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EDITORIAL  

 
 

Calamitățile naturale, costuri ale 
prezentului – beneficii ale viitorului 

 
Din ce în ce mai mult, mediul în 

care trăim ne expune  unei mari diversităţi 
de situaţii mai mult sau mai puţin 

periculoase, generate de numeroşi factori. Manifestărilor 
extreme ale fenomenelor naturale, și aici vorbim de furtuni, 
inundaţii, secetă, alunecări de teren, cutremure puternice, li se 
adaugă accidentele tehnologice şi situaţiile conflictuale. Toate 
acestea influențează, cele mai multe în mod direct, viața 
fiecărei persoane şi societatea în ansamblu. 

Statisticile arată că omenirea se confruntă cu dezastre 
de dimensiuni nemaiîntâlnite. 

Din cele 9.000 de dezastre înregistrate începând cu 
anul 1900, aproximativ 80% au avut loc în ultimii 30 de ani, 
iar tendinţa este de creştere continuă, în special în cazul 
evenimentelor hidrometeorologice precum secete, inundaţii, 
uragane, tsunami şi altele. Totuşi, tendinţa statistică trebuie 
privită cu o oarecare rezervă: o mare parte a creşterii - ce nu 
poate fi cuantificată - se datorează fără îndoială raportărilor 
îmbunătăţite şi a iniţierii colectării active de informaţii de 
către Biroul Statelor Unite pentru Asistenţă Externă în caz de 
Dezastre din 1960 şi de CRED din 1973. 

Numai cunoaşterea precisă a acestor fenomene, 
numite calamităţi şi/sau dezastre, permite luarea celor mai 
adecvate măsuri atât pentru atenuarea efectelor, cât şi a celor 
pentru reconstrucţia regiunilor afectate. Reducerea efectelor 
acestor dezastre implică studierea interdisciplinară a 
hazardelor, vulnerabilităţii şi riscului ca şi informarea şi 
educarea populaţiei.  

Riscul este parte integrată a vieţii cotidiene. Atâta 
vreme cât riscul nu poate fi complet eliminat, singura opţiune 
este de a realiza o strategie de management a riscului. 
Managementul riscului presupune o serie de decizii care 
trebuie luate pentru ameliorarea efectelor produse de un 
dezastru, înseamnă reducerea pericolului care ameninţă viaţa 
oamenilor, distrugerea bunurilor şi a mediului înconjurător. 
Primul pas al acestor strategii este obţinerea unei evaluări a 
riscurilor implicate. 
Abordare UE 

În ultimii ani, statele membre ale UE au fost 
victimele unui număr considerabil de dezastre. De exemplu, 
este interesant de observat că în primii șase ani de existență a 
Fondului de solidaritate, Comisia a primit 62 de cereri de 
ajutor financiar provenind de la 21 de țări diferite.  

Dat fiind că statele membre sunt primele și 
principalele responsabile în ceea ce privește protecția 
cetățenilor lor și prevenirea dezastrelor, se justifică întru totul 

o cooperare sporită în domeniul prevenirii, o mai bună 
coordonare a eforturilor și o consolidare a solidarității și a 
întrajutorării. 

Apariția și amploarea dezastrelor sunt influențate de o 
multitudine de factori, favorizați adesea de politici ce generează 
o relație necorespunzătoare între om și mediul înconjurător.  

Pare oportună și necesară crearea, la nivelul UE, a unui 
cadru financiar corespunzător prevenirii dezastrelor naturale și 
provocate de om, care să consolideze și să articuleze 
instrumentele existente, inclusiv în domeniile politicii de 
coeziune, politicii regionale și politicii de dezvoltare rurală, 
printre altele. Finanțarea UE ar trebui să privilegieze o serie de 
măsuri de prevenire care vor trebui să fie implementate de statele 
membre pentru ca, în general, să se îndrepte situațiile care 
favorizează riscurile, să se protejeze zonele locuite, să se 
controleze securitatea marilor infrastructuri și să se 
elaboreze/revizuiască reglementările privind siguranța în 
construcții și utilizarea terenurilor. 

Urmărirea comportării in situ  a construcțiilor ar trebui 
să constituie o politică publică națională, deoarece numai printr-
o finanțare corespunzătoare în acest domeniu se poate considera 
că se implementează un program coerent de management al 
riscului în situații de urgență. 

Se recomandă ca această necesitate și finanțarea sa să 
fie luate în considerare în mod corespunzător.  

O abordare comunitară a prevenirii dezastrelor va trebui 
să includă, drept preocupare centrală, reducerea disparităților 
existente în acest domeniu între regiunile și statele membre, mai 
ales prin contribuția la îmbunătățirea prevenirii în regiunile și 
statele membre mai expuse la risc și care dispun de o capacitate 
financiară scăzută. 

Apariția unui cutremur este un lucru imprevizibil și nu 
depinde de intervenția omului asupra mediului, însă datorită 
unor calcule precise și a unor studii adecvate se poate interveni 
în  astfel de evenimente pentru limitarea efectelor. Oamenii 
trebuie să se implice și inainte, nu doar după ce se întâmplă o 
nenorocire.  

În concluzie, efectele generate de către dezastre trebuie 
privite ca o oportunitate pentru iniţierea unor acte normative prin 
care să se stabilească fără echivoc programe de educaţie 
preventivă şi norme de mediu, disciplină în construcţii, etc. 
Totodată, pentru scăderea vulnerabilităţii faţă de ele, dezastrele 
trebuie privite mai curând ca fenomene care obligă autorităţile să 
implementeze programe de dezvoltare durabilă, schimbări 
sociale şi economice profunde. Toate acestea impun realizarea 
unui management performant al situaţiilor de urgenţă (ansamblul 
activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de 
decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru 
identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea 
informaţiilor, analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea 
variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul 
restabilirii stării de normalitate). 
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Având în vedere faptul că ne aflăm în momentul în 
care se conturează strategiile de dezvoltare pentru perioada 
2014-2020, este necesar ca noi toți, în calitate de proiectanți, 
constructori, beneficiari, dar cel mai important – cetățeni 
europeni cu drepturi depline, să susținem includerea în aceste 
strategii a unor proiecte de evaluare și consolidare a 
construcțiilor în vederea diminuării riscurilor în cazul 
producerii unor calamități naturale, a unor proiecte cu 
finanțare asigurată din fondul de coeziune, care să reducă 
eforturile financiare ale bugetului de stat. 

