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EDITORIAL  

 
 

CUM SE VOR COMPORTA 
CLĂDIRILE LA VIITORUL 
SEISM ? 

 
     În apropierea comemorării marelui cutremur de 
la 4 martie 1977, ne punem de fiecare dată diferite 
întrebări legate de domeniul Comisiei noastre, de 
fapt întrebări esenţiale pentru profesia de inginer 
constructor: cum se vor comporta clădirile din 
fondul construit existent la viitorul şi poate că destul 
de apropiatul cutremur de Vrancea... 

Eu cred că mulţi colegi de profesie îşi pun astfel 
de întrebări şi poate că destul de puţini îşi închipuie 
că o astfel de întrebare nu este de actualitate. Nu 
cad în eroarea de a considera că a te gândi la ceva 
rezolvă automat problema, dar evenimentele 
seismice recente din Europa ne-au arătat că o 
anumită „uitare” a impactului periodic al 
seismicităţii conduce la o trezire bruscă şi 
dureroasă. Este cazul cutremurelor din Spania 
(2011) şi Italia (2012).  
     Şi în România, unii au fost „surprinşi” de 
cutremurele din 1940 şi 1977 şi mai ales de efectele 
de dezastru. Există explicaţii tehnice şi chiar socio-
politice în ambele cazuri. Este vorba mai ales de 
surprinderea personală şi nu cea de breaslă. Poate că 
în 1940 surpriza a fost mai apropiată de o stare reală 
(deşi Beleş, Hangan, Prager şi alţii proiectau 
lacutremur), dar în 1977 eram deja o ţară cu 
normativ obligatoriu de proiectare antiseismică. Cu 
toate acestea, codurile pre-1977 se bazau pe date 
seismografice din alte ţări, spectrele nu ţineau cont 
de perioadele de oscilaţie lungi iar acceleraţiile de 
calcul erau foarte reduse.  

La cutremurul din 4 martie 1977, la INCERC 
Bucureşti s-a obţinut singura accelerogramă din 
ţară, care a permis să se cunoască pentru întâia dată 
spectrul de acceleraţii şi specificul distructiv al 

sursei Vrancea, cu totul diferit de al altor surse şi să 
se elaboreze un cod seismic pe alte baze. După 1977 
am învăţat că sursa Vrancea şi cutremurele 
intermediare sunt complet diferite de cele crustale, de 
tip californian, oscilaţiile au avut perioada lungă, deci 
a rezultat un spectru (curba beta) diferit de cel 
californian din P.13-1963 şi 1970. S-a înţeles de ce 
clădirile înalte şi flexibile suferă mai mult sub 
perioada de oscilaţie lungă, s-au explicat efectele 
grave, în special în sud-est, unde există strate şi 
depozite geologice groase, s-au introdus cerinţe de 
ductilitate a structurilor  

Dacă este să vedem ce am moştenit şi mai 
avem şi azi, sunt multe surse majore de risc pentru 
populaţie: soluţiile arhitecturale şi structural - 
inginereşti dinainte de 1940 la clădiri înalte, precum 
şi unele de până în 1977.  

Căutând acum să răspund la întrebarea de început, 
anumite observaţii din 1940 şi 1977 ne pot da relative 
certitudini (statistice), cum ar fi: 
- clădirile tradiţionale sau executate tradiţional cu 
materiale industriale (zidării) se vor încadra în 
limitele de avariere constatate la seismele istorice 
precedente, cu un număr relativ redus de efecte asupra 
persoanelor; 
- după cele două mari seisme, ca urmare şi a celor din 
1986 şi 1990, pot fi posibile avarieri multiple, cu 
necesităţi de  inspecţie de urgenţă după seism la multe 
clădiri şi/sau asigurarea locuirii provizorii pentru 
mulţi locuitori din zone rurale sau sub-urbane. 

