitala 
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Credite pentru termoizolarea 
clãdirilor de locuit 

Totuºi, conform Hotãrârii de Guvern 
nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Gu-
vernului nr. 69/2010 privind reabilitarea 
termicã a clãdirilor de locuit, cu finanþare 
prin credite bancare, cu garanþie guverna-
mentalã, publicatã în M. Of., partea I, nr. 
537 din 02/08/2010, doar locuinþele con-
struite ºi recepþionate pânã la sfârºitul anu-
lui 2000 pot beneficia de aceste credite. 
Schemele de creditare propuse de Guvern 
au fost acceptate ºi implementate doar 
de cãtre trei bãnci: CEC, BCR ºi Raiffeisen, 
care crediteazã momentan persoanele fizice 
(fie sub formã de proprietar individual sau 
asociaþie de proprietari). Creditul acordat 
(maximum 90% din valoarea lucrãrilor) nu 
poate depãºi suma de 1.850 de Euro pe 
camerã de locuit, echivalent în lei inclusiv 
TVA, pentru credite solicitate de asociaþiile 
de proprietari ºi 7.400 de Euro, echivalent 
în lei inclusiv TVA, pentru finanþãrile solici-
tate de persoanele fizice, pentru clãdirea tip 
locuinþã unifamilialã. 

Un astfel de credit se acordã pe o perioadã 
de maximum 5 ani, iar autoritãþile admi-
nistraþiei publice locale pot finanþa lucrãrile 
de reabilitare în cuantum de maximum 30% 
din valoarea prevãzutã în devizul general. 

Creºterea eficienþei energetice a clãdirilor de locuit 
a intrat în atenþia Guvernului României odatã cu
nevoia alinierii la normele europene privind 
economia de energie. 
Aºa se face cã, începând cu data de 30 iunie 
2010, asociaþiile de proprietari ºi persoanele fizice 
proprietare de clã diri unifamiliale pot beneficia de 
credi te avantajoase pentru reabilitarea termicã a 
spaþiilor de locuit, cu garanþie guvernamentalã ºi 
dobândã subvenþionatã.

FINANÞE
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Creditul contractat de beneficiari este ga-
rantat 100% de cãtre Fondul Naþional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinde rile 
Mici ºi Mijlocii (FNGCIMM), în numele ºi în 
contul statului. Structura de finanþare ºi ga-
rantare a creditelor pentru reabilitarea ter-
micã presupune 10% din valoarea de exe-
cuþie a lucrãrilor de intervenþie suportate de 
cãtre beneficiari din surse proprii ºi, restul 
de 90% din valoarea lucrãrilor, suportate 
prin cre dite bancare în lei. 

Condiþii de eligibilitate 
Pentru a beneficia de schema de sprijin 
în scopul reabilitãrii termice, asociaþia de 
proprietari este eligibilã dacã fiecare mem-
bru al sãu nu înregistreazã mai mult de 
2 rate scadente ºi neachitate la plata 
cotei de contribuþie la cheltuielile asociaþiei 
de proprietari în ultimele 3 luni calendaris-
tice anterioare evaluãrii. În plus, adunarea 
generalã a proprietarilor, legal constituitã, 
trebuie sã obþinã votul a minimum 90% din 
membrii sãi pentru contractarea creditului.
În particular, proprietarul locuinþei unifa-
miliale este eligibil în condiþiile în care nu 
înregistreazã mai mult de 2 rate scadente 
ºi neachitate la plata facturilor de utilitãþi 
(iluminat, gaze naturale ºi apã-canal) în 
ultimele 3 luni calendaristice anterioare 
evaluãrii eligibilitãþii de cãtre finanþator.  
Una dintre lucrãrile considerate eligibile
este reabilitarea termicã a anvelopei clãdirii 
ºi a instalaþiilor aferente (ex.: izolarea ter-
micã a pereþilor exteriori sau termoizolarea 
acoperiºului). Datoritã avantajelor pe care 
le oferã, cel mai utilizat sistem termoizolant 
pentru faþade este cel din plãci de polistiren 
expandat. De calitatea întregului termo-
sistem depinde reducerea costurilor la încãl-
zire în perioadele reci, crearea unei tem-
peraturi confortabile la interior indiferent 
de perioada anului ºi un mediu sãnãtos, 
lipsit de condens ºi mucegai. Austrotherm 
pune accentul pe calitatea termoizolãrii
de la fundaþie pânã la acoperiº, iar 
specialiºtii sãi sunt mereu disponibili pentru 
consultanþã tehnicã.