Este momentul în care putem să cerem Europei să ne 
sprijine în rezolvarea unor aspecte vis-a-vis de care legislația 
actuală și fondurile proprii nu ne oferă soluții viabile de 
rezolvare. Se spune că timpul le rezolvă pe toate, dar de data 
aceasta, orice întârziere îl poate transforma în cel mai mare 
dușman. 
                                                               Ing. Rodica Paraschiv 

Vicepreşedinte CNCISC 
                                                             Subprefect Prahova 

 
ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA STABILIT ĂŢII 

UNUI DUPLEX DIN CARTIERUL BORHANCI - CLUJ 
 
1. Introducere  

Clădirea, ce face obiectul prezentei lucrări, este 
situată pe str. Voievod Menumorut nr. 24B din Cluj-Napoca. 
Construcţia a fost executată în anii 2008-2009 şi se compune 
din două apartamente tip duplex (fig. 1). 

 
Fig. 1. Plan parter duplex 

În urma apariţiei unor alunecări de teren, după o perioadă 
ploioasă din vara lui 2010, construcţia s-a deplasat, ceea ce a 
avut ca efect apariţia unor fisuri între elevaţia clădirii şi un 
„demisol” anexat acesteia (fig. 2).  

Analiza structurala şi de stabilitate se bazează pe: 
•  Proiectul faza DTAC şi PT nr. 168/2007, întocmit de 

PLAN TRADE SRL; 
• Studiile geotehnice efectuate pe amplasament de 

către GEOFOR SRL şi GEOTEHNIC CONSULT SRL; 
• Analiză stabilitate versant efectuată pe amplasament 

de către GEOTEHNIC CONSULT SRL; 
• Informaţiile privind structura de rezistenţă obţinute 

prin investigaţii şi sondaje directe la faţa locului (fundaţii, 
elevaţii, pereţi, planşee şi şarpantă); 

• Releveul foto de la execuţia clădirii pus la dispoziţie 
de beneficiar; 

• Urmărirea comportării construcţiei pe perioada iunie 
2010 - aprilie 2011. 

Construcţia are regimul de înălţime Parter + Etaj, cu o parte 
construită ulterior, alăturat axului B, sub cota parterului, dar 
deasupra terenului (terenul fiind în pantă).  

Amplasamentul clădirii se încadrează în zona climatică cu 
valoarea încărcării caracteristice din zăpadă pe sol de 1.50 
kN/m2, conf. codului de proiectare CR 1-1-3/2012 şi în zona de 
acţiune a vântului cu o presiune normată de bază wref = 0.50 
kN/m2, conf. codului de proiectare CR 1-1-4/2012, respectiv în 
zona seismică cu valoarea acceleraţiei terenului pentru proiectare 
ag =  0.08g şi perioada de colţ Tc = 0.7s, conf. Normativului 
P100-1/2006. 

Prin funcţiunea sa – duplex - clădirea se încadrează în clasa 
de importanţă III, conform normativului P100-1/2006. 

Categoria de importanţă a clădirii este C – (normală), 
conform HG 766/97. 

 
2. Descrierea amplasamentului şi a structurii de rezistenţă a 
clădirii 

Terenul, pe care se află clădirea investigată, este situat în 
partea de est a oraşului. Amplasamentul este situat pe un teren în 
pantă (p>10%) cu cădere NE-SV. În urma sondajului efectuat de 
către GEOFOR SRL în zona centrală a amplasamentului, înainte 
de proiectarea duplexului (iulie 2007) a rezultat următoarea 
stratificaţie a terenului: 
− sol vegetal şi argilă cafenie, plastic moale, pe o grosime de 

1.60 m; 
− argilă gălbuie, plastic consistentă, pe o grosime de 0.70 m; 
− argilă marnoasă galbenă-cenuşie, sub adâncimea de 2.30 m. 

Apa subterană, cu nivel liber, nu s-a interceptat până la 
adâncimea de 6.0 m. 
     Structura de rezistenţă a clădirii proiectate este alcătuită din: 
− fundaţii continue, directe, sub pereţi, din beton, de 50 cm 

lăţime; 
− pereţi portanţi din zidărie de blocuri ceramice cu grosimea 

de 30 cm, la exterior, respectiv 25 cm la interior, cu centuri 
din beton armat la partea superioară;  

− planşeu peste parter din beton armat monolit, iar cel peste 
etaj şi şarpanta, din lemn. 

Transversal, construcţia are o diferenţă de nivel la planşee 
de 1.05 m în axul D, respectiv C (fig. 2). 

 
Fig. 2. Secţiune transversală realizată 

 
Fundaţia pereţilor este în trepte şi este încastrată la 

adâncimea de 1.20-1.30 m, faţă de cota terenului natural. 
În urma alunecărilor de teren datorate ploilor din luna iunie 

2010, beneficiarul a mai solicitat un Studiu geotehnic care a 
cuprins un sondaj la fundaţia din ax B, şi o penetrare dinamică 
uşoară, realizate în partea de jos a amplasamentului, lângă 
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construcţie. A rezultat următoarea stratificaţie până la talpa 
fundaţiei: 

− sol vegetal, pe o grosime de 0.40 m; 
− argilă nisipoasă cafenie, plastic moale, din categoria 

pământurilor cu umflări şi contracţii mari (PUCM) pe 
o grosime de 0.80 m; 

        Caracteristicile terenului se prezintă în cadrul Studiului 
Geo. 