Referitor la clădirile executate după proiect 
putem aprecia:  

- clădirile de generaţie pre-1940, expertizate sau 
nu, dar neconsolidate conform cerinţelor actuale, pot 
ajunge la stări de avariere diferite, vizibile sau mai 
puţin vizibile; paradoxal, deşi la aceste structuri nu 
se întrevede o comportare favorabilă şi sigură, nu 
putem să apreciem dacă momentul atingerii limitei 
de siguranţă sau de deformare necontrolabilă va fi 
pe durata mişcării seismice sau se va ajunge doar la 
o limită de condamnare; aşa cum s-a constatat şi în 
1940 şi 1977, fisuri care păreau fără semnificaţie în 
1940 sau după aceea au contribuit probabil la 
prăbuşiri ulterioare; 
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- clădirile executate după proiecte conforme 
normativelor dintre anii 1950 şi 1977 se vor 
comporta variabil, în funcţie de sensibilităţile sau 
defectele de conformare, de avariile înregistrate în 
1977 şi modul lor de reparare sau consolidare la 
vremea respectivă, precum şi de modul de 
întreţinere după acest eveniment, ca şi de efectele 
ascunse de după 1986 şi 1990; 
- clădirile executate după 1977 este de aşteptat să se 
comporte favorabil, în funcţie de calitatea 
materialelor şi execuţiei, fiind însă posibile şi 
surprize date de lipsa controlului de specialitate la 
unele structuri la care s-au aplicat tehnologii 
pretenţioase (de ex. realizarea betoanelor şi 
armărilor la unele clădiri mai înalte, sudurile sau 
subbetonările la unele proiecte de blocuri din 
panouri mari); 
- sunt posibile avarieri la unele clădiri executate 
după 1990, până la apariţia şi implementarea  legii 
nr. 10/1995, în condiţiile unei relaxări de facto a 
controlului public în unele localităţi; 
- cea mai bună comportare ar trebui să o remarcăm 
la generaţiile de clădiri realizate după normativul  
P100-1991 şi 1992 şi cele după codul P100-1/2006, 
cu condiţia respectării reale a cerinţelor.  
    Nu putem garanta o comportare acoperită de 
statistica observaţiilor precedente pentru: 
- clădiri cu avarii structurale ascunse şi clădiri cu 
avarii nestructurale actuale, care pot deveni pericol 
public, chiar fără avarii structurale; 
- clădiri cu soluţii de „import” la faţadele din 
diferite vitraje, placaje şi zidării, dacă nu au 
respectat cerinţele de zonă seismică din normativele 
sau fişele tehnologice de firmă; 
- clădiri cu spargeri de elemente structurale şi 
modificări neautorizate, sau în cazul desfiinţării 
abuzive a tuturor elementelor nestructurale care au 
asigurat un altfel de răspuns dinamic în trecut.  

Există încă structuri despre care nu se mai ştie 
cât au suferit în 1940 şi 1977, sau cât mai pot 
rezista, nefiind nici măcar expertizate, deoarece 
mulţi proprietari mai cred, în mod absolut, în 
lucrările de după 1977 şi nu solicită evaluarea, sau 
din lipsa de cooperare a asociaţiei de proprietari cu 
autorităţile.  

În fine, putem avea, ca la fiecare cutremur, 
situaţii de avariere „ca la manual”, sau aspecte ale 
comportării in situ la care nu ne-am fi aşteptat, şi 
care vor constitui obiectul investigaţiilor noastre şi 

comunicărilor la Conferinţele CNCISC. Poate că şi 
înregistrările de mişcări puternice vor aduce elemente 
noi. De aceea, cel puţin noi, ca membri ai CNCISC, 
să fim pregătiţi !   

 

Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU,  

                   Vicepreşedinte CNCISC-CCIA 

Director Ştiinţific Construcţii -Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi 

Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” 

 
 
LUCRARI DE REPARAŢII  LA CONSTRUCŢII  
HIDROENERGETICE 
                                         Ing.Radu Bucuţa 

                                   Vicepreşedinte CNCisC-CH 

   Lucrările hidroenergetice sunt o categorie a 
lucrărilor hidrotehnice şi cuprind construcţiile 
necesare unei hidrocentrale. Ȋn linii mari, pentru 
amenajarea unei hidrocentrale este necesară 
concentrarea căderii (diferenţei de nivel) sectorului de 
râu amenajat. Acest lucru se poate face fie numai prin 
intermediul unui baraj, fie prin intermediul atât a unui 
baraj cât şi a unei derivaţii. Producerea efectivă a 
energiei se realizează în centrala electrică, spaţiul care 
adăposteşte maşinile energetice: turbina hidraulică şi 
generatorul electric. 
   Mă voi referi in continuare la unele defecţiuni 
specifice, de frecvenţă mai mare care apar în 
exploatare  la astfel de construcţii. 
 
