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 FONDURILOR EUROPENE 

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII 

 

 
 
 
 

 
 

 

LAMELE DE LEMN TERMOTRATAT PENTRU LAMBRIURI SI TERASE EXTERIOARE 
THERMALLY TREATED WOODEN SLATS FOR WOOD PANELLING AND OUTDOOR DECKS 

LAMELLES DE BOIS A TRAITEMENT THERMIQUE POUR LAMBRIS ET TERASSES EXTERIEURES 
THERMISCH BEHANDELTE HOLZLATTEN FÜR HOLZVERTÄFELUNG UND AUßENTERRASSE 

Cod categorie: 14 - PANOURI ȘI ELEMENTE PE BAZĂ DE LEMN 
  

PRODUCĂTOR :      SC INCO INDUSTRY SRL Tg. Neamt, Jud. Neamt 
                                         str. Slt. Radu Teoharie, nr. 102, Targu Neamt, Jud. Neamt 
                                         Tel, Fax: 0233 790810                           

 
TITULAR AGREMENT TEHNIC:  SC INCO INDUSTRY SRL Tg. Neamt, Jud. Neamt 
                                           str. Slt. Radu Teoharie, nr. 102, Targu Neamt, Jud. Neamt 
                                          Tel, Fax: 0233 790810                           
 
ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:  

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM 
ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ, URBAN - INCERC – SUCURSALA IAŞI 
700 048 - Iaşi, Str. Prof. Anton  Şesan  nr. 37, Tel./Fax.: +40 232 250 769, +40 232 254 471  

 
 Membru în:  

 
UEAtc,     Uniunea Europeană pentru Agrementare Tehnică în Construcţii;                                                                          

EOTA,     Organizaţia Europeană pentru Agremente Tehnice; 

 
 

  ENBRI,    Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii; 

WFTAO,  Organizaţia Mondială pentru Agremente Tehnice.  
 

GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 4 - Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, 
placaje şi pardoseli 

 
 Prezentul Agrement tehnic este valabil până la data de 17.07.2020 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC 

al  Consiliului Tehnic Permanent  pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate.  
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII 
 

  Grupa Specializată nr. 4: " Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje 
şi pardoseli" din INCD URBAN - INCERC Sucursala IAŞI, analizând documentaţia de solicitare 
de agrement tehnic, prezentată de firma SC INCO INDUSTRY SRL, Târgu Neamț  înregistrată la 
CTPC cu nr. 469-C1/CTPC/12.10.2016 şi la INCD URBAN-INCERC Sucursala Iaşi cu  nr. 620 
din 04.10.2016, referitoare la produsul LAMELE DIN LEMN TERMOTRATAT PENTRU 
LAMBRIURI ȘI TERASE EXTERIOARE, produse de firma SC INCO INDUSTRY SRL, Tg. 
Neamț, elaborează prezentul Agrement tehnic 001SI-04/097-2017 în conformitate cu 
Documentele Tehnice Româneşti aferente domeniului de referinţă valabile la această dată. 

 
 
 
 
 

 
Lamele din lemn termotratat pentru 

lambriuri și terase exterioare fabricate de 
SC INCO INDUSTRY SRL, Târgu Neamț, 
care fac obiectul prezentului agrement 
tehnic, se obțin prin termotratarea lamelelor 
de lemn în uscătoare din oțel inoxidabil,  la 
temperaturi înalte (165..2500C) minim 3 
ore, în atmosferă controlată, săracă în 
oxigen, injectându-se doar abur. 

Acest tratament aplicat lamelelor de 
lemn conduce la modificarea proprietăților 
fizice și mecanice contribuind la: 

 reducerea umidității de echilibru a 
lemnului cu cca 50% față de cea a unui 
lemn netratat termic;  

 schimbarea culorii în masa lemnului 
întro tonalitate de maro închis; 

 reducerea apariției contracțiilor, 
umflăturilor sau fisurărilor; 

 creșterea rezistenței și durabilității  
ca urmarea a procesului de sterilizare a 
lemnului care determină eliminarea 
substanțelor susceptibile la atacul insectelor 
xilofage. 

 higroscopicitate scăzută și implicit 
rezistență la atacurile ciupercilor care este 
favorizat de umidități mai mari de 20%. 

 obținerea unui produs ecologic 
(lemn) rezistent la acțiunea agenților 
atmosferici fără utilizarea unor substanțe 
chimice de tratare. 
SC INCO INDUSTRY Târgu Neamț 
achiziționează lamelele de lemn (pin și 
frasin)  de  la  producători  care   dețin  
  

 
marcajul european PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certification) cu 
grosimi standard de 21-26 mm, lățime de 
95mm și lungimi de la 1000 la 2500mm. 
După termotratatre lamelele sunt rindeluite 
și profilate conform secțiunilor prezentate în  
figura 1 din anexa 1. 
 Pentru lungimi mari peste 1000mm 
lamele de lemn termotratat sunt îmbinate în 
dinți pe lungime. 
 

 1.2. Identificarea  produselor 
 Lamele din lemn termotratat pentru 

lambriuri și terase exterioare fabricate de 
SC INCO INDUSTRY SRL, Târgu Neamț 
sunt identificate prin marca de fabricaţie.  

Produsele sunt livrate paletizat, marcate 
cu etichete pe care se inscripționează: 

-    firma producătoare, date de contact; 
- codul produsului, data fabricaţiei şi 

perioada de garanţie; 
-  detalii de punere în operă; 
- aviz de expediţie cu inventarul complet 

şi verificat la expediere; 
- numărul agrementului tehnic în 

valabiliatate prin care sunt menținute pe 
piață; 

- instrucţiuni de manipulare, transport, 
depozitare, punere în operă . 
  La livrare, produsele sunt  însoţite de 
Declarația de conformitate întocmită 
conform SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 a 
produselor şi Certificat de garanţie a 
produselor. 

1. Definirea  succintă 
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2.1 Domenii acceptate de utilizare în 
construcţii  
 Lamelele de lemn termotratat fabricate 
de SC INCO INDUSTRY Târgu Neamț se 
pot utiliza la realizarea finisajelor 
exterioare decorative, de tip fațadă ventilată 
realizată cu lambriu, la construcțiile noi cât 
și pentru renovări, la realizarea finisajelor 
interioare decorative prin placarea  
suprafețelor interioare ale elementelor de 
închidere ale clădirilor sau la realizarea 
pardoselilor unor terase exterioare. 