Apa subterană a apărut la adâncimea de -1.0 ~ -1.20 m cu 
un caracter ascensionar până la -0.30 m, în partea din aval a 
terenului. 
 
3. Analiza structurală. Verificări. 

Scopul analizei îl constituie stabilirea cauzelor care au dus 
la tasarea, deplasarea şi rotirea construcţiei, respectiv 
propunerea de soluţii pentru asigurarea stabilităţii construcţiei. 

Analiza şi verificările prin calcul au avut în vedere o 
compartimentare a parterului prezentate în fig.1, cu regimul de 
înălţime precizat în fig. 2.  

Verificările prin calcul sunt făcute în spiritul prescripţiilor 
de proiectare în vigoare la data elaborării expertizei (iunie 
2010 - august 2010). 

În ceea ce priveşte realizarea structurii de rezistenţă a 
construcţiei se constată următoarele modificări/abateri faţă de 
proiectul autorizat: 
− armarea centurii de la partea superioară este realizată din 

4Ø10 OB 37 faţă de 4Ø12; 
− peretele structural din zidărie de blocuri ceramice de la 

Parter ax 4 este de 20 cm în loc de 25 cm; 
− planşeul peste parter este din pregrinzi prefabricate şi 

corpuri de umplutură ceramice cu suprabetonare armată 
în loc de beton armat monolit; 

− rezemarea grinzilor de lemn de la planşeul de peste etaj 
se face direct pe zidărie sau străpungând centura din 
beton armat, în loc de rezemarea pe centuri (fig. 3, 4); 

     
 

       Fig. 3, 4. Rezemarea grinzilor de lemn - planşeu peste etaj 
 

− diferenţa între cota terenului amenajat, în secţiunea 
transversală din aval şi amonte, este de cca 3.0 m faţă 
de 1.25 m; 

− diferenţa faţă de cota parterului în ax B este de cca 
1.90 m faţă de cota terenului amenajat (ax B’) şi 
astfel a putut fi realizat “demisolul” deasupra 
terenului şi sub cota parterului, iar în proiect este doar 
de 25 cm.  
De asemenea, trebuie semnalat că adâncimea de 

fundare actuală corespunde cu cea din proiect, dar nu respectă 
prevederile Studiului geotehnic din iulie 2007, care recomanda 
ca fundarea să se facă la adâncimea minimă de 1.80 m. 

Rezultatele studiului geotehnic efectuat în 2010 de 
GEOTEHNIC CONSULT SRL (după perioada cu precipitaţii 
abundente din luna iunie) arată că terenul bun de fundare este la 
4.10 m, unde acesta devine plastic vârtos. 

Din sondajele efectuate la elementelor structurii de 
rezistenţă (pereţi) s-a constatat că aceastea nu prezintă deficienţe 
de execuţie majore, cu excepţia diferenţei de grosime a peretelui 
de la parter din ax 4 ca şi a întreruperii centurii din beton armat 
de la partea superioară a pereţilor la etaj, respectiv lipsa acesteia 
la peretele ax D, şi a uneia de la peretele ax C. De asemenea nu 
au fost semnalate nici degradări semnificative structurale, ci doar 
fisuri izolate cu deschideri de până la 1-1.5 mm (pereţi 
structurali ax D şi 8, respectiv peretele de compartimentare de 
lângă scară).  

Fundaţia pereţilor este în trepte şi este încastrată la 
adâncimea de 1.20-1.30 m,  

Verificarile efectuate la fundatii au arătat că presiunile 
maxime efective sunt de  219 kPa în zona axului B, respectiv 
200 kPa în zona axului D. 

Presiunile de mai sus sunt apropiate, dar superioare 
presiunii plastice a terenului (de 198 kPa) dată în Studiul 
geotehnic, pentru o lăţime de fundaţie de 0.50 m şi o adâncime 
de fundare de 1.20 m. 

 
Evidenţierea tasării diferenţiate a construcţiei a apărut 

la planşeul peste terasă, care acoperă “demisolul” lângă axul A şi 
B, prin schimbarea pantei acestuia dinspre exterior spre interior, 
în primă fază, urmată apoi de desprinderea acesteia (care rezema 
pe centura elevaţiei, ax A şi B, în golul de fereastră şi uşă) de 
centură şi apariţia unei fisuri, care a ajuns pâna la 8-9 cm (fig. 
4). Această fisură a continuat pe toată linia de contact dintre 
elevaţia duplexului şi pereţii din zidărie ai “demisolului” (fig.5, 
6). 

  
Fig. 5, 6. Aspect tasare duplex faţă de planşeul terasă  al 

“demisolului“ 
Această desprindere s-a datorat tasării mult mai 

pronunţate a fundaţiei duplexului, unde şi presiunea efectivă pe 
teren depăşea presiunea plastică a terenului, faţă de tasarea 
pereţilor demisolului unde presiunea pe teren era mult mai mică 
(62 kPa faţă de 219 în ax B). Diferenţa maximă de tasare 
înregistrată a fost de 10.5 cm. 

Tasarea, deplasarea şi rotirea construcţiei se evidenţiază în 
fig. 7-10 prin: 
− comprimarea rigolei de scurgere a apelor din faţa 

construcţiei; 
− deschiderea, în evantai, a rosturilor dalelor de pavaj din faţa 

casei; 
− deplasarea pavajului faţă de bordură (fig.7); 
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 Fig. 7. Deplasarea pavajului Fig. 8. Tasarea terenului  

  
Fig. 9, 10. Deplasarea şi deplanarea gardului (la strada şi 
în partea opusă) 
− tasarea terenului din vecinătatea construcţiei (fig.8); 
− “proptirea” construcţiei în scânduri, aflate lângă clădire 

şi rezemate în teren; 
− deplasarea (cu cca 18 cm) şi fracturarea gardului dinspre 

drum (fig. 9); 
− fisurarea şi deplasarea gardului dinspre vest (cu cca 13,5 

cm în direcţia ax F, respectiv 16 cm în direcţia ax A); 
− fisurarea şi deplanarea cu cca 20 cm a gardului (în zona 

de mijloc a amplasamentului) ce mărgineşte proprietatea 
pe latura N (fig. 10). 
Unele din aceste lucruri se evidenţiază şi în Studiul 

geotehnic efectuat de către GEOTEHNICA CONSULT SRL 
în iunie - iulie  2010. 