FINANÞE
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Visele sunt motorul vieþii. Raliul este visul 
meu. Motivaþia din spatele fiecãrui sportiv 
este, de cele mai multe ori, personalã, dar 
în ceea ce mã priveºte cred cã a te dedica 
unei pasiuni, a urma un vis ºi a crede în 
forþa ºi talentul tãu sunt lucruri care fac via-
þa sã merite a fi trãitã. 
Satisfacþia cea mai mare pentru un sportiv 
nu este doar succesul - rezultatele sunt di-
rect proporþionale cu banii investiþi ºi cu 
sacrificiul fãcut - satisfacþia cea mai mare 
este, cel puþin pentru mine, reuºita atragerii 

altor oameni ºi parteneri cãtre acest sport.
Cred în puterea exemplului personal. Sunt 
de profesie jurnalist auto. Am ºtiut de la 
început cã, pentru a putea emite o judecatã 
de valoare pertinentã, a caracteriza obiectiv 
un automobil, trebuie sã fiu în primul rând 
un bun ºofer, sã pot exploata la limitã ºi 
chiar mai mult maºina, iar cum cei mai buni 
ºoferi sunt piloþii, am încercat ºi am reuºit 
sã îmbin perfect pasiunea pentru raliuri cu 
profesia de jurnalist auto. Am ajuns în presã 
cãutând sponsori pentru a putea lua startul 

în raliuri. Puþini ºtiu cã drumul spre succes 
începe cu mult timp înaintea competiþiei, 
res pectiv cu pregãtirea bugetului, discuþiile 
cu partenerii, iar de succesul acestor de-
mersuri depinde în final rezultatul sportiv. 
Desigur, toþi credem la început cã talentul ºi 
sacrificiul aduc rezultate. În realitate, sporti-
vul ºi partenerii trebuie sã fie o echipã ºi 
toþi sã-ºi doreascã sã câºtige împreunã. 
Anul acesta am aplicat aceste principii, iar 
drept rezultat am reuºit sã atrag alãturi de 
mine inclusiv companii ºi branduri care nu 

Din pasiune pentru raliuri
Echipajul auto motor ºi sport, Adrian Drãgan / Vali Brãdãþeanu, concurenþi anul acesta pe un automobil 
Dacia Logan CUP 1.6 MPI, participã în Cupa Dacia ºi Campionatul Naþional de Raliuri susþinuþi de 
Austrotherm. Adrian Drãgan, redactor-ºef al revistei Auto Motor ºi Sport, ne împãrtãºeºte din secretele 
succesului sãu.

RALIURI
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au o legãturã directã cu domeniul auto, dar 
care împart aceeaºi scarã de valori. 
Austrotherm este unul dintre cei mai impor-
tanþi parteneri ai noºtri. Compania, specia-
lizatã în producerea de materiale termoizo-
lante pentru clãdiri, a crezut de la început 
în acest nou culoar de marketing pe care îl 
repre zintã raliurile, dar ºi în valorile asociate 
acestui sport. 
Austrotherm este, poate, cel mai bun exem-
plu de lucru în echipã ºi, cu astfel de parte-
neri, drumul spre titlul de campioni nu mai 
este decât o chestiune de timp. ªi, cum 

reþeta spre succes este precum construcþia 
unei case, relaþia noastrã cu Austrotherm ºi 
ceilalþi parteneri poate fi comparatã cu tur-
narea unei fundaþii solide.
De ce raliul? Pentru cã este un sport al 
bãrbãþiei ºi al curajului. Pentru cã este un 
sport de echipã ºi pentru cã totul, de la 
maºinã, mecanici ºi pânã la echipaj ºi spon-
sori, trebuie sã formeze un mecanism care 
sã funcþioneze impecabil, în condiþii de con-
curs din cele mai variate. Pentru cã raliul 
este disciplina sportivã cea mai apropiatã 
de viaþa de zi cu zi. Maºina de concurs este 

