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Ştiin ţa şi cultura la noi.... 
 

Asistăm cu uimire la toate progresele 
tehnicii care s-au înregistrat în decursul timpului în 
mai toate domeniile de activitate ale vieţii noastre 
cotidiene şi suntem şocaţi de viteza cu care lucrurile 
evoluează. Dacă ne gândim numai la nelipsitul 
aparat de radio cum a evoluat de la cutiile grele din 
lemn cu lămpi şi baterii masive la mult uşuratele 
aparate portabile, cu tranzistori în carcase de plastic 
colorate, iar acum sub formă de tot felul de gadget-
uri minuscule cu cipuri şi microcipuri având 
performanţe şi calităţi de nebănuit şi este suficient 
să ne dăm seama de această evoluţie. 

Aceeaşi constatare o putem face şi în cazul 
televizorului care, de asemenea, a suferit aceleaşi 
metamorfoze de evoluţie, ajungându-se de la 
clasicele cutii de lemn grele la supermodernele 
LCD-uri şi PLASME cu imagini superbe, în 
milioane de culori şi claritate excelentă sau chiar în 
relief (3D). 

Dar cele mai impresionante evoluţii s-au 
înregistrat în domeniile telefoniei şi a 
calculatoarelor. Este inutil să mai descriu aceste 
evoluţii pe care le cunoaştem şi le simţim. 
Telefoanele sunt acum la îndemâna oricărei 
persoane, cu tot felul de facilităţi iar fără 
calculatoare nu se mai poate concepe viaţa. Toate 
activităţile şi acţiunile noastre sunt computerizate, 
depind de acest instrument miraculos. 

Am dat doar câteva exemple de evoluţii 
tehnice, care sunt mai vizibile şi mai uşor de înţeles. 
Progrese uimitoare s-au făcut însă în toate 
domeniile de activitate: transporturi, construcţii, 
metalurgie, construcţia de maşini, chimie, etc, etc. 
Toate aceste progrese au fost posibile numai 

datorită unor minţi luminate, care au cercetat, au 
inventat, au creat, au conceput, au realizat în cadrul 
unor procese tehnice şi tehnologice, în care omul, prin 
mintea şi forţa sa creatoare are rolul determinant. Dar 
omul nu este o maşină, adică un lucru pe care să-l pui 
în funcţiune la comandă, când vrei şi unde vrei. Omul 
este o fiinţă care are nevoie de odihnă, de recreere, de 
destindere, de împrospătare a forţelor sale, în esenţă 
are nevoie şi de cultură. Cultura de care are nevoie 
este cea care trebuie să-l mobilizeze, să-l educe, să-l 
facă să se simtă bine. Cultura are şi rolul de a 
depozita şi păstra în timp, nealterate, nu numai 
valorile unui popor dar şi cuceririle ştiinţei şi tehnicii 
acumulate în timp.  

Ţara noastră nu a dus şi nici nu duce lipsă de 
oameni de ştiinţă şi nici de oameni de cultură. Nu 
vreau să dau exemple, căci îi cunoaştem foarte bine, 
iar dacă aş menţiona un singur nume, aş fi tentat să 
adaug alături încă alte zeci. Problema este că dacă în 
alte ţări, unde s-au înfăptuit realizările de care 
aminteam, aceşti oameni sunt apreciaţi şi le este 
asigurată consideraţia pe care o merită, la noi lucrurile 
nu stau tocmai aşa. De aceea, mulţi profesionişti de 
valoare şi în special tineri îşi caută locuri de afirmare 
pe alte meleaguri. Nici cei care dintr-un sentiment 
puternic de patriotism rămân să-şi aducă aportul 
muncii lor pe locurile de baştină, nu sunt folosiţi la 
nivelul valorii lor. Mă gândesc atât la profesionişti cu 
greutate (academicieni, oameni de ştiinţă, cercetători), 
care ar putea să aibă răspunsuri competente la 
multiplele întrebări care apar şi să dea soluţii concrete 
şi eficiente la nenumărate probleme cu care se 
confruntă ţara, cât şi la cei din sfera productivă, care 
ştiu cum să realizeze obiectivele necesare, dar şi la 
oamenii de cultură (scriitori, artişti, muzicieni, etc.), 
care ar putea să înfrumuseţeze viaţa celor implicaţi în 
activităţi productive, creând un cadru agreabil, 
adecvat muncii, pentru ca eforturile lor să fie mai uşor 
de suportat. 