   Barajul, -construcţie de barare transversală pe râu, 
are scopul fie de a ridica nivelul apei în vederea 
captării sale, caz în care se numeşte baraj de 

derivaţie, fie de a crea un lac cu un volum utilizabil 
de apa, numit baraj de acumulare. Ȋn cazul barajelor 
amplasate în zone colinare cu pantă mică, lacul este 
delimitat lateral de baraje din materiale locale numite 
adesea impropriu diguri. 
   Barajele, sunt construcţii la care încă din proiectare 
se iau măsuri de siguranţă care fac improbabilă 
apariţia de defecţiuni majore. Totuşi în exploatare, pot 
apărea uneori defecţiuni legate de etanşarea lor 
supraterană (în cazul celor din materiale locale) sau 
subterană. Acestea sunt mai frecvente în cazul 
barajelor de mică înălţime din zonele de câmpie şi de 
deal unde barajele laterale (digurile) sunt etanşate cu 
pereu din plăci de beton armat de dimensiuni de 
ordinul a 5x4 mp, cu rosturile dintre ele etanşate cu 



   CisC                          Comportarea in situ a constructiilor 

Nr.2, 2013   Anul XVI                                                                                                                                                                    3 

 

mastic bituminos. Cauza pierderii etanşeităţii 
rosturilor, o constituie pierderea în timp a calităţilor 
bitumului, sau folosirea încă de la construcţie a unui 
material neadecvat. Masticul trebuie să fie capabil 
să urmărească variaţiile termice ale rostului, fără să 
se dezlipească de pe flancuri în toată gama 
temperaturilor de exploatare ale construcţiei. 
Repararea unui astfel de defect, constă în refacerea 
sistemului de etanşare a rosturilor prin eliminarea 
masticului vechi, curăţirea rosturilor, şi aplicarea 
unui mastic de calitate corespunzătoare. Lucrarea, 
simplă în principiu, prezintă câteva puncte critice la 
curătirea masticului vechi – practica a demonstrat 
că cea mai bună metodă este spălarea cu apă prin 
folosirea maşinii de înaltă presiune (~1000 atm) cu 
duze rotative şi respectarea temperaturilor la 
turnarea la cald a masticului; o temperatură mică nu 
asigură lipirea, o temperatură mare deteriorează 
chimic proprietăţile masticului. Lucrările de 
refacere a etanşării rosturilor sunt lucrări de volum 
foarte mare, suma lungimii rosturilor atingând cu 
uşurinţă 250 – 300 km pentru un lac mediu. 
   Ȋn cazul în care acumularea a funcţionat timp 
îndelungat cu deficienţe la etanşarea rosturilor, pot 
apărea alte defecţiuni colaterale: crăpături şi ruperi 
de plăci de beton datorate antrenării hidrodinamice 
a părţii fine din umplutura de sub plăci şi formǎrii 
de goluri. Acestea se repară prin demolarea plăcilor 
deteriorate, refacerea umpluturii şi compactarea 
acesteia urmatǎ de turnarea la loc a plăcilor de 
beton. 
   Ȋn cazul barajelor din anrocamente de înălţimi mai 
mari etanşate cu mască din beton armat, plăcile 
acestora sunt etanşate cu bandă de etanşare din PVC 
înglobată în betonul placilor, la jumătatea secţiunii 
acestora. La o astfel de dispoziţie, defecţiunile sunt 
mult mai rare dar şi mai complicat de remediat. Ȋn 
decursul timpului s-au încercat o serie de reparaţii 
locale, bazate în principiu pe o etanşare de suprafaţă 
a rostului, prin lipirea a felurite benzi, inclusiv de 
bandă transportoare. Acest gen de reparaţie nu a dat 
rezultate; soluţia aplicată în alte ţări a fost de 
dublare a măştii din beton armat cu o membrană din 
PVC prinsă mecanic de betonul măştii. Procedeul 
este mai elaborat decât pare la prima vedere şi face 
obiectul unui patent de firmă. 
   Un defect care are tendinţa să apară la barajele 
stavilare este coborârea nivelului albiei în aval de 
baraj, astfel încât se crează o cădere suplimentară 