derivatã dintr-un model de serie, traseele de 
concurs sunt drumuri obiºnuite, dar închise 
circulaþiei publice. Este contra cronometru. 
Publicul ºi spectatorii sunt permanent în 
contact cu piloþii, nu existã garduri sau tri-
bune care sã-i separe pe fani de favoriþii 
lor. Pentru cã se deruleazã atât vara, cât 
ºi iarna, pe zi ºi pe noapte, pe asfalt sau 
drumuri desfundate, pe vreme bunã, dar ºi 
pe ploaie torenþialã sau zãpadã. Un sport al 
tenacitãþii, al voinþei de a depãºi orice situa-
þie neprevãzutã, un sport al deciziei într-o 
fracþiune de secundã, al soluþiei inspirate, a 
reacþiei rapide, un sport în care poþi trans-
forma un dezavantaj în avantaj, dar ºi unul 
unde poþi pierde totul într-o clipã. Este un 
sport în care nu poþi reuºi singur. Sau de 
unul singur. Este un sport de echipã. Oame-
nii implicaþi în sporturile cu motor, inclusiv 
în raliuri, sunt în afara concursurilor ca o 
micã familie. Pentru cã în maºinã nu eºti 
singur. Atmosfera din maºina de concurs 
face din raliu un sport unic. 
Spre deosebire de competiþiile pe circuit, 
aici bucuria unei reuºite poate fi împãrþitã 
cu cineva. Iar modul în care pilotul ºi copi-
lotul se înþeleg influenþeazã, în mod direct,
ºi rezultatul. Asta uºureazã, dar ºi complicã 
puþin lucrurile. Rolul navigatorului este de 
a ghida pilotul pe probele speciale, recitind,
într-un ritm îndelung exersat, notiþele din 
timpul recunoaºterii traseului. 

RALIURI
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Tot el trebuie sã facã ºi contabilitatea timpilor,
sã urmãreascã respectarea traseului între 
probele speciale, sã calculeze timpii de 
etapã pentru a evita întârzierile sau intrarea 
în avans în Controalele Orare, sã calculeze 
cantitatea de benzinã necesarã ºi sã þinã evi-
denþa timpilor realizaþi de adversarii direcþi. 
Dar rolul sãu este mai important decât atât. 
Copilotul impune ritmul, el trebuie sã simtã 
dacã pilotul este sau nu în formã ºi sã-ºi 
adapteze ritmul dictãrii. 
Uneori trebuie sã forþeze, sã creascã inten-
sitatea dictãrii, pentru a-ºi forþa pilotul sã 
meargã mai repede. Alteori, îl poate tem-
pera. Încrederea celor doi este oarbã, pi-
lotul trebuie sã urmeze fãrã ezitare dictarea, 
iar copilotul trebuie sã aibã 100% încredere 
în pilot. De altfel, gãsirea unui copilot com-
patibil este extrem de dificilã, iar relaþiile 
se formeazã în timp. Este nevoie de multe 
raliuri pentru a gãsi acea empatie care sã 
sudeze un echipaj. 
Dar toate acestea fac parte din acest sport, 
în care fiecare depinde de fiecare ºi unde 
fiecare membru al echipei are un rol în obþi-
nerea succesului. Îmi amintesc fiecare start. 
Rememorez primele viraje. 
Copilotul numãrã ultimele cinci secunde ºi 

începe sã recite notiþele. ªtiu cã trebuie 
sã fiu atent la el, sã urmãresc drumul ºi 
comportamentul maºinii. Sã gãsesc mereu 
compromisul ideal între a merge la limitã ºi 
a fi în siguranþã. Uneori, pornim la maxim 
cãldura, chiar dacã afarã sunt deja 30°C. 
Transpiraþia care se prelinge de sub cascã 
îmi intrã în ochi. 
Virajele se succed uneori foarte rapid, uit 
sã respir, iar din cauza concentrãrii apar 
crampele musculare. Nu am timp sã îmi fie 
fricã. ªtiu cã trebuie sã merg din ce în ce 
mai tare, ºi caut permanent trasa idealã, 
fãrã a pierde din vedere capcanele. Uneori, 
evit la limitã un bolovan sau o groapã ºi 
mã felicit în gând cã am observat aceste 
detalii la recunoaºteri, alteori configuraþia 
drumului s-a schimbat din cauza maºinilor 
din faþã sau a ploii ºi caut rapid zonele cu 
cea mai bunã aderenþã. Câteodatã o iau 
prea tare, dar Vali are grijã sã mã tempe-
reze, aºa cum, uneori, îmi impune un ritm 
mai rapid. Caut mereu sã cresc ritmul, iar 
cea mai mare sa tisfacþie o am când trecem 
prin viraje fãrã ezitare, fãrã a ridica piciorul 
de pe acceleraþie. Atunci îl simt ºi pe el mai 
atent, mai concentrat, simt cã eu îl împing 
pe el sã creascã ritmul. Forþez întotdeauna 