Dacă s-ar acorda mai multă atenţie acestor 
valori umane şi ar fi mobilizate aşa cum ar trebui şi 
cum de altfel procedează alţii, cu siguranţă că şi la noi 
s-ar trăi mai bine şi poate n-ar mai fi nevoie să se 
apeleze la reduceri de salarii, impozitări de pensii sau 
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să se inventeze noi şi împovărătoare taxe sau 
impozite. 

Cine are urechi de auzit şi voinţă de 
înfăptuit, poate să audă şi să se conformeze. 

 
 

Dr. ing. Victor Popa 
Preşedinte "Comisia Naţională Comportarea  

in situ a Construcţiilor " 
Vicepreşedinte CONSITRANS 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe  
Tehnice din România 

 

PATRIMONIUL ŞI MEDIUL CONSTRUIT 

 
ing. Szász Béla Gyula  

ing. Toth Helga 
Concepţia de structura portantă s-a dezvoltat  

de-a lungul istoriei în trei perioade importante 
majore: 
• Perioada empirico-intuitivă, se extinde până în 

prima parte a secolului XIX 
• Perioada de trecere la structuri inginereşti, se 

consideră din partea a doua a secolului XIX 
până în primele opt decenii ale secolului XX 

• Perioada generalizării conformărilor inginereşti 
de structuri portante, se consideră începând cu 
deceniul al noulea al secolului XX 
Concepţia inginerească de conformare de 

structura portantă apare treptat, legată de solicitările 
dinamice, evenimentele seismice, trepidaţiile din 
trafic. 

Specialiştii au datoria de a conferi siguranţa în 
exploatare, de a prezenta şi a pune în valoare 
mesajul istoric transmis de structuri. 

Structura portantă poate fi protejată numai dacă 
este identificată. Conform cunoştinţei noastre nu 
există asemenea teorie, poate din cauza că teoria 
inginerească a structurilor portante când s-a lansat 
ca ştiinţă, structurile portante istorice erau deja 
„istorice”. 

În partea a doua a secolului XIX s-au făcut o 
serie de formulări la nivelul staticii grafice. Studii 
importante s-au făcut la sfârşitul secolului XX ce se 
pot pune pe seama apariţiei calculatoarelor. În 
România preocupările în domeniul structurilor 
istorice sunt reluate după 1989. 

Instituţiile de învăţământ au de recuperat formarea 
specialiştilor din domeniul reabilitării stucturilor 
istorice. 

Mediul construit, ca parte a mediului presupune 
intervenţii umane de natura tehnică sau/şi artistică, 
format din construcţii de diferite feluri, clădiri, lucrări 
de artă, reţele edilitare, conţine o parte istoric definită, 
denumită patrimoniu construit. 

Patrimoniul construit este realizat pe baza unor 
concepţii, din materiale şi prin tehnologii de mare 
varietate, folosind cunoştinţe în continuă evoluţie. 

Mediul construit este compus din construcţii 
istorice şi moderne, ponderea revenind celor din 
prima categorie. Calitatea istorică a unei construcţii 
este marcată majoritar de exigenţele tehnice ale 
construcţiilor, realizate în condiţii tehnice (fizice, 
chimice, mecanice), istorice.  

Construcţiile istorice presupun detalii, care 
asigură confortul hidrotermic la acţiunile specifice (de 
exemplu apa, respectiv substanţe dizolvate în apă, cu 
acces liber în subansamblurile de clădiri şi sunt 
eliminate pe căi naturale). 

Constucţiile moderne folosesc detalii de structuri 
care constituie „blindaj” la acţiuni hidrotermice, 
elementele ori subansamblurile fiind astfel concepute, 
încât să asigure impermeabilitatea la acţiuni 
hidrotermice. 