dincolo de ultima treaptă a disipatorului de energie. 
Această situaţie, o dată produsă, evoluează producând 
eroziune regresivă care ameninţă ultima treaptă a 
disipatorului. Cauza fenomenului este complexă, dar, 
are la bază blocarea circulaţiei aluviunilor pe râu de 
către acumularea însăşi sau de către acumulǎrile din 
amonte. 
  Remedierea situaţiei reclamă construirea unei trepte 
suplimentare de disipare pentru racordarea cu noul 
nivel aval rezultat în urma coborârii fundului albiei. 
Lucrarea, pe lângă costul ridicat este deosebit de 
dificilă deoarece necesitǎ devierea apelor, în altă 
configuraţie decât a fost facută la construcţia 
barajului. Din această cauză, lucrările de acest gen 
sunt temporizate prin aplicarea unor soluţii provizorii 
de protecţie cum ar fi construirea unui blocaj din 
anrocamente mari de ordinul a 1 tona/buc în 
continuarea disipatorului existent. Acest blocaj 
împiedică dezvoltarea eroziunii regresive dar rezistă 
numai până la prima viitură mai importantă. 
 
   Aducţiunile de apă transportă apa de la priza situată 
în lacul format de baraj până deasupra centralei 
electrice, mai precis până la castelul de echilibru sau 
camera de încărcare. Aducţiunile pot fi deschise 
(canale) sau închise (galerii, conducte).  
   Canalele de aducţiune sunt de obicei etanşate cu 
pereu de beton cu rosturile umplute cu mastic 
bituminos, astfel problemele lor sunt similare cu cele 
descrise mai sus la barajele laterale. 
   Aducţiunile închise, sub presiune sunt în 
majoritatea cazurilor galerii hidrotehnice, săpate în 
versanţii văii. Comportarea lor este în general bună, 
în cazuri rare se pot produce exfiltraţii care să fie 
observate la suprafaţa versantului. Cauza fenomenului 
– excluzând proiectarea / execuţia defectuoasă - o 
constituie în general pierderea în timp a eficacităţii 
injecţiilor cu suspensie de ciment pentru consolidarea 
rocii din vecinătatea cămăşuielii din beton armat. 
Remedierea constă în refacerea injecţiilor de 
consolidare, sau, în cazuri mai severe, în prevederea 
unui blindaj metalic pe anumite porţiuni. 
Funcţionarea cu pierderi de apă a unei aducţiuni în 
galerie poate conduce la alunecări de versant, fie de 
deluviu de pantă, fie chiar prin rocă, cu urmări care 
pot fi foarte grave, astfel încât remedierea unor astfel 
de situaţii are caracter de urgenţă. 
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   Conducta forţată, este traseul hidraulic de 
presiune care conduce apa de la castelul de echilibru 
sau camera de încǎrcare, la centrala hidroelectrică. 
Ea este integral metalică, sprijinită pe masive de 
ancoraj dacă este supraterană, sau înglobată în beton 
într-o galerie sau puţ, dacă este subterană. Nu au 
fost întâlnite defecţiuni majore la astfel de 
construcţii, cea mai frecventă lucrare de reparaţii 
este refacerea protecţiei anticorozive.  
 
   Centrala hidroelectrică poate fi supraterană sau 
subterană. Cea supraterană poate fi centrală-baraj 
când este dispusă în front cu barajul şi participă şi 
ea la preluarea presiunii apei sau clădire 
independentă. Cea dispusă în clădire independentă 
are aceleaşi probleme ca orice clădire industrială. 
   Centralele baraj au probleme legate de infiltraţii 
de apă prin elemente subţiri (la scara construcţiei 
hidrotehnice) din beton cum ar fi zidul de presiune, 
de exemplu. Efectul infiltraţiilor de apă este de 
natură estetică, de modificare a microclimatului şi 
de degradare lentă a structurii betonului prin 
spălarea pietrei de ciment. Infiltraţiile se produc de 
obicei prin mici defecte de betonare, rosturi, 
segregări, cuiburi de piatră. 
   Au fost încercate o serie de procedee şi materiale 
pentru redarea etanşeităţii betonului, de la produse 
de cristalizare până la spume poliuretanice. Metoda 
care a dat rezultate a fost injectarea betonului cu 
suspensii de ciment ultrafin. Procedeul foloseşte 
materiale compatibile cu betonul iniţial şi reface 
integritatea zonelor cu deficit de piatră de ciment şi 
astupă fisurile şi microfisurile de care nici un beton 
armat nu e lipsit. 
   Altă defecţiune în zona centralelor baraj, este 
conturnarea de către apă a batardourilor 
hidroagregatelor prin spatele ghidajelor acestora, 
prin sau pe lângă betonul de montaj. Defecţiunea 
este minoră în raport cu construcţia, dar devine 
foarte deranjantă atunci când este necesar ca turbina 
să fie pusă la uscat pentru reparaţii. Cauza constă 
exclusiv în deficienţe de execuţie la turnarea 
betonului de montaj la nişele batardourilor. 
Remedierea este complicată şi laborioasă; constă în 
lucrări de curăţire a golurilor existente, de betonare 
a lor, de astupare a golurilor mai mici cu mortare 
speciale cu întărire ultra-rapidă si uneori chiar de 
injectii cu suspensii de ciment sau alte substanţe. 
Dificultatea mare a acestor lucrări - de volum mic 

de altfel - este că trebuie executate sub apă, cu 
scafandri. 
 