Cea mai mare parte a deplasărilor s-au produs până în 
data de 1.07.2010, dar ploile de la sfârşitul lui iulie au 
accentuat din nou fenomenul de alunecare.  

Trebuie menţionat că pe toată perioada investigaţiilor apa 
a fost prezentă, cu mici variaţii de debit, în cele două sondaje 
efectuate la fundaţii. 

Investigaţiile geotehnice suplimentare privind analiza 
stabilității versantului au cuprins 5 penetrări dinamice uşoare 
(PDU) cu ajutorul cărora s-au trasat două profile geotehnice, 
unul în zona centrală pe o lungime de 66 m şi celălalt în partea 
de vest a construcţiei pe o lungime de 21 m.  

Din analiza datelor obţinute în urma PDU şi a profilelor 
geotehnice au rezultat mai multe planuri de alunecare. Cel 
mai de jos plan de alunecare şi cel mai periculos a fost 
localizat la cca 2.70 m adâncime, în zona de lângă drum. Acest 
plan coboară până la cca 4.40 m în partea din aval a 
proprietăţii. 
4. Concluzii şi recomandări 

Din analiza efectuată asupra structurii de rezistență a 
clădirii investigate, ca şi a tasărilor, deplasărilor şi rotirii 
acesteia în perioada iunie 2010 – august 2010, reiese că 
principalele cauze ale problemelor apărute sunt: 

1. Infiltra ţiile apelor rezultate din precipitațiile 
abundente din lunile iunie-iulie 2010 în terenul de la talpa 
fundaţiei şi sub acesta; 

2. Fundarea la o adâncime mai mică decât cea indicată în 
Studiul geotehnic; 

3. Depăşirea presiunii plastice a terenului sub talpa 
fundaţiei; 

4. Lipsa sistematizării drumului de acces de la marginea 
de sus a proprietăţii; 

5. Lipsa unui drenaj corespunzător, care să colecteze apa 
de infiltraţie de la talpa fundaţiei şi să o îndepărteze din zona 
construcţiei. 

De asemenea ar fi fost necesară, dată fiind configuraţia 
terenului, solicitarea unei analize privind stabilitatea 
versantului înainte de proiectarea construcţiei.  
 Fără o legătură directă cu problemele de stabilitate ale 
clădirii trebuie, totuși, semnalate unele deficienţe de execuţie 
menționate anterior.(diferenţe faţă de prevederile din proiect): 

Având în vedere acestea, ca şi rezultatele analizei de 
stabilitate a versantului, se consideră că pentru îndeplinirea 
condițiile de rezistență și stabilitate, atât ale clădirii, în întregul 
ei, cât şi ale terenului, în zona construcţiei, sunt necesare 
următoarele: 

(continuare in CisC nr5/2013) 
 

A 59-A ADUNARE GENERALĂ A COMISIEI NA ŢIONALE  
“COMPORTAREA in situ A CONSTRUC ŢIILOR" (CNCisC) 

 
Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 23-24 Mai 2013 în 

Aula Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava fiind organizată de 
CNCisC (prin dl. conf. dr. ing. Dan Zarojanu – organizator local) cu 
sprijinul Universităţii menţionate şi cu concursul firmei 
HIDROCONSTRUCŢ sucursala Bacău şi a Direcţiei de drumuri 
judeţene Suceava reprezentată de dl. ing. E. Girigan, directorul unităţii. 

Evenimentul a debutat cu rostirea unor cuvinte de bun venit 
exprimate de rectorul universităţii gazdă – dl. prof. dr. ing. Valentin 
Popa şi de subprefectul de Suceava – dl. ing. Constantin Harasim, după 
care preşedintele CNCisC dl. dr. ing. Victor Popa –a adus salutul 
preşedintelui de onoare al CNCisC – dl. dr. ing. Felician Eduard Ioan 
Hann, fondatorul comisiei şi a propus păstrarea unui moment de 
reculegere în memoria colegului nostru de comisie inginerul Dorin 
Castriş. 

A urmat apoi desfăşurarea simpozionului tehnico-ştiinţific 
moderat de preşedintele dr. ing. Victor Popa în cadrul căruia s-au 
prezentat următoarele comunicări:  

1. "Stabilizarea versanţilor prin drenaje de adâncime" prof. dr. ing. 
Nicolae Botu 

2. "Utilizarea piloţilor metalici elicoidali în lucrări de geotehnică şi 
fundaţii" prof. dr. ing. Nicolae Botu 

3."Reabilitare şi consolidare Biserica Greacă din Brăila" dr. ing. 
Octavian Coşovliu, membru de onoare al ASTs 

4."Varianta de ocolire a municipiului Suceava" ing. Andrei Bogdan 
Palade de la S.C. CONEST S.A. Iaşi, director divizie infrastructură 

5."Încercarea pasajului de autostradă peste DN 1 la Bărcăneşti" 
prof. dr. ing. Florin Varlam, dr. ing. Victor Popa 

Fiecare prezentare a fost urmată de întrebări şi răspunsuri precum şi 
de dezbateri pe tema comunicărilor expuse. 

După pauza de masă a urmat ţinerea şedinţei de primăvară a 
CNCisC condusă de preşedintele comisiei - dl. dr. ing. Victor Popa a 
cărei ordine de zi a cuprins: apelul membrilor comisiei, primirea de noi 
membri, raportul preşedintelui şi al comisiei de cenzori iar în final 
alegerea noului consiliu director, a comisiei de cenzori şi a comisiei de 
atestare a experţilor CNCisC. 