La structuri portante istorice trebuie evaluată 
cantitatea şi calitatea valorilor de patrimoniu în 
vederea stabilirii părţii din structură ce se propune a fi 
protejată. 

Structurile portante istorice - partea de rezistenţă a 
clădirilor - împreună cu subansamblurile arhitecturale 
(structurile neportante ale clădirii) asigură suportul 
tehnic al unei construcţii. Structurile neportante 
(subansamblurile arhitecturale) fac corp comun cu 
structurile portante, fiind realizate concomitent cu 
acestea.  

Stabilirea sferei patrimoniului cultural a fost un 
subiect de permanentă discuţie între specialişti. 
Calitatea culturală a patrimoniului construit este 
recunoscută recent, fiind acceptată mai mult de 
specialişti, decât de opinia publică. 

Mediul construit posedă valori patrimoniale 
recunoscute la nivel internaţional, naţional şi local, şi 
care totodată pot fi părţi componente ale 
patrimoniului mondial, naţional şi local.  

Valorile de patrimoniu sunt corectate în 
permanenţă în timp şi spaţiu. Dacă la începutul 
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secolului XIX au fost recunoscute numai 
monumentele antice, azi avem listate chiar şi clădiri 
postbelice. Pe lângă componentele artistice (pictura 
murală, piatra sculptată) fiecare subansamblu se 
consideră necesar de protejat.  

Specialiştii au datoria dublă: 
• de a conferi siguranţa în exploatare 
• de a prezenta şi de a pune în valoare mesajul 

istoric transmis de structuri. 
Teoria reabilitării structurilor portante istorice 

permite reintroducerea în exploatare a clădirilor 
degradate, în condiţii de siguranţă din punct de 
vedere al rezistenţei şi stabilităţii. 
Procesul de reabilitare a clădirilor pune în evidenţă 
două etape: 

• diagnostica structurii portante, care 
identifică insuficienţele şi cauzele lor 

• terapeutica structurii portante, care aduce 
structura la nivelul exigenţelor, respectiv 
menţine la acest nivel. 

Clădirile într-o măsură mai mică sau mai mare, 
dar continuu-trebuie exploatate, întreţinute şi 
reabilitate. Precizările teoretice ori practice legate 
de concepţia de structură portantă presupun şi 
abordarea corectă a problemelor de dezvoltare în 
domeniu.(refuncţionalizări, consolidări, etc. ) 

Protecţia şi transmiterea autentică a mesajului 
istoric trebuie obligatoriu realizat şi prin structurile 
portante, presupunând respect din partea tuturor 
persoanelor sau specialiştilor faţă de realizările 
umane reflectate prin ansambluri ori materiale, 
detalii şi tehnologii de structuri portante. 

Structurile portante istorice din România se pot 
clasifica după mai multe criterii: 

• sistemul constructiv 
• stilul arhitectural 

• funcţiunea construcţiei 

• perioada de realizare 
Construcţiile istorice se impart în două mari 

categorii: construcţii de cult şi laice. Structurile 
portante istorice aferente presupun o serie de 
proprietăţi specifice legate de funcţiunile adăpostite. 
Structurile portante istorice ale construcţiilor de cult 
sunt de regulă parter, care pot ajunge la deschideri 
relativ mari. Pereţii exteriori sunt diafragme, iar 
reazemele interioare de multe ori sunt 
punctiforme(stâlpi, coloane). Structurile portante 

istorice ale construcţiilor laice sunt pe mai multe 
niveluri de regulă, presupunând deschideri variate, 
respectiv case de scări care prezintă adesea probleme 
structurale specifice. Structurile portante ale clădirilor 
de la oraşe sunt transformate de nenumerate ori, 
supraetajate, comasate, fiind prezente toate sursele 
majore de insuficienţe al structurii portante. 

