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EDITORIAL  

 
 

ACTIVITATEA CNCISC 

IN PRAG DE ALEGERI  

    
  Activitatea comisiei noastre are mai multe laturi, 
în principal fiind schimbul de experienţă între 
membri, precum si activitea organizatorică. De 
modul în care se desfăşoară aceste activităţi depinde 
în bună măsură viabilitatea organizaţiei. 
    In ceea ce priveşte schimbul de experienţă acesta 
se realizează atât în cadrul şedinţelor Comisiei prin 
comunicări prezentate de membri, cât şi – în 
perioadele dintre întâlniri – prin articole publicate în 
Buletinul Informativ – CisC al Comisiei.  
     In ultima vreme se constată însă o anumită 
diminuare a activităţii. 
     Dacă activitatea de schimb de experienţă în 
cadrul întâlnirilor bianuale se desfăşoară relativ 
mulţumitor, atât prin comunucările prezentate în 
plen cât şi prin discuţiile între membri în grupuri de 
interes, nu acelaşi lucru se poate spune despre 
articolele publicate în CisC. Buletinul apare cu 
frecvenţa prevăzută, în principal datorită eforturilor 
constante depuse de  preşedintele de onoare dr.ing. 
F.E.I. Hann în calitatea sa de redactor responsabil al 
buletinului și de către doamna director ing. Angela 
Vișan redactorul tehnic. Eforturile de care 
aminteam se referă la expedierea de e-mail-uri şi la 
iniţierea de apeluri telefonice către membrii 
comisiei, prin care se solicită articole pentru 
buletinul informativ, ca și prin procesarea și 
editarea buletinului distribuit apoi prin grija 
administratorului, doamna ing. Maria Nica. 

     Cu toate accentele, uneori patetice ale apelurilor 
lansate, articolele se strâng foarte, foarte  greu.  
     Am convingerea că acestă situaţie nu se datoreşte 
dezinteresului, sau comodităţii membrilor pentru 
această activitate, cât mai degrabă impresiei că 
articolele ar trebui să trateze numai probleme 
deosebite, expuse la nivel academic. Eu personal nu 
cred în acest mod de abordare; ca organizaţie de 
ingineri constuctori practicieni cred că ar trebui să ne 
împărtăşim fapte şi evenimente din activitatea 
profesională curentă care au un caracter mai 
interesant, mai neobişnuit, care ne-a pus probleme, 
sau relevant pentru comportarea construcţiilor în orice 
fază de realizare/existenţă a acestora: proiectare, 
execuţie, exploatare. 
     Este evident ca aceste fapte şi evenimente există, 
pot fi auzite în discuţiile din pauzele adunărilor 
noastre. Efortul solicitat membrilor este numai acela 
de a aşterne în scris – eventual cu o schiţă – astfel de 
subiecte.  
     Nici exprimarea în scris nu trebuie să constituie o 
problemă deoarece nu aspectul literar contează în 
principal într-o publicaţie cu caracter tehnic. 
     Relativ la activitatea organizatorică, comisia 
noastră a înregistrat un eşec în luna octombrie a 
anului trecut, când ar fi trebuit să aibă loc alegeri 
pentru  noua conducere. 
     Consiliul director a acceptat propunerea dlui dr. 
ing. Andrei Mihalik de a cupla şedinţa comisiei cu 
întâlnirea intrenaţională a inginerilor constructori de 
la Băile Felix - Oradea, fără să verifice din timp ca în 
graficul de desfăşurare al acesteia să existe spaţiu 
pentru adunarea generală a comisiei. 
     Urmarea, cunoscută celor care au participat, a fost 
că Primul Congres de Comportare in situ a 
Construcţiilor şi Protecţia Mediului al Euroregiunii 
Carpatice s-a desfăşurat cu un program dens, care nu 
a mai lăsat loc ședinţei comisiei, astfel încât vechea 
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(actuala) conducere şi-a depăşit mandatul statutar cu 
încă o jumătate de an. 
      Întâlnirea internaţională a inginerilor 
constructori de la Băile Felix a fost foarte bine 
organizată, cu comunicări de mare interes făcute de 
personalităţi în domeniu, lucru pentru care dl dr. 
ing. Mihalik merită toate felicitările ca organizator. 
     Din păcate pentru mulţi dintre membrii comisiei 
noastre aceste eforturi au fost inutile deoarece 
practic comunicările oaspeţilor din străinătate au 
fost prezentate în limba maghiară şi traducerea 
simultană nu a funcţionat de loc, aşa că cei ce nu 
cunoşteau această limbă si-au consolidat 
cunoştinţele despre staţiunea Băile Felix şi despre 
piscina hotelului. 
     În încheiere doresc să fac şi eu un apel către 
membrii comisiei de a sprijini editarea buletinului  
CisC prin scrierea de articole şi să-mi exprim 
speranţa că adunarea generală de primăvară de la 
Suceava 23 – 24 mai se va bucura de participare 
astfel încât să putem alege noul consiliu director și  
celelalte organe de control si administrative ale 
asociației. 
    Pentru că mi-e greu să trec peste esecul 
organizatoric de la Băile Felix al actualului consiliu 
director, la care ca vicepreşedinte sunt pe deplin 
părtaş, sugerez noului consiliu director, ce urmează 
a fi ales, să fie mai circumspect când cuplează 
şedinţe ale comisiei cu alte manifestări, iar 
manifestările internaţionale la care participăm să fie 
în limba engleză, aşa cum se obişnuieşte. 
     Succes întâlnirii membrilor Comisiei Naţionale 
Comportarea in situ a Construcţiilor de la Suceava, 
23 -24 mai 2013 ! 