La apel au răspuns prezent 47 membri individuali și 3 reprezentanți 
ai membrilor colectivi. 
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Au fost primiți cu unanimitate de voturi a celor prezenți următorii 
candidați: prof.dr.ing. Boțu Nicolae (Fac.construcții și instalații Iași), 
ing.Cristea Iulian Dan (SC Terra Design Construct srl Pitești),ing. 
Cristei N. Laurențiu (PFA București), ing. Ionescu Apolonia (SC 
Digamma Grup srl București), ing. Oprea Sorinel Vasile (SC Assa 
Construct Consulting srl Ploiești), ing. Vrânceanu Elisabeta Elena 
(SC Minerva Construct srl Ploiești). 
    Situaţia financiară în urma bilanţului de la sfârşitul anului 2010 era 
următoarea: 

Anul 
Venituri 

(lei) 

Cheltuieli 

(lei) 

Sold 

(lei) 

Excedent 

din anul 

anterior 

Deficit 

din anii 

anteriori 

Sold 

final 

(lei) 

2010 50.513  36.617 13.896  9.000 4896 

2011 29.607 22.037 7570 4855  12425 

2012 19.002 15.616 3386    

Rezultatele alegerilor pentru noul consiliu director,comisia de 
cenzori și comisia de atestare se regăsesc în raportul comisiei de 
votare. Preşedintele reales al CNCisC ,în cuvântul de încheiere a ţinut 
să exprime calde mulţumiri organizatorului conf. dr. ing. Dan 
Zarojanu – membru CNCisC care s-a îngrijit de asigurarea condiţiilor 
pentru o bună desfăşurare a activităţilor din program. 

Întâlnirea s-a încheiat a doua zi cu o vizită de documentare în 
zonă care a inclus mânăstirile Voroneţ şi Humor. 

                                                       Ing. Nicolae Fântânaru 
 

RAPORT 
asupra activităţii consiliului director CNCisC pe perioada 

24 sept 2010-23 mai 2013 
 

Stimate colege, stimaţi colegi, 
Cea de-a 54-a adunare CNCisC care a avut loc la 

Curtea de Argeş în data 24 sept 2010 a produs o cotitură în 
viaţa şi activitatea asociaţiei noastre prin retragerea de la 
conducere a preşedintelui fondator dl. dr. ing. Felician Eduard 
Ioan Hann, care din motive obiective, independente de voinţa 
şi conştiinţa domniei sale, solicitase o pauză pentru rezolvarea 
unor probleme legate de sănătatea soţiei domniei sale.  

Împrejurările au făcut ca în funcţia rămasă vacantă să 
fie ales subsemnatul, deşi mă aflam în perioada de 
convalescenţă după o intervenţie chirurgicală cu consecinţe ce 
pot deveni oricând imprevizibile. Am acceptat această situaţie 
din două motive: 
-  se părea că asociaţia ajunsese într-un impas; 

-  totdeauna am trăit cu convingerea că atâta timp cât 
omul se află pe "propriile-i picioare" şi mintea încă îi 
funcţionează, nu trebuie să cedeze în faţa muncii. 

Nu ştiu dacă am reuşit să mă aflu la înălţimea 
predecesorului meu, dar ştiu că m-am străduit. Este foarte 
adevărat că în afara grijilor comisiei, eu am şi "handicapul" de 
a fi în continuare "în câmpul muncii", de a fi împovărat şi cu 
alte misiuni pe care din motive de "slăbiciune" sau poate 
"delicateţe" nu le-am putut ocoli sau refuza.  

De aceea am rugămintea să nu fiu câtuşi de puţin 
comparat cu predecesorul meu, ci să mă judecaţi cu oarecare 
indulgenţă.  

*** 
Am avut însă norocul de a fi substanţial ajutat de 

câteva persoane inimoase, care pe de-o parte şi-au făcut treaba 
cu "brio", iar pe de altă parte au pus pasiune în ceea ce fac. Aş 
menţiona aici – în ordinea obţinerii certificatului de naştere – 
mai întâi pe doamna ing. Nica Maria – administratorul 

comisiei noastre, care pe măsură ce înaintează în vârstă parcă tot 
mai dinamică şi mai energică devine, dar şi pe secretarul 
comisiei dl. ing. Nicolae Fântânaru – un om de o mare probitate 
profesională şi morală, cu o ordine desăvârşită în gândire şi idei. 

Nu pot să nu amintesc permanent menţionatele noastre 
doamne ing. Angela Vişan şi ing. Sorina Fako – lăudate de 
fiecare dată pentru hărnicia şi devotamentul cu care sprijină 
activitatea consiliului director şi, prin aceasta, a întregii comisii. 

Dar sprijin în activitate am primit din partea dvs, a 
tuturor celor care prin sfaturi sau idei m-aţi ajutat la clarificarea 
unor dileme sau la rezolvarea unor probleme inerente. 

Aş menţiona aici mai întâi contribuţia înţelepţilor 
comisiei (dr. ing. F.E.I. Hann, dr. ing. Octavian Coşovliu, dr. 
ing. Andrei Mihalik) dar şi a vicepreşedinţilor comisiei (dr. ing. 
Sever Georgescu,  ing. Rodica Paraschiv, ing. Radu Bucuţa). 

O colaborare deosebită am avut cu filiala Prahova, 
înfiinţată la data de 7 mai 2011, al cărei preşedinte ales este dl. 
ing. Gheorghe Poienariu – vicepreşedinte dl. ing. Cristian Topală 
şi secretar – ing. Ion Costache. 

Tuturor le aduc calde mulţumiri în numele consiliului 
director şi al meu personal şi le urez mult succes în viaţă şi 
activitate pentru a fi cât mai mult şi mai aproape de  CNCisC. 

*** 
În decursul celor doi ani şi jumătate care s-au scurs de 

când a fost ales consiliul director despre care vorbim acum, 
activitatea acestuia s-a concretizat în organizarea regulată a 
întâlnirilor comisiei, dar şi în rezolvarea diverselor probleme ale 
vieţii de asociaţie. 