Ansamblul de structuri portante istorice este 
alcătuit din patru subansambluri caracteristice: 

• structuri portante de şarpante 

• structuri portante de planşee şi bolţi 
• structuri portante de susţineri (pereţi portanţi 

respectiv coloane şi stâlpi) 
• structuri portante de fundaţii 

Monumentele istorice fac parte integrantă din 
patrimoniul cultural naţional şi sunt protejate prin 
lege. Prin protejare se înţelege ansamblul de măsuri 
cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, 
fiscal şi tehnic, menite să asigure identificarea, 
cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, 
conservarea, inclusiv paza şi întreţinerea, 
consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi integrarea lor social – 
economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale. 

Participarea şi implicarea locatarilor sunt esenţiale 
pentru succesul oricărei conservări urbanistice şi 
trebuie încurajate. Nu trebuie pierdut din vedere 
niciodată ca orice conservare urbanistică priveşte în 
primul rând locatarii. 

Cercetarea structurilor de rezistenţă istorice este o 
activitate complexă în care se identifică multitudinea 
problemelor aferente unui ansamblu construit. 

În cadrul diagnosticii structurilor se poate 
considera următoarele faze: 

• relevara şi prezentarea structurii de rezistenţă 

• inventarierea neajunsurilor structurale 

• testarea capacităţii portante 
• identificarea cauzelor neajunsurilor 
Terapeutica structurală este partea a doua a 

procesului, care presupune o activitate complexă şi 
anume: 

• eliminarea cauzelor neajunsurilor 
• ridicarea capacităţii portante structurale la 

nivelul exigenţelor de performanţe dorite. 
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• păstrarea capacităţii portante la nivelul 
realizat, acoperând gama intervenţiilor de 
reabilitare a structurilor de rezistenţă 
istorice. 

Intervenţiile au caracter constant, cu consecinţe 
pe toată durata de exploatare. Complexa noţiune a 
durabilităţii mediului construit presupune 
deopotrivă materiale, concepte structurale 
(mecanice, fizice, chimice, biologice), funcţionale şi 
economice-financiare durabile, toate subordonate 
criteriului major al dezvoltării durabile.  

Trebuie atrasă atenţia asupra problemelor 
specifice construcţiilor istorice şi la abordarea 
generală a aspectelor durabilităţii mediului construit 
(inclusiv durabilitatea construcţiilor recent 
realizate). 

Mediul construit se află în permanentă 
transformare, intervenţiile având menirea să 
completeze (prin lucrări noi), să diminueze (prin 
demolări), să reabiliteze (prin transformări menite 
să elimine inclusiv uzura morală) sau să intreţină 
(reducând mai cu seamă uzura fizică) mediul, 
durabilitatea intervenţiilor fiind consecinţa 
concepţiei(cercetare, proiectare), execuţiei şi 
exploatării. 

Mediul construit posedă de un anumit grad 
de durabilitate, partea cu durabilitate mai mare 
ajungând patrimoniu construit (devenind 
patrimoniul mondial, naţional sau local).  
 
AL TREILEA WORKSHOP REGIONAL BUILD-

UP SKILLS ROMÂNIA 

ing. Nicolae Fântânaru 
Secretar CNCisC 

 
În cadrul proiectului ROBUST 2020 intitulat 

"Platforma şi foaia de parcurs pentru calificarea forţei de 
muncă necesare în domeniul eficienţei energetice (EE) şi 
a utilizării surselor regenerabile de energie  (SRE) în 
clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor până în 2020", la 
Timişoara a avut loc acest eveniment la sfârşitul anului 
trecut sub deviza ENERGY TRAINING FOR 
BUILDERS, cu participarea membrilor Platformei 
Naţionale de Calificare: dl. Horia Petran – reprezentant 
Urban – Incerc Bucureşti, lider de proiect, dl. Cătălin 
Lungu – reprezentant al Asociaţiei Inginerilor de 
Instalaţii din România (AIIR) Bucureşti şi dl. Mark 

Velody – reprezentant Roseff help Desk Bucureşti, precum 
şi a altor specialişti din zonă. 