pe zonele în urcare ºi încerc sã gãsesc un 
ritm bun în coborâre. Sunt tentat, mai ales 
pe macadam, sã fac maºina sã derapeze, 
dar asta de multe ori înseamnã pierdere de 
timp. Cresc mereu ritmul de la o trecere la 
alta. Vreau sa îmi bat propriul timp. Caut sã 
câºtig câte o sutime de secundã în fiecare 
viraj. 
Pe masurã ce raliul se apropie de final, risc 
din ce în ce mai mult. ªtim cã atunci când 
totul iese perfect este ca ºi când ai interpre-
ta perfect o partiturã pe strunele unei viori. 
Nu vãd ce se întâmplã pe margine, sunt ca 
într-un fel de tunel, dar ulterior, când revãd 
filmãrile sau fotografiile ºi vãd expresia de 
pe feþele celor prezenþi pe margine sau cum 
aplaudã, ºtiu cã am mers bine ºi cã ei au 
avut ce sã vadã. Întotdeauna mã gândesc 
la urmãtorul raliu, analizez ce am greºit, iar 
dacã am avut o evoluþie mai ºtearsã, încerc 
sã uit. ªtiu cã la urmãtorul start, pentru toþi, 
cronometrul începe de la zero ºi pânã la tre-
cerea prin poarta de sosire nimeni nu este 
învingãtor. 
La urmãtorul raliu, Vali va numãra din nou 
ultimele cinci secunde, iar eu voi încerca sã 
câºtig! 
Pentru Austrotherm, Adrian Drãgan - AMS

RALIURI
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Pe 3 mai 2011, Austrotherm, în colaborare 
cu agenþia Springer & Jacoby România ºi 
o echipã de profesioniºti în domeniul pro-
ducþiei video, a realizat o serie de trei filme 
de prezentare, creând o analogie nu doar 
educativã, ci ºi amuzantã, între sãnãtatea 
corpului uman ºi cea a casei. Împreunã cu 
cele douã perso naje - Doctor Casa Ta ºi 
asistenta acestuia – aflãm care sunt riscurile 
la care ne expunem locuind într-un spaþiu 
incorect izolat ºi, mai ales, ce soluþii ne 
oferã Austrotherm.

1. Acoperiºul
În film sunt prezentate efectele pe care 
frigul ºi umezeala le pot avea asupra unei 
case ºi asupra corpului uman, sub forma 
unei analogii între acestea douã. La fel 
cum capul unei persoane este cel mai ex-
pus la intemperii ºi reprezintã zona din 
care pornesc multe probleme de sãnãtate, 
aºa ºi acoperiºul casei este un element-
cheie în faþa acþiunii factorilor de mediu. 
Asistenta Doctorului Casa Ta este udatã pe 
pãr ºi expusã curentului rece al unui ven-
tilator. Efectele se manifestã prin rãcealã, 
ochi obosiþi ºi faþã palidã. În mod similar, 
acþiunea sinergicã a apei ºi a frigului asu-
pra acoperiºului casei are ca rezultat accele-
rarea pierderii de caldurã, cu atât mai mult 
cu cât aceasta migreazã de jos în sus. În 
continuarea analogiei este prezentatã câte 
o soluþie pentru ambele cazuri. La fel cum 
o cãciulã protejeazã sãnãtatea asistentei 
în anotimpul rece, aºa ºi polistirenul 
Austrotherm acþioneazã ca o barierã 
împotriva pierderilor de cãldurã. 