                                                                          
Ing.Radu Bucuța 

Vicepreședinte CNCisC-CHE 
 

 
 
 
 
 
 

 
EVOLUȚIA  IN TIMP A NORMATIVELOR 
 

Ing. Mihail-Bogdan Dabija  
Director general  CONSPROIECT Ploiești 

 
De atâta amar de ani noi discutăm, analizăm, 

uneori criticăm comportarea în timp a construcţiilor 
sau/și a materialelor componente ale acestora,dar 
niciodată nu ne-am pus problema, cel puţin după 
ştirea mea, cum s-au comportat normele tehnice 
(normative, standarde, directive) în timp, sau mai bine 
zis cum ne-am comportat noi, cei ce le-am avut tot 
timpul ca instrumente de lucru și obligaţie de aplicare. 

Primul contact cu cuvântul ,,normativ”, eu 
personal l-am avut în anii facultății, atunci când 
regretatul profesor Dan Dumitrescu ne preda calculul 
betonului armat dupa o ,,cărţulie” cu coperți albastre 
,,Normativ conditionat de calcul la stări limita” . 

Personal, ( și or mai fi fost și alţii ca mine), nu 
am fost prea impresionat -ca să nu zic interesat- de 
acele prevederi, dar am căutat să fac rost de cartea 
respectivă cu gând că îmi va folosi cândva. Asta se 
întâmpla la mijlocul anilor 60 din secolul trecut (!!??) 
și după ce am trecut prin micul purgatoriu al 
şantierului, obligatoriu în acei ani, mi-am văzut visul 
cu ochii de a lucra într-un institut de proiectări 
construcții. 

Acolo surpriză: se lucra la calcul elementelor 
de beton armat dupa STAS 1546-50 care avea ca 
principiu stadiul de rupere deși înca din 1967 apăruse 
STAS 8000/67 ,, Calculul elementelor de beton armat 
și beton precomprimat. Metoda la stări limita”. 

Din spusele şefilor și colegilor de atelier am 
aflat că aplicarea lui ,,1546” e tranzitorie și deci nu 
încălcăm nici o lege dacă lucrăm dupa el. În fapt 
metoda de calcul la rupere se dovedise 
necorespunzătoare ca urmare a progresului tehnic în 
alcătuirea elementelor de beton armat și mai ales prin 
apariţia și dezvoltarea betonului precomprimat. În 
plus se impusese și necesitatea ca pe lângă verificarea 
siguranţei la rupere a construcţiei sa se analizeze și 
comportarea în exploatare. Poate atunci, odată cu 
apariţia acestei metode, a apărut și ,,sămânța” 
viitoarei comisii din care cu onoare fac parte. Acest 
lucru ar fi trebuit să-1 știu daca eram mai atent la 
toate cuvântările pe care le-a ținut dl preşedinte de 
onoare dr.ing. Felician Eduard Ioan Hann. 