În acest răstimp am avut 5 întâlniri ale comisiei şi 
anume: 

� întâlnirea de primăvară de la Constanţa (19 – 20 Mai 
2011) în organizarea energicei noastre colege dr. ing. Brânduşa 
Gabriela Cazacu; 

� întâlnirea de toamnă de la Brazi - Haţeg (5 – 7 
octombrie 2011) în organizarea d-lui ing. Ioan Radu – director al 
Sucursalei Râul Mare – Retezat din cadrul S.C. Hidroconstrucţia 
S.A. Bucureşti; 

� întâlnirea de primăvară de la Timişoara (3 – 4 Mai 
2012) în organizarea inimosului nostru coleg ing. Peter 
Alexandru Adalbert; 

� întâlnirea de toamnă de la Băile Felix (18 – 21 
octombrie 2012) contopită cu Primul Congres din Euroregiunea 
Carpatică din Europa Centrală în organizarea reputatului dr. ing. 
Andrei Mihalik; 

� actuala întâlnire de primăvară de la Suceava (23 – 24 
Mai 2013) în organizarea d-lui conf. dr. ing. Dan Zarojanu 

*** 
Printre problemele pentru care am depus eforturi – aş 

putea spune chiar intense – să le rezolvăm în acest interval de 
timp, trebuie să amintim încercarea de a obţine statutul de 
"utilitate publică". Dacă pentru înscrierea în COR a celor trei 
profesii specifice activităţii comisiei noastre, am avut satisfacţia 
să fim înştiinţaţi că solicitarea noastră a fost aprobată în 
noiembrie 2011, pentru obţinerea statutului de "utilitate publică" 
lucrurile sunt mult mai complicate. După ce am depus şi redepus 
acte peste acte, memorii, bilanţuri contabile, tocmai când ne 
aflam la liman şi aşteptam verdictul de la Guvern, s-a produs 
modificarea acestuia şi implicit s-au schimbat din nou cerinţele.  
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Ni s-a cerut deci să o luăm cu actele de la început, 
pentru actualizare. Probabil că cei dinaintea lor au plecat cu 
dosare cu tot şi a rămas numai cererea noastră de solicitare. 
Numai cine nu a trecut prin asemenea "furci caudine" ar mai 
cuteza să înceapă o nouă luptă cu întocmirea unui nou dosar. 

Trebuie să vă mărturisesc că în afara timpului pierdut 
am avut şi unele cheltuieli de făcut pentru plata unor taxe şi 
pentru micile atenţii – de Paşte şi de Crăciun şi iarăşi de Paşte 
şi de Crăciun, în cei doi ani care s-au scurs, iar dacă nu ne 
opream din elan ar fi fost din nou cadouri pentru Paştele care 
tocmai a trecut şi pentru Crăciunul care urmează. Cred că 
trebuie să ne resemnăm cu ideea că dacă ei nu ne vor, nici noi 
nu mai trebuie să vrem. La urma urmei nici nu ştiu cât am 
putea fi de utili dacă nici măcar nu avem o lege în acest sens. 
Ar fi însă o împlinire pentru domnul preşedinte fondator, care 
şi-ar fi dorit mult înfăptuirea acestui vis. 

*** 
Printre alte activităţi ale comisiei noastre, care merită 

a fi menţionate, aş aminti colaborările susţinute cu alte 
asociaţii profesionale şi societăţi ştiinţifice sau academice, 
precum ASTR, AICPS, AGIR, APDP, SGF, UTCB dar şi cu 
societăţi antreprenoriale precum ARACO, PSC, INCERC-
URBAN. 

Legăturile cu aceste asociaţii s-au soldat adesea cu 
participări la manifestaţii tehnico-ştiinţifice desfăşurate în 
organizarea lor sau a altor entităţi colaterale. Cum bine este 
cunoscut, orice manifestare tehnico-ştiinţifică, economică sau 
culturală nu poate decât să îmbogăţească cunoştinţele noastre 
şi totodată profilul profesional. 

*** 
O colaborare destul de susţinută ar putea fi 

considerată cea cu PSC, cu care sunt premise pentru o legătură 
şi mai strânsă în viitor. Ar fi de amintit participările membrilor 
comisiei noastre la o serie de întâlniri ale PSC prin filialele de 
la Bucureşti, Timişoara, Cluj, Iaşi, Suceava. 

*** 
Desigur că ar mai fi de spus şi alte lucruri pozitive 

despre activitatea din comisie, dar este cazul să amintim ceva 
şi despre nerealizări. Una din ele ar fi neactualizarea  site-ului 
comisiei noastre, despre care ne-a reamintit adesea colegul 
nostru ing. Onuţ Prodan, care s-a şi oferit să ne ajute material 
să rezolvăm această problemă. 

Din păcate, lupta cu actele şi birocraţia ne-a erodat 
forţele şi am neglijat acest aspect. 

O altă nerealizare, pentru care iarăşi trebuie să îmi fac 
"mea culpa", este lipsa unor legături strânse cu "exteriorul". 
Dacă în trecut comisia noastră avea membri din diverse ţări ale 
lumii, acum nici măcar participanţi la conferinţe nu mai avem 

Desigur că ar putea fi amintite mult mai multe lucruri 
negative, dar mă opresc aici, pentru a nu vă răpi prea mult 
timp, sau poate pentru a nu deveni prea pesimişti. 

*** 
Din punct de vedere organizatoric ştim că asociaţia 

noastră are constant cam 120 de membri individuali şi cca 11-
12 membri colectivi. Există o oarecare fluctuaţie în rândul 
membrilor individuali (unii pleacă, alţii vin...). Această 
instabilitate nu este prea mare. De regulă numărul celor care se 
schimbă este cuprins în marja de 5-10 procente, ceea ce dă şi 
un oarecare dinamism comisiei. 

Nu suntem deci o asociaţie mare, dar nici prea mică, ci 
numai aşa cum îi stă bine unei asociaţii profesionale stabile. 