2. Faþada
Doctorul Casa Ta, personajul interpretat 
de talentatul actor Adrian Vãncicã, ne 
reaminteºte despre componenta orga nis-
mului uman, care e cea mai expusã la factorii 
externi – pielea. Aceasta poate fi afectatã atât 
pe timpul verii, cât ºi pe timpul iernii. Supusã 
la tratamente dure, cu lampa de ultraviolete 
ºi, încã o datã, cu ventilatorul, faþa asistentei 
doctorului are de su ferit: jumãtate din pielea 
feþei sale e roºie, cealaltã jumãtate fiind 
crãpatã de la vânt. În comparaþie cu aceasta, 
casa, prin prisma diferenþelor de temper-
aturã accentuate de condiþiile meteorologice, 
creeazã un mediu propice dezvoltãrii unor 
zone care favorizeazã apariþia condensului ºi 
a tuturor fenomenelor care decurg de aici: 
igrasie, mucegai, mirosuri urâte, bacterii etc. 
Iar pentru prevenirea acestora, Doctor Casa 
Ta recomandã termoizolarea faþadei.

Austrotherm: Doctorul casei tale

Atunci când vine vorba de termoizolare, Austrotherm este 
specialistul. Recomandãm atât polistirenul extrudat, cât 
ºi pe cel expandat, în funcþie de soluþia de termoizolare 
aleasã: sub asterealã - expandat, peste asterealã - extru-
dat, dar ºi expandat, cel cu rezistenþã mare la compresiune.

MAKING-OF 
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3. Fundaþia 
Alergând ºi, mai apoi, acoperindu-ºi picioa-
rele cu gheaþã, asistenta Doctorului Casa Ta 
ilustreazã, în acest film, câteva legi simple 
din fizicã. Transferul de cãldurã dintre douã 
corpuri se face cu atât mai repede cu cât 
diferenþa de temperaturã dintre ele este mai 
mare. Conform acestei reguli, ºi organismul 
uman cedeazã cãldurã cãtre exterior. Ei 
bine, acelaºi lucru se întâmplã ºi cu fundaþia 
casei. Concluzia filmului evidenþiazã faptul 
cã, asemenea picioarelor, în cazul unui om, 
ºi fundaþia casei trebuie sã fie protejatã de 
factorii de mediu. Aºadar, aceste probleme 
pot fi evitate prin termoizolarea corectã ºi 
eficientã.

Concepute special pentru faþade, plãcile de polistiren 
expandat Austrotherm oferã o stabilitate dimensionalã 
sporitã. Produsul de top al acestei game este Austrotherm 
EPS® AF-PLUS, care asigurã un randament de izolare ter-
micã cu 20% mai mare, comparativ cu polistirenul expan-
dat simplu, ambele având aceeaºi grosime.

Datoritã comportãrii foarte 
bune în mediu umed ºi da-
toritã rezistenþei sporite la 
încãrcãri mecanice, plãcile 
roz de polistiren extrudat 
de la Austrotherm feresc 
casa de neplãcerile cauzate 
la nivelul fundaþiei.
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La filmãri au participat activ: 
Elena Gogoncea (Marketing Manager 
Austrotherm), Radu Anghel (Project Mana ger) 
din partea Springer & Jacoby România, 
actorul Adrian Vãncicã (în rolul 
Doctorului Casa Ta), amfitrion al emisiu nii 
„Misiunea Casa”, cunoscut pentru ro lurile 
din „Hârtia va fi albastrã”, „Amintiri din 
Epoca de Aur 1”, „Marþi, dupã Crãciun” 
ºi „Boogie”. Rolul tinerei asistente a 
Docto rului Casa Ta a fost interpretat de 
Alexandra Tararache care, la numai 23 de 
ani, a fost deja prezentatoare la Cerbul de 
Aur ºi Eurovision. Echipa de filmare, condusã 
de regizorul Mihai Sofronea, a fost alcãtuitã 
dintr-un grup tânãr ºi dinamic, ce a preluat 
rapid mesajul ºi a reuºit sã îl transpunã în 
imagini.
Cele trei filme de prezentare vor fi dis-
ponibile spre vizualizare pe website-ul 
Austrotherm (www.austrotherm.com).