Produsele se aplică numai urmare a unui 
proiect de execuţie, întocmit, verificat şi  
avizat în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare şi cu respectarea cerinţelor 
impuse prin legea 10/1995, cu modificările 
şi completările ulterioare privind calitatea 
în construcţii.  

 
2.2  Aprecieri  asupra   produsului  
2.2.1 Aptitudinea  de  exploatare în 
construcţii 
Produsele supuse agrementării 

îndeplinesc    cerinţele    fundamentale  ale 
Legii 10/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare privind calitatea în 
construcţii, obligatoriu a fi menţinute pe 
întreaga durată de valabilitate a 
agrementului şi de utilizare a produselor. 

 Rezistenţă mecanică şi stabilitate 
Produsele supuse agrementării sunt 

elemente de finisaj cu greutate proprie mică 
şi nu influenţează rezistenţa şi stabilitatea 
generală a clădirii.   
 Lamelele de lemn termotratat 
îndeplinesc condiţiile de stabilitate proprie 
sub solicitările de exploatare, în domeniul 
de utilizare acceptat şi în condiţiile normale  
de  montaj  şi  de  punere  în  operă 
specificate   în   Dosarul   Tehnic  
(rezistenţă la încărcări orizontale și 
verticale, rezistenţă la solicitări datorate  
 

 
vântului, rezistenţă mecanică la şocuri moi 
sau dure).  

În condițiile naturale specifice 
teritoriului României, satisfacerea cerinței 
de "rezistență mecanică și stabilitate" 
pentru fațadele cu alcătuire ventilată 
depinde, în principal, de răspunsul acestora 
la acțiunea seismică. Proiectarea fațadelor 
ventilate se va face respectând prevederile 
punctului 4.1 din NP 135/2013-Normativul 
privind proiectarea fațadelor cu alcătuire 
ventilată care completează în acest sens 
prevederile reglementărilor tehnice 
specifice pentru proiectarea seismică a 
clădirilor noi, aplicabile, în vigoare și 
standardelor de proiectare pentru 
materialele de construcție tradiționale 
(zidărie, beton, lemn, metal) cu prevederi de 
proiectare specifice, detaliate. 
Proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilată 
pentru cerința fundamentală de "rezistență 
mecanică și stabilitate" se va face în 
conformitate cu principiile și regulile 
generale date în Codul CR 0/2012 – Cod de 
proiectare. Bazele proiectării construcțiilor.  

Clasificarea și gruparea acțiunilor 
agenților mecanici pentru proiectarea 
fațadelor cu alcătuire ventilată se vor lua 
conform Codului CR 0/2012 și conform 
precizărilor suplimentare din Codurile și 
standardele pentru produsele de construcție 
respective. 
Pentru proiectarea stratului de placare a  
fațadelor ventilate se vor lua ȋn considerare: 
1) Eforturile secţionale produse de 
următoarele acţiuni: 

a) greutatea proprie; 
b) acţiunea vântului; 
c) acţiunea seismică; 

2) Deformaţiile diferenţiate în raport cu cele 
ale stratului suport: 

a) deformaţiile elastice ale ansamblului 
structurii şi deformaţiile elastice locale 
ale elementelor faţadei; 
b) reologice: curgerea lentă și 
contracția (în cazul betonului armat și 
al zidăriei cu elemente din beton); 
c) dilatarea din umiditate (pentru 
zidăria cu elemente din argilă arsă). 

2.  Agrement   tehnic
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Pentru proiectarea stratului suport se va 
ține seama de: 
(1) efectele acțiunilor care se aplică direct 
sau indirect pe acest strat, stabilite conform 
prevederilor Codului CR 0/2012,  a 
reglementărilor tehnice specifice pentru 
proiectarea seismică a clădirilor, în vigoare 
și standardelor aplicabile, în funcție de rolul 
structural al acestuia (perete structural, 
panou înrămat în cadru de beton sau de 
oțel, perete nestructural din zidărie, din 
lemn sau din metal); 
(2) efectele acțiunilor aplicate pe stratul de 
placare care se transmit stratului suport 
prin intermediul legăturilor între straturi. 
Evaluarea încărcărilor permanente pentru 
fațadele ventilate se face conform Codului 
CR 0/2012 
Încărcările laterale date de vânt se stabilesc 
conform prevederilor art. 4.2.10 din CR 1-1-
4 /2012 -  Cod de proiectare evaluarea 
Acţiunii vântului asupra construcţiilor iar 
cele datorate variațiilor de temperatură 
exterioară se stabilesc conform prevederilor 
SR EN 1991-1- 5:2004/ NA:2008. Eurocod 
1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: 
Acţiuni generale. Acţiuni termice. Anexa 
naţională 
Determinarea forței seismice statice 
echivalentă si a deplasărilor laterale se face 
în conformitate cu prevederile capitolului 10 
din P 100-1/2013 - Cod de proiectare 
seismică - Partea I - Prevederi de proiectare 
pentru clădiri si precizarilor din paragrafele 
4.1.17 ..4.1.27 din NP 135/2013- Normativul 
pentru proiectarea fațadelor cu alcătuire 
ventilată. 
 Încărcarea seismică de proiectare pentru 
stratul de placare și pentru dimensionarea 
ancorelor se va determina conform Codului 
P 100-1/2013,  capitolul 10.  
Stratul suport și stratul de placare vor fi 
legate cu ancore elastice sau rigide capabile 
să transmită încărcările exterioare aplicate 
pe stratul de placare la stratul suport și să 
asigure rezistența și stabilitatea stratului de 
placare.  
Structura principală de suspendare de 
clădire cât și celelalte elemente de montaj 
se dimensionează conform prevederilor 
capitolului 4.1 din NP 135/2013 - 
Normativul pentru proiectarea fațadelor cu 

alcătuire ventilată și trebuie  obligatoriu 
să rezulte dintr-un proiect de  rezistență 
avizat conform legislației în vigoare. 
Distanța dintre ancore și montanți, precum 
și numărul prinderilor structurii  fațadelor 
ventilate de structura de rezistență a clădirii 
trebuie, de asemenea, obligatoriu  să  
rezulte dintr-un proiect de rezistență avizat 
conform legislației în vigoare. 
 