Întrunirea, desfăşurată la Hotel Timişoara – sala 
Atena şi-a propus o consultare naţională şi la nivelul 
Macroregiunii 4 (Sud – Vest şi Vest) pentru 
fundamentarea direcţiilor strategice necesare elaborării foii 
de parcurs în plan naţional pe baza decalajelor şi barierelor 
identificate în cadrul analizei situaţiei actuale a sectorului 
construcţiilor cu privire la formarea profesională continuă, 
prin instruire urmărindu-se asigurarea performanţei 
energetice şi a contribuţiei la atingerea ţintelor fixate 
pentru anul 2020 (Proiect ROBUST). 

În deschiderea manifestării, liderul de proiect dl. 
Horia Petran a prezentat în plen activitatea din cadrul 
proiectului Build-up skills România – ROBUST în primele 
12 luni – obiective, platformă de consultare şi rezultate, 
după care a expus principiile definitorii ale strategiei 
privind calificarea forţei de muncă în construcţii pentru 
îndeplinirea obiectivelor EE şi a SRE actualizate în foaia 
de parcurs aliniată la aşteptările de nivel european. 

În continuare, reprezentantul ROSEFF (Program 
de finanţare dezvoltat de Uniunea Europeană şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
promovarea EE şi a SRE) dl. Mark Velody a prezentat 
facilităţile de finanţare a energiei durabile pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din România şi 
diligenţele necesare pentru asigurarea calităţii proiectelor 
prin cerinţe de calificare a forţei de muncă în domeniul EE 
şi a SRE, specificând în încheiere condiţiile de obţinere a 
facilităţilor de finanţare şi în cazul asociaţiilor de locatari 
/proprietari, a furnizorilor, producătorilor şi instalatorilor 
de echipamente de eficienţă energetică şi energie 
regenerabilă. 

După o pauză de cafea, dezbaterile au continuat în 
cadrul a două sesiuni interactive organizate în grupuri de 
lucru potrivit temelor în discuţie propuse de reprezentantul 
membru al Consorţiului BDG (Business Development 
Group) după cum urmează: 

� sesiunea I cu tema: "Stabilirea direcţiilor 
strategice pentru diminuarea decalajelor şi eliminarea 
barierelor identificate privitor la calificarea forţei de 
muncă în construcţii din domeniul EE şi a utilizării SRE" 

� sesiunea a II-a cu tema: "Definirea strategiei de 
calificare şi anume: aspecte specifice la nivel local / 
regional cu privire la necesitatea calificării for ţei de muncă 
în domeniul EE şi a utilizării SRE în clădiri; comunicarea 
între nivelul local / regional şi cel central; comunicarea / 
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colaborarea între sectorul construcţiilor, autorităţi 
relevante pentru utilizarea energiei în clădiri – şi actorii 
cheie în domeniile calificării for ţei de muncă / pregătirii 
profesionale / educaţiei". 

Lucrările au continuat apoi în plen într-o sesiune 
comună în care moderatorii celor două sesiuni au 
prezentat rezultatul discuţiilor din grupurile de lucru, 
subliniind aspectele majore de luat în considerare la 
definirea strategiei naţionale de calificare şi a foii de 
parcurs. 

Concluziile întâlnirii au fost arătate de către 
liderul de proiect care, în consens cu reprezentantul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
menţionat că workshop-ul a condus la identificarea unor 
măsuri prioritare şi a celor mai bune practici pentru 
eliminarea rămânerilor în urmă a calificării for ţei de 
muncă din sectorul construcţiilor, în vederea elaborării 
foii de parcurs până în 2020, precum şi la definirea de 
direcţii strategice pentru actualizarea sistemului de 
calificare a forţei de muncă în construcţii pentru 
domeniile EE şi a utilizării SRE, cu identificarea / 
precizarea şi a instrumentelor de monitorizare relevante, 
arătându-se şi unele aspecte specifice pentru Regiunea 4 
(Sud – Vest şi Vest) în domeniul abordat. 
La încheierea evenimentului, participanţii au completat 
un chestionar solicitat de ROBUST cu opt întrebări în 
sensul celor arătate mai sus. 
Luând în considerare şi vizita de documentare efectuată 
în preziua workshop-ului la Centrul de Pregătire şi 
Perfecţionare Profesională al Fundaţiei Româno – 
Germane (Proiect ECOES – A din Programul Leonardo 
da Vinci din România) cu sediul în Timişoara, Calea 
Aradului nr. 56, se poate afirma că al treilea Workshop 
Regional Build Up Skills ţinut la Timişoara şi-a atins 
scopul propus, constatare unanimă a specialiştilor 
participanţi. 