Mea culpa și scuze domnului preşedinte. 
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Mie ca proiectant nu mi-a fost greu să 
abandonez ,,calculul la rupere” și să trec la ,,stări 
limita”,  mai ales că exista în sistem obiceiul bun să 
se facă frecvente seminarizări pe această temă, 
unele chiar cu profesori de la Institutul de 
construcții Bucuresti. Folosind un termen actual 
STAS-ul 8000 a fost up-gradat (împreună cu STAS 
10102-75) prin apariţia STAS 10107/0-76 și mai 
târziu înlocuit cu STAS 10107/0-90. 

Dar cum ne-am ,,comportat” noi față de 
acele norme ? 

Factori ca: etica profesională, controlul 
ierarhic și autocontrolul, fluxul informaţional care 
ne parvenea fie prin publicaţiile (mult mai puţine ca 
acum, dar fără ...reclame !) au contribuit la 
implementarea cu succes a acelor norme. Totul ar fi 
fost foarte frumos dacă în paralel cu aceste norme 
nu ar fi circulat și vestitele ,,directive “ care ne 
spuneau să facem cât mai multe economii prin 
respectarea ,,indicilor de consum” la metal, ciment, 
etc. pentru fiecare tip de structură, amplasament, tip 
de constructie, etc.  

În această situație trebuia să împaci ,,capra 
(citește norma tehnică) cu ,,varza” (citește 
micşorarea treptată a indicilor de consum). 

Pentru comportarea proiectanţilor de 
structuri în această materie, ei trebuie felicitați și 
dați exemplu generaţiilor actuale -numai cine a trăit 
acele vremuri poate să înteleagă ,,lupta”continuă pe 
care o dădeam cu cei care ne verificau ,,la sânge” 
atunci când proiectul era gata. Trebuia să recurgem 
la fel de fel de artificii, unele vecine cu înșelătoria, 
ca să putem să convingem ,,specialistul” că se 
respectau indicaţiile preţioase venite periodic de la 
,,cabinete”. În diverse NP-uri ni se indica folosirea a 
cât mai multe materiale locale ca: paiele, pleava, 
lutul, piatra naturala, lemnul CR (construcții rurale) 
astfel încât consumurile să scadă cât mai mult dar... 
fără a se împieta asupra rezistenței și stabilității 
construcţiilor. Ceace mi se părea paradoxal și 
dureros totodată, era faptul că după cutremurul din 
4 martie 1977, când s-a văzut cum s-au comportat 
construcţiile la un seism puternic, a început să 
funcţioneze uitarea (,,e scrisă în legile omenești ”)-
dar oare era uitare, cu rezultatul că au început să 
curgă iar solicitările de a se micşora consumurile! 

A ramas de pomină o anume telefonogramă 
/ scrisoare venită de la ,,centru” prin care se solicita 
că la acele construcții avariate la cutremur, trebuie 

intervenit numai până la aducerea la situația de 
dinainte de cutremur (acțiunea a intrat în folclor cu 
denumirea de ,,zugrăveli antiseismice!"). 

Aşadar efectul normelor asupra comportării 
proiectanţilor în anii de dinainte de 1990 a fost unul 
benefic,  deoarece a însemnat o pregătire continua, o 
străduință creatoare în găsirea unor soluţii care să facă 
structurile cât mai performante, dar să și răspundă 
acelor ,,comandamente politice” ale vremii, astfel 
încât proiectele respective să poată să ,,treaca”, să se 
materializeze in teren. Dacă străduințele noastre nu au 
fost în zadar, se va vedea la proba ultimă care va fi: 
următorul cutremur major. 

Despre efectele produse după 1990, las pe alți 
colegi, mai tineri, să-și spună punctul de vedere. 
 