 Securitate la incendiu 

Pentru produsul  supus agrementării, nu 
au fost efectuate încercări pentru 
determinarea performanțelor de comportare 
la foc. 

La  proiectarea fațadelor ventilate 
placate cu lamele de lemn termotratat se vor 
verifica documentele însoțitoare ale 
materialelor utilizate privind cerințele de 
securitate la incendiu. 
La montaj  se   va   asigura obligatoriu 
etanșeitatea   rosturilor   orizontale   dintre 
planșeul clădirii și fațadele ventilate din 
punct de  vedere  al propagării  incendiului 
pe verticală între nivelurile clădirii.  
Sistemul adoptat trebuie să aibă la bază un 
proiect verificat de specialiștii în acest 
domeniu.  
Condiţiile de comportare la foc şi măsurile 
de securitate în caz de incendiu ale 
principalelor produse/elemente de clădire, 
materiale şi echipamente utilizate la 
proiectarea şi realizarea sistemelor de 
faţade ventilate se prevăd obligatoriu în  
documentaţiile tehnice de către proiectanţii 
de specialitate. 
Conformarea la foc a fațadelor ventilate se 
va face conform prevederilor capitolului 4.2 
din NP 135/2013 - Normativul pentru 
proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilată. 
      Pereții exteriori ai clădirilor, inclusiv 
componenta de protecţie şi finisaj (lamelele 
de lemn termotratat) împreună cu 
componenta termoizolantă (atunci când este 
cazul), funcţie de rolul acestora, trebuie sa 
îndeplinească condiţiile minime de 
rezistenţa la foc pentru încadrarea in nivelul 
stabilit de stabilitate la foc conform 
normativului P118-99.  
   Sistemele de fațade ventilate nu vor crea 
goluri cu adâncimea mai mare de 5cm. 
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   Continuitatea componentelor combustibile 
ale fațadelor ventilate trebuie să se întrerupă 
cel puţin în dreptul rosturilor de tasare, 
dilatare sau seismice ale construcţiilor, prin 
sisteme cu produse incombustibile de 
minimum 1 m lăţime, care să limiteze 
propagarea arderii. 
    Preîntâmpinarea propagării incendiului 
pe fațada ventilată trebuie realizată și pe 
lungimea construcției, nu doar pe verticala 
acesteia. Astfel la fiecare 30 de metri liniari 
de fațadă, se vor prevedea bariere rezistente 
la foc E 30. Fațadele ventilate adiacente 
căilor de evacuare vor fi realizate din 
materiale incombustibile, conform 
prevederilor normativului P118-99.  
   În funcție de destinația și tipul 
construcției, sistemul de fațadă ventilată se 
realizează, conform tabelelor 4.2.2, 
4.2.3.,4.2.4, 4.2.5, 4.2.6. din NP 135/2013 -
Normativul pentru proiectarea fațadelor 
ventilate. 

 
 Igiena, sănătate şi mediu înconjurător 

Produsele supuse agrementării nu 
conțin materiale potenţial toxice sau 
poluante, nu degajă noxe, nu sunt 
radioactiv. Creșterea durabilității și 
rezistenței lor la acțiunea agenților 
atmosferici exteriori fiind obținută ca 
urmare a unui procedeu ecologic de 
termotratare. Nu conţin substanţe 
dăunătoare sănătăţii şi prezintă siguranţă în 
ceea ce priveşte protecţia mediului 
înconjurător.  

Produsele corespund din punct de 
vedere toxicologic, conform directivelor 
europene şi Metodologiei M.S. 173.  

Produsele supuse agrementării 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia 
în domeniu şi anume:   Legea Securităţii şi 
Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, HG 955 / 
2010 care modifică şi completează 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG 
1425/2006, precum şi Legea Protecţiei 
Mediului nr. 265/2006. 

In cazul fațadelor ventilate realizate cu 
lamele din lemn termotratat pentru a se 
putea ține sub control funcționarea spațiului 
de ventilare este necesar ca: 

1) porțiunea de perete aflată spre interior în 
raport cu lama de aer trebuie concepută 
astfel încât să fie ferită de condens în masă, 
ca fenomen frecvent și mai ales de amploare 
deosebită, generând pericol de acumulare 
progresivă de la an la an (trebuie verificări 
în conformitate cu SR EN ISO 13788/2013- 
Performanţa higrotermică a componentelor 
şi elementelor de construcţie. Temperatura 
superficială interioară pentru evitarea 
umidităţii superficiale critice şi a 
condensului interior. Metode de calcul); 
2) volumul de aer care circulă ascensional 
prin lama de ventilare trebuie să fie 
suficient de mare pentru a putea prelua cu 
ușurință suplimentul de vapori de apă care 
vin din porțiunea compactă de perete 
dinspre interior. 
 Pentru proiectarea curentă a conformării 
higrotermice a fațadelor ventilate se pot 
avea în vedere relațiile de calcul și regulile 
de bună practică precizate in paragraful 
4.3.8 al Normativului de proiectare a 
fațadelor cu alcătuire ventilată - NP 
135/2013. 
 
 Siguranță și accesibilitate în exploatare 

Siguranţa în exploatare a utilizatorilor 
este asigurată prin sistemul de  montaj şi de  
punere în operă. 

Fațadele ventilate realizate cu lamele 
de lemn termotratat, care fac obiectul 
acestui agrement tehnic, nu creează riscuri 
de accidentare prin agățare, desprindere, 
rănire sau lovire a utilizatorilor, dacă se 
pun în operă doar pe baza unui proiect de 
rezistență întocmit conform prevederilor art 
4.1 din NP 135/2013 - Normativul pentru 
proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilată 
și  avizat conform legislației în vigoare. 
Se va elabora un plan de întreținere și 
reparații a fațadei ventilate. 
 