 
De vorbă... 
 
Stimate colege, stimaţi colegi, 

 
Mai întâi aş dori ca acum la început de an să vă urez 
din toată inima multă sănătate, să vă bucuraţi numai 
de lucruri bune în jurul dvs şi de împliniri pe toate 
planurile. Vă doresc să nu renunţaţi la speranţa spre 
mai bine şi să gândiţi permanent numai pozitiv. 

Dacă analizăm cu atenţie cum merg lucrurile, 
constatăm că nici anul acesta în care am intrat nu 
putem să ne bucurăm că am scăpat de criză, de aceea 
trebuie să ne continuăm activitatea în linişte şi în bună 
armonie în condiţiile date şi deci cu pretenţii mai 
modeste. 
� Ştim cu toţii că urmează întâlnirea de primăvară. 
Aceasta va avea loc la Suceava în perioada 23-24 mai 
prin grija colegului nostru – conf. dr. ing. Dan 
Zarojanu. Domnia sa a reuşit să discute la 
Universitatea din Suceava pentru a ne asigura un 
amfiteatru cu logistica adecvată, unde să ne 
desfăşurăm activitatea. Totodată ne-a asigurat că 
putem lua masa la o cantină modernă a universităţii, 
la preţuri rezonabile. Dar numai atât. Nu speră în vreo 
sponsorizare, nici pentru vizita tehnică. Vom încerca 
noi, consiliul director să găsim o rezolvare a 
problemei. Desigur că date concrete, inclusiv despre 
cazare şi preţuri, veţi primi în numărul viitor al 
Buletinului Informativ.  
� Ţinând cont că toate taxele şi impozitele au crescut 
anul acesta, am fost nevoiţi să ridicăm şi noi 
cuantumul cotizaţiilor, după cum urmează:  

� pentru membri persoane fizice, 60 lei în 
loc de 50 lei   

� pentru membri persoane juridice, 600 lei 
în loc de 500 lei   

Taxele de înscriere se vor modifica în consecinţă. 
� Revenim cu rugămintea de a direcţiona procentul 
de 2% din impozit către asociaţia noastră. În felul 
acesta vom putea creşte gradul de calitate al 
întâlnirilor noastre. Vă asigurăm că toţi aceşti bani 
vor sluji intereselor D-vs şi vor fi folosiţi cu multă 
chibzuinţă. Veţi primi odată cu Buletinul şi acest 
Formular 230, gata completat cu datele Comisiei; 
trebuie doar să scrieţi datele D-vs şi să-l expediaţi la 
ANAF (Fisc) împreună cu o copie de buletin/carte de 
identitate.  
� În ceea ce priveşte demersurile noastre pentru 
obţinerea statutului de utilitate publică, tocmai când 
credeam că am ajuns la liman şi am lichidat cu 
trimiterea tuturor actelor şi rapoartelor solicitate, am 
primit o nouă adresă cerându-ni-se din nou rapoarte, 
extrase de cont, actualizarea cererii, etc deoarece prin 
reîmprospătarea Guvernului au apărut alte persoane 
de legătură, care probabil nu au intrat în posesia 
vechilor documente. Nu ştiu dacă este cazul să mai 
continuăm, căci avem senzaţia că ne aflăm într-un joc 
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de ping-pong fără finalizare. Vom discuta această 
problemă şi la întâlnirea următoare. 
� Cum de această dată este "musai" să organizăm şi 
alegeri, vă rugăm să participaţi în număr cât mai 
mare la această întâlnire de primăvară din Suceava, 
nu numai pentru a ne bucura de prezenţa a cât mai 
mulţi colegi, dar şi pentru a îndeplini cvorumul 
necesar alegerilor. 
Dorindu-vă din nou tot binele din lume şi multă 
sănătate, vă îmbrăţişez cu drag şi vă aştept în număr 
cât mai mare la Suceava.  