TRADI ȚIE ȘI VOLUNTARIAT 

 
Dr.ing.Hann Felician Eduard Ioan 

Președinte de onoare al CNCisC 
 

     Au trecut mai bine de doi ani de când am renunțat 
la președinția asociației, lăsând locul unui mai tânăr 
coleg în speranța că, nefiind încă apăsat prea tare de 
vârstă și boli, va conduce treburile comisiei noastre, 
împreună cu un nou consiliu director ,,spre noi culmi 
de glorie și ,,succesuri”. 
……Recunosc cu tristețe că nu s-a întâmplat precum 
credeam și asta nu numai din cauza noii conduceri, ci 
din cauza……. nu, nu a lui Băsescu, cum ar spune 
imediat unii, ci, zic eu, dintr-o anumită lehamite care 
a cuprins societatea noastră  în ultimii ani. Oamenii 
par plictisiți, nu mai au timp de urmărit idealuri, sau 
măcar scopuri mai nobile, singura țintă ce stă în fața 
majorității semenilor, noștri fiind câștigul cu orice 
preț, mai precis, câștigul în bani. Cât mai mulți și cu 
cât mai puțin efort- ,,pară mălăiață în gura lui 
nătăfleață.” 
     Desigur că această afirmație este exagerată, se mai 
găsesc și oameni harnici și vizionari, dar sunt din ce 
în ce mai puțini din păcate. 
     De unde această viziune pesimistă din partea mea? 
Din realitatea de zi cu zi, tradusă ca dezinteres față de 
viața asociației noastre și scopurile ei, surditate la 
apelurile repetate de participare activă și cu initiativa 
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la această viață, nerespectarea prevederilor statutare 
referitoare la drepturi și obligații (participarea la 
adunările generale, plata cotizatiei, alegerea 
organelor de conducere și administrative, susținerea 
buletinului informativ al asociației ș.a.). 
     Din ce în ce mai mulți membri uită sa-și 
plătească la timp cotizația,uită să vină la întâlnirile 
noastre, nu participă la dezbaterile tehnice și cele 
privind bunul mers al asociației, nu susțin existența 
buletinului nostru informativ, nici chiar când sunt 
solicitați direct și personal și nici chiar când acceptă 
colaborarea, tot nu se țin de cuvânt. Nici un 
membru al comisiei nu s-a arătat interesat de 
posibilitatea obținerii calificării de ,,Expert în 
monitorizarea comportării in situ a construcțiilor” 
conform ocupației înscrise nu de mult în COR și 
nici o companie -membru persoană juridică a 
comisiei noastre -nu s-a gândit să-și treacă în 
programul de activitate monitorizarea comportării 
in situ a construcțiilor. 
     Mărturisesc că am rămas dezamăgit și de lipsa 
de interes a membrilor asociației față de cartea mea, 
scrisă mai ales pentru aceștia, în ideea dezvoltării 
acestei activități în viitor sub ambele aspecte, de 
urmărire și intervenții. Sigur că există lipsuri în 
cuprinsul cărții, dar în linii mari ea oferă un ghid 
pentru înțelegerea a ceea ce este monitorizarea 
comportării in situ a construcțiilor. 
Posesia unei diplome de inginer constructor nu 
califică pentru ocupația de monitorizare a 
comportării in situ a construcțiilor, iar competența 
în această meserie se obține treptat prin practicarea 
ei. Proiectanții de construcții și executanții au 
ascendent în ceeace privește propunerea și 
realizarea de intervenții de reabilitare a 
construcțiilor degradate și avariate, în timp ce 
cercetătorii, inginerii de investigații, cadrele 
didactice, au ascendent în ceeace privește urmărirea 
specială a comportării in situ a construcțiilor. 
     Constat cu amărăciune că pe timpul regimului 
,,socialist multilateral dezvoltat” membrii din acele 
timpuri erau mult mai entuziaști si activi  decât cei 
actuali, din perioada post decembristă: schimbul de 