 Protecţia împotriva zgomotului 
Produsul supus agrementării și 

materialele utilizate nu influențează aceasta 
cerință în mod semnificativ decât prin 
asociere cu material izolator de tip vată 
minerală bazaltică în cazul termoizolării 
suplimentare aplicate suprafeței exterioare 
a construcțiilor.   
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Dacă amplasarea în planul de sistematizare 
permite respectarea nivelului de zgomot 
perturbator, conformarea pereţilor exteriori 
– pentru un răspuns corespunzător sub 
aspect acustic – se va face astfel încât în 
interiorul spaţiului protejat să fie respectat 
un nivel de zgomot admisibil, care să 
permită desfăşurarea în condiţii de confort 
a activităţilor specifice. 
In funcţie de nivelul de zgomot perturbator 
exterior, în dB(A), stabilit prin SR 10009 – 
2017 - “Acustică. Limite admisibile ale 
nivelului de zgomot din mediul ambiant” și 
prin ghidul GP 0001-1996 “Protecţia la 
zgomot. Ghid de proiectare şi execuţie a 
zonelor urbane din punct de vedere 
acustic”(la 2m de faţada clădirii şi 1,5m 
deasupra trotuarului), se impun valori 
minime ale indicelui R’w pentru elementele 
de faţadă, în funcţie de tipul de clădire şi 
unitatea funcţională ce se protejează (valori 
admisibile precizate în tabelul V.5.1. din NP 
135/2013 - Normativul pentru proiectarea 
fațadelor cu alcătuire ventilată. 

 Economie de energie şi izolare termică 
Aceasta cerința nu este influențată decât 

în cazul realizării fațadelor ventilate când 
lamelele de lemn termotratat asigură 
finisajul exterior și protecția termoizolației 
adiacente ce se montează pe peretele suport 
ce urmează să fie placat. In acest caz prin 
alegerea materialului termoizolator (vată 
minerală) și dimensionarea corespunzătoare 
a stratului termoizolant este satisfăcută 
cerința cu privire la economia de energie și 
izolație termică în funcție de destinația 
clădirii impusă în conformitate cu 
Normativul C 107-2005 – Partea a 3-a - 
Normativ privind calculul performanțelor 
termoenergetice ale elementelor de 
construcție ale clădirilor – indicativ C 
107/3, cu modificările și completările 
ulterioare care se compară cu valorile 
minime normate pentru pereți, date în 
Partea 1 - Normativ privind calculul 
Coeficienților globali de izolare termică la 
clădirile de locuit – indicativ C 107/1, 
respectiv în Partea a 2 –a - Normativ 
privind calculul coeficienților globali de 
izolare termică la clădirile cu altă destinație 
decât cea de locuire - indicativ C 107/2, cu 
modificările și completările ulterioare. 

   Punţile termice datorate sistemelor de 
prindere şi asamblare micşorează puţin 
valorile obţinute în câmp curent, fără a 
schimba semnificativ rezultatul. 
Evaluarea performanței energetice a 
clădirilor la care anvelopa include fațade 
ventilate, se face în conformitate cu 
“Metodologie de calcul al performanței 
energetice a clădirilor” – indicativ MC 
001/1, 2, 3 – 2006, cu modificările și 
completările ulterioare.   

 Utilizare sustenabilă a resurselor 
naturale se va aplica conform Legii 10/1995 
privind calitatea in construcții cu 
modificările si completările ulterioare. 
 
 2.2.2 Durabilitate (fiabilitatea) 
Întreţinerea produsului 

Urmare a tratamentului termic 
lamelele de lemn capătă o colorație 
uniformă maro de cafea prăjită, în funcție 
de valoarea temperaturii la care au fost 
menținute, stabilitate dimensională foarte 
bună, durabilitate sporită, făcându-le 
similare cu cele mai bune esențe de lemn 
tropical. Lamelele de lemn termotratat sunt 
rezistente la acțiunea facturilor climatici 
externi precum și la atacul insectelor, 
mucegaiurilor și fungilor fiind optime 
pentru utilizare în mediu exterior.  
In urma acestui procedeu de tratare termică 
rezultă  un produs ecologic (lemn) rezistent 
la acțiunea agenților atmosferici fără 
utilizarea unor substanțe chimice de tratare. 
In urma testelor realizate în acord cu SR EN 
113:2003 (UNI CEN/TS 15083-1/2005) de 
către IVALSA - Trees and Timber Institute, 
Italia, privind durabilitatea la atacul 
ciupercilor și mucegaiurilor lamelele de 
lemn termotratat se încadrează în clasa   de 
rezistență 2(durabil). Totusi produsele sunt 
afectate de radiația ultravioleta (decolorare 
si apariția de crăpături în suprafața – 
Raport de încercare R 264-5449-
4/28.04.2017) și de aceea producătorul 
recomandă protejarea suprafețelor prin 
aplicarea, anual, a unui ulei vegetal natural  
(ulei de tung, de in, de mac, de soia) cu 
pigmenți rezistenți la radiații UV. 
 Durata minimă de viaţă a produselor este 
declarată de producător pentru o perioadă 
de 25 ani de la data punerii în operă, în 
cazul când sunt respectate condiţiile impuse 
prin proiectarea clădirii şi condiţiile de 
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exploatare a acestora. Garanția acordată 
este de 5 ani, cu condiția manipulării și 
instalării acestora cu respectarea 
indicațiilor producătorului și a actelor 
normative în vigoare. 
Pentru curăţarea şi întreţinerea finisajelor 
realizate cu lamele de lemn termotratat se 
recomandată perierea sau spălarea 
suprafețelor cu jet de apă, fiind interzisă 
folosirea agenţilor de  curăţare pe bază de 
acizi sau a solvenţilor organici care pot 
afecta fizic sau chimic integritatea 
materialelor constituente. 
  
 2.2.3  Fabricaţia  şi controlul   

Fabricaţia lamelelor de lemn 
termotratat se realizează în secţiile de 
producţie ale firmei SC INCO INDUSTRY 
SRL, Târgu Neamț pe linii tehnologice 
automatizate, specializate.  