Veniturile noastre provin din propriile cotizaţii şi din 
mici şi sporadice sponsorizări. Totuşi, prin bună chibzuinţă am 
reuşit să ne gospodărim destul de bine, asigurând cheltuielile 
inerente, care nici acestea nu sunt importante, reuşind (cred eu) 
să organizăm întâlniri bianuale destul de agreabile şi reuşite. 

Despre partea financiară veţi afla date concrete din 
partea Comisiei de Cenzori. 

Cam aceasta este, în mare, activitatea Consiliului 
Director al CNCisC pe perioada septembrie 2010 – până în 
prezent, cu bune şi rele, cu realizări şi nerealizări, pe care o 
supunem dezbaterii şi aprobării D-vs în vederea descărcării de 
sarcini. 

dr ing. Victor Popa – preşedinte CNCisC 
 

              RAPORTUL COMISIEI DE VOTARE 
la a 59-a adunare generală bianuală (de primăvară) Suceava  

23-24 Mai 2013 
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava 

 
Comisia de numărare a voturilor este formată din   ing. Onuţ Prodan 

președinte,  ing. Csiszer Andor şi ing. Murăraşu Gheorghe membri. 
S-au împărțit buletinele de vot tuturor membrilor prezenţi, inclusiv celor  

nou  primiți  în asociaţie.  
În urma votării au fost declarați aleși următorii: 

Consiliul Director 
   preşedinte – dr. ing. Victor Popa - 45 voturi 
   vicepreşedinte -CCC- ing. Rodica Paraschiv  -44 voturi 
   vicepreşedinte- CHE-ing. Radu Bucuţa -45 voturi 
   vicepreşedinte -  dr. ing. Sever Georgescu - 45 voturi 
   secretar – ing. Sorina Fako  -43 voturi 
Comisia de cenzori 
preşedinte – ing. Cristian Topală -45 voturi 
membru – ing. Angela Vişan  -44 voturi   
membru – ing. Maria Teodoru  -44 voturi  
 Comisia de atestare 
preşedinte – dr. ing. F.E.I. Hann -45 voturi 
CCI – dr. ing. Octavian Coşovliu -41 voturi   
CCI – ing. Szasz Bela Gyula  -45 voturi   
CHE – ing. Mircea Pecingine -44 voturi 
CHE – ing. Poienariu Gheorghe -39 voturi 
CCC – ing. Daniela Trif -38 voturi 
CCC – dr. ing. Nicolae Boţu – 39 voturi 
Secretar – ing. Angela Vişan -43 voturi 
     Au mai fost votaţi pentru comisia de atestare pe domenii fără a fi aleși dr. 
ing. Ioan Pepenar  4 voturi,  ing. Alexandru Adalbert Peter 4 voturi, ing. 
Augustin Vlaiconi 4 voturi, ing. Sergiu Verescu  5 voturi,  dr.ing. Aurel 
Barariu  5 voturi , ing. Angela Vişan 1 vot.  
Voturi neexprimate 7. 
 
De vorbă.... 
 
Dragi colege, dragi colegi, 

Am depăşit şi etapa întâlnirii de primăvară, care a avut 
loc la Suceava în organizarea colegului nostru conf. dr. ing. Dan 
Zarojanu, căruia îi aducem calde mulţumiri. Toţi cei care au 
reuşit să participe la această manifestare s-au declarat mulţumiţi 
de modul în care a fost organizată, ceea ce a bucurat foarte mult 
pe cei care s-au ocupat de acest aspect. De un mare ajutor pentru 
succesul acestei întâlniri ne-a fost dl ing. Eugen Girigan – de la 
S.C. Drumuri & Poduri S.A. Suceava, care, deşi nu este membru 
al comisiei, în mod cu totul dezinteresat şi din spirit de 
ataşament faţă de breaslă ne-a ajutat nemijlocit la realizarea 
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vizitei tehnice într-una din cele mai atractive zone turistice din 
preajma Sucevei. Îi mulţumim călduros şi cu mult respect d-
lui director Girigan şi-i dorim ca tot binele din lume să-l 
însoţească şi să ne fie în continuare un bun şi de nădejde aliat. 

La Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava am 
avut bucuria de a fi onoraţi de prezenţa d-lui prof. dr. ing. 
Valentin Popa – rectorul instituţiei, care a avut bunăvoinţa de 
a face şi o prezentare la nivel academic a evoluţiei şi 
succeselor înregistrate în acest prestigios lăcaş de ştiinţă. Îl 
asigurăm pe dl. rector de întreaga şi sincera noastră admiraţie 
şi îi mulţumim cu mult respect pentru amabilitatea de a ne fi 
găzduit pentru o zi în aula mare a universităţii pe care cu 
onoare o conduce.  

De un ajutor preţios în realizarea vizitei tehnice din 
ziua de 24 mai ne-am bucurat şi din partea S.C. 
HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Sucursala Moldova, prin 
amabilitatea d-lui director al sucursalei - ing. Viorel Grosu, 
care ne-a pus la dispoziţie un autocar elegant şi confortabil. Îi 
mulţumim şi dumnealui din toată inima şi-i dorim sănătate şi 
succese depline. Împreună cu mijloacele de transport puse la 
dispoziţie de dl. director Girigan s-au completat locurile 
necesare deplasării sus amintite. Dl. inginer Girigan ne-a 
asigurat şi accesul facil pentru vizitarea mânăstirilor Voroneţ 
şi Humor, unde audienţa a putut lua parte la un adevărat regal 
de prezentare al măicuţei Elena cu sfaturi care au rămas adânc 
întipărite în sufletele tuturor. În cadrul vizitei tehnice este de 
amintit şi Domul Polonez de la Poiana Micului unde am avut o 
întâlnire agreabilă cu oficialităţi ale comunităţii poloneze din 
zonă. 