experiență funcționa, oamenii erau interesați să-și 
împărtășească ideile și realizările, discuțiile atrăgeau 
o asistență locală numeroasă, (la Târgu Mureș în 1980 
au fost 500 participanți), comunicările erau multe și 
interesante, ce mai........ devin un nostalgic al acelor 
timpuri când privesc la cele de acuma în ceeace 
privește viața asociației noastre. 
     Bine înțeles că recunosc meritele actualilor 
membri, care își dau silința în a mai înviora 
atmosfera,organizând întâlniri, scriind articole, 
susținând scrierea fotografică a istoriei asociatiei în 
albume, editând chinuitul nostru buletin etc. Dar cât 
de greu ! Doamne, cât de greu ! 
     Îmi aduc minte de primirea în asociație a 
majorității actualilor membri ai comisiei, când odată 
cu strângerea de mână, le înmânam insigna și statutul 
asociației, felicitându-i pentru decizia luată și 
îndemnându-i să devină membri activi și loiali 
scopului activității noastre, Toți, fără excepție și-au 
exprimat dorința și hotărârea de a deveni asemenea 
membri. Și..?? 
     Unii și-au respectat angajamentul tacit, pecetluit 
prin strângerea de mână dată președintelui asociației, 
alții au uitat de semnificația sa. Au dispărut experții 
noștri din primele începuturi, iar alții nu au mai 
apărut. Au dispărut filialele / sucursalele comisiei 
nelăsând în urma lor nici o dovadă că ar fi existat 
vreodată, (doar ștampilele rămase la asociație). Din ce 
în ce mai greu își asumă cineva sarcina organizării 
întâlnirilor noastre bianuale și din ce în ce mai greu 
izbutim să participăm la ele. 
     O tempora ,o mores ! 
     Voluntariatul, deși la modă în țările democratice 
pe care încercăm să le luăm de model, la noi nu vrea 
și nu vrea să prindă rădăcini, decât în mod 
excepțional, cu ocazia unei campanii, sau a unei 
activități  cu publicitate asigurată pentru inițiator și cu 
speranța de câștig material cosecutiv. 
     Aș dori ca tradițiile începutului de existență ale 
comisiei să reînvie, ca pasărea Phoenix din propria 
cenușă, inclusiv entuziasmul acelor începuturi. Oare 
ar fi posibil ? Sigur că da, dacă ne-am hotărî să ne 
însușim și să respectăm statutul și regulamentele 
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asociației, care în prezent sunt încă enigme 
misterioase  pentru mulți membri doar cu numele. 
Renașterea ar trebui să cuprindă concomitent atât 
baza, cât și vîrful asociației. Consiliul director ar 
trebui să-și ia în serios atribuțiile, întrunindu-se în 
mod regulat conform statutului și să adopte hotărâri 
aduse la cunoștița membrilor asociației prin 
intermediul buletinului informativ, urmâd a fi 
discutate și aprobate în cadrul adunărilor generale. 
Alegerea organelor de conducere și administrare ar 
trebui pregătite minuțios cu popularizarea 
candidaților și discutarea programelor cu care 
aceștia urmează să candideze. Dările de seamă ale 
consiliului director ar trebui publicate înaintea 
adunărilor generale, pentru a constitui baza 
discuțiilor și a hotărârilor privind activitatea viitoare 
a membrilor săi.  
     Sucursalele/filialele ar trebui să-și stabilească 
programele de activitate și să le aducă la îndeplinire 
popularizându-și rezultatele în mass-media locală și 
centrală. Membrii comisiei ar trebui să se preocupe 
de obținerea calificării ca „Expert în monitorizarea 
comportării in situ a construcțiilor” pregătindu-se în 
acest scop spre a coresunde cerințelor acestei 
ocupații. 
      Întregul colectiv al asociației ar trebui să 
contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale 
comisiei stabilite în urmă cu ceva ani, dar date 
uitării împreună cu multe altele. 
     Din păcate, eu sunt destul de bătrân și de bolnav, 
încât să mă pot înhăma din nou la o activitate 
solicitantă, dar pot să mai dau sfaturi celor ce 
conduc și vor conduce destinele acestei comisii. 
(Asta aduce cu bancul în care copilul stă lîngă tatăl 
care taie lemne și întrebat cum îl ajută, răspunde că 
îi scuipă în palme)! 
      Totuși mă gândesc să vă propun, dragi colegi de 
asociație, să aprobați înfiin țarea unei fundații (că tot 
este la modă) căreia să-i las prin testament averea 
mea, eu fiind lipsit de rude și urmași, în schimbul 
denumirii fundației ca ,,Fundația dr. ing. Hann 
Felician Eduard Ioan” și care să promoveze și 
susțină activitatea comisiei. 

      Ce părere aveți ? 
      Există printre dvs. îndrăzneți, care să înființeze 
fundația, numărul minim de membri fondatori 
(persoane fizice sau juridice)  fiind de trei ?  
      Fundația s-ar ocupa de organizarea întâlnirilor 
membrilor asociației si a manifestărilor conexe, de 
strângerea de fonduri pentru susținerea activității 
comisiei, de editarea și comercializarea cărții mele ca 
urmare a cedării dreptului meu de autor,etc. 
     Cam acestea sunt gândurile mele în preajma 
alegerii noului consiliu director și al comisiei de 
cenzori, ca și a comitetului de redacție al buletinului 
CisC, precum și al comisiei de atestare a experților 
CNCisC. 
     Timpurile sunt grele, dar oamenii îndrăzneți știu, 
sau măcar încearcă să le domine. Așa că îndrăzniți cu 
curaj să le înfângeți ! 
 