MAKING-OF 
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Finanþat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetã-
rii, Seminarul din municipiul Alba Iulia este 
construit în parteneriat cu Austrotherm, de 
Ciocârlia SRL, firmã înfiinþatã în anul 1993, 
cu o vastã experienþã în domeniul con-
strucþiilor. 
Seminarul are 12 sãli de clasã, cancelarie, 
direcþiune, secretariat, bibliotecã, grupuri 
sanitare pentru bãieþi, fete ºi persoane cu 
handicap locomotor, o salã de festivitãþi cu 
scenã, cantinã cu salã de mese, bucãtãrie, 
depozite ºi centralã termicã. 
Suprafaþa spaþiului pe care se ridicã semi-
narul este de 16.250 mp ºi se aflã în zona 
Catedralei de la Schit.

„Ne-am înfiinþat pentru a aduce ceva unic 
în spaþiul dumneavoastrã, ceva nou în sen-
sul personalizãrii mediului interior, cât ºi 
exterior, mediu în care ne gãsim relaxarea 
zilnicã, punând accent pe inedit, calitate ºi 
simplitate. Suntem o echipã tânãrã, orien-
tatã spre atingerea unui înalt nivel profe-
sional, iar acest proiect s-a potrivit perfect 
principiilor dupã care ne ghidãm”, declarã 
domnul Roatiº Iacob Ioan, administrator 
Ciocârlia SRL. 
 
„Cu cât clienþii noºtri vor fi mai mulþumiþi, 
cu atât noi ne vom fi realizat scopul de a 
ne desfãºura activitatea ca o companie cu 
adevãrat profesionistã. Dorim sã oferim 
servicii complete de amenajãri interioare ºi 
exterioare, începând de la alegerea culorilor 
pereþilor interiori, gresiei, faianþei, pânã la 
termoizolare” – a mai spus domnul Roatiº 
Iacob Ioan.

Ciocârlia SRL ºi construcþia 
Seminarului Teologic de la 
Alba Iulia
„În viaþa zilnicã te întâlneºti cu mulþi oameni care, dacã nu sunt porniþi direct sã-þi facã rãu, n-au 
disponibilitatea sã-þi facã bine. Sufletul lor este lipsit de dragoste. Când iubeºti cu adevãrat, doreºti 
tot binele din lume nu numai fiinþei apropiate, ci tuturor oamenilor. Doreºti sã faci bine, sã împrãºtii 
bucurie, sã faci surprize plãcute. Un om binevoitor le este de folos altora, dar îºi este folositor ºi sieºi”, 
spune I.P.S. Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei, cel care a fãcut posibil proiectul Seminarului Teologic 
Ortodox din Alba Iulia, alãturi de firma Ciocârlia SRL.
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Pe baza HGR nr. 766/97, construcþia se 
încadreazã, din punct de vedere al cerin-
þelor esenþiale stipulate în articolul 5 din Le-
gea nr. 10/95, în clasa de importanþã  „II“ - 
construcþie de importanþã deosebitã, cu ca-
racteristici obiºnuite, care nu implicã riscuri 
majore pentru societate ºi naturã.
Clãdirea se încadreazã în regimul de 
înãlþime P+2E.

Infrastructura este de tip fundaþie continuã 
din beton armat ºi elevaþie sub zidurile din 
cãrãmidã. Fundaþiile se realizeazã  din be-
ton de clasa C8/10, iar elevaþiile din beton 
de clasa C8/10. Elevaþiile au la partea supe-
rioarã o centurã de beton armat de clasa 
C16/20 ºi armãturã compusã din bare PC52 
ºi etrieri OB37.
Sistemul constructiv propus este mixt, com-
pus din cadre de beton armat cu panouri 
de zidãrie. Zidãrie de cãrãmidã portantã, 
grupa 2S, cu respectarea modulãrii impuse 
de CR6-5.2.5(8), atât pentru înãlþime, cât ºi 
pentru lungime, la parter ºi etaje.
Stâlpii de beton armat sunt turnaþi 
monolit cu dimensiunea de 0.45x0.40m; 
0.45x0.35m; 0.45x0.75m; 0.25x0.25m; 
0.45x0.70m ºi Ø50; de clasa C16/20 armaþi 
cu OB37 ºi PC52 la toate nivelurile.
Grinzile de beton armat sunt turnate 
monolit cu dimensiunea de 0.25x0.50 m 
ºi 0.30x0.50m de clasa C16/20 armate cu 
OB37 si PC52 la toate nivelurile. 
Centurile de beton armat au secþiunea de 
0.25x0.50m, fiind realizate din beton armat 
monolit de clasa C16/20 ºi armate cu OB37 
ºi PC52 la toate nivelurile.
Deasupra, golurile au fost prevãzute cu 