Cu ocazia întâlnirii de la Suceava, aş putea să afirm 
că ne-am mai câştigat un prieten în persoana domnului inginer 
hidrotehnician Constantin Harasim – subprefectul Sucevei, 
care tot din spirit de ataşament faţă de breaslă şi-a dedicat din 
timpul preţios pentru a fi alături de noi în cele mai importante 
momente. Aceleaşi calde şi sincere mulţumiri îi aducem şi 
domniei sale şi-l rugăm să fie convins că ne va rămâne în 
continuare ca o amintire plăcută. 

În cadrul sesiunii tehnico-ştiinţifice din dimineaţa 
zilei de 23 mai 2013 audienţa a fost cucerită de prezentările 
captivante şi deosebit de interesante susţinute de dl. prof. dr. 
ing. Nicolae Boţu de la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" 
din Iaşi referitoare la stabilizarea versanţilor prin drenaje de 
adâncime şi la utilizarea piloţilor metalici elicoidali în lucrări 
de geotehnică şi fundaţii, precum şi de dl. dr. ing. Octavian 
Coşovliu – maestru orator al prezentărilor tehnico-ştiinţifice, 
care ne-a vorbit cu mult patos şi dăruire profesională despre 
proiectul de reabilitare şi consolidare al unei importante şi 
frumoase biserici greco-catolice din Brăila. 

La şedinţa comisiei care a avut loc în după amiaza 
zilei de 23 mai au participat 47 persoane fizice şi 
reprezentanţii a 3 persoane juridice, inclusiv cei 6 membri noi 
care au aderat la comisia noastră ca persoane fizice. În cadrul 
şedinţei au avut loc şi alegeri pentru următorii doi ani a 
consiliului director, comisiei de cenzori şi comisiei de 
expertizare. 

Exceptând comisia de cenzori, la care în locul 
doamnei ing. Maria Magdalena Cotoran a fost aleasă ca 
membru  – doamna ing. Angela Vişan, iar în locul d-lui ing. 
Nicolae Fântânaru a fost aleasă ca secretar al comisiei d-na 

ing. Sorina Fako, celelalte persoane au fost realese pe aceleaşi 
funcţii cu majoritate de voturi. Dl. ing. Cristian Topală este 
acum preşedintele comisiei de cenzori, funcţie îndeplinită 
anterior de colega noastră ing. Maria Teodoru membru  – 
doamna ing. Angela Vişan, iar în locul d-lui ing. Nicolae 
Fântânaru a fost aleasă ca secretar al comisiei d-na ing. Sorina 
Fako, celelalte persoane au fost realese pe aceleaşi funcţii cu 
majoritate de voturi. Dl. ing. Cristian Topală este acum 
preşedintele comisiei de cenzori, funcţie îndeplinită anterior de 
colega noastră ing. Maria Teodoru. 

Pentru această întalnire am fost sponsorizaţi, prin 
intervenţia prietenului nostru dl. prof. dr. ing. Florin Varlam de 
la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi şi director general 
al firmei de construcţii REXPOD, de către firma ARCADA din 
Iaşi, căreia îi aducem călduroase mulţumiri şi-i transmitem 
urările noastre sincere de prosperitate şi succese depline în 
activitate. Dl. profesor a făcut în timpul sesiunii ştiinţifice o 
prezentare despre "Încercarea pasajului de autostradă peste DN 1 
la Bărcăneşti" exprimându-şi dorinţa de a reveni în cadrul 
comisiei dar, din păcate, a fost nevoit să plece înainte de şedinţa 
de după amiază. Sperăm că va reveni cu proxima ocazie şi îi 
aducem şi dânsului calde şi respectuoase mulţumiri. 

Dragi colege, dragi colegi, 
După ce am făcut un scurt "film" al întâlnirii trecute, vă 

fac cunoscut că sunt preocupat de noua noastră revedere, care va 
avea loc în toamnă. Deoarece nu s-a oferit nimeni dintre 
membrii comisiei să-şi ia această răspundere, mi-am asumat 
rolul de organizator şi am început demersuri pentru Braşov, la 
Universitatea Tehnică de Construcţii. O perioadă posibilă în 
funcţie de programul Universităţii ar fi 3-4 octombrie 2013 dar 
aştept confirmarea d-lui rector. Detalii veţi primi pe parcurs. 

Dorindu-vă multă sănătate şi tot binele din lume, vă 
îmbrăţişez cu toată dragostea. 

Dr. ing. Victor Popa 
Preşedinte CNCisC 

     Felicităm pe aniversații lunilor august si septembruie, ca și 
pe cei care în această perioadă își serbează onomastica, 
urându-le sănătate și mult succes în toate. 
La mulți ani !  

dr.ing. KoberMarina- Karina  03 august 
dr.ing.Barariu Aurel  07 august 
ing.Doble George-Daniel  08 august 
ing.Poienariu Gheorghe  12 august 
ing.Ababei Liliana   27 august 
ing.Lalu Adriana   27 august 
ing.Rădulescu Sorin  30 august 
ing. Peter Alexandru-Adalbert 01 septembrie 
ing. Macarie Didi   03 septembrie 
ing.Silvaş Ion   03 septembrie 
ing.Fătu Aurelian    08 septembrie 
ing. Szel Alexandru   09 septembrie 
ing.Giuşca Elena – Gabriela  12 septembrie 
ing. Enciu Adrian   14 septembrie 
ing Cristea Iulian Dan  16 septembrie 
ing. Helga Toth   16 septembrie 
dr.ing. Coşovliu Octavian  18 septembrie 
ing. Vranceanu Elisabeta Elena 20 septembrie 
ing.Botez Ioan   22 septembrie 
ing.Hanganu Eduard  23 septembrie 
ing. Goicea Lucian-Dan  25 septembrie 
ing. Necşulescu Diana  26 septembrie 
ing.Farcaş Sebastian – Irimie  26 septembrie 
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ing.Dragomir Claudiu  29 septembrie  

 

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 

 

  

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 

 

 

 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;  
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COMISIA
NATIONALA

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

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