   Indiferent de tipul uvrajului hidrotehnic şi de natura 
defectului, este de maximǎ importanţǎ urmǎrirea 
comportǎrii construcţiei prin observaţii vizuale şi prin 
intermediul aparaturii de monitorizare, astfel încât 
orice problemǎ sǎ fie detectatǎ într-un stadiu cât mai 
puţin avansat, care sǎ permitǎ remedierea acesteia în 
mod eficace şi cu costuri rezonabile.     
 

SCURTA DESCRIERE A TEHNOLOGIEI DE 

CANALIZARE PRIN SISTEM VACUUMATIC.  

Sistemele de canalizare vacuumatice sunt 
folosite pentru a transporta apele uzate de la 
utilizatori casnici, centre comerciale si industriale. 
Când se proiectează un sistem vacuumatic se vor 
respecta standardele de pretratare a apelor uzate ce 
conţin substante agresive, se vor folosi după caz 
separatoare de grăsimi, hidrocarburi etc. 

Aceste sisteme sunt ideale pentru localităţile 
de şes cu pante mici şi mai ales în cazul pânzei 
freatice ridicate, acolo unde canalizările pe sistem 
gravitaţional ar necesita montajul colectoarelor la 
adâncimi foarte mari, ca urmare a pantelor reduse ale 
terenului, aceste sisteme sunt recomandate şi pentru 
cartierele rezidenţiale, dezvoltate în vecinătatea 
centrelor populate urbane.  

Sistemul de canalizare menajeră vacuumată nu 
este proiectat pentru a prelua apele meteorice şi 
infiltraţiile de apa. 

Sistemul de canalizare menajeră vacuumată 
este o tehnologie modernă, economică şi ecologică, 
care se pretează perfect la canalizarea localităţilor de 
şes din ţară noastră. Experienţa tehnică, economică şi 
juridică confirmă că este foarte important, totodată şi 
rentabil, realizarea obiectivului de investiţie în baza 
prevederilor standardului European  EN 1091:1996. 
           Elementele componente ale sistemului de 
canalizare cu vacuum sunt următoarele: staţia de 
vacuum, cu pompe de vacuum, cu rezervorul de 
vacuum şi pompele de evacuare a apelor uzate, 
reţeaua de vacuum cu lifturi şi căminele de colectare 
cu supape de vacuum şi racorduri de scurgeri 
gravitaţionale. 
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În funcţie de zona în care se amplasează, 

apele uzate pot fi colectate pe o rază de mai mulţi 
kilometri în jurul staţiei de vacuum. Cand în camera 
de colectare se acumulează un anumit volum de 
apă, presiunea apei comandă un controler ce 
deschide o supapă care permite evacuarea apei către 
canalul colector. Nu este necesară energie electrică 
la camera de colectare, toate elementele fiind 
acţionate pneumatic. 

Reţeaua de canalizare este sub presiune 
negativă, generată de o staţie de vid şi este realizată 
din conducte PE etanşe. Utilizatorii sunt racordaţi la 
un cămin de colectare prin conducte de branşament 

montate la adâncimi mici cu funcţionare 
gravitaţională ca în figura: 
     Supapele de vacuum se montează în cămine de 
colectare, câte una în fiecare cămin, care la ridicarea 
nivelului apei uzate se deschid automat. În acest 
moment prin diferenţa de presiune dintre presiunea 
atmosferică de 1 bar, existentă în condiţii normale 
în cămin, şi o presiune absolută interioară de 0,3-0,5 
bar (vid 0,5-0,7 bar) din canalul colector principal, 
se aspiră cu viteză mare apa uzată din căminul 
colector. Supapa din căminul colector permite 
aspirarea cantităţii de 40 litri de apă uzată în cca. 3-
5 secunde, apoi într-un interval de 3-5 secunde mai 
aspiră aproximativ încă 200-300 litri de aer necesar 
împingerii „dopului” înainte pe traseu. Diferenţa de 
presiune prezentă în canalul colector transportă 
amestecul de bule de aer şi lichid cu o viteză de cca. 
20 km/h la rezervorul din staţia de vid.  
 