Fabricarea produselor este supusă  
autocontrolului intern şi controlului extern, 
periodic de firma producătoare SC INCO 
INDUSTRY SRL, Tg. Neamț, care deţine 
certificarea SM, conform ISO 9001:2008, de 
către CERTIND SA, Bucureşti, în domeniul 
fabricării produselor de dulgherie și 
tâmplărie pentru construcții, certificat nr. 
certificat nr. 13361 C (expiră 02.02.2019);  

 Fabricarea lamelelor de lemn 
termotratat supuse agrementării se 
desfăşoară respectându-se următoarele 
faze:  
 - recepţia materiei prime (lemn de 
rășinoase sau frasin) numai de la 
producători care dețin marcajul european 
PEFC (Programme for Endorsement of 
Forest Certification) cu grosimi standard de 
21-26 mm, lățime de 95mm si lungimi de la 
1000 la 2500mm. 

 - stivuirea lamelelor de lemn și 
introducerea lor în uscătoarele de inox care 
asigură termotratarea în atmosferă 
controlată, cu temperatura care variază 
între 160...250 0C, săracă în oxigen, dar în 
care se injectează abur.  

- termotratarea lemnului care presupune 
parcurgerea a trei etape: 

 uscarea lemnului (pin, molid, frasin, 
brad). Acest procedeu este realizat cu 
ajutorul căldurii și a aburului. 
Temperatura din camera de tratare se 
ridică până la 140ºC, iar umiditatea scade 
până la 0%. 

 după scăderea umidității lemnului, 

temperatura din camera de termotratare 
crește în mod constant până la 220 -
250ºC, în funcție de nuanța de maro 
dorită. În această etapă, lemnul elimină 
rășinile. Când se ajunge la temperatura 
dorită, aceasta se menține constantă, timp 
de 3-4 ore, pentru obținerea culorii dorite. 

  răcirea lemnului când  temperatura 
din camera de termotratare este redusă 
constant, în prezența apei sub formă de 
vapori. Lemnul este pulverizat cu apă, 
pentru a fi adus la un nivel de umiditate 
situat între 6 și 9%. 

Un ciclu de termotratare durează 2-3 
zile, pentru o cantitate de lemn de 
aproximativ 25-30 m3. 
- sortarea lamelelor termotratate,  
eliminându-se zonele cu defecte și cu 
noduri. 
- îmbinarea pe lungime, în dinți, rezultând 
lamele cu lungimea prestabilită, fără 
defecte. 
- rindeluirea și profilarea lamelelor funcție 
de utilizarea preconizată – lambriuri, 
elemente de fațadă sau terase, 
- paletizarea, marcarea produsului cu 
etichetele autoadezive,  protejarea  
elementelor susceptibile a se deteriora în 
cursul transportului; 

- întocmirea documentelor însoţitoare 
pentru livrare: avizul de însoţire a mărfii, 
factură şi inventar de livrare. 

Înainte de asamblare, toate elementele 
sunt verificate separat. 

Constanţa calităţii producţiei este 
asigurată prin respectarea parametrilor 
tehnologici şi executarea controlului intern 
pe faze de fabricaţie pentru materii prime, 
cât şi pentru produsul finit, conform 
specificaţiilor de execuţie ale 
producătorului şi cerinţelor normelor 
tehnice ale componentelor de produs. 
  
2.2.4  Punerea în operă  
 Produsul se utilizează fără dificultăţi 
particulare într-o lucrare de precizie 
normală.  
 Montarea lamelelor de lemn 
termotratat se face funcție de utilizare 
(fațadă ventilată, zone lambrisate la pereți 
interiori sau terase) conform detaliilor de 
execuție impuse de producător (fig.2, 3, 4, 5 
din anexa 1) și de proiectul întocmit, 
verificat  şi  avizat în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.  
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 In cazul fațadelor ventilate montarea 
lamelelor de lemn termotratat se face o 
structură suport fixată rigid pe elementul de 
construcție care urmează să fie placat 
conform proiectului de execuție în care sunt 
dimensionate ancorele de prindere funcție 
de sarcinile impuse de susţinerea greutăţii 
întregului ansamblu (structura plus lamele 
de lemn termotratat) şi rezistența la 
acțiunea sarcinilor (sucțiune și presiune) 
produse de acțiunea vântului asupra 
construcţiei. 
Producătorul recomandă: 

- structura să fie din lemn cu densitate 
apropiată cu cea a fațadei.  

- distanța între elementele de structură 
ar trebui să fie de maxim 20 ori grosimea 
lamelei de lemn termotratat. Se recomandă 
ca fiecare capăt al elementului de fațadă să 
se așeze pe propriul element de structură 
suport. 

- înainte de a monta lamelele de lemn 
termotratat propriu-zise, se recomandă 
utilizarea unei folii impermeabile 
anticondens. Aceasta are rolul de a 
împiedica pătrunderea vântului şi a apei din 
precipitaţii în spaţiul dintre lemn şi perete 
însă permite circulaţia vaporilor din 
condens spre exterior 

- Nu se vor folosi produse de etanşare 
(silicon, mastic etc.). Între baza construcţiei 
din lemn şi sol trebuie asigurată o distanţă 
de minim 30 cm și utilizarea benzilor para-
păsări, care împiedică intrarea păsărilor, 
insectelor sau a frunzelor, dar nu împiedică 
buna ventilare a fațadei. 

- înainte de montarea fațadei, trebuie 
măsurată umiditatea lamelelor de lemn 
termotratat, deoarece aceasta poate varia 
de la 6% până la 10%, în funcție de 
condițiile meteorologice (vara / iarnă). 
Rostul dintre lamelele de lemn termotratat, 
se stabilește în funcție de gradul de 
umiditate, specia de lemn și lățimea lamelei. 
La o umiditate de 10%, distanța dintre 
lamelele de lemn termotratat ar trebui sa 
aibă cel puțin 5% din lățimea acesteia. 