 
Următorii membri CNCisC insumează 3 

absenţe la întâlnirile bianuale : ec. Ababei 
Constantin; ing. Ababei Liliana;dr. ing. Beche 
Vasile; ing. Brezuleanu Gheorghe; dr. ing.  
Cazacu Gabriela-Brânduşa; dr. ing. Draghici 
Gabriela; dr. ing. Dabija Mihail Bogdan; ing.  
Duca Marian; ing. Dumitrescu George; ing. 
Dumitru Cezar; ing. Duţu Anca-Evelina; ing. 
Filip Mihai –Horia; ing. Frâncu Adrian; ing. 
Filip Cosmin; dr. ing. George Emil -Sever; ing. 
Goicea Lucia; ing. Lalu Adriana; ing. Macarie 
Didi; ing. Macoveanu Dan; ing. Merfu Ilie; ing. 
Murăraşu Gheorghe; dr. ing. Nestor Aureliu; 
ing. Necşulescu Diana; ing. Onu Cristian; ing. 
Pădure Dan; dr. ing. Pepenar Ioan; ing. Preda-
Raiciu Ionuţ; ing. Rădulescu Sorin; ing. 
Stamate Gheorghe; dr. ing. Ţabrea Adrian; dr. 
ing. Ţenea Diana; ing. Ungureanu M.Cornel; 
ing. Angela Vişan. 

Următorii membri CNCisC au 3 absenţe şi 
nu şi-au plătit cotizaţia pe anul 2012: ing. 
Ciungu Alexandru; ing. Marin Petru; ing. Filip 
Cosmin; dr.ing. Ţenea Diana;  

Cotizaţia de membru aferentă anului 2012, 
se va transmite prin mandat poştal pe adresa 
Comisiei- Şos. Pantelimon nr. 266, OP. 24 
Bucureşti, pe numele  administratorului d-na 
ing. Maria Nica. 

Deocamdată mă opresc aici, dorindu-vă tot 
binele din lume, multă sănătate şi împliniri pe 
toate planurile.  

Dr. ing. Victor Popa 
Preşedinte "Comisia Naţională Comportarea  

in situ a Construcţiilor " 

 
Felicităm pe membri ce-şi aniversează ziua de naştere în 
lunile: ianuarie, februarie şi martie.  
: 

• ing. Prună Liliana -Gabriela 04 ianuarie  

• ing. Filip Mihai-Horia  09 ianuarie 

• ing. Maniu Ioan Horea  09 ianuarie 

• ing. Damian Alexandru  11 ianuarie 

• ing. Delu Ştefan   25 ianuarie 

• ing. Cziszter Kalman Andras 25 ianuarie 

• ing. Bucuţa Radu   26 ianuarie 

• ing. Paraschiv Rodica  29 ianuarie 

• dr. ing. Beche D. Vasile   02 februarie 

• ing. Krutsch Helmut   03 februarie 

• ing. Paraipan Dan   03 februarie 

•  ing.Boca Gheorghe   06 februarie 

• ing. Stănescu Valerian  07 februarie 

• ing.Crăiete Elena   09 februarie 

• ing.Zarojanu Dan   09 februarie 

• ing. Hodăjeu Gheorghe  17 februarie 

• ing. Niculae Teodor   18 februarie 

• ing.Merfu Ilie   21 februarie 

• ing. Moclindă-Bucuţa  Andra 22 februarie 

• ing. Dabija Mihail-Bogdan  24 februarie 

• ing. Nestor Aureliu   24 februarie 

• ing. Marcu Corneliu-Bogdan 24 februarie 

• ing.Danci Gavril Mihai  05 martie 

• ing. Macoveanu Dan  07 martie 

• ing. Andrei Maria    10 martie 

• ing. Afloarei Maricica  15 martie 

• sing. Menyei Beno-Iosif  16 martie 

• ing. Gogoncea Costică  17 martie 

• ec. Ababei Constantin  19 martie 

• ing. Verescu Sergiu    20  martie 

• ing. Radulescu Cristian  26 martie 

• Ing. Tudor Alexandru  30 martie 

• Ing. Cristescu Adrian  31 martie 
  

 
 