           Sistemul de canalizare vacuumatică oferăa trei 
avantaje principale: 
     - flexibilitatea în proiectare; 
     - reducerea cheltuielilor de investiţie; 
     -reducerea cheltuielilor operationale. 
     Pe termen lung, se garantează o soluţie ecologică 
care exclude infiltraţiile şi exfiltraţiile, costurile 
investiţiei sunt mai avantajoase datorită adâncimii de 
pozare şi diametrelor de conducte mai mici. 
Traseul reţelei este flexibil şi se poate proiecta în 
spaţii verzi, înguste, astfel eliminându-se desfacerea 
şi refacerea de îmbrăcăminţi rutiere dar şi executarea 
sprijinirilor de maluri şi epuismente costisitoare. 
Principalele tipuri de canalizare:      
  

 
Figura de mai sus ne arata cele 4 sisteme 

folosite pentru a colecta (bazinul vinanjabil) sau 
pentru a colecta apele uzate (gravitational, presiune 
sau vacuumatic). 

          Concluzii 
       Sistemul de canalizare cu vid este proiectat cu o 
rată economică de aer-lichid de la două până la 
cincisprezece părţi de aer la o parte de lichid, lucru 
care determină şi autocurăţirea instalaţiei.  
Doar un obiectiv construit, reglat şi folosit corect 
poate atrage satisfacţia şi aprecierea beneficiarului, 
care într-un termen scurt, cu deranjamente minime şi 
prin economii investiţionale, devine proprietarul unui 
sistem modern, ecologic şi sigur în funcţionare. 
           În concluzie, se poate afirma că sistemul de 
canalizare menajeră vacuumată este o tehnologie 
modernă, economică şi ecologică, care se pretează 
perfect la canalizarea din Romania.  
           Soluţiile de realizare a reţelei de canalizare s-
au diversificat; practic pot fi analizate trei variante, 
gravitaţională, sub vacuum şi sub presiune; sistemele 
de canalizare cu vacuum trebuie luate în considerare 
şi analizate cu exigenţă sub îndrumarea furnizorilor . 
                                              Ing. Scanghel Mihai 

                                     Ing. Patrascu Bogdan 

S.C. ALMACONSULTING S.R.L 
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De vorbă.... 

Dragi colege, dragi colegi, 
     Presat de timpul care trece mult mai repede decât 
ştiam eu odată, încerc să vă furnizez informaţiile pe 
care poate le aşteptaţi, mai ales în legătură cu 
întâlnirea noastră din luna mai. Data rămâne cea 
comunicată deja în numărul trecut al buletinului 
nostru, adică 23-24 mai a.c. Programul întâlnirii 
este inclus  în acest număr.  
     Încercăm să realizăm o întâlnire cât mai atractivă 
la Suceava (doar sunt şi alegeri, nu-i aşa?) dar în 
condiţiile actuale de criză. 
     Cazarea se poate face la  trei hoteluri mai 
apropiate de sediul Universităţii la  uurmătoarele 
preţuri:  
- hotel Albert***: 70 lei/per fără mic dejun 

sau 80 lei cu mic dejun. Oferta este valabilă numai 
dacă vor fi în jur de 50 de rezervări. Hotelul 
Albert se află la intrarea în Suceava dinspre 
"Făltişeni", la 10 minute pe jos de staţia de autobuz 
care merge la Universitate (şi Primărie, sunt vis a 
vis) 
Tel: 0742.774.799; 0740.366.734  Tel/Fax: 
0230.511.782 , Adresa: B-dul Sofia Vicoveanca;  
hotelalbert@gmail.com 
 - hotel Bucovina**: 70 lei fără mic dejun în 
cameră de 2 persoane. Mic dejun: 15 ron. ;dacă 
vor fi peste 50 de rezervări ar putea să mai scadă, 
dar doresc o prerezervare pentru 50 de 
personae.Hotelul se află în centrul Sucevei la 10 
minute pe jos de Universitate 
Tel/Fax: 0230.520.250, Adresa: B-dul Ana Ipătescu 
nr. 5; contact@hotelbucovina.ro 
 - hotel Continental***: 50 euro/pers. Hotelul se 
află la 10...15 minute pe jos de Universitate. Tel: 
0372.304.904   Fax: 0372.304.905Adresa: str. 
Mihai Viteazu nr. 4-6; 
suceava@continentalhotels.ro 

Rugăm, pe cei care vor participa, să 
confirme acest lucru d-lui dr.ing. Dan Zarojanu, 
la adresa de e-mail: zarojanu@gmail.com şi d-
nei ing. Sorina Fako la nr. de telefon: 
0745506787. 