- dacă prinderea va fi vizibilă, vor fi 
necesare cel puțin 2 șuruburi pentru fiecare 
punct de prindere substructură. Lungimea 
șurubului trebuie să fie de cel puțin 2,5 ori 
grosimea lamelei de lemn termotratat și să 
fie din oțel inoxidabil sau echivalent. Pentru 
a evita fisurarea lamelelor, acestea trebuie 

pre-perforate. Pentru prinderea ascunsă, se 
recomanda utilizarea accesoriilor (cleme de 
prindere ascunsă fixate cu holșurub în 
structură) furnizate de către SC INCO 
INDUSTRY SRL. 
 In cazul teraselor montarea lamelelor 
de lemn termotratat se face un suport bine 
compactat sau pe o fundație de beton, astfel 
încât, montarea și utilizarea acesteia să 
aibă un grad ridicat de stabilitate, dar în 
același timp trebuie prevăzută o înclinație 
de minim 2%, pentru a se putea elimina 
reținerea apei pe suprafața acesteia. 
Producătorul recomandă: 

- structura trebuie să asigure o 
înălțimea de minim 70 mm față de suport, 
pentru a asigura ventilația necesară terasei. 

- dimensionarea structurii trebuie 
făcută pentru a rezista la dilatarea şi 
contracția lamelor de lemn termotratat care 
are loc de-a lungul anilor.  

- distanța între elementele de structură  
trebuie să fie de maxim 15 ori grosimea 
lamelei de lemn termotratat cu care se 
construiește pardoseală. Se recomandă ca 
fiecare capăt al lamelei de lemn să se așeze 
pe propriul element de structură suport.  

- se mai recomandă a se evita contactul 
între structură și stratul suport, cât și între 
structură și lamela de lemn care asigură 
construcția pardoselii terasei, mai ales dacă 
suprafața de contact depășește 50 mm. 
Pentru aceasta se pot folosi paduri sau 
distanțiere din cauciuc granulat. 

- se recomandă ca structura să fie din 
lemn cu densitate apropiată cu cea a 
podelelor de terasă.  

- înainte de montarea pardoselii, trebuie 
măsurată umiditatea lamelelor de lemn, 
deoarece aceasta poate varia de la 6% până 
la 10%, în funcție de condițiile 
meteorologice (vară / iarnă). Rostul dintre 
lamelele de lemn se stabilește în funcție de 
gradul de umiditate, specia de lemn și 
lățimea acesteia. La o umiditate de 10%, 
distanța dintre lamelele de lemn cu care se 
construiește pardoseala trebui să aibă cel 
puțin 5% din lățimea acestora. Dacă 
prinderea va fi vizibilă, vor fi necesare cel 
puțin 2 șuruburi pentru fiecare punct de 
prindere. Lungimea șurubului trebuie să fie 
de cel puțin 2,5 ori grosimea lamelei de 
lemn termotratat și să fie din oțel inoxidabil 
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sau echivalent. Pentru a evita fisurarea 
lamelelor, acestea trebuie pre-perforate. 
Este important să se asigure o distanță 
suficientă faţă de marginea profilului. 

- pentru prinderea ascunsă, se 
recomandă utilizarea accesoriilor (cleme de 
prindere ascunsă fisate cu holșurub de 
structuta de sustinere) furnizate de către SC 
INCO INDUSTRY SRL. 

Atât în cazul teraselor cât și a realizării 
fațadelor ventilate producătorul recomandă 
protejarea lamelelor de lemn termotratat cu 
un ulei rezistent la radiații UV. 
Utilizarea uleiurilor de exterior pigmentați 
permite păstrarea culorilor individuale ale 
lamelelor de lemn termotratat, 
împiedicându-se astfel procesul de 
îmbătrânire a lemnului. În plus, acesta oferă 
protecție împotriva radiațiilor UV și reduce 
absorbția de umiditate, astfel încât fisurarea 
superficială a lemnului să fie redusă. 
  
 2.3  Caiet  de  prescripţii  tehnice  
 2.3.1  Condiţii  de concepţie  
     Tehnologia de fabricaţie are în vedere 
realizarea lamelelor de lemn termotratat ale 
căror caracteristici trebuie să îndeplinească 
cerinţele estetice şi de rezistenţă mecanică, în 
acord cu descrierile din cap. 1.1, 2.1 şi 2.2. 

Proiectul cu privire la structurile 
pentru fațade ventilate trebuie să cuprindă 
cel puțin următoarele date: 
 - poziția, distanța de amplasare a 
ancorelor/ diblurilor atât pe orizontală cât 
și pe verticală, precum și diametrul pieselor 
de ancorare; 
 - tipul și dimensiunile profilelor și 
consolelor; 
 - tipul și forma lamelelor de lemn 
termotratat utilizat la placare. 

Realizarea lucrărilor de placarea a 
fațadelor clădirilor utilizând lamelele de 
lemn termotratat se va face conform 
instrucțiunilor prezentului agrement și cu 
respectarea reglementărilor tehnice în 
vigoare din Romania: 
- NP 135/2013 - Normativ pentru 
proiectarea Fațadelor cu alcătuire ventilă; 
- ST 043-2001 - Specificație tehnică privind 
cerințele și criteriile de performanță pentru 
ancorarea în beton cu sisteme mecanice și 
metode de încercare; 

- CR 0/2012 – Cod de proiectare. Bazele 
proiectării construcțiilor. 
- CR 1-1-4 /2012 -  Cod de proiectare 
evaluarea acţiunii vântului asupra 
construcţiilor; 
- SR  EN  1991-1-1:2006  Eurocode 1 - 
Acțiuni  generale. Greutăți specifice, 
greutăți proprii, încărcări utile pentru 
clădiri; 
- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Eurocod 
1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: 
Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi 
proprii, încărcări utile pentru clădiri, Anexa 
Națională; 
- SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010. Acţiuni 
asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni 
generale – Acţiunea vântului; 
- SR EN 1991-1- 5:2004/ NA:2008. Eurocod 
1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: 
Acţiuni generale. Acţiuni termice. Anexa 
naţională; 

- P 100-1:2013 - Cod de proiectare 
seismica. Partea I. Prevederi de proiectare 
pentru clădiri; 

- P 118-1999 – Normativ de siguranţă la 
foc a construcţiilor. 
 - SR 10009 – 2017 - Acustică. Limite 
admisibile ale nivelului de zgomot din 
mediul ambiant.  
- GP 0001-1996 - Protecţia la zgomot. Ghid 
de proiectare şi execuţie a zonelor urbane 
din punct de vedere acustic. 
 