 
OBSERVAȚII LA PROIECTUL DE LEGE 
PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA  
LEGII NR.10/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN 
CONSTRUCȚII     (extrase rezumat) 

 
(continuare din nr.1/2013) 

     Denumirea celor trei ocupații diferă cu puțin de 
cele introduse în COR în urma intervenției 
nejustificate a MDRT, așa că acum există 
posibilitatea corectării interventiei. 
      Art.18 ar trebui reformulat în întregime astfel: 
“Monitorizarea comportării in situ a construcţiilor 
are drept scop asigurarea aptitudinii lor pentru 
exploatare, prevenirea accidentelor de construcție, 
strângerea şi valorificarea datelor necesare 
îmbunătățirii reglementărilor în construcții, precum 
și a activităților de cercetare, control şi învățământ 
tehnic de construcții. Urmărirea comportării in situ 
a construcțiilor, prin forma sa curentă, permite 
menținerea calităților construcțiilor prin între ținere 
și reparații făcute la timp, iar prin forma sa specială 
permite reabilitarea calităților pierdute prin 
renovarea şi restructurarea acestora.  
     Urmărirea curentă, cuprinde observări şi 
măsurări periodice, asigurate de către responsabilul 
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cu urmărirea curentă a comportării in situ a 
construcțiilor şi se referă la toate construcțiile 
prevăzute de lege și pe toată durata lor de 
existenţă; se conduce pe bază de instrucțiuni și 
instructaje asigurate de un proiectant (de 
preferință proiectantul construcției) și folosind 
mijloace tehnice simple, de uz curent. 
     Urmărirea specială cuprinde observări și 
măsurari cu mijloace tehnice specializate, cu 
echipamente speciale, pe durate de timp  extinse 
până la atingerea obiectivelor propuse, pe bază de 
proiect de urmărire specială întocmit şi realizat de 
către specialiștii în urmărirea specială a 
comportării in situ a construcțiilor. 
    Monitorizarea comportării in situ a 
construcțiilor, cuprinde competențe pentru cele 
două forme de urmărire curentă și specială și, în 
plus   recomandarea de măsuri de intervenție și de 
întocmire a proiectelor tehnice aferente. 
Personalul angajat pentru monitorizarea 
comportării in situ a construcțiilor sub cele trei 
forme de ocupație, trebuie să fie atestat  sub 
aspectul competenței astfel: 
 - responsabilul cu urmărirea curentă - de către 
autoritatea publică locală (primării-
compartimentul responsabil de construcții); 
-  specialistul în urmărirea specială - de  către o 
autoritate publică administrativă sau academică 
din domeniul construcțiilor (Inspecția de stat în 
construcții, facultăți de construcții pe specialități); 
-  expertul în monitorizarea comportării in situ a 
construcțiilor - de către Comisia Națională 
Comportarea in situ a Construcțiilor, asociație 
profesională de interes public).  
     Propun acest text nou spre a fi în acord cu 
precedentele propuneri de modificare și pentru că 
textul actual este total necorespunzător. 

 
Dr.ing.Felician Eduard Ioan Hann 

Preşedinte de onoare CNCisC 
 
Prin Ordinul nr. 177/81 din 7 februarie 2012 al 
MMFPS și INS publicat în MO nr.128 din 22 

februarie 2012, s-au introdus în COR următoarele 
ocupații:  
- Responsabil tehnic cu urmărirea curentă a 
comportării construcțiilor cod 214234 
- Specialist în urmărirea comportării construcțiilor 
cod 214235 
- Expert în monitorizarea comportării construcțiilor 
cod 214236 " 
  
Conform statutului CNCisC, asociația atestă calitațile 
necesare candidaților la exercitarea acestor profesii. 

F.E.I.Hann 
 
De vorbă.... 
 
Stimate colege,  stimaţi colegi, 
 

Ştim cu toţii că în zilele 23-24 mai are loc la 
Suceava întâlnirea de primăvară a membrilor comisiei 
noastre. Vă reamintesc că şedinţa se va desfăşura în 
aula Universităţii ,,Ştefan cel Mare". Cu această 
ocazie vor avea loc şi alegeri ale membrilor 
consiliului director pentru următoarea perioadă de 2 
ani, alegeri care nu s-au putut ţine la Băile Felix – 
când erau programate, din lipsă de cvorum. Conform 
statutului asociaţiei, de această dată alegerile se vor 
desfăşura, chiar dacă nu este îndeplinită această 
condiţie, câştigători vor fi cei cu majoritate de voturi 
din numărul de participanţi. 