buiandrugi din beton armat turnat monolit, 
elemente realizate din beton armat turnat 
monolit, de clasa C16/20, ºi armãturã PC52 
ºi etrieri OB37.

Planºeul peste parter ºi etaje este din beton 
armat turnat monolit, de clasa C16/20, cu 
armãturã OB37 ºi PC52 ºi cu grosimea de 
15 cm.
Acoperiºul este de tip ºarpantã de lemn, cu 
învelitoare din þiglã.
Tencuielile interioare ºi exterioare se re-
alizeazã mecanizat. Zugrãvelile interioare se 
realizeazã în culori de apã cu lapte de var, 
sunt lavabile, iar zugrãveala exterioarã cu 
materiale decorative ºi tencuieli structurate.
Tâmplãria, de culoarea stejarului este din 
PVC, cu geam termopan culoare stejar au-
riu. O parte a pardoselii se realizeazã prin 
placare cu gresie antiderapantã, iar o altã 
parte va fi acoperitã cu un covor din PVC.

Grupurile sanitare, minibucãtãria ºi barul 
vor fi placate cu faianþã.
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Austrotherm, prezent în lumea 
sporturilor cu motor
În orice competiþie existã emoþii ºi speranþe, 
dar mai ales înverºunarea de a fi cel mai 
bun, de a încerca gustul victoriei. Sporturile 
cu motor oferã o combinaþie unicã între per-
spicacitate, inteligenþã, talent ºi curajul de 
a depãºi propriile limite. Austrotherm apre-
ciazã ºi sprijinã aceste virtuþi, încurajând 
sportivii sã-ºi urmeze visul, demonstrând cã 
pot fi campioni. 
Implicarea în competiþiile sportive a deve-
nit o tradiþie pentru Austrotherm, în 2010 
oferind Cupa Austrotherm în cadrul Campio-
natului Est European de Enduro. 
În acest an, Austrotherm, „campionul ter-
moizolaþiei”, s-a implicat în alte trei com-
petiþii cu motor, importante la nivel naþional 
ºi european. Începând cu data de 8-9 aprilie 
2011, odatã cu debutul în Raliul Braºovului, 
Austrotherm a fost prezent în Campionatul 
Naþional de Raliuri, alãturi de echipa pi-
lotului Adrian Drãgan (detalii în pagina 10). 
Pe tot parcursul acestui sezon, din aprilie 
ºi pânã în octombrie, când a avut loc ul-
tima etapã de campionat, Raliul Bacãului, 
Austrotherm a încurajat performanþa ºi com-
petitivitatea într-unul dintre cele mai iubite 
sporturi de la noi, sport ce câºtigã, cu fie-
care an, tot mai mulþi susþinãtori.

De asemenea, Cupa Austrotherm la Enduro, 
desfãºuratã la Zãrneºti în perioada 30 aprilie 

– 1 mai 2011, a adus la start 104 piloþi.
Podiumurile celor trei clase ale primei ca-
tegorii valorice nu au adus surprize, Mani 
Gyenes (Vectra Zãrneºti) câºtigând la E3, 
Ervin Kovacs (Ivan Moto Racing) la E2, iar 
George Cãbãl (Vectra Zãrneºti) la E1, primii 
doi fiind campionii en-titre la clasele lor. 
Profitând de bogata sa experienþã motocro-
sisticã ºi de faptul cã traseul a fost unul de 
vitezã, tânãrul George Cãbãl a reuºit sã fie 
cel mai rapid în prima zi de concurs, fiind 
însã „detronat” de Ervin Kovacs în cea de-a 
doua zi. La doar 18 ani, George Cãbãl este 

vãzut drept cel mai promiþãtor motocrosist 
român, disciplinã care va rãmâne principala 
prioritate pentru sportivul format la ºcoala 
de pilotaj Vectra Zãrneºti.