2.3.2. Condiţii de fabricare  
 Fabricarea lamelelor din lemn 
termotratat pentru lambriuri și terase 
exterioare, se desfăşoară în condiţiile 
precizate la pct. 2.2.3. Producătorul are 
organizat un serviciu de urmărire şi verificare 
a calităţii, atât a materiilor prime, cât şi a 
produsului finit. 
 Calitatea constantă a produsului este 
asigurată şi garantată de producător,  firma 
producătoare deținând certificare ISO 
9001:2008. 
 Controlul permanent al calităţii este 
asigurat prin control periodic extern efectuat  
de laboratoare externe autorizate. 
 
 2.3.3. Condiţii de livrare  
 La livrare, produsele sunt însoţite de 
documente în limba română privind: 
- instrucţiuni de utilizare; 
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- condiţii de depozitare, ambalare şi 
transport; 
- declaraţie de conformitate a titularului care 
să ateste conformitatea produselor cu 
prezentul Agrement Tehnic, potrivit 
prevederilor standardului SR EN ISO /CEI 
17050-1:2010. 
 Produsul trebuie depozitat în locuri 
uscate, departe de surse de foc deschis, 
transportat şi manipulat astfel încât să se evite 
murdărirea şi deteriorările mecanice. 
 Pentru depozitarea de lungă sau scurtă 
durată producătorul precizează condiţiile de 
depozitare (temperatura, clasa de 
periculozitate). 
 
2.3.4 Condiţiile de punere în operă 
 Punerea în operă a lamelelor de lemn 
termotratat fabricate de SC INCO INDUSTRY 
SRL Târgu Neamț se realizează conform 
prevederilor tehnice ale producătorului, 
respectând reglementările tehnice  româneşti: 
 - C 300 /1994 – Normativ de prevenire şi 
stingere a incendiilor pe durata executării 
lucrărilor în construcţii şi instalaţii aferente 
acestora;    
-  P 118-1999 – Normativ de siguranţă la 
foc a construcţiilor. 
- Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi 
sănătăţii în  muncă (M.O. 646 /26.06.2006).  
- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr. 319/2006. 
- HG nr. 955/2010 pentru modificarea şi 
completarea Normelor nr. 319/2006 şi HG 
985/2012 - Norme metodologice de aplicare 
a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă. 
- HG nr. 985/2012 Norme metodologice de 
aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii 
în muncă.  
- Legea 211/2011 privind regimul 
deșeurilor. 
  
 

 

 

 

 

Condiţii 

   Calitatea produsului şi metoda de 
fabricare, au fost examinate şi găsite 
satisfăcătoare şi  trebuie  menţinute la 
acest standard pe toată durata de 
valabilitate a acestui agrement. 

    Oriunde se face referire în acest 
agrement la acte legislative sau 
reglementări tehnice, trebuie avut în 
vedere că aceste acte erau în vigoare 
la data elaborării acestui agrement.  

    Acordând acest agrement, Consiliul 
Tehnic Permanent pentru Construcţii, 
nu se implică în prezenţa şi/sau 
absenţa drepturilor legale ale firmei 
de a comercializa,  monta sau întreţine 
produsul. 

    Orice recomandare relativă la 
folosirea în condiţii  de siguranţă a 
acestor produse, care este conţinută 
sau se referă la acest agrement tehnic,  
reprezintă  cerinţe    minime necesare 
la punerea lor în operă. 

 INCD URBAN - INCERC Sucursala Iaşi 
răspunde de exactitatea datelor înscrise 
în Agrementul Tehnic şi de încercările 
sau testele care au stat la baza acestor 
date. Agrementele tehnice nu îi absolvă 
pe furnizori şi/sau pe utilizatori de 
responsabilităţile ce le revin conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

 Verificarea menţinerii  aptitudinii de 
utilizare a produsului va fi realizată de 
către INCD URBAN - INCERC 
Sucursala Iaşi prin verificări „in situ” 
la obiective din România la care s-a 
utilizat produsul, pe toata durata de 
valabilitate a prezentului agrement 
tehnic.   

 Modul de realizare a verificărilor va 
respecta actele normative şi 
reglementările tehnice în vigoare. 

 INCD URBAN - INCERC Iaşi va 
informa Consiliul Tehnic Permanent 
pentru Construcţii despre rezultatul 
verificărilor, iar dacă acestea nu 
dovedesc menţinerea aptitudinii de 
utilizare, va solicita CTPC 
declanşarea acţiunii de suspendare a 
agrementului tehnic. 

 Suspendarea se declanşează şi in cazul 
constatării prin controale, de către 

Concluzii: 
Apreciere  globală: 
 Utilizarea Lamelelor de lemn termotrat 
fabricate de firma SC INCO INDUSTRY 
SRL, în domeniile de utilizare acceptate 
este apreciată favorabil, în condiţiile 
specifice din România, dacă se respectă  
prevederile  prezentului agrement.  



organisme abilitate, a nerespectdrii
men{inerii constante a condiliilor de

./'abrica{ie Si utilizare ale produsului.
in cazul in care titularul cle ogrement
tehnic nu se cordbrmeazii acestor
prevederi, se va declansa procedura
de retragere a agrementului tehnic.

Pentru grupa specializatd nr. 4
Pregedinte
c. s. III, ing. Alina Cobzaru

'K['to',\fl
Vnlabilitate: 17.07. 2020

Prelungirea valabilitdlii sau revizuirea
prezentultti agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel pulin trei luni inainte
cle data expirdrii. in cazul neprelungirii
valabilitdlii, agrementtrl tehnic se

anuleazd de la sine.

Producdtorul II{CO II{DLTSTRY SRL Tdrgu Neam{, Romania asigurd ;i garanteazd calitalect
constantd a Lamelelor de lemn termotra{at pentru lambriuri ;i terase in concordan{d cu

certfficdrile menlionate in cap. 2.2.3. in veclerea acordiirii agrementului tehnic a fost analizalit
documenta{ia pusd la dispozilie de cdtre producdtor. Orice modificare a tehnologiei de

fabricare, de introducere a noi componente sau materiale, se vor aduce la cunoStin{a
elaboratorului de agrement lehnic.