 

 

 



   CisC                          Publicaţii / Anunţuri 

Nr.1, 2013   Anul XVI                                                                                                                                                                    7 

 

 

CNCisC- Comisia Naţională Comportarea in 
situ a Construcţiilor 

Sos. Pantelimon nr. 266 
021652 BUCUREŞTI 

Fax. 021-2550062 
Tel : 0769.536.285 

e-mail: cncisc@gmail.com 
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Institutul Na ţional de Cercetare – 
Dezvoltare în Construcţii Urbanism si 

Dezvoltare Teritoriala Durabila  
„URBAN-INCERC” 
Şos. Pantelimon 266 

021652 BUCUREŞTI 
Tel.021-2552250; Fax.021-2550062 

e-mail: root@cons.incerc.ro 

 

SC IZOVEST IMPEX   SRL 
Str. Ion I.C.Brătianu nr. 21-23,Ap.6 

400079, CLUJ NAPOCA , 
Jud. CLUJ 

Tel. 0264-595983 
Fax. 0264-592128 

e-mail:izowest@clicknet.ro  
 

SC CONSITRANS SRL 
Str. Polona nr. 56 

010504 BUCUREŞTI 
Tel.021-2108906, Fax. 021-2107966 

 

România, Bucureºti, Str. Polonã nr. 56, ap. 2 - 5, sector 1, cod 010504

Tel.: +4 021 2108906, +4 021 2106050, Fax:+ 4 021 2107966

 

 SC HIDROCONSTRUCTIA SA 
Str. Aleea Florilor, Bl. 15 P, 

Deva, jud. Hunedoara, cod. 330055 
Tel: 0254/214125; 214134; Fax: 

0254/231560 
 

 

SC SIBAREX    SA 
Str. Prundului nr.1 

627055   CÂMPINEANCA 
Jud. Vrancea 

Tel/Fax.0237-221361, 0237-221603 
 

 

 
SC GEOSTUD    SRL 
Str. Sângerului nr. 11 

014917  BUCUREŞTI 
Tel./Fax.021-2211830 

 

 

 
SC CONSTRUCT CO GROUP SRL 

Sos. Chitilei, nr. 195, sector 1, 
012388—BUCUREŞTI 

Tel: 0723524645 
 

 
S.C. ALMA CONSULTING S.R.L 

Str. Poienitei nr. 4, ap. 1, 
62156,  FOCSANI, jud. Vrancea 

Tel: 0237-238577; Fax:0237.206760 
 

SC AXA INT’L 
CONSTRUCT SRL 

Str. Ficusului nr. 42, sector 1 
010027  BUCUREŞTI 

Tel. 021-3121617, Fax. 021-3121617 
 

SC EURO QUALITY TEST SRL  
Str.Lacul Zănoaga nr. 35 
062299- BUCUREŞTI  

Tel: 0724399041; Fax: 0318168176 
 

 

S.C. OPREA EDILCONSTRUCT S.R.L. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 103, sector 6 

061094 BUCURESTI ; 
Tel./Fax.: 021/410-0185; 

www.edl.ro 
e-mail : edil@edl.ro 

 SC TECHNO VOLT SRL  
Str. Olanesti nr.4, sector 6 
060401- BUCUREŞTI  

Tel: 021-2201302; Fax: 021-2210925 
 

Redactor responsabil: dr.ing. F.E.I.Hann, hannfelician10@yahoo.com  
Redactor tehnic: ing. Angela Vişan visangie@yahoo.com;Editare texte: ing. Elena Susanu; Editare: SC CONSITRANS SRL  susanulena@yahoo.com 
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