D-na ing. Sorina Fako a încercat telefonic să 
afle preţuri, în calitate de simplu turist ăi ,ca urmare, 
vă sfătuim să vă asiguraţi independent cazrea ce 
pare să fie mai avantajoaseă decât dacă am fi 
consideraţi "grup".  

� În altă ordine de idei, după cum bine ştiţi, este 
momentul noilor alegeri care nu s-au putut realiza în 
toamnă. Sperăm ca de această dată să putem efectua 
alegeri, fiind imperios necesar să alegem consiliul 
director şi evident comisia de cenzori. Statutul 
asociaţiei ne permite ca la următoarea şedinţă, deci la 
Suceava, să putem alege consiliul director şi comisia 
de cenzori prin "alegerea unui candidat cu cele mai 

multe voturi ale membrilor prezenţi". 
�  Trebuie să vă mai informez asupra a două 
evenimente importante şi anume: 
1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice a solicitat comisiei noastre să 
recomandăm specialişti în ingineria seismică pentru a 
face parte dintr-o comisie naţională de inginerie 
seismică din cadrul MDRAP. Prin consultarea 
consiliului director am decis să-l recomandăm pe dl. 
dr. ing. Emil Sever Georgescu, despre ale cărui 
preocupări în domeniul seismic avem cu toţii 
cunoştinţă. 
     Totodată, am mai propus tot din partea comisiei 
noastre două personalităţi recunoscute cu activitate 
bogată în domeniul seismic şi anume: prof. dr. ing. 
Horea Sandi şi ing. Claudiu Lucian Matei de la 
INCERC URBAN Bucureşti, care şi-au exprimat 
dorinţa ca la proxima noastră întâlnire să devină 
membri ai comisiei. 
     Poate în acest fel cresc şansele pentru îndeplinirea 
unei dorinţe mai vechi exprimată în mod deosebit de 
dl. dr. ing. FEI Hann – preşedintele nostru de onoare. 
La întâlnirea de la Suceava vom mai discuta acest 
aspect şi eventual putem sugera şi alte propuneri. 
2. Dl. dr. ing. Andrei Mihalik mă presează mereu 

cu modificări radicale ale comisiei. Cum statutul 
nostru prevede clar modul în care pot fi făcute aceste 
schimbări (prin referendum în cadrul adunării 
generale), un punct important pe ordinea de zi va fi 
legat de propunerile d-lui dr. Mihalik. 
     În rest, ce să vă mai spun, să dea Bunul Dumnezeu 
să avem vreme bună şi condiţii onorabile la Suceava 
şi să ne vedem cu bine. 
     Dorindu-vă tot binele din lume, vă îmbrăţişez cu 
toată dragostea. 

Dr. ing. Victor Popa 

Preşedinte "Comisia Naţională Comportarea  

in situ a Construcţiilor" 
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PROGRAMUL 
ADUNARII GENERALE DE PRIMĂVARĂ 

Suceava, 23-24 mai 2013 
Locul întâlnirii: Universitatea "Ştefan cel Mare"  
str. Universităţii nr. 13 (zona centrală a 
municipiului              Suceava) 
Organizatori: conf. dr. ing. Dan ZAROJANU şi 
Universitatea "Ştefan cel Mare" - Suceava - dr. ing. 
Victor POPA - preşedinte 
Program: 
 Joi, 23 mai 2013  

 8.30  – 9.00    Înregistrarea participanţilor 
 9.00  – 9.15  Cuvânt de salut din partea 
Universităţii "Ştefan cel Mare"  
10.00 – 11.00   Comunicări tehnico-ştiinţifice  
11.00 – 11.30   Pauza de cafea 
11.30 – 13.00   Alte prezentări, dezbateri 
13.00 – 14.30   Pauza de masă (Cantina - restaurant 
a Universităţii) 
14.30 – 16.00   Şedinţa comisiei 
• Apelul membrilor comisiei 
• Primirea de noi membri  
• Raportul preşedintelui, 
• Raportul comisiei de cenzori 
• Alegeri, discuţii, hotărâri 
19.00 – 23.00  Masa colegială  
          Vineri, 24 mai 2013 

 9.00 – 14.30 Excursie documentară  
    Taxa de participare este de 100 lei / membru 
CNCisC, 150 lei / însoţitori. 