Sinteza rezultatelor experimentale :

Caracteristicile produsului verifical prin incercdri de laborator tn conformitate standardele
in vigoaare sunt prezentate fn Tabelul nr. l. Verificdrile experimentale au fost e.fectuate de
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3. Remarci complementare ale Grupei Specializate

Tabel l

Nr. Carscteristicd UM Metodd de
incercare

Valoare de
referinld

Valoare
mdsuratd

Unitatea
executantd

I
Densitalea

- pin
- fi"asin

,/ / ]Lg'm' .!ft E// 11221:
2007

500 -600
- 199,49
-560,5 2

Laborator IHS-
I]VCD LIRBAIV
INCERC lasi

2 Continut de umiditate o././o

,STREN 13183-
I:2003/AC:

2001
Maxim 5-B% 3.5 I

Laboralor IHS-
INCD LIRBAN
INCERC la;i

3

Rezistenld la intindere
din incovctiere

- pin
- .frasin

N/mm2
SR EN lOB +

At:2012

-36,9
Clasa GL 32C

- 24,05
Clasa minima

Dt8

Laborator IHS-
INCD URBAN
INCERC: Ia;i
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 Extrase din procesul verbal de analiză AT al şedinţei de deliberare a Gr. specializate nr. 4 

Proces verbal nr. 119 din 05.07.2017 
 

Grupa specializată nr 4 - Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi 
pardoseli - din cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala Iaşi, alcătuită din următorii 
specialişti: 

- c.s. III ing. Alina Cobzaru – preşedinte 
-     c.s. II dr. ing. Constantin Miron raportor   
- c.s. III dr. fiz. Monica Cherecheş  
- c.s. III ing. Ionel  Puşcaşu  

s-a întrunit la data de 5.07.2017 în şedinţă de deliberare, încheiată cu procesul verbal nr. 119/ 
05.07.2017, pentru a analiza cererea de elaborare a agrementului tehnic nr. 469-
C1/CTPC/12.10.2016 (631/10.10.2016) a firmei SC INCO INDUSTRY SRL Targu Neamt, 
referitoare la Lamele de lemn termotrata pentru lambriuri si terase, împreună cu dosarul de 
date şi documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de beneficiar, a stabilit  următoarele: 

 se pot utiliza la realizarea finisajelor exterioare decorative, de tip fatada ventilata 
realizată cu lambriu, la construcțiile noi cât și pentru renovări, la realizarea finisajelor 
interioare decorative prin placarea  suprafetelor interioare ale elementelor de închidere 
ale clădirilor sau la realizarea pardoselilor unor terase exterioare. 

 produsele se aplică numai urmare a unui proiect de execuţie, întocmit, verificat  şi  avizat 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea cerinţelor impuse prin 
legea 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare privind calitatea în construcţii.  

 punerea în operă a produselor se face în condiţiile specificate în agrement la pct. 2.2.4 şi 
2.3.4. şi cele prevăzute în documentaţia tehnică de execuţie a producătorului.  

 parcurgerea etapelor anuale de supraveghere şi verificare desfăşurate "in situ" vor avea 
drept scop evaluarea comportării în exploatare a produselor puse în operă, sub acţiunea 
sarcinilor generate de factorii de mediu exterior (vânt, temperatură, precipitaţii, variaţii 
bruşte de temperatură, etc.) şi a celor rezultate din exploatarea curentă, atestându-se 
conformitatea cu specificaţiile agrementului tehnic.  

 Prelungirea termenului de valabilitate, după data de 17.07.2020,  se va face în funcţie de 
rezultatele încercărilor de lungă durată privind  comportarea în timp a produselor puse 
în operă la lucrările de construcţii realizate de solicitant, în România. În cazul 
neprelungirii valabilităţii, agrementul tehnic se anulează de la sine.  

 propune aprobarea eliberării Agrementului Tehnic nr. 001SI - 04/097-2017, cu termen 
de valabilitate 17.07.2020. 

 

4 
Rezistența la radiații  
UV – lemn neprotejat  

- 
SR EN  

60068-2-5 2011
ASTM  G26 

-  

După expunere 
echivalentă unui 

an lemnul s-a 
decolorat și au 

apărut mici fisuri 
superficiale - 

Se recomandă 
protejarea 

obligatorie cu 
ulei rezistent la 

radiații UV   

Laborator IHS-
INCD URBAN 
INCERC Iași 

4. Anexe 
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ANEXA 1.  
 

 

 
 

 

 
 

Fig. 1 – Profile lamele lemn termotratat 

 

 

 

 
A – perete 
B – şipcă suport 
C – material termoizolant (daca  este 
cazul) 
D – folie impermeabilă anticondens 
E – contra-şipcă 
F – lamele de lemn termotratat 

a - Fațada si structura suport de montaj a lamelelor de lemn termotratat 

 

b - Cleme de prindere ascunsă 

Fig. 2 – Detalii de montaj a lamelelor de lemn termotratat în cazul placării fațadelor clădirilor  
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Fig. 3 -  Piese de prindere recomandate pentru realizarea structurii de montaj a terasei. 

 
 
 
 

 

 
 

Fig. 4  - Detalii execuție terase fixate cu șuruburi 

 
 



Picior reglabil Covor" caucruc

Fig. 5 - Detulii execulie teruse tixate ca prinderi ascunse cu piese speciale de tmbinare

Dosarul Tehnic al Agrementului Tehnic nr. 0015L04/0g7-2017, confinAnd .2A.. pagini
face parte integruntd din prezentul Agrement Tehnic.

Raportorul grryrdf
c. s. II. drfio7. Miron

Membrii grupei specializate nr. 4 - Elemente de tnchicilpre

nestructurali, fimpldrie Si vitraje din INCD LTRBAI{ INCER* 'trcursala IaSi sunt:

- c. s. III ing. Alina Cobzaru - Pre,yedinte

- c. s. III dr..fiz. Monica Cherecheq

- c:.s. Iil ing. Ionel Pu;ca;u
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