Programul întâlnirii noastre rămâne cel 
comunicat în numărul anterior.  

Acum pot să vă dau însă mai multe informaţii 
asupra traseului vizitei de documentare, despre care 
nu am avut prea multe detalii până acum.  

Plecarea autocarului din Suceava va fi la ora 
9. Se va vizita mânăstirea Voroneţ, apoi drumul 
turistic Mânăstirea Humor - Poiana Micului cu 
vizitarea mânăstirii. La Poiana Micului vom avea o 
scurtă întâlnire cu primarul acestei comune şi cu 
deputatul minoritaţii polone. Zona parcursă se află 
într-o regiune foarte pitorească şi cu multe 
interferenţe culturale. Într-un spaţiu destul de restrâns 
trăiesc în deplină armonie polonezi, slovaci, ucraineni 
şi români. Zona este foarte interesantă din punct de 
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vedere etnografic, existând aici un mozaic de 
tradiţii, de obiceiuri, de porturi populare şi folclor. 

Zona mânăstirii Humor se caracterizează 
prin tradiţia respectului pentru portul costumului 
naţional românesc. Masa de prânz va fi servită la 
mânăstirea Humor, cu mâncare de post, aflându-ne 
în zi de Vineri. Sosirea la Suceava este preconizată 
în jurul orei 15. Pentru doritori se va încerca şi o 
vizită pe drumul de centură al oraşului Suceava, 
drum început cu câţiva ani în urmă şi întrerupt din 
motive mai mult sau mai puţin elucidate. În această 
vizită tehnică vom fi sprijiniţi cu transportul de 
firma Hidroconstrucţia – Sucursala Moldova şi de 
dl. Director Girigan de la Drumuri Judeţene 
Suceava, care va fi şi ghidul nostru pe traseu. 
Sperăm să fie o zi plăcută şi agreabilă care urmează 
să încheie cu succes întâlnirea de primăvară. 
Programul din prima zi este deja cunoscut şi a 
rămas nemodificat. Dimineaţă vor fi prezentări 
tehnice iar după amiază va fi şedinţa de primăvară a 
comisiei când vor avea loc şi alegeri. Tot în 23 mai 
va fi şi masa colegială, găzduită de HOTELUL 
ALBERT, unde credem că se vor caza majoritatea 
membrilor comisiei. Trebuie să specificaţi că faceţi 
rezervarea pentru a participa la întâlnirea CNCisC 
deoarece ne-au făcut reducere la cazare: 90 lei 
camera dublă cu mic dejun şi 75 lei camera single 
cu mic dejun. 

Alte date despre comisie şi activitatea 
acesteia le vom discuta pe larg în cadrul şedinţei de 
la Suceava.  

Sperând într-o participare cât mai 
numeroasă, vă doresc tot binele din lume şi vă urez 
drum bun spre Suceava şi nu numai atât, ci peste tot 
unde călătoriţi. 
Vă aştept cu toată dragostea, 

Dr. ing. Victor Popa 
Preşedinte "Comisia Naţională Comportarea  

in situ a Construcţiilor " 
 
Atragem din nou atenția 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 aniversații lunilor iunie și iulie, ca și pe 
cei care în această perioadă își serbează onomastica, 
urându-le sănătate și mult succes în rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă. 
La mulți ani ! : 
 

ing.Topală Cristian   12 iunie 
ing. Marin Petru   13 iunie 
dr.ing.Hann Felician E.I.   15 iunie 
ing.Sandor Zoltan   18 iunie 
ing.Sărăroiu Marian  20 iunie 
ing.Meșter Claudia   21 iunie 
dr.ing.Popa Victor   22 iunie 
ing.Iliescu Elena   27 iunie 
ing.Coșovliu Lavinia  29 iunie 
ing.Vlaiconi Augustin  02 iulie 
tehn.Miloșescu Petrică  03 iulie 
dr.ing. Georgescu E.Sever  06 iulie 
ing.Ungureanu M.Cornel  06 iulie 
ing.Ducă Marian   07 iulie 
dr.ing.Tenea Diana   12 iulie 
ing.Niculae Sorin   25 iulie 
ing.Mareș-Isbașoiu Cătălina 28 iulie 
ing. Filip Cosmin   30 iulie 
dr.ing.Maria Ștefănică    30 iulie 
ing.Stamate Gheorghe  31 iulie 
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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 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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