O altã competiþie strânsã din care 
Austrotherm nu putea lipsi a fost Campio-
natul de Motocross desfãºurat, în zilele de 
16 ºi 17 aprilie 2011, la Zãrneºti. Evenimentul 
s-a bucurat de un numãr mare de participanþi, 
în ciuda vremii nefavorabile din România,
Marea Britanie, Olanda, Spania, Italia, 
Cehia, Suedia, Ucraina, Belarus ºi Ungaria.

SPORT
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Florentina Stãnescu - Contabil-ºef Austrotherm Com SRL 

Activitate: Conduce, planificã ºi organizeazã activitãþile departamentului financiar-con-
tabilitate din cadrul companiei Austrotherm România.

„Un proverb chinezesc spune: În spatele unui om capabil se aflã întotdeauna alþi oameni 
capabili. Anii petrecuþi în Austrotherm au fost ºi continuã sã fie plini de provocãri, dar ºi 
de satisfacþii profesionale. Lucrez alãturi de oameni deosebiþi, dedicaþi activitãþii lor ºi, de 
la fiecare dintre ei am avut câte ceva de învãþat. Consider cã munca în echipã este cheia 
marilor realizãri”, mãrturiseºte Florentina Stãnescu.

Motto : „Fã ceea ce poþi, cu ceea ce ai, acolo unde eºti!”
„Biruinþa desãvârºitã este sã te biruieºti pe tine însuþi.”

CV pe scurt: Absolventã a Facultãþii de Management în cadrul ASE (2003), a terminat masterul în Contabilitate Internaþionalã (2006) ºi, din 
2010, este expert contabil membru CECCAR. A debutat profesional într-o firmã de distribuþie dupã care a lucrat într-o firmã de contabilitate 
ºi consultanþã fiscalã. S-a alãturat echipei Austrotherm în februarie 2006 în cadrul departamentului de contabilitate, în prezent ocupând 
poziþia de contabil-ºef. Fire optimistã ºi veselã, Florentina iubeºte natura ºi drumeþiile montane, fiind si pasionatã de fotografie. O piesã 
bunã de teatru o ajutã oricând sã se rupã de cotidian.

Cãtãlin Veliºcu - Director Fabrica Horia

Activitate: Responsabil pentru întreaga activitate a fabricii Austrotherm de la Horia, atât în 
relaþia cu autoritãþile române, cât ºi în colaborare cu departamentele de producþie, livrare 
ºi control calitate, pe care le gestioneazã la Horia.

„Oportunitatea care mi-a fost oferitã în 2005, prin angajarea la Austrotherm, s-a trans-
format imediat într-o deosebitã provocare. Diversitatea situaþiilor întâlnite pe parcursul 
anilor mi-a îmbogãþit mult experienþa profesionalã, iar încrederea ce mi-a fost acordatã, 
încã de la început, mã motiveazã zi de zi”, mãrturiseºte Cãtãlin Veliºcu.

Motto: „A-þi cunoaºte neºtiinþa este cea mai bunã parte a cunoaºterii”.
„Succesul nu se mãsoarã prin ceea ce ai înfãptuit, ci prin piedicile pe care le-ai biruit în 
cale.”

CV pe scurt: În 2001 a absolvit Facultatea de Tehnologie a Construcþiilor de Maºini din cadrul Universitãþii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaºi. 
A lucrat încã din timpul facultãþii, iar primul post dupã absolvire a fost de inginer proiectant, în cadrul unei companii producãtoare de 
tâmplãrie din aluminiu ºi PVC. În 2005, încã de la începerea construcþiei fabricii de la Horia, s-a alãturat echipei Austrotherm, fiind primul 
angajat al punctului de lucru, ocupând de atunci ºi pânã în prezent funcþia de director de fabricã. Cu un spirit analitic ºi inovator, Cãtãlin se 
simte mereu energic, optimist ºi îºi „reîncarcã bateriile” petrecând timp cu familia ºi practicând diferite sporturi în aer liber.

ECHIPA

Prezentarea echipei 
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