 
INFORMARE 
     Vă aduc la cunoștință, stimaţi membri ai 
CNCisC, că am tipărit ultimele două volume 3 și 4, 
ale cărții mele „ Comportarea in situ a construcțiilor  
și aptitudinea lor pentru exploatare”, respectiv 
„Interacțiunea construcțiilor & Mediul ambiant 

Aptitudinea pentru exploatare a construcțiilor” 
(vol.3) și „Monitorizarea comportării in situ a 

construcțiilor” (vol.4) la prețul de 100 lei, în 
aceleași condiții de plată ca și primele două. Am 
disponibile pentru vânzare  4 seturi a 4 volume 
(cartea completă) la prețul de 200 lei/set si 14 seturi 
cu volumele 3 și 4 la prețul de 100 lei/set. După 
cum v-am mai scris, prețul fixat va acoperi costul 
celor 7 volume repartizate gratuit Bibliotecii 
centrale (dacă vând 50 exemplare). Îmi pare rău că 
nu vi le pot oferi gratuit, dar le-am tipărit pe speze 
proprii, fără nici o sponsorizare.  Volumul 3 se 

ocupă de degradarea construcțiilor, condiții de 
evaluare a calităţii/utilităţii lor, si cuprinde o scurtă 
autobiografie ilustrată. Volumul 4 se ocupă de 
metodele de observare și măsurare a comportării in 
situ a construcțiilor și de intervențiile pe acestea. Îi 
rog pe cei ce au cumpărat primele două volume să-mi 
comunice decizia lor în ceeace privește achiziționarea 
ultimelor două volume (3 si 4) pentru a le rezerva lor, 
în ideea că poate vor să aibe cartea întreagă, cum cred 
eu că ar fi normal. Aștept anunțul lor până la 15 
aprilie prin telefon sau e-mail. Tot până atunci aștept 
și înscrieri pentru cartea întreagă. După această data 
dau liber la vânzare. Autorul 
Atragem atentia membrilor CNCisC care însumează 

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 Gabrie ing. Dabija Mihail 

Bogdan; ing.  Duca Marian; ing. Dumitrescu George; ing. 

Dumitru Cezar; ing. Duţu Anca-Evelin; 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. 

Cotizaţia de membru aferentă anului 2013, se va 

transmite prin mandat poştal pe adresa Comisiei- Şos. 

Pantelimon nr. 266, OP. 24 Bucureşti, pe numele  

administratorului d-na ing. Maria Nica, sau prin banca 

la : Cont bancar: CEC Bank , filiala sector 2, Agentia 

Pantelimon; Cod IBAN: 

RO83CECEB21037RON0355794 

 

Felicităm pe membri ce-şi aniversează ziua 

de naştere în lunile aprilie-mai: 
ing.Murăraşu Gheorghe  02 aprilie 

ing.Păstrăv Mircea-Ioan  04 aprilie 

ing.Dârmon Luiza  05 aprilie 

ing.Prodan Onuţ   09 aprilie 

ing.Bădescu Roxana  18 aprilie 

dr.ing.Dobrescu Cornelia  19 aprilie 

dr.ing.Rozvan Mircea Ioan 24 martie 

ing. Milea Dragoş-Iulian  26 aprilie 

ing.Brezuleanu Gheorghe  04 mai 

ing.Fătu Aurelian   08 mai 

ing. Csiszer Andor  10 mai 

ing.ȘtețiuLiviu   22 mai 

dr.ing.Țabrea Adrian  22 mai 

ing.Trif Daniela   31 mai  
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CNCisC- Comisia Naţională Comportarea in 
situ a Construcţiilor 

Sos. Pantelimon nr. 266 ,021652 BUCUREŞTI 
Tel : 0769.536.285Fax. 021-2550062 

e-mail: cncisc@gmail.com 
C.B: CEC Bank , fil. sect.2, Ag. Pantelimon 

Cod IBAN: RO83CECEB21037RON0355794 
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Institutul Naţional 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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